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Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

UNIEKE OUTLETSHOW
Vrij. 3 oktober
van 9.00 – 20.00 uur

Zat. 4 oktober
van 9.00 – 17.00 uur

Zon. 5 oktober
van 11.00 – 17.00 uur
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Betaaln

tijdens outlet show op 

alle chevrolets*

Minimaal€ 1.000,- extra inruil boven op de auto telex-waarde**

Met de volgende 
acties:

Bij aanschaf 

van een auto 

tijdens outlet 

show een gratis 

Samsung LCD tv*

MIJDRECHT:, Communicatieweg 26,
Tel. (0297) 272 272, mijdrecht@vankouwen.nl
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0%fi nanciering op auto’s tijdens de show *

vestiging Mijdrecht

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

DGI Aalsmeer
Tel: 0297-353535

School gedaan en nu 
een coole baan?
Kijk voor meerdere actuele 
vacatures op www.dgi.nl

MET SPOED GEZOCHT

SERIEUZE BEZORGER
voor wijk in de Legmeer: muur en In het Midden

GOEDE VERDIENSTEN

INLICHTINGEN: 0251-674433 

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Voor het 
officiële 

gemeentenieuws 
zie PAginA 2, 3, 4

Bewonersoverleg Oude Dorp druk bezocht

‘Waarom blijven de gevels 
van de te slopen panden 
niet bewaard?’
Uithoorn - Er wordt vaart achter 
de diverse buurtprogramma’s gezet 
want afgelopen week was de infor-
matieavond met betrekking tot het 
Oude Dorp georganiseerd. Al met-
een bij binnenkomst vielen de bor-
den op met foto’s van de vroege-
re Thamerlaan en daarop vermeld: 
“Handen af van de Thamerlaan. Het 
laatste stukje Oud Uithoorn”. 

Ook bij dit buurtprogramma zijn 
weer de diverse instanties betrokken 
zoals de gemeente, Stichting Carda-
nus, de politie en Woongroep Hol-
land en natuurlijk niet te vergeten 
de bewoners zelf die de grootste rol 
spelen. Het buurtprogramma wordt 
opgesteld voor de jaren 2009/2010 
en er zijn vijf thema’s waar de be-
woners of hun kritiek of waarde-
ring voor uit konden spreken via ro-
de of groene briefjes. Een bewoner 
wilde weten of dit het moment van 
inspraak was maar dat was het dus 
niet. Het was alleen een informatie-
avond waar de bewoners hun zegje 
konden doen. 

Het Oude Dorp loopt vanaf de Pro-
vinciale weg, Thamerlaan door tot 
de Thamerweg, de Wilhelmina-
kade, Amsteldijk Noord tot aan de 
Hollandse Dijk. Wat vonden de be-
woners positief: Bij de buitenruim-
te was door velen aangegeven de 
mooie ligging aan de Amstel, de 
hanging baskets, het nieuwe plan 
voor het Oranjepark: de bedoeling is 
dat de vijver vergroot wordt, de pa-
den worden opgeknapt en er komen 
nieuwe bomen en wel de Japanse 
kers die twee keer per jaar bloeit en 
de jeu de boulesbaan.

Negatief
Maar er was ook een flink aantal ne-
gatieve punten zoals het onderhoud 
van het groen bij het viaduct Tha-
merlaan-Amsterdamseweg. Daar 
zou groen komen en het is er nog 
steeds niet, het grasmaaien langs 
de Amstel, en het groen bij het KPN 
gebouw. Ook een doorn in het oog 
zijn de verzakte trottoirs. “Het hele 
dorp verzakt” was een uitroep. De 
van Meetelenstraat was opgeknapt 
maar dat is lapwerk vond men. De 
tuinen zijn wel op hoogte maar de 
rest verzakt. Zoals bij de Julianalaan 
en pleintje van Alexanderpoort. 
Ook het zwemmen en het volgens 
een inwoner ongepast gebruik van 
de horeca bij het stiltemonument: 
“dat is tenslotte een eerbetoon aan 
diegenen die voor onze vrede ge-
zorgd hebben en daar moet je res-
pect voor hebben.” Wel komt er vol-
gens informatie een aparte voorzie-
ning voor zwemgelegenheid voor 
jongeren, namelijk een steiger bij 
de bank van Armando. Maar één 
bewoner was bang dat er dan twee 
groepen zullen komen. Rommel in 
de sloten bij Oranjepark, Juliana-
laan en op de scheiding van het be-
drijventerrein wordt door bedrijven 
ook afval gestort of door niet goed 
vastzetten komt dit op de weg te-
recht. De sloot aan de Thamerlaan 
is aan de voorkant netjes maar dit 
geldt niet voor de achterkant en dan 
ook hier weer de hondenpoep in het 
Oude Dorp zelf en langs de Amstel.  
Als tweede item de voorzieningen. 
Als positief werd ervaren dat alles 
op loopafstand is en de hondenrou-
te. Als negatief werd gezien de leeg-
stand van de winkels. Dat had vol-
gens de inwoners te maken met de 
hoge huren. “Het is niet meer leuk 
om daar langs te lopen.” Dat maakt 
een ongezellige indruk en de lege 

panden op het bedrijventerrein ter-
wijl er andere nieuwe panden ge-
bouwd worden.

Jammer
Heel jammer was de algemene op-
merking dat het karakter van het 
Oude Dorp verdwijnt. “Alle oude 
panden zijn verdwenen.” De vraag 
was hoe kun je het karakter dan 
bewaren. Het antwoord is eenvou-
dig. Door bij nieuwbouw rekening te 
houden met de bestaande bouw en 
in dezelfde trant te bouwen. Maar 
ook hier weer kwam de opmerking 
“Waarom blijven de oude gevels 
van de gebouwen die men wil slo-
pen niet gewoon staan en daarach-
ter dan nieuwbouw of als het dan 

echt niet anders kan nieuwbouw in 
dezelfde stijl van wat er nu staat. Er 
wordt maar opgekocht en alles ver-
dwijnt” was de veelgehoorde klacht. 
Van het thema Woningen vindt men 
het uitstel van de bouw van de Vlee-
schhoek (de Bacon) en het AMC 
terrein jammer. “Het is onduidelijk 
wat er komt en de gemeente weet 
het volgens ons zelf niet eens.” Van 
het onderwerp Bewoners en Sa-
menleving vond men dat er een 
prettige leefomgeving is, saamho-
righeid en een mix van jong en oud. 
Maar natuurlijk ook hier weer nega-
tieve punten en wel het alcoholge-
bruik van jongeren: “Niet alleen de 
jongeren, het zijn ook volwassenen 
in het Oranjepark en rondom de Ho-
reca en de Alexanderpoort, Het ve-
le lawaai, vechtpartijen en vernielin-
gen zijn daarvan het gevolg. Helaas 
is volgens de bewoners hun aan-
vraag om alcoholgebruik op straat 
te verbieden afgewezen. Men vindt 
dat er meer communicatie moet ko-
men wat betreft de plannen voor de 
buurt. “Er wordt te weinig tijd voor 
uitgetrokken en er wordt te wei-
nig naar de bewoners geluisterd”, 
vond men. Bij het laatste punt ‘ver-
keer’ stond het bord ook vol met ro-
de briefjes. Gelukkig was er ook een 
positief punt, namelijk de aanleg 
van de Handelsweg. Wat het door-
trekken van de Bernhardlaan betreft 
was men verdeeld en natuurlijk nu 
een hot item, de Thamerlaan. Hoe 
gaat het daarmee in de toekomst?
De Thamerlaan is karakteristiek 

voor het Oude Dorp. Wel vindt men 
dat er veel te hard gereden wordt en 
is men bang dat als straks de N201 
doorgetrokken wordt dit samen met 
de Stationsstraat en de Wilhelmina-
kade een racebaan wordt. 

“Alles hangt af van de doortrekking 
van de N201”. Het sluipverkeer is 
een aandachtspunt, evenals het ne-
geren van de verkeersregels vooral 
door vrachtwagens. Ook rijdt men 
tegen het verkeer in door de Bern-
hardlaan en dan de Emmalaan en 
de hangjeugd onder de busbrug 
werd als laatste punt genoemd. Het 
buurtprogramma valt eind decem-
ber in de bus. 

Aanstaande zaterdag Open 
Dag bij de Brandweer 
van Uithoorn
Uithoorn - Komende zaterdag 4 
oktober gaan om klokslag 11.00 uur 
de deuren van de Brandweerkazer-
ne aan de Zijdelweg weer open voor 
iedereen die een kijkje wil nemen 
achter de schermen van misschien 
wel het ‘meest beschreven beroep’, 
de brandweer. De brandweer zal 
weer alles uit de kast halen om er 
een leuke en geslaagde Open Dag 
van te maken. Er zullen diverse de-
monstraties worden gegeven waar-
in u kunt zien wat de brandweer al-
lemaal voor taken heeft. 
Ook kunt u kennismaken met het 
brandweervak, u kunt namelijk zelf 
ook een aantal taken van de brand-
weer proberen uit te voeren. Speci-
aal uit Amsterdam komt een zoge-
heten ‘Coolbox’. Hier moeten deel-
nemers uitgerust met een brand-
weerpak en de daarbijbehorende 
middelen in een container op zoek 
naar een ‘slachtoffer’. Eenmaal bin-
nen worden ze gestoord door felle 
lampen, rook, verwarrende beelden, 
het uitvallen van het licht, sirenes, 
gegil en andere geluiden. Daarnaast 
kunt u met eigen ogen zien hoe de 
brandweer, in samenwerking met 
de ambulancedienst, een verkeers-
ongeval te lijf gaat om slachtoffers, 

die vaak in een ernstige situatie ver-
keren, uit hun benarde positie te 
bevrijden. Maar er is meer te doen. 
Wat dacht u er van om eens met ei-
gen ogen te zien hoeveel kracht er 
achter uw “bouwmarkt gasbusje” 
zit wanneer deze tot explosie komt. 
Omdat de brandweerlieden weten 
dat het ook leuk is voor de kinde-
ren zijn zij als brandweerkorps daar 
natuurlijk niet aan voorbijgegaan. 
Zo is er voor de jeugd de jeugd-
brandweer van Amstelveen aanwe-
zig die de kids begeleidt tijdens het 
kinder-spuitspel waar ze een spuit-
diploma kunnen behalen. Ook kun-
nen ze een grote wens waar ma-
ken door een rondje mee te rijden 
in een echte brandweerauto! Ver-
geet zeker de stand van de EHBO 
en de brandwondenstichting niet te 
bezoeken. Ook de politie zal deze 
dag aanwezig zijn. De brandweer-
winkel is dit jaar eveneens weer van 
de partij, hier zullen weer leuke din-
gen te koop zijn: onder andere pet-
jes, shirtjes, stickers, brandweerau-
to’s, etc. etc.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
gewoon langs op zaterdag 4 okto-
ber van 11.00 uur tot 17.00 uur aan 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Dode te betreuren bij 
woningbrand

Uithoorn – Bij een binnen-
brand in een woning aan de 
Jacob Obrechtweg in Uit-
hoorn is vrijdagavond jl. een 
dode te betreuren. 

Het gaat om een man. Hoewel 
de identiteit bij het ter perse 
gaan van deze krant nog niet of-

ficieel bekend is gemaakt, gaat 
het vermoedelijk om de 27-jari-
ge bewoner van de woning.  

De brandweer had de brand vrij 
snel onder controle. Bij het bin-
nengaan van de woning vonden 
de brandweermannen het stof-
felijk overschot.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000     

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Opening ‘Ontdek techniek’ 
door wethouder 
Monique Oudshoorn
Op dinsdag 23 september heeft wethouder Monique Oudshoorn 
de aftrap gegeven voor de manifestatie ‘Ontdek techniek’. 

Op het evenemententerrein Uithoorn 
in De Legmeer-West zijn twee dagen 
lang leerlingen uit de hoogste klas-
sen van de basisscholen en de eer-
ste twee klassen van het voortgezet 
onderwijs in Uithoorn en omgeving 
op een laagdrempelige manier en-
thousiast gemaakt voor techniek. 

‘Het is belangrijk dat ons onderwijs 
goed aansluit op datgene wat op de 

arbeidsmarkt in onze regio nodig 
is’ zei wethouder Oudshoorn. ‘Daar 
moet vroeg op geïnvesteerd worden. 
Het initiatief van Ontdek Techniek 
draagt daar heel goed aan bij.’ 

Drijvende kracht achter dit project is 
Paul van Roekel, docent aan scho-
lengemeenschap Thamen. De ge-
meente Uithoorn heeft het initiatief 
ondersteund.

Woningmarkt Uithoorn in 
kaart gebracht  

In opdracht van Woongroep Holland en de gemeente Uithoorn 
heeft adviesbureau Companen de plaatselijke woningmarkt in 
kaart gebracht. Hiertoe is de bevolkingsontwikkeling en de hui-
dige woningvoorraad bekeken. Ook zijn bijna 1.000 inwoners 
gevraagd naar hun woon- en verhuiswensen. Doel van het on-
derzoek is het schetsen van een duidelijk beeld van de vraag 
naar woningen. De resultaten vormen de basis voor de Woonvi-
sie die dit najaar door de gemeente Uithoorn wordt opgesteld. 

De Woonvisie Uithoorn, waaraan 
nu gewerkt wordt, gaat over de ja-
ren 2009 tot en met 2012. Zowel de 
Woongroep Holland als de gemeen-
te Uithoorn vinden de Woonvisie 
erg belangrijk, omdat hier de basis 
wordt gelegd voor de ontwikkeling 
van de toekomstige woningmarkt in 
Uithoorn.

Uitkomsten 
woningmarktonderzoek
Bevolkingsontwikkeling
Het aantal inwoners in Uithoorn zal 
naar verwachting tot 2018 bijna ge-
lijk blijven. Omdat in de komende ja-
ren het aantal personen per huis-
houden afneemt, groeit het aantal 
huishoudens wel met circa 60 per 
jaar. Ook veroudert de bevolking 
van Uithoorn. Kijkend naar de regi-
onale woningmarkt heeft Uithoorn 
een grote aantrekkingskracht op ge-
zinnen uit Amstelveen en Amster-
dam. Zij zijn op zoek naar eenge-
zinswoningen, zowel in de koop als 
de huur. Deze woningen zijn in Uit-
hoorn ruimschoots voorhanden. We 
verwachten dan ook in de komen-
de jaren een instroom van gezin-
nen van buiten de gemeente. Dit be-
tekent dat er in de Woonvisie zowel 
aandacht moet zijn voor de instroom 
van gezinnen met kinderen als voor 
de huisvesting van Uithoornse seni-
oren. 

Woningbestand
De gemeente Uithoorn telde op 1 ja-
nuari 2008 11.670 woningen. Daar-
van is 44%  huurwoning en de overi-
ge 56% is koopwoning. Het woning-
bezit van corporaties bedraagt 35% 
van het totaal aantal woningen, 9% 
is in eigendom van een particuliere 
verhuurder. Het woningbestand van 
Uithoorn wordt gedomineerd door 
eengezinswoningen in het middel-
dure koopsegment. Op wijkniveau 
zijn de verschillen groot. Het cen-
trum neemt zoals gebruikelijk een 
bijzondere positie in, maar ook Eu-
roparei is opvallend door het groot-
schalige en eenzijdige aanbod aan 
huurappartementen. De meeste an-
dere wijken zijn echte gezinswijken.

Woonwensen
In totaal hebben 930 inwoners uit 
Uithoorn deelgenomen aan het wo-
ningmarktonderzoek. Naar ver-
wachting verhuist elk jaar onge-
veer 8% van de huishoudens. Voor-
al huishoudens tot 35 jaar zijn op 
zoek naar een nieuwe woning. Jon-

ge gezinnen bijvoorbeeld, die graag 
de volgende stap in hun wooncarriè-
re willen zetten. Zij hebben de voor-
keur voor een ruime en comforta-
bele eengezinswoning. Oudere ge-
zinnen willen in hun volgende een-
gezinswoning - met het oog op de 
toekomst – graag dat de meeste ka-
mers gelijkvloers zijn.
Er is onder de senioren vanaf 55 
jaar veel vraag naar zogeheten nul-
tredenwoningen, zowel in de koop- 
als in de huursector. Een nultreden-
woning is een woning die zonder 
trappen van buitenaf bereikbaar is 
en waarbij keuken, sanitair, woon-
kamer en minimaal één slaapkamer 
op dezelfde woonlaag liggen. Dat 
kan een appartement zijn, maar ook 
een eengezinswoning. De senioren 
die willen verhuizen naar een nultre-
denwoning laten vooral een koop-
woning achter in de wijk Zijdelwaard 
of De Legmeer met een prijs tussen 
 235.000,- en  350.000,-.
Het centrum van Uithoorn wordt 
het meest genoemd als gewenste 
woonwijk, vooral bij starters op de 
woningmarkt en vestigers van bui-
ten de gemeente. De Kwakel is met 
name onder gezinnen populair. De 
Europarei is het minst populair, zo-
wel onder de huishoudens die er nu 
al wonen als onder de woningzoe-
kenden van buiten de wijk. De voor-
zieningen en de ruimte in Europarei 
worden gewaardeerd, maar de wo-
ningen minder.

Leefbaarheid
De inwoners van Uithoorn zijn het 
meest tevreden over het aanbod 
aan scholen en kinderopvang, ruim-
te in de buurt, zorgvoorzieningen, 
veiligheid in de buurten en hoeveel-
heid groen. Over deze zaken is 85 
tot 95% van de mensen tevreden.  
Parkeergelegenheid, onderhoud van
de omgeving en rust zijn de facto-
ren die, over de hele gemeente be-
keken, minder goed scoren. Zo’n 
70% van de mensen is hier tevreden 
over, maar 30% is ontevreden.
Per wijk zijn er verschillen. Het cen-
trum scoort minder op onderhoud, 
netheid en veiligheid. Thamerdal, 
Zijdelwaard en Meerwijk kennen 
weinig zwakke punten. In De Leg-
meer is het voorzieningenniveau 
een zwak punt, in De Kwakel is het 
openbaar vervoer zwak. In de Eu-
roparei wordt het openbaar vervoer 
juist goed gewaardeerd, maar men 
is hier ontevreden over het onder-
houd en de netheid in de buurt.

Tijdelijke voorzieningen 
‘Schanskerk’
De gemeente Uithoorn heeft  ingestemd met de door het 
parochiebestuur voorgestelde tijdelijke voorzieningen 
aan het kerkgebouw aan Schans 14. Het gaat hier om ver-
gunningvrije werkzaamheden.

De tijdelijke voorzieningen worden met respect voor het gebouw aan-
gebracht en zijn gericht op de toekomst. Na het treffen van de tijdelij-
ke voorzieningen kan het parochiebestuur voor het gebouw een wet-
telijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De tijdelijke voorzieningen zullen vanaf 6 oktober 2008 worden aan-
gebracht en bestaan uit:
• een net over het dak van het kerkgebouw spannen door middel 

van touwen en bevestigen aan betonblokken
• een net over de torenspitsen spannen door middel van touwen via 

de galmgaten
• een hekwerk plaatsen aan de voorkant van het kerkgebouw
Afhankelijk van het weer duren de geplande werkzaamheden een tot 
twee weken.
De staat van de twee torenvanen wordt in aanwezigheid van een toe-
zichthouder van de gemeente, via een hoogwerker geïnspecteerd. Af-
hankelijk van de technische staat van deze vanen zal worden beslo-
ten of er al dan niet sprake is van gevaar. Bij een gevaarlijke situatie 
zal worden bezien hoe deze te verhelpen is. 
Het gemeentebestuur zal in de komende periode in samenspraak met 
het bisdom onderzoek doen naar de mogelijkheden tot herontwikke-
ling van de locatie. Hierbij geldt  als belangrijkste voorwaarde het be-
houd van het beeldbepalende karakter van kerkgebouw en pastorie.

Fietswrakken uit beeld
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fi etswrakken 
die het straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten om deze 
“wrakken” op maandag 27 oktober in de omgeving van de Eu-
roparei weg te halen en zo’n ophaalactie op maandag 3 novem-
ber in de omgeving van het busstation en de busbaan te doen.

Deze actie is een samenwerking 
van de politie, de gemeentesurveil-
lanten en de afdeling Leefomgeving 
van de gemeente. De fi etswrakken 
worden tijdelijk opgeslagen op de 
gemeentewerf.

Als “wrak” worden beschouwd fi et-
sen die: 
- belangrijke onderdelen missen, 

zodat je er niet mee kunt rijden;
- zo verwaarloosd zijn dat mag 

worden aangenomen dat de ei-
genaar er afstand van heeft ge-
daan;

- een zo geringe economische 
waarde hebben dat opknappen 
geen zin meer heeft.

Op 10 en 13 november 2008 kunt u 
van 10.00 tot 11.00 uur en van 19.00 
tot 20.00 uur op de gemeentewerf 
(Industrieweg 29) komen kijken of 
uw fi ets bij de opgeslagen wrakken 
staat. Alleen als u kunt aantonen dat 
de fi ets uw eigendom is, krijgt u de-
ze mee op vertoon van een geldig 
legitimatiebewijs.
Fietswrakken die na 2 weken niet 
opgehaald zijn, worden afgevoerd 
en vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de gemeentesurveillanten. U kunt 
hen telefonisch bereiken op nummer 
0297-513160 van maandag t/m vrij-
dag tussen 10.00 uur en 10.30 uur 
en van 12.00 uur t/m 13.30 uur.

Op de gemeentewerf aan de In-
dustrieweg kunt u zich melden bij 
het secretariaat. Bij het compost-
vat krijgt u een zak compostversnel-
ler en een beluchtingstok. Deze ac-
tie duurt tot 17 oktober en op-is-op! 
Wacht dus niet te lang met betalen 
en halen.
We hebben in de hal van het ge-
meentehuis een compostvat neerge-
zet, zodat u kunt zien hoe zo’n ding 

eruit ziet. In een compostvat kunt u 
bijna al uw groente-, fruit- en tuin-
afval kwijt. En alles wat u compos-
teert kan ook weer terug de tuin in. 
U hoeft dus geen kunstmest of mest 
meer te kopen. Composteren is 
makkelijk. De eerste laag die u in uw 
compostvat gooit is grof tuinmateri-
aal. Bijvoorbeeld kort geknipt snoei-
sel van een heg of struiken. Daar-
mee zorgt u voor goede beluchting. 

Uw persoonlijke groendepot, betalen en halen
Sinds medio september kunt u in het gemeentehuis voor  15 
een compostvat kopen en dit vervolgens op de gemeentewerf 
ophalen. Het is technisch niet mogelijk om een compostvat di-
rect te betalen op de gemeentewerf. Onze excuses voor de om-
weg die u via het gemeentehuis moet maken. Denk eraan dat u 
op woensdagen niet terecht kunt op de gemeentewerf!

De beste plek voor uw compostvat is 
een schaduwrijke hoek in uw tuin.

Compost is niet vies
De geur van compost wordt vaak 
vergeleken met een zware boslucht, 
maar compost is zeker niet vies. Al-
leen ‘schoon’ gft-afval levert goede, 
schone en bruikbare compost op. 
Let er dus goed op wat in het com-
postvat kan.  

Wel in compostvat:
-  Afval uit de keuken, zoals: 

aardappelschillen, eierschalen, 
etensresten, groenteafval, kaas-
korsten zonder plastic, visgraten, 
botjes en koffi efi lters. 

-  Afval uit de tuin, zoals: bladeren, 
bloemenresten, gras, mest of 
takken.

Niet in compostvat:
-  Gekookte etensresten, brood, 

stofzuigerinhoud, kattenbakkor-
rels, zand of asresten en plastic.



Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te 
betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een sportles, de eigen 
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente 
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met 
een laag inkomen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen voor mensen in de bijstand
Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het 
 inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het 
persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom 
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.

NOOIT EENS ERGENS 
GELD VOOR ?

MOEITE OM 
ROND TE KOMEN?

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255

Meer weten?

Bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur 
naar 0297 - 51 32 55. 
Dat is het telefoonnummer van 
het cluster Werk en Bijstand.

Of vul de bon hiernaast in en 
stuur hem zonder postzegel
op naar:

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad van de 
gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 2 oktober 2008 in het gemeen-
tehuis te Uithoorn. Het betreft een gezamenlijke bijeenkomst met de raad 
van de gemeente Aalsmeer. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt 
tot 21.30 uur. 
De voorzitter van de raad, H.L.Groen

INFORMATIEF BERAAD
1 20.00-20.05 Opening - agenda Voorzitter: J. Mollema
1.1  Mededelingen raadsleden, portefeuillehouders Raads-, collegeleden
1.2  Inspreken burgers
1.3 20.05-21.30 Samenwerking Aalsmeer-Uithoorn
  Presentatie door beide burgemeesters over SETA en E-gemeente
  Doel: informeren van de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn. 
 21.30 Sluiting vergadering Voorzitter

Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-
 Legmeerdijk permanent 
 afgesloten
• Grootschalige renovatie 
 buitenruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

TOEGANKELIJK 
MAKEN BUSHALTES

Binnenkort begint aannemersbedrijf 
Fronik uit Mijdrecht in opdracht van 
de gemeente Uithoorn met het voor 

WERK IN 
UITVOERING

mindervaliden toegankelijk maken 
van 19 bushaltes. 
Begonnen wordt met de haltes bij 
de Romefl at en daarna zijn de an-
dere haltes op de Arthur van Schen-
dellaan aan de beurt. Vervolgens 
worden aangepast: de haltes Op de 
Klucht, In het Rond, In het Midden,  
Alfons Ariënslaan, Petrus Steen-
kampweg, Fermoor, Achterberglaan, 
Guido Gezellelaan en halte Fort aan 
de Drecht. De haltes op de Drecht-
dijk-Kerklaan in De Kwakel zullen in 
januari 2009 aangepast worden. Het 
hele project zal medio februari 2009 
zijn afgerond.

START 
WERKZAAMHEDEN 
RUYS DE 
BEERENBROUCKLAAN 
EN AALBERSELAAN  

Bam wegen Noord-West begint in de 
week van 6 oktober met onderhouds-
werk aan Ruys de Beerenbroucklaan 
en Aalberselaan. De werkzaamhe-
den zullen bestaan uit het herstraten 
van de trottoirs en asfaltering van de 
rijbaan. 
De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting 3 tot 4 weken duren. Dat is 

In de raadsbijeenkomst van 25 sep-
tember hebben twee burgers gebruik 
gemaakt van het recht om in te spre-
ken. Het onderwerp betrof het be-
stemmingsplan De Legmeer.

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid stilgestaan bij:
- een toelichting door de heer Pols 
 (wethouder te Amstelveen) over 
 de ontwikkelingen rond de 
 Alderstafel (Schiphol).
- de nota juridische kwaliteitszorg.
- Scopewijziging N201+ - Zijdelweg.

In het vragenuur zijn door de raads-
leden geen schriftelijke of mondelinge 
vragen gesteld.

De raad heeft de volgende raadsvoor-
stellen aangenomen:
- rapport vooronderzoek 
 Brede school.
- vaststellen bestemmingsplan 
 De Legmeer.
- vaststellen notitie duurzaam 
 inkopen.
- voortgang bezuinigingen spoor 2.
- verlenging ontheffi ng woonplaats-

 vereiste wethouder Levenbach.
- ontwerp GRP 4 fase 3.
- aanpassing APV in verband met 
 vastgestelde lijst waardevolle 
 bomen.

De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 9 ok-
tober 2008. Deze vergadering wordt 
gehouden in de raadszaal van het ge-
meentehuis. Wilt u meer informatie 
neemt u dan contact op met de grif-
fi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of tele-
fonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 

9 OKTOBER 2008  (IN HET 
GEMEENTEHUIS)

De volgende onderwerpen staan on-
der voorbehoud op de agenda van de 
raadsvergadering van donderdag 9 
oktober 2008:

In het Informatief Beraad:
- Informatie over Legmeerplein.
- Nota gezondheidsbeleid.
- Nota Jeugdbeleid.
- Nota risicomanagement 
 en weerstandscapaciteit.
- Notitie reserves en 
 voorzieningen.
- Financiële verordening 
 en nota activabeleid.
- Nota bedrijfsvoering.

In Politiek Debat/Stemmingen:
- Scopewijziging N201+ - Zijdelweg 

De agenda en de raadsvoorstellen 
vindt u vanaf a.s. vrijdag op de websi-
te van de gemeente Uithoorn. Volgen-
de week woensdag staat de agenda 
op de gemeentepagina. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoonnummer: 0297- 513 963 of e-
mail:  griffi e@uithoorn.nl. Als u wilt in-
spreken in een vergadering van de 
raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur 
op de dag van de vergadering hier-
voor hebben aangemeld bij de griffi er 
(per telefoon of e-mail).

afhankelijk  van de weersomstandig-
heden. Tijdens de asfalteringswerk-
zaamheden zijn beide straten voor 1 
dag afgesloten.

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGERWERKZAAM-
HEDEN

Aansluitend op de baggerwerkzaam-
heden die in het voorjaar in Meerwijk 
zijn uitgevoerd gaat Waternet na-
mens Waterschap Amstel Gooi en 
Vecht de 2e fase van het stedelijke 
gebied van Meerwijk baggeren. 
Er wordt voornamelijk met behulp 
van een duwboot gebaggerd. De 
bagger wordt met een kraan geladen 
en met waterdichte transportmidde-
len, zoals een trekker met aanhan-
ger, afgevoerd naar het depot van de 
Gemeente Uithoorn. De werkzaam-
heden kunnen enige overlast veroor-
zaken. Waternet probeert die over-
last tot een minimum te beperken.
Waternet voert het karwei uit in de 
periode tussen 10 september en half 
december 2008. Dan zijn de bag-
gerwerkzaamheden in Meerwijk vol-
tooid. 
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de heer M. de Bra-
bander van Waternet, telefoon 608 
2654 (tussen 9 en 11 uur op werk-
dagen).  

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk, naast restaurant Leenders, is 
de fi rma Bot Bouw deze week begon-
nen met de sloop van de bestaande 
panden en vervolgens de bouw van 
11 appartementen. Het hele project 
gaat ongeveer anderhalf jaar duren. 
Bot Bouw zal de overlast zoveel mo-
gelijk proberen te beperken. Het hele 
terrein wordt door een hek omgeven. 
Omdat er weinig ruimte is, is een 
aantal parkeerplaatsen gedurende 
de sloop en bouw niet beschikbaar.  
Die parkeerplaatsen vallen namelijk 
binnen het bouwterrein. 
De sloop duurt circa 3 weken. Daar-
na volgt een periode van sanering 
van de grond en ook archeologisch 
onderzoek. Omdat niet duidelijk is 

wat men in de bodem gaat aantref-
fen, is niet helemaal zeker hoe lang 
deze fase duurt. Bot Bouw hoopt half 
november te kunnen beginnen met 
het heien voor de nieuwbouw. Eerst 
gaat men voorboren, om de geluids-
overlast van het slaan van de heipa-
len zo kort mogelijk te houden. 
In het eerste kwartaal van 2010 zul-
len de 11 appartementen naar ver-
wachting worden opgeleverd. 
Meer info: Bot Bouw, Cor van der 
Linden, tel.: 06-52092090 
 

RENOVATIE 
BUITENRUIMTE 
EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at 
en Monnetfl at
Vanaf de tweede week van septem-
ber wordt in de buitenruimte tussen 
de Briandfl at en de Brusselfl at en 
aan de zuidzijde en de oostzijde van 
de Monnetfl at gewerkt aan het groen 
en de bestratingen.
Deze werkzaamheden zijn onder-
deel van de totale renovatie van de 
buitenruimte van de hele wijk Euro-
parei. De plannen voor deze herin-
richting zijn samen met de bewoners 
opgesteld in de zogenaamde werka-
teliers.
De komende maanden tot het einde 
van dit jaar worden de heesters ver-
vangen, nieuwe bomen aangeplant 
en de gazons vernieuwd. 
Ook wordt bij de Brusselfl at en Bri-
andfl at een trapveld aangelegd, voor-
zien van drainage. De doeltjes wor-
den in het voorjaar 2009 geplaatst 
als de grasmat goed is aangeslagen. 
Bij de Monnetfl at worden ook de trot-
toirs aan de zuidzijde en de oostzijde 
van de fl at herstraat.

ONDERHOUDSWERK 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM We-
gen bv, Regio Noordwest herstraat-
werkzaamheden uit. Deze werk-
zaamheden worden begeleid door 
Grontmij Nederland bv namens de 
gemeente.
Zodra er bij u in de buurt/straat her-
straatwerkzaamheden worden uitge-
voerd, krijgt u hierover een brief. Wilt 
u na lezing van die brief nog meer 
weten dan kunt u contact opnemen 
met de heer Disseldorp of de heer 
Schrijvers van Grontmij.
De heer Disseldorp is bereikbaar op 
06 55 30 49 86 en de heer Schrijvers 
is bereikbaar op 06 22 48 61 19.

Herstraten Brederolaan
Aannemingsbedrijf Rijneveld uit 
Mijdrecht is in opdracht van de ge-
meente bezig met het herstraten van 
de Brederolaan. Dit karwei zal waar-
schijnlijk eind september klaar zijn. 
Deze planning is sterk afhankelijk 
van de weersomstandigheden. 
Als u vragen heeft over de werk-
zaamheden kunt u contact opnemen 
met de heer B. Willemse van de afde-
ling Leefomgeving. Hij is telefonisch 
te bereiken op nummer 06-51662371 
op maandag tot en met donder-
dag van 08.00 tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 
tot 12.00 uur.

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD UITHOORN 
25 SEPTEMBER 2008
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de 
buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en 
hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd moge-
lijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen 
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U 
kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van 
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning 
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat 
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt 
gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de 
rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te ver-
zoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoek-
schrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
- Conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid (Gezondheidsnota 2008-2011). Info: 

afd. Ontwikkeling. Inzageperiode: t/m 9 oktober 2008  
- Concept-beleidsregels Verhaal WWB 2008. Info: de heer C. Bakker, tel.: 

513932. Inzageperiode: t/m 4 oktober 2008
- Ontwerp paraplubestemmingsplan “Procedure binnenplanse ontheffi ngen en 

nadere eisen”.  Inzageperiode: t/m  16 oktober 2008
-     Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
      Inzageperiode : onbeperkt
- Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade ge-

meente Uithoorn 2008. Inzageperiode: t/m 17 oktober 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 12, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van kasruimte in 

opslag en verwerkingsruimte sierteeltproduktie.
Meerwijk-Oost
- Elbe 23, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van een bestaande en-

tree.
- Elbe 23, reguliere bouwaanvraag voor het uitbreiden van een bestaand woon-

huis met een uit- en opbouw.
- Fokkemast 9 en 7 en 11, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van het 

dak van de bergingen.
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 30, bouwaanvraag fase 2 voor het vergroten van de wo-

ning.
- Johan de Wittlaan 31, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur 

en het plaatsen van een schutting.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg naast 51 t/m 81, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw met 9 units.
- Amsterdamseweg 14, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het verwijderen 

van asbesthoudend plaatmateriaal.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING / VRIJSTELLING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
de hierna te noemen bouwplannen:
De Kwakel
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het geheel veranderen van kantoor-

ruimte in 3 appartementen.
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van 28 appartemen-

ten met parkeerkelder
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van 12 eengezinswo-

ningen en 8 2/1 kapwoningen 
- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van 70 appartemen-

ten met parkeerkelder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het hierna te noemen bouwplan:
Meerwijk-West
- Harlekijneend 20 en 22, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van de 

bovenverdieping aan de voorzijde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de WRO ontheffi ng te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het hierna te noemen bouwplan:
De Legmeer
- Ruit 6, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de voor-

zijde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 10, lid 2, van de bestemmingsplanvoor-
schriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna 
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 70, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

schutting.

Genoemde bouwplannen liggen van 3 oktober 2008 tot en met 13 november 
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en 
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in 
het grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 78, vergunning  voor het vergroten van een woning aan de achter-

zijde. Bezwaar: t/m 6 november 2008
- Randweg 121, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van kassen d.m.v. 

het aanbrengen van een laad- en loskuil met 5 laaddocks, nieuwe zijgevel en 
2 overheaddeuren. Bezwaar: t/m 6 november 2008.

Meerwijk- Oost
- Fermoor 20, vergunning voor het plaatsen van een schutting aan de zijkant 

van de woning. Bezwaar: t/m 4 november 2008.
- Aan de Molenvliet, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het kappen 

van 7 elzen en 1 esdoorn in het openbaar groen. Bezwaar: t/m 12 november 
2008

Zijdelwaard
-    Nic. Beetslaan 27, vergunning aan de heer T. van Weerdenburg voor het kap-

pen van een fl uweelboom in de achtertuin. Bezwaar: t/m 12 november 2008
Dorpscentrum
-    Wilhelminakade 3, Drank- en horecavergunning aan de exploitant van café De 

Gevel v.o.f. Bezwaar: t/m 4 oktober 2008
-    Vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van een braderie 

op 3 oktober 2008 van 9.00 uur tot 21.00 uur. Bezwaar: t/m 4 oktober 2008 
Legmeer-West
- Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar aan Heinkelclub De Kwakel 

voor het organiseren van het “internationaal scootertreffen” van 29 mei t/m 1 
juni 2009 op het terrein van De Legmeervogels te Uithoorn. 

 WIJZIGING APV
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 25 september jl. besloten heeft afdeling 3 van de Algemene Plaat-
selijke verordening Uithoorn 2006 (het bewaren van houtopstanden) te wijzigen. 
Deze wijziging treedt in werking op maandag 6 oktober 2008.

Buurtschouwen 
Tijdens een buurtschouw kunt u al wandelend door de straten als bewoner 
uw wensen of problemen over uw woonomgeving aangeven en bespreken. 
Bij elke schouw zijn vertegenwoordigers aanwezig van politie, gemeente en 
stichting Cardanus. In buurten waar woningen staan van de Woongroep Hol-
land, is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van de Woongroep aanwezig.  

Groot Bewonersoverleg in Thamerkerk
Tijdens het Groot Bewonersoverleg wordt de basis gelegd voor het Buurt-
programma voor de komende 2 jaar. Vorig jaar zijn zo de Buurtprogramma’s 
van Thamerdal, De Legmeer en De Kwakel tot stand gekomen.
Op deze avonden zoeken we met elkaar naar antwoorden op de volgen-
de vragen:
- wat gaat er goed in uw buurt en wat moet verder worden versterkt ?
- wat gaat er minder goed in uw buurt en verdient daarom de komende 

twee jaar extra aandacht?

Na het beantwoorden van deze vragen bespreken we welke punten een 
plaats verdienen in het Buurtprogramma voor de komende twee jaar. Voor-
afgaand aan deze avonden is er al overleg geweest met het Buurtbeheer-
overleg van de betrokken buurt.
De inventarisatie van wensen, ideeën, plannen en projecten vindt plaats aan 
de hand van vijf thema’s, te weten: wonen, buitenruimte, voorzieningen, be-

Het buurtbeheer Uithoorn krijgt steeds meer gestalte. Iedere 
buurt heeft nu zijn eigen kleur en logo. We hebben de activitei-
ten per buurt op een rijtje gezet.

6 oktober: 
Groot Bewonersoverleg, 
start 19.30 uur in Bilderdijkhof

8 oktober: 
Groot Bewonersoverleg, 
start 19.30 uur in ‘t Buurtnest

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
woners & samenleven en verkeer in de buurt. Deze inventarisatie doen we 
graag met zoveel mogelijk bewoners. U komt toch ook?

Bewonersoverleg
Bij het Bewonersoverleg krijgen alle bewoners van de buurt de kans mee te 
praten en te denken over hoe hun buurt nog mooier en veiliger kan worden. 
Hier kunnen de vertegenwoordigers van de buurt in het Buurtbeheeroverleg 
van gedachten wisselen over de plannen in de buurt. Als er voor de buurt al 
een Buurtprogramma is, wordt de voortgang daarvan besproken.

Contactlens-instituut N.A. Dames
Contactlensspecialist A.N.V.C. en D.G.O.
Zijdstraat 39-41 Aalsmeer
Telefoon 0297-324625

Harde (flexibele) gasdoorlatende en zachte contactlenzen

Te koop:
Rollator i.g.st. opvouwbr. don-
kerblauw wordt gratis geleverd 
vr.pr. 49 euro.Tel. 0297-533005
Te koop:
Maxi Cosi Iki-Doki 15-36 kg 
stoelverhoger zebra print 
20 euro. Tel. 0297-522061
Te koop:
Eiken kast lichte kleur kan 
in 3 delen 150 euro. 
Tel. 0297-569409
 

Te koop:
Grenenhouten kinderstoel in 
hoogte verstelbr. en bovenblad 
schuifbaar voor makkelijke in-
stap 25 euro.
Tel. 0297-562570
Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke trei-
nen en stoommachines. Ook 
ander antiek blikken speelgoed. 
Vrijbl. info.
Tel. 0297-778469
 

Te koop:
Tuintafel + 4 verstelb. stoelen 
teak i.g.st. 100 euro.
Tel. 0297-531754
Te koop:
Glazen computertafel chromen 
poten 20 euro. Power Max tril-
apparaat 35 euro.
Tel. 06-14236597
Gevraagd:
Javo potmachine.
Tel. 0297-325809
 

Te koop:
Boeken Agatha Christie nr. 
10/15/22/31 1 euro p.st. nr. 5e 
Vijfl ing 16e Vijfl ing 2,50 euro 
p.st.Baantjer: nr. 16/41/49 2 eu-
ro p.st.
Tel. 0297-566998
Te koop:
Wit kinderledikant verst.br. bo-
dem en matras 20 euro. Bijpass. 
dekbed + hoes 10 euro.
Tel. 0297-562570
 

Te koop:
Bankstel zw. stof z.g.a.n. m. 3-
zit  300 euro. Gr. koffer op wie-
len 5 euro. Babybad 5 euro. Citr. 
pers 10 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
GSM tel. merk Siemens simvrij 
20 euro. Koperen bureaulamp 
30 euro. Koelbox 12V 25 euro. 50 
st. serie romans 25 euro.
Tel. 0297-562433
 

Te koop:
Mahoniehouten bed + matras 
+ laden ideaal voor kinderen of 
senioren 190x70 cm 100 euro.
Tel. 06-51000443
Te koop:
Splnw. mountainbike blauw 
80 euro. Tel. 06-19173807
Te koop:
Jongensfi ets 3 versn. handr. + 
t.traprem 8-12 jr. 25 euro i.pr.st.
Tel. 0297-527763
 

Aangeboden:
Hotelzeepjes, zeepdoos-
jes en geschenkdoosjes gra-
tis af te halen. Tel. 0297-566164
Te koop:
Autobahnvignet Zwitserland 
geldig t/m 31-1-2009 10 euro.
Tel. 06-22459595
Te koop:
Fasto keukengeiser 1 jr. oud 
weg. vertrek naar verpleeg-
huis 75 euro. Tel. 0297-546646
 

Te koop:
3-pers. zitbank z.g.a.n. 225 euro. 
Fietszadel nw. + fl uitketel nw. 
8 euro p.st. Elektr. schrijfmach. 
10 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Gr. reiskoffer op wielen + baby-
bad + citruspers elk 5 euro p.st. 
Elektr. kerstb. kaarsjes 5 euro. 
Telef. 10 euro.
Tel. 0297-563722
 



Nieuwe Meerbode  - 1 oktober 2008 pagina 5

Zeldzame legervoertuigen 
bij Red Ball Express
Uithoorn - Het was een indrukwek-
kend gezicht al die verschillende 
voertuigen die zonder uitzondering, 
of het nu een jeep is of een ambulan-
cewagen of een motor, een rol heb-
ben gespeeld in de Tweede Wereld-
oorlog. Dit jaar reden 60 voertuigen 
mee in de rit met de meest uiteenlo-
pende voertuigen en die ook weer in 
allerlei verschillende types. Het eve-
nement is nu voor de zevende keer 
georganiseerd in een samenwer-
kingsverband tussen CRASH Lucht-
oorlog en Verzetsmusuem ’40-’45 
en Keep Them Rolling (KTR). KTR 
heeft tot doel het in stand houden 
van militaire voertuigen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Omdat Crash on-
langs verhuisd is naar het fort in 
Aalsmeerderbrug was het mogelijk 
om nu ook voor een andere route te 
kiezen die andere jaren alleen door 
de Haarlemmermeer liep. De route 
ging nu als volgt vanaf het fort rich-
ting Aalsmeer, dan naar Bovenkerk. 
Vanaf Bovenkerk naar Uithoorn over 
de Amsteldijk, dan naar De Kwakel 
afslaan bij Vrouwenakkker, Drecht-
dijk in De Kwakel, de Vuurlijn, de 
N231 door naar Kudelstaart, Leimui-
den en weer terug naar het fort. Hoe 
is men eigenlijk aan de naam Red 
Ball Express gekomen? Dat heeft 
dus te maken met de invasie in Nor-
mandië. Nadat de geallieerden op 6 
juni 1944 op de stranden van Nor-
mandië waren geland werden ze in 
eerste instantie nog tegengehou-
den door de Duitsers maar het front 
werd breder gemaakt en de troepen 
slaagden er in steeds verder Europa 
binnen te dringen. 

Patton
De opmars zeker van generaal Ge-
orge Patton was zo snel dat hij zon-
der bevoorrading van materieel en 
voedsel dreigde te raken. Daarom 
werd er een speciale logistiek ope-

ratie opgezet die belast was met het 
transport. Die auto’s kregen overal 
voorrang, reden dag en nacht door 
en om ze voor iedereen herkenbaar 
te maken kregen ze een rode bal. 
Langs de weg stonden ook borden 
met een rode bal en daarop het ver-
voerde tonnage en de kreet Stay on 
the ball Keep them rolling als aan-
sporing om de bevoorrading snel 
doorgang te laten vinden. Dit werd 
de Red Ball Express genoemd en 
de weg waarover de voertuigen re-
den was de Red Ball Highway. Aan 
die operatie deden ongeveer 6000 
voertuigen mee en duurde ongeveer 
drie maanden, van augustus tot en 
met november. De Red Ball Express 
komt van het Amerikaanse post-
bedrijf dat in het verleden pakket-
ten en post per trein bezorgde als 
spoedbestelling en als herkenning 
een rode bal had. De voertuigen die 
op zaterdag 27 september meede-
den aan die route reden in groep-
jes omdat de tocht natuurlijk ook 
door de kernen ging. Er waren ook 
heel zeldzame voertuigen bij zoals 
een Ford Canada die bij de bevrij-
ding werd gebruikt en waarvan er 
maar drie in Nederland nog zijn. Dit 
was het type LAAT (Light Anti Air-
craft Truck. Elk voertuig van de geal-
lieerden had een codenaam. Er wa-
ren rond de dertig jeeps in verschil-
lende uitvoering zoals in de mari-
nekleur, maar ook lichtgrijs en Sa-
harauitvoering. Ook was er een jeep 
bij die gebruikt werd voor de Airbor-
ne Division. Een grote collectie Dod-
ges in 4x4 uitvoering en 6x6 uitvoe-
ring. De Dodge Command was spe-
ciaal voor vervoer van de hoge offi-
cieren. De uitblinkers dit jaar waren 
volgens Jan Springin’t Veld, een van 
de organisatoren, een amfibievoer-
tuig de DUKW en de White Half-
track. Een voertuig dat half rups-
voertuig is en voor met wielen is uit-

gerust en achter met een rups. Op 
de White Halftrack stonden vier ka-
nonnen voor luchtafweer. 

Rupsvoertuig
De wegen waren toen slecht en een 
rupsvoertuig kon overal komen, zo-
wel over de landerijen als over ge-
wone wegen. Er waren ook voertui-
gen bij voor verdediging maar ook 
voor het offensief tegen de Duit-
se bunkers en stellingen zoals een 
GMC (een vrachtwagen) met een 
Amerikaans zoeklicht van General 
Electric die nog functioneert. De-
ze zijn opgekocht door KTR en weer 
functioneel gemaakt. Volgens Jan 
zijn deze heel speciaal omdat er nog 
maar twee zoeklichten in Nederland 
bestaan en die werden ingezet als 
de Duitsers luchtaanvallen uitvoer-
den, die altijd ’s nachts gebeurden. 
Er was nog een amfibiejeep met het 
chassis van een jeep waaromheen 
een boot is gebouwd. Verschillen-
de motoren zoals Harley Davidson, 
BSA (Engels), Ariel (Engels). Een 
hele collectie die zowel werd ge-
bruikt voor politie als voor de or-
donnans en koeriersdiensten. In to-
taal 16 motoren. En er was ook een 
Dodge ambulance. 

Het idee is om volgend jaar op 5 mei 
een speciale bevrijdingsstoet te or-
ganiseren Maar de Red Ball Express 
vindt altijd plaats het derde of vier-
de weekend in september. Onder-
weg werd ook nog gestopt bij ge-
denkwaardige plaatsen zoals bij de 
Nesserlaan waar een krans werd 
gelegd omdat daar mensen zijn ge-
fusilleerd evenals aan de Aalsmeer-
derdijk waar onderduikers zijn gefu-
silleerd. Jan Spring in t’Veld zegt dat 
er niet eerder zo veel voertuigen aan 
de Red Ball Express hebben meege-
daan en was blij met de grote op-
komst. 

Bewoners Huygenslaan 
willen parkeerconstructie
Uithoorn - Er was een enorme op-
komst qua bewoners bij de op één 
na laatste schouw in Zijdelwaard. 
Bij de Valeriushof/Manderhof werd 
gesproken over de doeltjes. Op dit 
moment staan er grote doelen maar 
men wil weer terug naar de kleine 
doelen. Verder werden opmerkingen 
gemaakt over het slechte schoffel-
werk in die buurt. Dan een tussen-
stuk waar weinig tot geen opmer-
kingen werden gemaakt en de Bre-

derodelaan vond men mooi opge-
knapt met de nieuwe herbestrating. 
Via de P.C. Hooftlaan en de Tessel-
schadelaan naar de Huygenslaan 
waarvan 15 bewoners aanwezig wa-
ren, dus een groot aantal. Zij vonden 
dat er te weinig parkeerplaatsen zijn 
en stellen een constructie voor zo-
als die in de Beetslaan nu aanwezig 
is. Verder wil men meer speelvoor-
zieningen. De staat van het groen 
is volgens de bewoners zeer slecht. 

Maar het laatste stuk werd eigenlijk 
ook zonder veel op- of aanmerkin-
gen gelopen. 

De laatste schouw vindt plaats op 
zeven oktober om 18.45 uur in de 
kantine van de Legmeervogels en 
omdat het hier om de nieuwe wijk 
Legmeer West gaat start wethou-
der Jeroen Verheijen met een kleine 
toespraak en kan men eerst genie-
ten van een kopje koffie of thee.

Dakopbouw in Legmeer 
moet gelijkvormig zijn
Uithoorn - “Het is echt niet de be-
doeling dat daar een woud van ver-
schillende soorten daken komt”, 
vond de wethouder bij de bespre-
king van het bestemmingsplan voor 
de Legmeer. Waar gaat het nu om? 
Aangezien de bestemmingsplannen 
voor dit gebied geactualiseerd moe-
ten worden is een nieuw bestem-
mingsplan voorbereid. Het plan-
gebied bestaat dan uit twee delen, 
namelijk het begin jaren ’70 gere-
aliseerde Legmeer en in de begin-
jaren ’90 Legmeer Zuid inclusief 
het Alkwin Kollege. Eigenlijk lag de 
nieuw aan te leggen busbaan ook 
in dit plan. Maar omdat de plannen 
hiervoor vertraging hebben opgelo-
pen en men de belangen van de be-
woners niet wil schaden is beslo-
ten om het tracé van de voormali-
ge spoordijk en (en de toekomstige 
busbaan) niet in dit plan op te ne-
men en zal daarvoor later een apart 
bestemmingsplan komen. Er zijn 
in totaal zeven reacties van bewo-
ners geweest waarvan één onderte-
kend door tien personen. Drie daar-
van willen bij de schakelbungalows 
voor de zogenaamde eindwoningen 
een volledige uitbreidingsmogelijk-
heid op het éénlaagse gedeelte. Bij 
de overige reacties is men het juist 
niet eens met de geboden uitbrei-
dingsmogelijkheid. Door de heer 
Wiltenburg werd aangegeven dat al 
sinds 1976 de kwestie van uitbrei-

ding speelt. “Ik heb een rondje ge-
lopen en bij 18 huizen handtekenin-
gen verzameld. Er wordt al jaren ge-
sproken over dakopbouw en nu is 
besloten om bij de meanderwonin-
gen geen dakopbouw toe te staan. 
De uitbreiding is om allerlei redenen 
niet doorgegaan en is in 1995 ge-
meld dat dit verboden is omdat bij 
elf huizenblokken de paaldruk niet 
voldoende zou zijn en wellicht is de 
gemeente bang voor planschade.”
Heien
Volgens de heer Wiltenburg is dit 
makkelijk te verhelpen door bij te 
heien. “Dat is geen kostbare ope-
ratie en kost tussen de 6000 en 
12.000 euro per huis. Bij een enquê-
te bij de bewoners is gebleken dat 
67% van de bewoners voor opbouw 
is waarvan 83% dit binnen tien jaar 
zou willen realiseren. De woonop-
pervlakte is nu 120 m2 en zou dan 
160 à 170 m2 zijn. De waarde zou 
dan een ton à anderhalve ton oplo-
pen en dat zou dan tevens beteke-
nen dat er een betere doorstroming 
komt voor mensen die een grotere 
woning willen hebben. Klaas Bijlsma 
(GB) vroeg zich af of dat percenta-
ge wel klopt aangezien het vaak zo 
is dat mensen wel willen maar als zij 
eenmaal met de kosten geconfron-
teerd worden het voor gezien hou-
den en was ook bang voor verrom-
meling. “Straks krijg je verschillen-
de soorten materiaal en kleuren en 

wil een gedeelte wel en een ander 
gedeelte niet en krijg je een ratje-
toe.” Volgens Tom Verlaan (CDA) is 
het zo dat als je iets regelt voor de 
ene groep schakelwoningen de an-
dere helft daar weer over valt zoals 
schaduwwerking lichtval en derge-
lijke.” Volgens de wethouder duur-
de de discussie over de dakopbouw 
tot begin jaren negentig, maar heeft 
de Raad van State toen gezegd dat 
men onzorgvuldig te werk was ge-
gaan en werd het bestemmings-
plan vernietigd. In 2000 kwamen  er 
vanuit de Legmeer zelf geluiden om 
toch weer de discussie op te starten. 
Er is toen een zorgvuldig onderzoek 
geweest waarbij alle facetten nauw-
gezet onder de loep zijn genomen 
zoals draagvlak, draagkracht, ste-
denbouwkundig onderzoek, plan-
schade, schaduwwerking, priva-
cy. Dit heeft geleid in 2005 tot een 
voorstel tot beperkte regeling voor 
dakopbouw. Op 25 september 2005 
is dit voorstel aan de speciale com-
missie voorgelegd en op 3 novem-
ber aan de raad. Het bestemmings-
plan is heel gedifferentieerd. Het 
gaat om twee verschillende woning-
types naast elkaar of twee verschil-
lende blokken waarbij nu ruimte is 
voor één gelijkvormige opbouw. In 
2005 is besloten tot geen dakop-
bouw behalve bij de schakelwonin-
gen. Het hele voorstel is ook voorge-
legd aan de welstandcommissie. 

Begroting 2009 Uithoorn:

Goede communicatie met 
bewoners speerpunt bij begroting
Uithoorn - Er worden acht pro-
gramma’s behandeld in de begro-
ting voor 2009. Dat zijn hoogwaardi-
ge voorzieningen, goede detailhan-
delstructuur, prima verbindingen, 
goed beheer van woon- en leefom-
geving, aantrekkelijke kwaliteit van 
woningen, ondernemen in Uithoorn 
en De Kwakel, Uithoorn in de regio 
en gemeente in de lokale samenle-
ving. Voorzieningen: verenigingen 
voor sport en recreatie moeten be-
taalbaar zijn, laagdrempelige sport-
activiteiten voor zowel valide als 
mindervalide bewoners, recreatie-
mogelijkheden uitbreiden en aan-
sluiten op die buiten de gemeente, 
fiets- en wandelroutes door groen-
gebieden bewegwijzeren. Voor on-
derwijs geldt het verbeteren van 
ontwikkelingskansen voor kinderen, 
een hoogwaardig onderwijsaanbod 
en meer samenwerking tussen pro-
fessionele en amateuristische kunst-
beoefening. Het bevorderen van in-
tegratie van (anderstalige) minder-
heden in de samenleving, bevor-
deren van re-integratie in de maat-
schappij van sociaal zwakkeren en 
uitvoeren van een armoedebeleid 
op maat. Verder moet er grotere be-
schikbaarheid en meer toegankelij-
ke gezondheidszorg komen. Er komt 
een duidelijk herkenbaar punt voor 
ouders en jongeren voor vragen en 
advies over opvoeden en opgroeien. 
De voorbereidingen zijn gestart en 
dit zou in het nieuwe gezondheids-
centrum een initiatief van zieken-
huis Amstelland kunnen komen. 

De gemeente is intensief bezig om 
de beperkingen die de start van de 
bouw belemmeren zo snel mogelijk 
weg te nemen. De coördinatie wordt 
verbeterd van hulpverleners die be-
trokken zijn bij gezinnen met meer-
dere problemen. Er komt een intern 
maatschappelijke werker en het in-
voeren van het principe van 1 ge-
zin, 1 plan met coördinatie. Na de 
opening van de Brede School in De 
Legmeer zal ook voor andere wijken 
gekeken worden naar meer onder-
linge samenwerking tussen scholen 
en de gemeente stelt hiervoor geld 
beschikbaar. Ook de Schanskerk 
staat op de agenda. De gemeente 
wil graag het beeldbepalende ka-
rakter van deze kerk behouden en 
in overleg met het bisdom wordt in 
2009 gekeken naar een voor bei-
de partijen aanvaardbaar reddings-
plan waarbij natuurlijk ook gekeken 

wordt naar de financiële haalbaar-
heid. Verder wordt het belangrijk ge-
acht door de gemeente dat ouderen 
en mensen met een beperking zelf-
standig wonen en actief meedoen. 
Het huidige meerjarige pilot wonen, 
welzijn en zorg met Aalsmeer loopt 
eind van dit jaar af en een nieuw uit-
voeringsprogramma is in voorberei-
ding. Waarbij de partners zijn Woon-
groep Holland, Ons Tweede thuis, 
Amstelring Vita en het zorgkan-
toor. Detailhandelstructuur: omvor-
men en uitbreiden van het winkel-
bestand van het dorpscentrum en 
Amstelplein: het Amstelfront dat in 
2014 gereed moet zijn, verder ont-
wikkelen en uitbreiden van het Zij-
delwaardplein, van het Legmeer-
plein waarbij in 2009 weer contact 
wordt opgenomen met de eigenaar 
van het winkelcentrum over de mo-
gelijkheid van een aangepast plan. 

Zijdelweg
De structuurvisie en economische 
visie zijn daarbij de leidraad en het 
handhaven van de winkelvoorzie-
ningen in De Kwakel. Verbindingen: 
de omlegging van de N201, bevor-
deren veiligheid door het aanpas-
sen van de route voor gevaarlijke 
stoffen, rechtstreekse aansluiting 
van wijken, winkelcentra en bedrij-
venterreinen op de nieuwe N201, 
hierop aansluitend een integraal 
verkeers- en vervoersplan waar-
bij de volgende projecten worden 
gestart: Reconstructie van Zijdel-
weg, verlaging snelheid op de Vuur-
lijn, er komt een nieuw fietspad tus-
sen de Vuurlijn en Legmeer-West 
en er worden voorbereidingen ge-
troffen voor de Amsterdamseweg, 
Tromplaan, Thamerlaan en de ver-
keersstructuur Oude dorp. Het sa-
men met de regio aanleggen van 
vrije busbanen van en naar Schip-
hol en Amstelveen, en gratis parke-
ren voor het winkelend publiek. Qua 
rioleringssysteem komt de aanleg 
van een berg bezinkbassin in Zijdel-
waard. Het lokale heffingenbeleid 
stijgt alleen met het inflatiepeil waar 
men trouwens nu onder zit en wordt 
vanaf nu door de gemeente gedaan 
en niet meer de helft via Eneco. Dat 
houdt in per gezin per jaar 600 eu-
ro. Men is bezig met een nieuw rio-
leringsplan wat te maken heeft met 
de ontkoppeling van schoon en vuil 
water. Goed beheer woon- en leef-
omgeving: bewoners serieus nemen 
en betrekken bij buurtbeheer en de 

resultaten zichtbaar maken, het ge-
bruik van sociaal culturele accom-
modaties optimaliseren en zorgvul-
dig omgaan met wat groeit en bloeit 
in de buitenruimte en makkelijk be-
reikbare veilige en op leeftijd afge-
stemde speel- en recreatieplekken 
voor kinderen en jongeren. Dit na-
jaar wordt gestart met drie pilots. 
Verder wil men het drugsgebruik te-
gengaan. 

Woningen
Aantrekkelijke kwaliteit wonin-
gen: woningvoorraad aansluiten op 
woonbehoeften, specifieke zorg-
behoeften van inwoners extra aan-
dacht. Particulier opdrachtgever-
schap voor woningbouw wordt ge-
stimuleerd, hoogbouw wordt beperkt 
toegestaan, verpaupering moet wor-
den voorkomen en de open groene 
ruimten blijven behouden. De bouw 
van woningen op de in 2009 vrijko-
mende schoollocatie aan de Chris-
tinalaan/Johan de Wittlaan evenals 
aan de Hélène Swarthlaan, de ont-
wikkeling van park Krayenhoff, de 
ontwikkeling van Vinckebuurt. On-
dernemen: één beleid maken voor 
de glastuinbouw met Aalsmeer, Am-
stelveen en Haarlemmermeer, een 
goede regeling voor bouw/gebruik 
van bedrijfswoningen in landelijk 
gebied, verbetering van het bedrij-
venterrein uitbreiding dan wel her-
structurering van winkelcentra. Sa-
men met Aalsmeer ontwikkelen van 
Green Park Aalsmeer. Uithoorn in de 
regio: intensivering van samenwer-
king op bestuurlijk en ambtelijk ni-
veau tussen Aalsmeer en Uithoorn. 
In 2014 het GPA operationeel heb-
ben en nieuwe bedrijven aantrek-
ken. Meer kortetermijnontwikkeling 
Schiphol en middellange termijn 
Schiphol convenanten hinderbeper-
king en leefbaarheid Schiphol. Dat 
houdt in dus het terugdringen van 
de geluidshinder van Schiphol en 
energiereducerende maatregelen. 
Gemeente in de lokale samenleving: 
Het draagvlak voor besluitvorming 
door middel van goede communica-
tie verhogen en daarmee het ima-
go van een betrouwbare overheid. 
Zorgdragen voor een goede relatie 
tussen bestuur, bewoners en hun 
organisaties en bedrijfsleven ook 
weer door goede communicatie en 
het digitaal aanleveren van produc-
ten. Er staan dus heel wat plannen 
en projecten op de bestuurlijke en 
gemeentelijke agenda.

Bingoavond
De Kwakel - Vrijdag 3 Oktober is er in het Dorpshuis in De Kwa-
kel weer een gezellige bingoavond. De zaal is open om 19.15 
uur. Aanvang is 20.00 uur.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*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 apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spr.uur di. en do. 17.00-18.00 uur
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

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!

Brand in Kenia

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

O Ik schenk eenmalig een bedrag van e  ....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Vorige week vertelde ik u over het vredescomité in Wajir en hoe belangrijk 
de oprichting van dat comité was om een eind te maken aan de stam-
men-twisten van de nomadenfamilies. In Kenia leven zo’n 70 grotere en 
kleinere stammen. Zeker, de bevolking van Wajir behoort tot een stam: de 
Somali, maar hierbinnen zijn ettelijke clans en families. En die kunnen ruzie 
maken…!
Wajir had dan ook de reputatie een “NO-GO-area” te zijn, een onveilig ge-
bied waar je niet moest komen.

U herinnert zich de dramatische gebeurtenissen in het begin van dit jaar 
toen na de verkiezingen een zeer gewelddadige stammenstrijd uitbrak in 
Kenia. Heel Kenia stond politiek in brand en vaak ook letterlijk. Honder-
den mensen verloren hun leven. De beelden op tv waren schokkend. De 
berichten over Kenia deden ons het ergste vrezen voor Wajir maar uit onze 
contacten bleek steeds dat het daar rustig en veilig bleef.
Je moet er niet aan denken dat alles wat er is opgebouwd wordt vernield 
door burgeroorlog.

De ironie wil dat juist duizenden uit het zuiden naar het noordoosten (o.a. 
naar Wajir) zijn gevlucht en dat nu aan het vredescomité van Wajir  gevraagd 
wordt om te helpen bij  de opbouw van de vrede in de rest van Kenia.
Een groot compliment voor de mensen in Wajir…..

Ad Groeneveld

OPK houdt voorlichtingsavond
De Hoef - Het Oecumenisch Project 
Koor met als basis De Hoef heeft op 
eerder gedane oproepen een der-
tigtal positieve reacties gekregen. 
Dit is zeer verheugend want het be-
tekent dat er daadwerkelijk gestart 
kan worden op maandag 3 novem-
ber a.s. Het eerste project dat op-
gepakt gaat worden is het kersto-
ratorium Appelbloesem in de Win-
ter. Het ligt in de bedoeling dat al-
le deelnemers half oktober het mu-
ziekboek met een oefen-CD thuis-
krijgen zodat men op de eerste re-

petitie beslagen ten ijs kan komen. 
Op maandag 6 oktober a.s. wordt er 
in De Springbok, Oostzijde 61, De 
Hoef een voorlichtingsbijeenkomst 
gehouden voor allen die zich al heb-
ben aangemeld maar ook juist voor 
degenen die eerst meer informa-
tie willen alvorens zich aan te mel-
den. Op deze avond wordt het pro-
ject toegelicht, de muziek kan wor-
den bekeken en beluisterd en er 
kan kennis worden gemaakt met de 
dirigent Diny Houweling. Aanvang 
20.00 uur.

Jubileumexpositie
De Ronde Venen - Om het 10-ja-
rige bestaan van fotoworkshop de 
Ronde Venen te vieren, hebben de 
clubleden in mei een feestelijk ui-
tje naar Rotterdam gemaakt. De fo-
to’s die tijdens deze jubileumtocht 
gemaakt zijn, worden de gehele 
maand oktober in Nieuw Avondlicht 
tentoongesteld. Een decennium 
lang fotoworkshop de Ronde Venen, 
maar ook een decennium lang Pe-
ter Turner als voorzitter van de club. 
Tien jaar terug heeft Peter Turner de 
fotoclub opgericht en nog altijd heb-

ben de leden veel profijt van zijn po-
sitieve kijk op fotografie en zijn cre-
atieve uitwerking van foto-opdrach-
ten. Zo was de opdracht om tijdens 
het jubileumuitje “(be)spiegeling” 
in beeld te brengen. De bij dit arti-
kel geplaatste foto laat zien hoe toe-
passelijk Peter Turner dit in zijn foto 
tot uitdrukking brengt. Nieuwsgierig 
geworden? Bezoek dan de exposi-
ties in Nieuw Avondlicht, in het ge-
zondheidscentrum Croonstadt en in 
de Willisstee of bekijk de site: 
www.fotoworkshop.nl

IVN-Lezing Orchideeën
Regio - Dinsdagavond 7 oktober 
komt Art Vogel, kaschef van de Hor-
tus van Leiden, op uitnodiging van 
de IVN-afdeling ‘De Ronde Venen 
& Uithoorn’ een lezing houden over 
de Orchideeën van  Papoea Nieuw 
Guinea.
Vanaf 2003 gaat Art Vogel naar 
Nieuw Guinea om de daar voorko-
mende orchideeën in kaart te bren-
gen. Dit had tot gevolg: ontdekking 
van nieuwe soorten, info van de ge-
vonden orchideeën op CD rom en 
een zeer boeiende lezing. 
Art Vogel kwam 25 augustus in het 
nieuws toen de ‘penisplant’, de reu-
zearonskelk in bloei kwam in de 
Hortus te Leiden.
Art gaat al vele jaren op expedi-
tie naar verre oorden op zoek naar 
onontdekte en bijzondere planten. 
Deze avond staat in het teken van 
een expeditie naar Papoea Nieuw 

Guinea, op zoek naar orchideeën. 
De heer Vogel kan zeer aansteke-
lijk vertellen. Behalve over orchidee-
en vertelt hij over ontmoetingen met 
de lokale bevolking, over het op ex-
peditie gaan, en natuurlijk ook over 
andere, daar voorkomende planten. 
Zijn dia’s van mensen, planten en 
landschappen zijn prachtig.
U bent van harte uitgenodigd op 7 
oktober, aanvang: 20.00 uur in het  
NME-centrum - “De Woudreus” aan 
de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Organisatie: IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn.
Kosten: 3 euro, IVN-ers vrij entree
Informatie: Pety Huussen, tel.  
283117of Ad van Uchelen, tel.   
250163 

Volgende IVN-lezing: 4 november 
“Vogelwaarnemingen met behulp 
van radar”.

Vrijdag 3 oktober a.s
Grootse bingoavond bij Argon
Mijdrecht – Vrijdagavond a.s. wordt 
er in de voetbalkantine van s.v Ar-
gon weer de bekende bingoavond 
georganiseerd. De aanvang is 20.00 
uur. Buiten de vele bekende mooie 
prijzen is de hoofdprijs deze avond  
2 minuten gratis winkelen bij su-
permarkt de Boni. Zoals altijd is het 

eerste kopje koffie of thee gratis en 
kosten de kaartjes 50 cent per stuk.
Voor de vaste bezoekers: deze avond 
zal voor Lia Clement, die al ruim 12 
jaar deze bingoavonden, geheel be-
langeloos, mede organiseert de 
laatste avond zijn dat zij deze bingo  
leid. Zij stopt ermee.

Nieuwe Outdoor collectie 
bij Watersportservice Dragt
Aalsmeer - Nico Hofstee, eigenaar 
van Watersportservice Dragt vertelt 
dat hij per 1 september jl. verkoop-
punt van Dubarry Outdoor is gewor-
den. Deze collectie stoere laarzen 
en tassen vindt haar oorsprong in 
Ierland, waar deze kwaliteit outdoor 
en lifestyle schoeisel al meer dan 70 
jaar door mannen en vrouwen wordt 
gedragen. Zij combineren hun ac-
tieve buitenleven met een goed ge-
voel voor stijl en kwaliteit.
Het leer dat verwerkt wordt in de 
laarzen van Dubarry is van de hoog-
ste kwaliteit, met de karakteristieke 
oneffenheden, die zorgen voor een 
mooie natuurlijke uitstraling. De go-
re-tex voering zorgt ervoor dat zelfs 

na langdurig nat weer de voeten 
warm en droog blijven. 
Met de slogan ”water meets land” 
gaat Watersportservice Dragt zich 
in de winterperiode ook op outdoor 
kleding richten. “Wij zien dat als een 
natuurlijke aanvulling van de water-
sportkleding die we hebben in het 
voorjaar en de zomer.
In het najaar en de winter willen we 
onze klanten ook goed beschermen 
tegen de winterse weersomstan-
digheden. Dubarry is daar zeer ge-
schikt voor.” Aldus Nico Hofstee van 
Watersportservice Dragt.
Kom zelf eens kijken naar deze nieu-
we mooie outdoor collectie.
U bent van harte welkom.

René van Beeck & friends met 
swingende jazz en oude blues
De Ronde Venen - Aanstaande 
vrijdagavond 3 oktober doet  jazz-
organisator en contrabassist René 
van Beeck samen met zijn “friends” 
de jaren “20 – 50” uit de vorige eeuw 
herleven. De “friends” zijn: zanger-
gitarist Cris Monen, David Lukacs,  
saxofoon-klarinet, Joop van Deuren,  
piano. Deze avond vol swingen-
de jazz en ouderwetse blues wordt 
door stichting Cultura De Ronde Ve-
nen in samenwerking met René van 
Beeck georganiseerd en begint om 
20.30 uur in De Boei te Vinkeveen.
Zanger-gitarist Cris Monen is een 
zeldzame specialist in jazz en blues 
van de eerste helft van de vorige 
eeuw. Dat was het tijdperk van ster-
ren zoals Bessie Smith, Louis Arm-
strong, Billie Holiday en Fats Waller. 
Cris brengt de oude jazz- en blues-
klassiekers opnieuw tot leven. Zijn 
optredens getuigen van een enorme 
bezieling en virtuositeit.
De jonge saxofonist/klarinettist 
David Lukacs speelt in de band 
4BEAT6, een band die zich toelegt 
op de muziek van Benny Goodman 
en Lionel Hampton. De band heeft 
veel succes, dat mede te danken is 

aan het grote talent van David. 
Pianist Joop van Deuren speelt 
eveneens bij 4BEAT6. Met zijn eigen 
trio treedt hij ook overal in het land 
op. Vroeger speelde Joop bij het 
zeer bekende Deep River Quartet. 
Uiteraard zorgt huisbassist René 
van Beeck voor de swingende basis 
voor de drie “friends”. Dat betekent 
muziek van absolute  topklasse, jazz 
in De Boei met René van Beeck is 
inmiddels een begrip geworden!
 
Kaarten voor deze geweldige nos-
talgische jazzavond, die gehouden 
wordt in dorpshuis de Boei in Vin-
keveen, zijn te reserveren via www.
cultura-drv.nl. De toegangsprijs be-
draagt voor volwassenen 10 euro, 
voor 65+ en houders CJP 7,50 eu-
ro en jongeren tot 16 jaar betalen 
5 euro. Kaarten zijn eveneens ver-
krijgbaar bij de voorverkoopadres-
sen: in Vinkeveen bij drogisterij De 
Bree, in Mijdrecht bij boekhandel 
Mondria in de Lindeboom en aan de 
zaal een half uur voor aanvang van 
het concert.
Verdere informatie is te vinden op 
de site: www.cultura-drv.nl



Regio - Aan het eind van het rock-
concert Amstelland Live! kon voor-
zitter Wim Koolhaas van de organi-
serende Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn een cheque van 10.000 euro 
aanbieden aan Rob Klaassen van de 
Stichting Bosmobiel.

De opbrengsten van Amstelland 
Live! kwamen geheel ten goede van 
dit initiatief voor slecht ter been zijn-
de ouderen die in de Bosmobiel een 
route door het Amsterdamse Bos 
kunnen afleggen. Klaassen kon de 
aanwezigen melden dat er volgend 
jaar twee Bosmobielen gaan rijden.

Battle of the Bands
Na een swingende opmaat die ver-
zorgd werd door de bands Goed 
Vaud en The Knight of the Progs 
konden de circa 400 muziekliefheb-
bers zich opmaken voor een ware 
Battle of the Bands.
Hierin werd het spits afgebeten door 
de nieuwe Oberg Band met rockle-
gendes als drummer Hans Water-
man (ex Cuby & The Blizzards) en 
gitarist Ted Oberg (ex Livin’ Blues). 
Deze gitaarvirtuoos werd echter 
moeiteloos naar de kroon gestoken 
door collega-gitarist Will Sophie die 
tevens het hammondorgel bespeel-

de. Marco Oonincx speelde bas en 
de band werd gecompleteerd door 
zangeres Liane Hoogeveen die met 
haar bluesy rockstem aan Anouk 
deed denken.
Niet voor niets werd haar unie-
ke stemgeluid opgemerkt tijdens 
de Grote Prijs van Nederland 2007 
en werd verwacht dat dit talent zou 
gaan doorbreken.
Thijs van Leer van Focus kwam spe-
ciaal eerder om naar haar luisteren. 
In Mijdrecht konden de aanwezigen 
genieten van een rockende blues-
band met dito zangeres. De sfeer 
zat er meteen goed in bij de deinen-
de massa in de Meijert. 
Voorwaar een lastige opgave voor 
Focus om daar, onder leiding van 
Thijs van Leer op hammond orgel en 
dwarsfluit, overheen te gaan.

De donkerbruine zang tijdens het 
optreden werd eveneens door deze 
rockende ridder verzorgd.

Bij Focus speelde Niels van der 
Steenhoven de sterren van de he-
mel met melodieuze soli (‘while my 
guitar gently weeps’). 

De aanwezigen werden getrakteerd 
op een geweldig roffelende solo van 
drumwonder Pierre van der Linden. 
Bobby Jacobs was de stille kracht 
die alle nummers geraffineerd op 
zijn basgitaar ondersteunde.

Ook de symfonische rock van Focus 
sprak de aanwezigen (onder wie 
zelfs fans uit Maastricht en Brus-
sel) aan. Ook Focus ontkwam niet 
aan een toegift voor het enthousi-
aste publiek. 

Zo eindigde de Battle of the Bands 
in de kleine uren van de nacht in 
een onbeslist.

Grote winnaar van deze succesvolle 
avond was echter de stichting Bos-
mobiel.
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
beziet of deze Amstelland Live! vol-
gend jaar een vervolg gaat krijgen.
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Amstelland Live! succesvol:

10.000 euro voor Bosmobiel

Nieuw bij Amstelhof: 
Lifestyle Club Vitaal
De Kwakel - Sport- en gezond-
heidscentrum Amstelhof heeft er 

een nieuw element bij: Club Vitaal 
die op woensdag 17 september in 

het bijzijn van een flink aantal be-
langstellenden officieel werd ge-

Mieke Dams en Niels de Wildt zijn trots op hun nieuwe Club Vitaal. (Niet op de foto: Axel Vos)

opend. Club Vitaal richt zich op per-
soonlijke begeleiding van bewegen 
in combinatie met gezonde voeding 
in de vorm van een nieuw lifestyle 
programma. Doel is op een preven-
tieve wijze de gezondheid van men-
sen op peil te houden onder het 
motto: ‘voorkomen is beter dan ge-
nezen’. Club Vitaal kan gezien wor-
den als een voorloper op dit gebied. 
Maar er is meer. Men biedt ook pro-
ducten aan die aansluiten bij het 
Arboservice programma van Am-
stelhof, waarvoor o.a. veel bedrijven 
belangstelling hebben. Bij dit ser-
viceprogramma kunnen medewer-
kers van een bedrijf zich aanmelden 
voor een breed opgezet onderzoek 
in hoeverre zij er al dan niet een ge-
zonde levensstijl op na houden. De 
Arboservice is destijds vrij gegeven 
en Amstelhof is hierop ingehaakt 
met eigen (afgeleide) programma’s 
en diensten. Amstelhof beschikt 
over een eigen bedrijfsarts, fysiothe-
rapeuten en (bedrijfs)psychologen. 
Het programma staat voor revalida-
tie en weer gezond maken van men-
sen met bijvoorbeeld fysieke klach-
ten, stress, corpulentie en voedings-
problemen. Club Vitaal verleent met 
eigen programma’s hieraan haar 
medewerking. Preventie is ook hier 
weer het sleutelwoord. Club Vitaal 
is een van de zelfstandig functione-
rende bedrijven binnen de Amstel-
hof organisatie, zoals dat ook zijn de 
fysiotherapeut, de kapsalon en het 
Grand Café. Alle bedrijven samen 
vormen eigenlijk de ‘Amstelhof’.
De nieuwe Club Vitaal is opgericht 
door Mieke Dams, bewegingsthera-
peute en voedingsdeskundige, sa-
men met Niels de Wildt en Axel Vos. 
Met zijn drieën geven zij uitvoering 
aan de programma’s van de club. 

Mieke Dams is verder geen onbe-
kende, want zij werkt van meet af 
aan bij Amstelhof als operations 
manager sportactiviteiten. Nu heeft 
zij er in dit sportcentrum een eigen 
bedrijf bij.

Gezonde levensstijl
“Er is veel vraag naar persoonlij-
ke begeleiding in relatie tot bewe-
gen en gezonde voeding”, vertelt 
Mieke. “Veel mensen die wat aan 
hun gewicht willen doen kopen nu 
een boek van een bekende slank-
heidsgoeroe en gaan daarmee aan 
de slag. In eerst instantie werkt dat 
aardig goed, maar dan gaat het te-
gen je werken. Met alle respect voor 
de samensteller, maar men loopt het 
gevaar om op den duur een tekort te 
krijgen aan vitale bouwstoffen voor 
het lichaam. Wij leren mensen daar-
entegen een complete en gezon-
de levensstijl te hanteren. Voldoen-
de beweging in combinatie met de 
juiste hoeveelheid voeding waarin 
de nodige mineralen en vitaminen 
zitten. Dat kan afzonderlijk met be-
geleiding van professionele instruc-
teurs en gewichtsconsulenten, maar 
ook via een door ons opgezet tien 
weken durend lyfestyle program-
ma, inclusief microscopische bloed-
analyse. Aan de hand van dat laat-
ste kunnen we constateren of het li-
chaam in balans is of dat er disba-
lans is. We kunnen dan tevens een 
persoonlijke voedingsbalans sa-
menstellen. Vanzelfsprekend leren 
wij de deelnemers ook hoe zij na die 
tien weken zelfstandig ‘gezond’ ver-
der moeten gaan. Tussentijdse be-
geleiding is altijd mogelijk. Overi-
gens gebeurt de bloedafname vol-
gens de richtlijnen van de GGD. Het 
gaat hier slechts om een steriel uit-

gevoerde speldenprik, zoals dat bij 
de huisarts ook wel gebeurt. Waar 
je van Amstelhof lid moet zijn om 
van alle emolumenten gebruik te 
kunnen maken, hoef je geen lid te 
zijn of te worden van Club Vitaal. Je 
doet mee aan een van de program-
ma’s en daar betaal je dan voor.”

Vier programma’s
Club Vitaal biedt op voorhand vier 
programma’s aan voor (persoon-
lijke) training in de eigen exclusie-
ve ruimte en op het gebied van voe-
dingsadviezen. Daaronder het voe-
dingsprogramma ‘JUMP Basic’ en 
‘JUMP Complete’, waarbij JUMP 
staat voor ‘Jouw Unieke Meet Pro-
gramma’. Het zijn voedingsprogram-
ma’s die je kunnen helpen meer in-
zicht te krijgen in je huidige gezond-
heidsstatus en wat je kunt doen om 
deze te verbeteren. Het Complete 
programma omvat naast twee voe-
dingsconsults ook een microscopi-
sche bloedanalyse. Een ander pro-
gramma is de Personal Training 
waarbij je traint onder leiding van 
een professionele lifestyle coach 
en je jouw trainingsdoel op een ge-
zonde manier bereikt. Tot slot is er 
een combinatie van al deze activi-
teiten in een beproefd lifestyle pro-
gramma met een duur van tien we-
ken, waarin sport, voeding, een uit-
gebreide bloedanalyse en persoon-
lijke aandacht centraal staan. Daar-
bij wordt 2 keer per week in kleine 
groepjes getraind in de eigen exclu-
sieve ruimte van Club Vitaal in Am-
stelhof. Belangstellenden kunnen 
voor nadere informatie contact op-
nemen met Mieke Dams van Club 
Vitaal, Noorddammerweg 30, 1424 
NX Uithoorn. Tel. 0297-531855. E-
mail:  mieke.dams@amstelhof.com.



Vinkeveen – In de klas van juf Joy-
ce hebben de kleuters de laatste 
weken gepraat over de herfst.

In het midden van de klas staat een 
mooie herfsttafel met blaadjes, kas-
tanjes, eikels, egeltjes, paddestoe-
len en een heleboel appels. 

Vrijdag 26 september had Meneer 
Kok een probleem, namelijk: wat 
kan je maken van een berg appels? 
De kinderen wisten het wel, appel-
moes! Ze hebben meneer Kok pre-
cies verteld hoe je appelmoes moet 
maken. 

Gelukkig kwam er ook een aantal 
ouders helpen met schillen. De kin-
deren keken toe hoe de appels ge-
schild werden, in stukjes werden 
gesneden en vervolgens met kaneel 
en suiker en een heel klein beetje 
water in de pan werden gestopt.

De ‘appelsoep’ moest nu koken! Na 
het buitenspelen zagen de kinderen 
dat de ‘appelsoep’ was veranderd in 
appelmoes.

Dat had meneer Kok toch even goed 
geregeld. Met z’n allen op de rand 
van de zandbak hebben de kinde-
ren tenslotte heerlijk gesmuld van 
de overheerlijke appelmoes.

Vinkeveen - Vorige week is de 
scouting groep Eliboe uit Vinkeveen, 
weer op Battle Star geweest.
Met Battle Star wordt het groeps-
weekend van de vereniging be-
doeld. Hierbij gaan alle afdelingen 
van de scouting mee een weekend 
weg.

De jongsten, de Bevers komen een 
half weekend. De Welpen, Esta’s, 
Verkenners, Vendel, Explores en de 
Stam gaan het hele weekend van 
vrijdag tot zondag. De Bevers, Wel-
pen en Esta’s hebben een slaap-
plaats binnen, maar de rest van de 
scouting slapen buiten in tenten. 
Ook het bestuur moet er aan ge-
loven. Deze dienden als kookstaf 
en moest de maaltijden verzorgen. 
Het is de bedoeling dat alle onder-
delen opgesplitst worden en er dus 
teams ontstaan van jong naar oud. 
Deze teams zullen in het weekend 
tegen elkaar strijden in de diver-
se spellen, doorlopen met een ro-
de draad, waarbij een oplossing 
moest worden gezocht die pas op 

zondagmiddag bekend zou wor-
den gemaakt. ‘s Avonds was er een 
kampvuur waarbij je je kon opwar-
men en gezellig de dag kon evalue-
ren. Zaterdagavond was er een bon-

te avond waarbij elk onderdeel zijn 
kunnen liet zien. Het was weer een 
geslaagd kamp, waarbij de teamspi-
rit maar weer eens benadrukt werd. 
Voor meer info www.eliboe.nl .
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Buurtbarbecue op de Agaat
Mijdrecht - Op zaterdag 27 sep-
tember was het dan zover. De be-
woners van de Agaat in Hofland 
Noord, jong en oud, begaven zich 
om 17.00 uur naar de parkeerplaats 
op de Agaat. Daar hadden de orga-
nisatoren gezorgd voor een impo-
sante tent, een omkooide trampoli-
ne, hapjes, drankjes en een barbe-
cue. Ook het weer werkte mee. Een 
uitzonderlijke mooie herfstavond. 
Nee, aan niets zou het ontbreken, 
dat was wel duidelijk. De kennisma-
king onderling verliep wel heel bij-
zonder, zo in de trant van: Ik heet 
Jan en ben van Agaat 40 en jij? Oh, 

ik heet Marja van Agaat 13. Vreemd 
was het wel om te ontdekken dat 
velen elkaar niet kenden, hoewel 
sommigen vaak al meer dan 30 jaar 
in dezelfde straat wonen.
Langzamerhand werd het donker, 
de lichten gingen aan, de vuurkor-
ven werden aangestoken, de barbe-
cue rook heerlijk, het eten en drin-
ken deed zijn werking. Een oer-
Zweeds houthakkersspel werd mid-
den op straat in competitieverband 
gespeeld, met een echte beker voor 
de winnaar Dylan. Intussen leerden 
ouderen de jongeren hoe op straat 
touwtjespringen werkt: “in spin de 

bocht gaat in”. Zelfs het springen 
met twee touwen werd uitgepro-
beerd. En rondom de verschillende 
vuurkorven ontstonden aangename 
gesprekken en vele kennismakin-
gen werden verdiept.

Ja, het was een prachtig feest in de 
Agaat dat tot in de kleine uurtjes 
nog doorging.
Hulde aan de initiatiefnemers, Nico, 
Herbert en Clary. “Van je buren moet 
je het hebben”.
Werkelijk grandioos. Draag het or-
ganisatiestokje maar aan anderen 
over. Volgend jaar weer!

Gemeente heeft financiën prima op orde

Begroting 2009 in het teken 
van verder verbeteren van 
voorzieningenniveau
De Ronde Venen - Het jaar 2009 
staat in het teken van het verder 
verbeteren van het voorzieningen-
niveau. Dat schrijft het college van 
B en W in de woensdag 24 septem-
ber door wethouder Ingrid Lamb-
regts (Financiën) gepresenteerde 
programmabegroting 2009. Volgens 
de begroting is de financiële positie 
van de gemeente De Ronde Venen 
gezond en stabiel.
De burgers gaan er in De Ronde Ve-
nen in ieder geval niet echt op ach-
teruit in 2009. Hoewel de gemeente-
lijke belasting wel iets omhoog gaat, 
zal door een eenmalige uitkering, 
hetgeen de burger in totaal aan ge-
meentelijke belastingen moet gaan 
betalen in 2009, zeker niet meer zijn 
dan in 2008. Een groot deel van de 
burgers (en dan vooral de bewoners 
van huurwoningen) gaat er een paar 
tientjes op vooruit. De eigen huisbe-
zitters blijven ongeveer gelijk. 
De programmabegroting 2009 sluit 
met een overschot van 100 duizend 
euro. Volgens de prognoses loopt 
het overschot de komende jaren 
verder op tot een half miljoen euro 
in 2012 en blijft de lokale lastendruk 
voor inwoners en bedrijven beperkt. 
Dit komt onder andere door een 
eenmalige verlaging van de Reini-
gingsrechten, een besluit dat al eer-
der door de gemeenteraad is geno-
men. Een meerpersoonshuishouden 

gaat, als het aan het college ligt, in 
2009, 27 euro minder betalen dan 
dit jaar en een eenpersoonshuis-
houden 20 euro minder. De onroe-
rende-zaakbelasting en de gemeen-
telijke leges stijgen alleen met het 
inflatiecijfer van 2,75 procent. De ri-
oolrechten stijgen met 11 euro.
Veel geld wordt komend jaar uit-
getrokken om het voorzieningenni-
veau in de gemeente verder te ver-
beteren. Hierbij moet worden ge-
dacht aan extra onderhoud aan we-
gen, het opknappen van het bedrij-
venterrein, het verbeteren van de 
digitale dienstverlening, het treffen 
van voorbereidingen voor een Cul-
tuurhuis in 2011 en een ‘Museum’ 
paviljoen, deze naam wordt nog ge-
wijzigd, waarschijnlijk in Informa-
tie paviljoen, maar dat even terzijde,  
in 2012 en de bouw van het nieuwe 
zwembad. 

Plannen
De uitwerking van plannen als het 
Estafetteproject, de omlegging en 
ondertunneling van de N201, Ma-
rickenland en de woningbouwpro-
jecten Marickenzijde en Westerheul 
IV wordt in 2009 voortvarend aan-
gepakt. Het college wil komend jaar 
extra geld vrijmaken voor een een-
malige internetvergoeding voor mi-
nima, het inzetten van logopedisten 
op peuterspeelzalen, basisscholen 

en kinderdagverblijven, het geven 
van voorlichting over het gebruik 
van alcohol en drugs en het stimu-
leren van vrijwilligerswerk.
Wethouder Lambregts is zeer te 
spreken over de laatste begroting 
die de gemeente De Ronde Venen 
maakt. ”Zoals het er nu naar uit-
ziet besluiten Eerste en Tweede Ka-
mer medio volgend jaar tot een her-
indeling van De Ronde Venen met 
Abcoude, Breukelen en Loenen. De 
voorbereidingen voor de herindeling 
zijn inmiddels gestart. Maar dat be-
tekent niet dat we het komend jaar 
achterover leunen. We hebben veel 
ambities en willen in 2009 nog zo-
veel mogelijk uit het beleidsplan Sa-
men sterk met onze inwoners voor-
bereiden en realiseren.’’

De programmabegroting 2009 is te 
downloaden via de website www.
derondevenen.nl. Ook is een exem-
plaar in te zien op het gemeente-
huis en in de bibliotheken. De ge-
meenteraad bereidt zich de komen-
de weken voor op de behandeling 
van de begroting. Dat gebeurt on-
der andere door het indienen van 
schriftelijke vragen. De gemeente-
raad stelt de begroting in zijn verga-
dering van 6 november, al dan niet 
gewijzigd, vast. Die vergadering be-
gint om 16.00 uur en is voor ieder-
een toegankelijk.

Breukelen, De Ronde Venen 
en Maarssen starten met 
Burgernet
Regio - De gemeenten Breukelen, 
De Ronde Venen en Maarssen star-
ten op 1 oktober 2008 met de invoe-
ring van Burgernet, een nieuw sa-
menwerkingsverband tussen inwo-
ners, gemeente en politie. Het doel 
van Burgernet is om de veiligheid 
van de woon- en werkomgeving te 
vergroten. De hulp van inwoners en 
werknemers is daarbij van groot be-
lang.

Burgernet is een telefonisch net-
werk van inwoners en werknemers 
van bedrijven in de gemeente die 
zich hebben opgegeven als deelne-
mer. Zij worden door de politie via 
een gesproken bericht of een sms 
direct betrokken bij het vinden van 
bijvoorbeeld verdachte personen of 
voertuigen. Inwoners en werkne-
mers kunnen op die manier bijdra-
gen aan de veiligheid in hun direc-
te omgeving.

Een Burgernetactie werkt als volgt: 
de politie start een zoekactie, bij-
voorbeeld naar een inbreker, een 
verdwaald kind of een gestolen 

voertuig. De Burgernetdeelnemer 
ontvangt een gesproken - of SMS 
- bericht om uit te kijken naar een 
duidelijk omschreven persoon of 
voertuig, gewoon vanuit de eigen 
woning of werkplek. Ziet men de 
gezochte persoon of het voertuig, 
dan dient dit direct via een speci-
aal telefoonnummer aan de meld-
kamer van de politie te worden ge-
meld. In de meldkamer wordt de op-
sporing (verder) gecoördineerd. De 
politie kan zo gerichter zoeken en 
sneller in actie komen. Het is niet 
de bedoeling dat Burgernetdeelne-
mers zelf achter de verdachte per-
soon aangaan.

Succes
In de gemeente Nieuwegein is Bur-
gernet al eerder met succes inge-
voerd. De positieve resultaten wa-
ren aanleiding om Burgernet in 
meer gemeenten in te voeren. In de 
provincie Utrecht zijn dat Breukelen, 
De Ronde Venen en Maarssen. De 
bedoeling is om Burgernet uiteinde-
lijk in alle Nederlandse gemeenten 
in te voeren.

In de eerste week van oktober ont-
vangen alle inwoners van de drie 
Utrechtse gemeenten een brief van 
hun burgemeester. Daarin worden 
zij gevraagd deelnemer te worden 
van Burgernet en daarmee een bij-
drage te leveren aan het vergroten 
van de veiligheid in hun omgeving. 
Ook ontvangen zij een voorlich-
tingsbrochure. Aanmelden kan via 
de website  www.burgernet.nl of via 
het aanmeldingsformulier dat bij de 
brief zit. Inwoners en werknemers 
die zich hebben aangemeld ontvan-
gen daarvan een bevestiging.
Eind oktober/begin november wor-
den in de drie gemeenten infor-
matiebijeenkomsten georganiseerd 
waar deelnemers nadere informa-
tie en instructie krijgen. Vanaf 7 no-
vember 2008 wordt het systeem in 
gebruik genomen en kunnen deel-
nemers door de politie worden in-
geschakeld.

Meer weten? 
Op www.burgernet.nl is het laatste 
nieuws en zijn de meest gestelde 
vragen en antwoorden te vinden.

Kleuters van De Pijlstaart 
maken ‘appelsoep’!

Eliboe weer op Battle Star

GroenLinks is klaar voor 
de herindeling
De Ronde Venen -  Op 1 januari 
2010 gaan de gemeenten Breuke-
len, Abcoude, Loenen en De Ronde 
Venen op in een nieuwe gemeen-
te. GroenLinks denkt dat het grote 
en groene Vecht en Venen een mooi 
landelijk gebied moet zijn tussen 
het oprukkende Amsterdam, Schip-
hol en Utrecht.

Tegelijkertijd vindt GroenLinks dat 
de inwoners geen last mogen heb-
ben van de schaalvergroting: Koc-
kengen blijft Kockengen, Waver-
veen blijft Waverveen en Baam-
brugge blijft Baambrugge. Voorzie-
ningen in alle 16 kernen moeten op 
peil blijven.
In november 2009 gaan de 66.000 

inwoners van Vecht en Venen voor 
een nieuwe gemeenteraad stem-
men. Dit zijn belangrijke verkiezin-
gen, want de uitslag bepaalt hoe 
de nieuwe gemeente ingericht gaat 
worden. GroenLinks heeft daarvoor 
al haar oor te luisteren gelegd. Een 
stevig 7-koppig bestuur – afkomstig 
uit alle 4 gemeenten - gaat samen 
met de leden hard aan het werk om 
een groen verkiezingsprogramma 
te maken, en om kandidaat-raads-
leden en kandidaat-wethouders te 
selecteren.

Belangrijk is natuurlijk om de kie-
zers uit te leggen waar GroenLinks 
voor staat. De belangrijkste speer-
punten zijn: het gebied open en 

groen houden, geen woorden maar 
daden als het over duurzaamheid 
gaat, betaalbare woningbouw voor 
eigen starters en senioren, instellen 
van dorpsraden en het op peil hou-
den van voorzieningen en de ge-
meentelijke dienstverlening. Inwo-
ners moeten gewoon bij het aanvra-
gen van een rolstoel, het lenen van 
een boek of het aangeven van een 
kind geen nadeel hebben van een 
grotere gemeente.

Tijdens het hele fusieproces heeft 
GroenLinks altijd vertrouwen gehad 
dat deze variant voor de inwoners 
op lange termijn de beste oplossing 
is. Kijk ook eens op 
www.vechtenvenen.nl.



Wilnis - Groep 7 en 8 van de Vlin-
derbos school uit Wilnis hebben de 
afgelopen week een geweldig kamp 
gehad in Ermelo! 

Woensdag reisden 53 kinderen met 
begeleiding luid toeterend af naar 
Ermelo om drie dagen met elkaar 
veel plezier te beleven. En dat is 
gelukt! Zwemmen in een erg leuk 
zwembad, een heel spannend die-
rengeluidenspel in het donker, een 
kampvuur en een dag met survival, 
steppen en landweggetjesgolf.
Tijdens de survival heeft een aantal 
kinderen zichzelf wel echt overwon-
nen door toch door die spannen-
de tunnel onder de grond te gaan. 

De begeleiding stond erbij en keek 
er naar, niemand die het aandurf-
de, maar onze stoere kids wel. Dap-
per hoor! En natuurlijk mocht er tij-
dens kamp geen bonte avond ont-
breken, de jongens en meiden én de 
begeleiding hadden daarom de we-
ken voor kamp hard met elkaar ge-
oefend om een aantal leuke acts in 
elkaar te zetten.
Van het Vlinderbos kamplied naar 
de travestieten modeshow en van 
The Wizz naar liefdesquizzen. Vrij-
dag moesten ze helaas, nadat ze 
souvenirs voor het thuisfront had-
den gekocht, alweer terug naar 
huis. Moe maar zeer voldaan terug 
naar school, waar de ouders met 
smart op hen stonden te wachten. 
Groep 7 en 8 kijken absoluut terug 
op een superkamp!!
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Wethouder steunt nu toch 
nieuw vervoersplan
De Ronde Venen - Naar aanlei-
ding van een publicatie in De Nieu-
we Meerbode over een vervoers-
plan, dat door de Baat en Stichting 
Welzijn Ouderen in Woerden is op-
gesteld, heeft wethouder Van Breu-
kelen aangegeven, dat hij positief 
staat tegenover dit plan.
Volgens de wethouder is het plan 
echter niet door de Provincie geho-
noreerd voor subsidie.
Marja Borst-Becker, raadslid VVD 
fractie, heeft het vervoersplan dat 
door de Baat en Stichting Welzijn 
Ouderen in Woerden is opgesteld bij 
de Wethouder ter sprake gebracht 
en aangedrongen om een positief 
advies te geven naar de Provincie. 
De wethouder was echter in eerste 
instantie niet positief over dit plan.
Na publicatie lijkt hij van mening te 
zijn veranderd.
Het plan, dat gerealiseerd gaat wor-
den door vrijwilligers en mensen die 
vanuit een re-integratietraject werk-
ervaring kunnen opdoen, is nu we-
derom ingediend bij de Provincie. 
Dit vervoersplan wordt geheel gere-
aliseerd door vrijwilligers en kost de 
gemeente geen geld. Na een posi-
tief advies van de Provincie stellen 
zij een startsubsidie ter beschikking 
van 60.000,- euro en kan het plan 
gerealiseerd worden.

Het vervoersplan kan een goede 
aanvulling zijn in De Ronde Venen 

VVD raadslid Marja Borst blijft knokken voor dit vervoersplan

Vlinderbos op superkamp 
in Ermelo

Raad vraagt B&W om opheldering

Gemeente De Ronde 
Venen verkoopt 
natuurgebied 

Marickenland aan 
particulier

De Ronde Venen - Tijdens de 
hoorzitting over het bestem-
mingsplan Marickenland van 
donderdag 25 september jl. spra-
ken ook diverse personen hun 
onvrede uit over het feit dat ge-
meente De Ronde Venen ten on-
rechte hun tuinen als natuurge-
bied had aangemerkt.

Eén van de insprekers benadruk-
te dat hij in eerste instantie niet 
van plan was geweest om zijn 
zienswijze tijdens de hoorzitting 
nader te komen toelichten omdat 
hij enkele maanden geleden een 
zeer uitvoerig bezoek had gehad 
van de heer Bos van gemeente 
De Ronde Venen en de heer v.d. 
Broek van Dienst Landelijk Ge-
bied (aankopende partij), waarin 
was aangegeven dat tuineigena-
ren zich om het behoud van tui-
nen geen zorgen hoefden te ma-
ken. Zij zeiden dat de gemeen-
te niet uit zou zijn op ‘dergelijke 
kleine stukken grond’ en de raad 
van de gemeente De Ronde Ve-
nen zou adviseren om een pas-
sende regeling te treffen, waar-
mee tuinen in particulier bezit 
zouden kunnen blijven. Echter, 
recent was hem ter ore gekomen 
dat de tuinen de komende tijd 
geïnventariseerd gaan worden 
en de besluitvorming over de tui-
nen is uitgesteld, waardoor hij 

zich toch weer zorgen ging ma-
ken over nakoming van het toe-
gezegde behoud van zijn tuin.

Verkocht
Tevens werd de raad geïnfor-
meerd dat gemeente De Ron-
de Venen begin 2008 binnen het 
projectgebied Marickenland een 
stuk bouwgrond van 3056 m2 én 
wat later (27-06-2008) een ad-
ditioneel stuk tuin van 1000 m2  
had verkocht aan een particulier.
Oftewel, een gemeente De Ron-
de Venen die jaren geleden gron-
den aankoopt van een boer voor 
de aanleg van een natuurgebied, 
maar deze vervolgens in 2008 
(juist op het moment dat de aan-
leg van het natuurgebied als be-
stemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd) verkoopt aan een parti-
culier voor de aanleg van een erf 
en tuin! En op hetzelfde moment 
gaat gemeente De Ronde Venen 
elders in (hetzelfde) plangebied 
Marickenland tuinen van par-
ticulieren als natuurgebied be-
stemmen, en vervolgens dreigen 
met onteigening van tuinen die 
als natuurgebied zijn bestemd. 
De 3.056 m² bouwgrond (van een 
reeds gesloopte boerderij) in het 
natuurgebied Marickenland was 
per openbare verkoop verkocht. 
Maar het additionele stuk erf 
en tuin van 1.000 m² was buiten 

de openbare verkoop door B&W 
verkocht aan een particulier voor 
de aanleg van een erf en tuin.

Opmerkelijk
De verkoop van gronden uit het 
natuurgebied was al opmerkelijk, 
maar de prijs helemaal. De 1.000 
vierkante meter (extra) erf en 
tuin was namelijk verkocht tegen 
een schrikbarend lage prijs van 
3,50 euro per m², en (tevens zeer 
opmerkelijk) verkocht op 27 ju-
ni 2008; 10 dagen nadat het be-
stemmingsplan Marickenland ter 
inzage was gelegd.
Aanwezige raadsleden en toe-
hoorders wisten niet wat ze 
hoorden; een gemeente die tui-
nen dreigt te onteigenen en te-
gelijkertijd tuingrond verkoopt 
voor een spotprijsje. Er werd  be-
toogd dat gezien deze opmerke-
lijke verkooptransactie het even-
tuele opvorderen van particulie-
re tuinen binnen hetzelfde plan-
gebied Marickenland niet anders 
kan worden gezien als zeer in-
consistent, onvoorspelbaar en 
ook onredelijk beleid, dat geen 
stand zou mogen houden.
De raad heeft het college van 
B&W van De Ronde Venen voor 
deze opmerkelijke gang van za-
ken om opheldering gevraagd.

Wordt vervolgd…..

Dienstenveiling
Rovenians succesvol!

De Ronde Venen - Zaterdag jl. is 
de Dienstenveiling van De Rove-
nians goed bezocht. Vanaf 8 uur 
zijn de biednummers ingeschre-
ven en onder de bezielende lei-
ding van veilingmeester Vincent 
van den Broek ging de veiling van 
start met een mooie cake gebak-
ken door Rianne en sloot men af 
met het oppassen van Marga. Het 
was een gezellige avond met lek-
kere hapjes en drankjes voor het 
goede doel.  In totaal zijn er 55 
diensten geveild. De dienst met 
het hoogste bod van de avond be-
trof een gezellige avond op 22 no-

vember met een warm en koud 
buffet, aangeboden in diverse se-
ries voor 2, 3 of 4 personen. Voor-
al de diensten waarbij lekkernij-
en en huishoudelijke klusjes zoals 
strijken en ramen lappen aange-
boden werden, vonden gretig af-
trek bij de belangstellenden.
In de pauze werd goed ingeschre-
ven op het auto’s wassen door 
Willie en Carola en ook alle lo-
ten zijn verkocht, met als hoofd-
prijs VIP plaatsen voor The Passi-
on 2009 en een weekendje weg. 
Aan het eind van de avond werd 
bekend dat deze avond een mooi 

bedrag van rond de zeventienhon-
derd euro had opgeleverd. 
Een mooi startkapitaal voor het 
uitvoeren van The Passion 2009 in 
de Willlisstee te Wilnis op 4 en 5 
april.
Om The Passion uit te kunnen 
voeren is nog veel geld nodig. De 
Rovenians zijn actief op zoek naar 
één of meerdere hoofdsponsors. 
Gedacht wordt aan bedrijven, in-
stellingen, kerken, fondsen en 
mensen die het belang zien van 
het doorvertellen van de bood-
schap. De boodschap van het lij-
densverhaal van Jezus. 

Gemeente De Ronde Venen start nieuw offensief 
tegen drank en drugs

Opnieuw campagne om 
jongeren te overtuigen dat 
drank en drugs slecht zijn
De Ronde Venen - In december 
2008 vindt de aftrap van de cam-
pagne Nuchter Verstand plaats. 
Daarmee start in de gemeente De 
Ronde Venen de uitvoering van het 
project om het gebruik van alcohol 
en drugs onder jongeren terug te 
dringen.
Onder de naam Nuchter Verstand 
zullen de komende jaren diverse 
activiteiten plaatsvinden. Met een 
campagne, voorlichtingsprogram-
ma’s op scholen, een cursus vroeg-
signalering, handhaving en nale-
ving van de wetgeving in de open-
bare ruimte en sport- en speleve-
nementen voor jongeren, wil de ge-
meente De Ronde Venen met name 
het alcoholgebruik op jonge leef-
tijd terugdringen. Deze activiteiten 
zijn voorbeelden die voortkomen uit 
de vier beleidspijlers in het werk-
plan Nuchter Verstand. Hierin wor-
den activiteiten voorgesteld van-
uit de beleidsterreinen voorlichting, 
vroegsignalering en hulpverlening, 
regelgeving en handhaving en voor-
zieningen. Om de meeste resultaten 
te boeken, is ingezet op een aanpak 
vanuit meerdere beleidspijlers. 

Doel
De doelstellingen van het project 
Nuchter Verstand, dat gericht is op 
jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 
jaar, zijn: 
het tegengaan van alcoholgebruik 
onder de 16 jaar
het tegengaan van drugsgebruik 
onder de 18 jaar
het bevorderen van verantwoord al-
cohol- en drugsgebruik, voorkomen 
van schadelijk alcohol- en drugsge-
bruik
het voorkomen van openbare orde 
problematiek

De naam van het project benadrukt 
dat jongeren hun verstand moe-
ten gebruiken bij het gebruik van 
genotmiddelen en vooral ‘nuchter’ 
moeten blijven.

Aangezien de doelstellingen een 
cultuur en gedragsverandering te-
weeg moeten brengen, is Nuchter 
Verstand een lange termijn project 
van minimaal tien jaar. De activitei-
ten in het werkplan zijn voor de ja-
ren 2008 t/m 2011 en zijn een eer-
ste stap in dit langdurige traject. Het 

is belangrijk dat na twee jaar de be-
kendheid van het project onder de 
jongeren wordt gemeten. 

Geld
Het werkplan is tot stand gekomen 
met behulp van vertegenwoordigers 
van professionele instellingen als 
GGD Midden Nederland, Centrum 
Maliebaan, politie, (sport)scholen, 
jongeren(organisaties) en ouders. 
Voor de uitvoering van het werkplan 
is vanuit welzijn een budget be-
schikbaar van 25.000,- euro en van-
uit integrale veiligheid 5.000,- euro. 
De bedragen zijn structureel opge-
nomen in de begroting. Omdat de in 
het werkplan voorgestelde activitei-
ten meer kosten dan de beschikba-
re 30.000,- euro wordt een verzoek 
bij de provincie ingediend voor de 
bekostiging van een drietal activitei-
ten uit het plan. Als dit verzoek niet 
of slechts gedeeltelijk wordt geho-
noreerd, wordt een prioriteitsstelling 
aangebracht in de activiteiten.
Op 12 en 13 december 2008 vindt 
de kick-off van het project plaats bij 
de (tiener)disco van jongerencen-
trum Allround. 

Herinner je je deze nog 
NIEUW!!!!!!!
Vinkeveen - Tijd voor vernieuwing.
Na zeven jaar is het tijd voor veran-
dering op de bekende dansavonden 
met muziek uit de jaren 50-60-70. 
Om de sfeer nog meer te verhogen 
worden vanaf 11 oktober de avon-
den verzorgd met live muziek. Wat 
wel moet blijven is  de gezelligheid 
en een ontmoetingplaats voor vele 
mensen om met elkaar weer eens 
lekker bij te praten onder het genot 
van een drankje en een hapje, en 
daarnaast lekker te dansen op mu-
ziek van vroeger. 
Er is een band gevonden die aan al-
le eisen voldoet en de sfeer zeker 

zal verhogen. Een avondje MOON-
DOGS is een avondje feest. Deze 
Rijnmondse formatie laat u de goe-
de oude tijd beleven van Rock &Roll 
en Beatmuziek uit de 60/70/80’er ja-
ren. De bandleden zijn stuk voor stuk 
gerenommeerde muzikanten met 
een grote reputatie. De bezetting, te 
weten drums/gitaren/bas/keyboard 
en meerstemmige zang krijgt een 
extra dimensie door frontman “Roc-
king Ronnie” met zijn Rock&Roll 
show. De veelzijdigheid van de band 
staat borg voor een breed repertoi-
re waarbij naast songs van o.m. El-
vis Presley/Cliff Richard/Everly Bro-

thers/Eddie Cochran/Fats Domi-
no en Jerry Lee Lewis, ook recenter 
werk van o.m. Beatles/Stones.Kinks/
CCR/Status Quo/Fleedwood Mac/
Erik Clapton/Eagles alsmede enke-
le blues- en soulclassics ten geho-
re gebracht worden. Door de uitge-
balanceerde repertoirekeuze bereikt 
de band een groot publiek, en heeft 
door de talrijke “liveoptredens” re-
gionaal een schare trouwe fans ver-
kregen, mede door hun succesvol-
le optredens in het “voorprogramma 
“ van de “Golden Earring”. Aanvang 
21.00 uur. Leeftijd: 18 jaar, legitima-
tie verplicht.

Spinnende spelmiddag in de Woudreus
De Ronde Venen - Op woensdag 8 
oktober en woensdag 19 november 
wordt in NME-centrum De Woud-
reus een spinnende spelmiddag met 
een educatief tintje georganiseerd 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar. 
Op deze middagen zijn er allerlei 
kijk-, proef-, knutsel- en luisteracti-
viteiten mogelijk met als onderwerp 
‘Spin’. Daarbij kunt u denken aan 
spinhappen, door een web kruipen 
zonder het aan te raken (anders eet 
de spin je op), spinpuzzelen, spin-
nenvoelen, spinnenelektro, spin-
knutselen... en nog veel meer. Om 

14.00 uur en om 15.30 uur vertelt 
een Anansi verhalenverteller een 
spannend spinnenverhaal.

Deze middagen vormen een aanvul-
ling op de tentoonstelling ‘Een spin 
is niet eng,’ die van 22 september 
tot 29 november in NME-centrum 
de Woudreus is te zien.
Veel kinderen van de groepen 5 t/m 
7 jaar van het basisonderwijs komen 
met hun klas naar het NME-cen-
trum. Omdat de spin ook voor jon-
gere kinderen een spannend thema 
is, biedt het NME-centrum 4- tot 7- 

jarigen de kans zich in het onder-
werp te verdiepen. 
Tussen 13.30 uur en 16.30 uur zijn 
kinderen met begeleider welkom 
om spinnende spellen te spelen. Het 
gebeurt allemaal in en om NME-
centrum De Woudreus aan de Pieter 
Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. De 
toegang is gratis. De spellen staan 
klaar! Deze middagen zijn ook zeer 
geschikt voor kinderfeestjes!
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met NME-centrum 
De Woudreus, tel. 0297-273692 of   
woudreus@milieudienstnwu.nl .

op het bestaande aanbod. Bij ver-
gelijkbare gemeenten is hiermee al 
ervaring opgedaan en daar functi-
oneert dit project al jaren goed en 

daarbij zijn de kosten neutraal. In-
komsten worden gegenereerd door 
de vergoedingen van passagiers en 
sponsoring vanuit het bedrijfsleven.



Uithoorn -  Het is al niet eenvou-
dig om een pianoconcert te geven 
met meerdere piano’s tegelijk. Want 
je moet toch wel op elkaar afge-
stemd zijn maar het is nog moeilij-
ker om quatre mains te spelen. Dat 
gebeurde dus zondag 28 september 
ter gelegenheid van de opening van 
het Culturele seizoen van de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn). Martijn en Stefan Blaak af-
komstig uit het oosten van het land 
speelden op virtuoze wijze verschil-
lende stukken van de oude mees-
ters. Begonnen werd met Duo in a 
Lebensstürme van Franz Schubert. 
Eigenlijk is de naam van het stuk 
gewoon Duo en Schubert schreef 
het stuk in zijn sterfjaar 1828. Het 
is een stuk dat past in die tijd van 

Sturm und Drang en was oorspron-
kelijk het eerste deel van een sona-
te. Wilde hartstochtelijke klanken 
worden afgewisseld door melan-
cholieke en kabbelende tonen zoals 
het leven zelf ook kan zijn Het twee-
de werk eveneens van Schubert was 
‘variaties in As’. Schubert schreef 
het originele thema en maakte daar 
acht variaties op. Het was in die tijd 
ook gebruikelijk om variaties te ma-
ken op stukken van andere compo-
nisten maar Schubert bleef bij zijn 
eigen thema en maakte daar dus 
zelf variaties op. Elke variatie ver-
schilt weer in ritme, toonhoogte 
etc. De zevende variatie doet den-
ken aan een symfonie van Bach. Na 
de pauze speelden de twee broers 
een stuk van Johannes Brahms en 

dit zijn dan wel variaties op een the-
ma van Schumann. Schumann heeft 
dat thema geschreven vlak voordat 
hij enkele jaren voor zijn dood in het 
gekkenhuis terecht kwam. Volgens 
Schumann is dit werk hem voorge-
zongen door engelen van wie één 
Mendelssohn was. Brahms volgt bij 
de eerste variaties nog Schumann 
maar gaat later steeds meer zijn ei-
gen weg waarbij de laatste variatie 
de dodenmars is als eerbetoon aan 
Schumann. Anders dan bij Schu-
bert komen de hoge tonen steeds 
weer terug, gevolgd door de donke-
re weemoedige klanken van de do-
denmars zoals de marche funèbre. 

Tragiek
De muziek heeft een duidelijke on-

dertoon van tragiek. Maar dan wor-
den de Duitse componisten verla-
ten en gaat het tweetal over naar 
de Franse componisten en wel een 
werk van Francis Poulenc. Drie stuk-
ken de prelude, rustique en de fi na-
le. Poulenc was een meester in het 
op muziek zetten van composities 
voor quatre mains en bij zijn stuk-
ken wordt er dan ook kruiselings 
gespeeld met de handen over el-
kaar heen. Poulenc gaat ook tot 
de uitersten van de piano. Een pi-
ano heeft nu 88 toetsen en vroe-
ger waren dat er 64 en tegenwoor-
dig zijn er zelfs nog vier extra toet-
sen bij gekomen bij sommige pia-
no’s’. Het laatste deel is een variatie 
op vijf verschillende tonen. Als laat-
ste stuk een werk van Maurice Ra-

vel. Zijn moeder was Spaans en wel 
Baskisch en die Spaanse elementen 
zijn in bijna al zijn werken te horen. 
Het eerste gedeelte is een prelude 
à la nuit met liefl ijke dromen maar 
ook de mystiek van de nacht. Dan 
volgt de Malagueña, een Spaan-
se dans, gevolgd door de Havanera, 
afkomstig van Havana en La Feria, 
een feest. Maar vooral de toegift van 
Georges Bizet le Bal was een vrolijk 
stukje waar je de feestende mensen 
voor je ziet en het vrolijke gepraat 
en gelach. Zoals te verwachten zijn 
Stefan en Martijn kinderen van mu-
sici. Hun vader trombone en direc-
tie en moeder schoolmuziek. Martijn 
is nu 31 en Stefan was net die zon-
dag op 28 september 29 geworden. 
Bij hun eerste recital, zij waren toen 
14 en 17 jaar, wonnen zij de eerste 
prijs. Dat was de Rotary Jong Talent-
prijs “Het leuke van vierhandig is dat 
je met hetzelfde stuk bezig bent en 
dat maakt wel een eenheid”, vin-
den Martijn en Stefan. Bij een nieuw 
stuk beslissen zij wie de boventonen 
speelt en wie de ondertonen.

Eindexamen
Martijn vertelt dat hij net een maand 
voor het recital zijn eindexamen 
Havo had gedaan en begonnen  
was op het conservatorium in En-
schede. Beiden hebben het conser-
vatorium in Enschede gevolgd met 
de eerste fase docerend musicus 
en de tweede fase uitvoerend mu-
sicus. Dat is nu bachelor en mas-
ter geworden. In 2003 studeerden 
zij cum laude af aan de Messiaen 
academie, een samenwerkingsver-
band tussen de conservatoria Zwol-
le Arnhem en Enschede waarbij de 
tweede fase gedoceerd wordt. Mes-
siaen was een Franse componist. 
De broers hebben al vele prijzen ge-
wonnen zoals bij het prinses Chris-
tina concours, de Rotterdamse Pia-
nodriedaagse, Stichting Jong Mu-
ziektalent Nederland en het con-
cours Moderne in Weimar. Zij zijn 
ook opgetreden bij het muziekfes-
tival in Aix-en-Provence en zij heb-
ben de Voorziening ontvangen, een 
beurs voor jonge excellerende musi-
ci. Maar Martijn en Stefan beperken 
zich niet alleen tot de oudere com-
ponisten maar ook wat moderner 
zoals het stuk Manic Obsessions 
speciaal voor hen geschreven door 
de Engelse componist Francis Shaw 
met veel eigentijds ritme. De beide 
broers kregen een overweldigend 
applaus en terecht. Een geweldige 
muzikale aftrap van het nieuwe cul-
turele seizoen. 
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home.wanadoo.nl/ivnrvu

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Vogelwerkgroep IVN De Ronde Venen
& Uithoorn neemt deel aan telling

Regio - Aanstaande zaterdag 4 oktober 
gaan leden van de Vogelwerkgroep IVN De 
Ronde Venen & Uithoorn op stap om vogels 
te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met 
meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in 
ons land.

In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende 
plaatsen zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit 
in het kader van de internationale World Bird-
watch van BirdLife International, waarbij over 
de gehele wereld dit weekend naar vogels ge-
keken wordt. Zo doen dit jaar alleen in Europa 
bijna 30 landen mee aan dit evenement.
Op alle plaatsen waar vogels voorkomen, 
maar speciaal daar waar vogeltrek zich ma-
nifesteert, tellen de vogelaars alle verschil-
lende soorten en hun aantallen. Dit weekend 
kan men dus overal in ons land de vogelaars 
tegenkomen. De Vogelwerkgroep zal daar-
voor polder Groot Mijdrecht Noord (inclusief 
de Waverhoek en de Grote Wije van Botshol) 
bezoeken. Misschien zijn er nog Lepelaars in 
de Waverhoek en Krooneenden op Botshol.

Sinds de eerste World Birdwatch in 1993, het 
is een tweejaarlijks evenement, hebben meer  
dan 750.000 mensen uit 88 landen meege-

daan.
Aan het einde van de zaterdagmiddag, 4 okto-
ber, verzamelt Vogelbescherming Nederland 
dan de vogelgegevens uit eigen land. Vorig 
jaar ging het bijvoorbeeld om bijna 465.000 
vogels, van 208 soorten. Tijdens voorgaande 
edities van dit evenement werden in Neder-
land al eens meer dan 600.000 vogels geteld! 
Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van 
het weer.

BirdLife International is de organisatie die we-
reldwijd actief is voor de bescherming van 
vogels en hun leefgebieden. Vogelbescher-
ming Nederland is de Nederlandse Partner van 
BirdLife International en daarmee de nationale 
vertegenwoordiger. In ons land zetten duizen-
den vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale 
of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in 
voor de bescherming van vogels.
Deze telling is ook de Eerste Zaterdag Van 
De Maand-excursie van de Vogelwerkgroep. 
Vertrek steeds om 8.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Enschedeweg in Wilnis.

Nadere informatie op:
www.sneuper.web-log.nl en telefonisch: 

Pianoconcert in Quatre 
Mains ter opening van 
culturele seizoen

Een ‘koninklijke’ opening 
op scholengemeenschap 
Thamen!
Uithoorn - Al enige dagen gonsde 
het van de geruchten, maar op 22 
september was het zover; de Tha-
menCorner in scholengemeenschap 
Thamen werd geopend. En wel door 
zeer hoog bezoek!
Twee, als Prins Willem Alexander en 
Prinses Maxima uitgedoste, leerlin-
gen werden begroet door de direc-
teur en via een rode loper naar de 
ThamenCorner geleid, alwaar “Prins 
Willem Alexander” het lint doorknip-
te. 

Brein achter deze ludieke actie en 
de ThamenCorner is de heer Luk-
senburg;
“De Thamencorner is een winkel in 
de school die gedreven wordt door 
de leerlingen Handel en Verkoop. Zo 
verzorgen zij onder meer de inkoop, 
verkoop en promotie voor de winkel. 
Om de beurt komen alle leerlingen 
aan bod. Dat is soms best dringen, 
want de leerlingen zijn enorm en-
thousiast.” Op de vraag waarom er 
een ThamenCorner is naast de ge-

wone kantine kan de heer Luksen-
burg snel antwoorden:
“Scholengemeenschap Thamen is 
gestart met de ThamenCorner, om-
dat wij het belangrijk vinden om de 
leerlingen een echte leeromgeving 
aan te bieden. Dat spreekt de leer-
lingen niet alleen veel meer aan, ze 
doen dan ook direct heel nuttige 
praktijkervaring op.”
De Thamencorner is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
11.50 u. tot 13.10 u.

Rijkswaterstaat start een
onderzoekt naar de beleving 
van de weggebruikers A2
Regio - Rijkswaterstaat doet regel-
matig onderzoek naar de beleving 
van weggebruikers tijdens weg-
werkzaamheden.

Dit om de informatievoorziening zo 
goed mogelijk af te stemmen op de 
wensen van omwonenden, wegge-
bruikers en andere betrokkenen. Op 
dit moment zoekt Rijkswaterstaat 
panelleden die willen meewerken 
aan een belevingsonderzoek voor 
de A2 aan de westkant van Utrecht, 
tussen knooppunt Oudenrijn en ri-
vier Leidsche Rijn (afslag 8 rich-
ting Utrecht centrum en de roton-
de Hooggelegen). Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via info@
trajectumnovum.nl. 

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoeksbureau Performa-
bility. Zij onderzoeken hoe wegge-
bruikers de werkzaamheden erva-
ren en hoe tevreden zij zijn over de 
informatievoorziening van Rijkswa-

terstaat. De antwoorden worden ge-
bruikt om de informatievoorziening 
te optimaliseren: wat gaat goed en 
waar kan het beter. Elke 3 maanden 
wordt per e-mail of per post een 
korte vragenlijst gestuurd. Het on-
derzoek loopt tot halverwege 2010, 
in totaal gaat het om 7 of 8 onder-
zoeken die steeds maximaal vijf mi-
nuten in beslag nemen. 
Wie kan deelnemen aan het panel?
Iedereen die regelmatig (minimaal 
één keer per week) gebruikmaakt 
van de A2 tussen knooppunt Ou-
denrijn en afslagnummer 8 richting 
Utrecht centrum, en/of iedereen die 
regelmatig (minimaal één keer per 
week) gebruikmaakt van de A2 af-
slag 8, de rotonde Hooggelegen 
en de Meernbrug, en/of iedereen 
die regelmatig (minimaal één keer 
per week) met de auto van Utrecht 
naar de Meern reist via de C.H. Let-
schertweg.

Aanmelden
Men kan zich aanmelden door naam 

en adresgegevens te mailen naar  
info@trajectumnovum.nl. 

Project A2 Hooggelegen
Het onderzoek is een onderdeel van 
het project A2 Hooggelegen.

Dit project maakt deel uit van de 
verbreding van de A2 tussen Am-
sterdam en Utrecht. Naast de ver-
breding van de A2 wordt ook de 
doorstroming van het verkeer vanuit 
Utrecht West en van de wijk Leid-
sche Rijn verbeterd.
Dit gebeurt onder andere door het 
aanleggen van de Stadsweg en het 
Taatse Viaduct in opdracht van de 
gemeente Utrecht. In 2010 is de 
A2 tussen rivier Leidsche Rijn en 
knooppunt Oudenrijn verbreed naar 
2 x 5 rijstroken. 

Meer informatie 
Meer informatie over het project is 
te vinden op www.rijkswaterstaat.
nl/A2. Of bel gratis met het landelij-
ke informatienummer 0800-8002.

Kinderkoor Opmaat zoekt leden
Uithoorn - Het kinderkoor OpMaat 
is weer aan een nieuw seizoen be-
gonnen en heeft na de vakantie al 
weer twee keer gezongen in een vie-
ring in de Burght. Aanstaande zon-
dag, 5 oktober, zal het kinderkoor 
daar weer zingen; het is dan Bijzon-
derdag in de Burght. Deze ochtend 
wordt afgesloten met een korte vie-
ring om 10.30 uur.
 
De kinderen van het koor zouden het 
leuk vinden als er nog wat kinderen 
bij komen! Het gaat dan om kinde-

ren van groep 4 t/m 8 van de basis-
school. Ze repeteren iedere donder-
dag van 19.00 tot 20.00 uur in het 
Trefcentrum van de Burght aan het 
Potgieterplein. Eens in de 4 à 6 we-
ken zingen de kids bij een viering in 
deze kerk. Het koor staat onder lei-
ding van Ireen van Bijnen; zij is ook 
dirigente van kinderkoor Xing.
Kinderen die het leuk vinden om 
te zingen, kunnen gerust eens een 
keer langskomen bij een repetitie 
om eens te kijken hoe het er aan toe 
gaat. Ook aanstaande zondag is ie-

dereen van harte welkom bij de vie-
ring in de kerk. Als je meer wilt we-
ten over het koor dan kun je altijd 
even bellen met Ireen van Bijnen, 
tel. (0297)534603.

Geen krant?
0297-581698



De Ronde Venen - Op donderdag 
18 september maakten vijftig, voor 
het merendeel nog zelfstandig wo-
nende bejaarden en gehandicapten 
uit De Ronde Venen, een gezellige 
boottocht op de Vinkeveense Plas-
sen. Ze genoten voor zover hun om-
standigheden dat toelieten met vol-

le teugen van wat de natuur rond 
de plassen te bieden heeft. Het was 
een uitgelezen dag voor een vaar-
tocht. Niet teveel wind en een zon-
nige hemel. Omstreeks half elf wer-
den de deelnemers bij Rederij Klink-
hamer aan de Zuwe verwacht. Zij 
die niet zelf konden komen, werden 

met een busje van het Rode Kruis of 
door vrijwilligers opgehaald. Onder 
klanken van accordeonmuziek werd 
ingescheept. Aan boord werd koffie 
met gebak geserveerd. Vrijwilligers 
van kerngroep De Ronde Venen van 
het Rode Kruis zorgden ervoor dat 
niemand werd overgeslagen en dat 
iedereen de aandacht kreeg die no-
dig was om er een heerlijke dag van 
te maken. De deelnemers werden 
vergast op een heerlijk buffet. De 
stemming was opperbest. 
Omstreeks vier uur werd afgemeerd 
en konden de dankbare deelnemers 
weer naar huis worden gebracht. 
Als afscheid ontvingen ze het boek 
‘De Ronde Venen in kaart’.
De tocht was een initiatief van het 
plaatselijke Rode Kruis en werd me-
de mogelijk gemaakt door de finan-
ciële steun van bedrijven en instel-
lingen uit De Ronde Venen. De on-
dersteuners, Micothon, Johnson 
Wax en een gever die niet genoemd 
wil worden: heel hartelijk dank. Ook 
de plaatselijke artsen en zorginstel-
lingen die namen van deelnemers 
aanleverden heel hartelijk dank! 
De vrijwilligers van het Rode Kruis 
staan klaar voor volgend jaar!
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Vlinderbos wordt dierentuin
Wilnis - Afgelopen donderdag had-
den de kleuters van Jenaplanschool 
Vlinderbos in Wilnis het hele school-
gebouw voor zichzelf. De groepen 
3 t/m 6 waren op schoolreis en de 
groepen 7 en 8 op kamp. Nadat ze 
de bussen hadden uitgezwaaid, kon 
het feest beginnen. Het hele school-
plein was omgetoverd in een die-
rentuin. Er waren diverse dieren te 
vinden, zoals olifanten, leeuwen, 
apen, beren, pinguïns en krokodil-
len. Bij elk dier was er een aantal 
leuke spelletjes te doen, zoals beren 
voeren, pinguïn lopen, schots sprin-
gen en krokodil met kiespijn. Ze 
konden kleuren en er werden mooie 
dierenverhalen voorgelezen. Nadat 
de kleuters tussen de middag friet-
jes en knakworstjes hadden gege-
ten was er een verrassing; een pop-
penkastvoorstelling over een beest 
dat ontsnapt was uit de dierentuin. 
Een spannend verhaal dat, gelukkig 
ook voor Jan Klaassen, goed is af-
gelopen. Door de enthousiaste kleu-

ters, de gezellige activiteiten, al het 
lekkers, de behulpzame ouders en 

uiteraard het mooie weer was deze 
dag zeer geslaagd.

Schip Ahoy! bij de Hoeksteen
Mijdrecht - Afgelopen week ver-
trok groep 7 en 8 van de Hoeksteen 
richting Nieuw-Millingen voor het 
jaarlijkse kamp en... om het myste-
rie van de verdwenen matroos “Si-
mon” op te lossen.
Verkleed als stoere zeebonken, ma-
trozen, kapiteins, en zelfs als een 
echt zeemonster, begonnen zij aan 
het grote avontuur.

Nadat zij verschillende vreemde 
personages in het kamp (en zelfs in 
bed) hadden aangetroffen, was wel 
duidelijk dat er iets bijzonders aan 
de hand was. Waarom huilt Jasmin 
en wat is de rol van De Zwart Ka-
pitein in het verhaal en waar is Si-
mon? Gedurende het kamp zijn de-
ze en nog veel meer vragen door de 
zeebonken van de Hoeksteen opge-

lost en uiteindelijk is het op de bonte 
avond toch nog goed gekomen. Jas-
min blij... de zwarte kapitein gevan-
gen en de kinderen (en de leiding) 
tevreden terug naar Mijdrecht.
De sfeer was goed, de kinderen in 
een opperbeste stemming, het weer 
zat ook goed mee, dus alle ingredi-
enten waren aanwezig voor een heel 
gezellige kampweek met elkaar.

Proostdijschool bezoekt 
techniekdag Uithoorn
Mijdrecht - De kinderen van groep 
7 en 8 hebben zich afgelopen 
woensdag heerlijk kunnen uitleven 
op de techniekdag in Uithoorn.
Van alles was er te doen en te zien.
Zelf in een bakje aan de hijskraan 
de lucht in. Met de mensen van de 
landmacht ontdekken wat er alle-
maal voor technische snufjes op en 
aan een tank zitten.

Kijken wat er bij het lasproces ge-
beurt en proberen een brand mees-
ter te worden. Dit kon geoefend wor-
den met een waterslang op een oe-
fenbord. De kinderen vonden deze 
oefening best zwaar en ook de pak-
ken en helmen van de brandweer-
lieden zaten niet erg comfortabel.
Een kijkje nemen in een vliegtuig en 
vragen stellen over de helikopter die 

op het terrein was geland.
Deze actieve ochtend vol techniek 
hebben de kinderen van de Proost-
dijschool als zeer leerzaam ervaren.
Met dank aan de organisatie van 
deze techniekdag en de hulpouders 
die garant stonden voor vervoer en 
begeleiding.
Als het aan de Proostdijschool ligt: 
volgend jaar weer!

Mijdrecht – Van september tot 
en met november trekken Marcel 
& Lydia Zimmer en hun band door 
Nederland.

Op woensdag 8 oktober doet de-
ze concerttour Mijdrecht aan. 
Marcel & Lydia schrijven veel Ne-
derlandstalige liederen voor zo-
wel volwassenen als kinderen. 
Veel van hun liederen komen in 
de Opwekkingbundel en worden 
gezongen in allerlei kerken en ge-
meenten. Ook op televisie zijn ze 
te zien en te horen bij o.a. Neder-
land Zingt van de EO.

Marcel & Lydia leiden de laatste 
jaren regelmatig de aanbidding 
op de Opwekkingsconferentie, 
die bezocht wordt door 40.000-
50.000 mensen.

Marcel & Lydia zijn fulltime be-
zig met muziek en hebben samen 
een eigen bedrijf: Celmar Music. 
Ze produceren samen met High-
way Music de bekende Oke4Kids 
serie, de kinder-cd’s die verschij-
nen rond de Christelijke Kinder-
boekenmaand.

Deze cd’s zijn de best verkochte 
christelijke kinder-cd’s in Neder-
land. In hun eigen opnamestudio 
aan huis zijn door de jaren heen 
verschillende cd’s door hen opge-
nomen en geproduceerd (o.a. hun 
eigen cd’s voor volwassenen ‘Wat 
een liefde’, ‘Til mij op’, ‘De hemel 
vertelt’ en een kinder-cd ‘Meer en 
meer’). 
Ze zijn regelmatig in het land te 
vinden om op te treden voor zo-
wel volwassenen, jongeren als 

kinderen. Marcel en Lydia zijn ge-
trouwd en wonen in Ermelo met 
hun 3 kinderen. Marcel & Lydia 
met hun band, die bestaat uit pro-
fessionele muzikanten, staan ga-
rant voor een prachtige avond. 

Een avond waarin u zelf ook mee 
mag zingen, omdat veel Neder-
landstalige liederen u bekend in 
de oren zullen klinken. 
Dit concert vindt plaats op woens-
dag 8 oktober in Mijdrecht om 
20.00 uur.

Info en kaartverkoop bij Evangeli-
sche Boekhandel Kom en Zie, ge-
vestigd aaan de Herenweg 164 in 
Wilnis. Tel. 272584
B.g.g.: 06-46377459.
Voorverkoopprijs: 6,50 euro, aan 
de kassa 7,50 euro.

Concert met
Marcel & Lydia Zimmer
en band in Mijdrecht

Dagje uit met het Rode Kruis

Tentoonstelling ‘Een spin 
is niet eng!!?’
De Ronde Venen - Van 22 septem-
ber tot 28 november staat de ten-
toonstelling ‘Een spin is niet eng!!?’ 
in NME-centrum De Woudreus. 
Voor de tentoonstelling zijn de groe-
pen 5, 6 en 7 van het basisonderwijs 
uitgenodigd.
Op de foto kunt u zien hoe afge-
lopen maandag de leerlingen van 
groep 7 van basisschool St. Jozef uit 
Vinkeveen het spits afbeten. Aan de 
hand van zoek- , ruik-, voel-, kijk-  
en proefopdrachten leren de kin-
deren allerlei wetenswaardigheden 
over de spin. Met spelopdrachten 
kan de opgedane kennis verwerkt 
worden. 

Veel kinderen komen met hun klas 
naar het NME-centrum. Voor dege-
nen die niet in schoolverband ko-
men, maar toch geïnteresseerd zijn 
in spinnen is het NME-centrum op 
woensdagmiddag tussen 13.30 uur 
en 17.00 uur geopend. De toegang 
is gratis.

Omdat het onderwerp veel meer 
mensen aanspreekt worden er ook 
speciale activiteiten georganiseerd. 
Op de woensdagmiddagen 8 okto-
ber en 19 november zijn er de ‘Spin-
nende Spelmiddagen’ voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar.
Tijdens deze middagen kunnen al-
lerlei spelletjes rond het thema 

‘spinnen’ uitgevoerd worden. Maar 
er zijn ook een Anansi-verhalenver-
teller en een schminker aanwezig. 
En op zaterdag 1 november wordt 
de ‘Grote Griezeldag’ georgani-
seerd. Naast alle bovengenoem-
de activiteiten, zijn er ook leven-
de (vogel)spinnen en andere grote, 
spannende griezels zoals slangen 
en kakkerlakken te bewonderen en 
te aaien. Deze dag is geschikt voor 
jong en oud. 

Meer informatie over de Spinnende 
Spelmiddagen en de Grote Griezel-
dag volgen. Houd uw dag- en week-
bladen goed in de gaten. Hebt u be-
langstelling, zet deze data dan vast 
in uw agenda.

Het NME-centrum staat aan de 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. 
Voor informatie kunt u bellen 0297-
273692 of mailen woudreus@mi-
lieudienstnwu.nl
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ADV doet in thuiswedstrijd 
wat het moet doen
Regio - In de eerste thuiswedstrijd 
van het net begonnen damseizoen 
heeft het team van ADV gedaan wat 
het moest doen. Het net gepromo-
veerde RDC 2 werd met duidelijke 
cijfers teruggewezen. Dat was op 
voorhand niet geheel verwacht, om-
dat ADV met een man minder aan-
trad.

Na incompleet te zijn weggevaagd 
in de openingswedstrijd (met 2 man 
minder werd het 14-6 tegen Samen 
Sterk) was nu de opdracht met 1 
man minder het zwakker geachte 
RDC 2 op de knieën te krijgen. 

In deze thuiswedstrijd was de situ-
atie al een stuk beter: slechts één 
man miste en daarbij had tegen-
stander RDC 2 niet de beschikking 
over hun sterkste speler. 
Net als tegen Samen Sterk was het 
Gert van Willigen die ADV op het 
goede spoor zette. Toen na 6 zetten, 
nu na 13 zetten kwam hij een schijf 
voor. Zijn (verwachte) winstpartij 
egaliseerde de man minder-achter-
stand. Bob Out speelde va banque, 
en dwong zijn vrouwelijke tegen-

strever tot een grote ruil waarna 
remise het logische resultaat was. 
Maar vooral op de onderste bor-
den werd door ADV winst geboekt. 
Paul Lohuis, Krijn ter Braake en Piet 
vd Poel verkregen in het midden-
spel groot voordeel. Vd Poel kon dat 
niet vasthouden, maar kreeg bij de 
eerste tijdcontrole een herkansing 
die hij niet liet glippen. Krijn won 
met overmacht en Paul Lohuis ver-
kreeg een winnende positie die hij 
in het eindspel net niet verzilverde. 
De partij Kroon-Schijff leek een ge-
heel bloedeloze remise op te leveren 
toen rond de 30e zet beide partijen 
zich geheel op eigen gebied hadden 
teruggetrokken. 
Daarna werd het toch nog een 
spannende klassieke stand, waar-
in Kroon eerst een schijf kwijtraak-
te met een licht verrassende maar 
simpele combinatie en in het ver-
volg weer niet oplette. Zo bleef de 
schade voor RDC beperkt tot een 
12-8 eindstand. Eerstvolgende wed-
strijd is 25 oktober uit in Leiden te-
gen LDG; de zaterdag erop (1 no-
vember) wacht ADV thuis op Barn-
steen Bunschoten.

Dammen:

De Vorst regeert in het  
Kwakelse fort
Regio - Leo Hoogervorst heeft zijn 
60e damjaar bij Kunst & Genoegen 
goed ingezet. Als enige van het 2e 
team van K&G wist hij te winnen 
van zijn opponent uit het Haarlem-
se HDC. Omdat de overige team-
genoten van Leo remiseerden werd 
de eerste wedstrijd in de 1e klasse 
gewonnen. Voor het eerst wordt er 
in de provincie Noord-Holland met 
viertallen gespeeld. Het 1e team van 
K&G komt met een viertal uit in de 
hoofdklasse, zij moeten volgende 
week aan de bak. Leo voert al bijna 
60 jaar lang het hoogste woord bij 
de Kwakelse dammers, zo ook na de 
gewonnen wedstrijd wist hij weer 
olie op het vuur te gooien. Hij voor-
zag dit seizoen de promotie van het 
2e team en een degradatie voor het 
1e team, tot grote hilariteit van de 
overige dammers die om het kam-
pioenschap van K&G streden. Hier 
is ook de kop van af, Adrie Voorn zal 

zijn titel dit seizoen moeten verde-
digen. Groot concurrent Wim Kees-
sen deed een eerste aanval door 
als eerste de winst tegen nieuwko-
mer Martin van Braak te grijpen. In 
de laatste partij van de maandag-
avond kwam Adrie op gelijke hoog-
te door Huib Arends te verslaan. 
Wim Konst en Rob Broekman wis-
ten ook te winnen zodat een vier-
tal de ranglijst van competitielij-
der Rene de Jong aanvoert. Bij Re-
ne kunnen ook damliefhebbers te-
recht voor informatie over de dam-
club, 0297 568308.

Uitslag:  
   K&G 2             – HDC2            5-3
1 P vd Poel         - C Teeuwen    1-1
2 R d Jong          - T Smit           1-1
3 J Harte            - J v Marrelo   1-1   
4 L Hoogervorst  - J Kerkhoff     2-0

De Merel houdt laatste 
groepsfietstocht van seizoen
De Ronde Venen - Fietsvereni-
ging De Merel houdt op zondag 5 
oktober haar Najaarsklassieker. Dit 
is de laatste toertocht van het fiets-
seizoen. We gaan in groepsverband 
nog één keer langs de mooiste plek-
jes in de omgeving. De afstand van 
de Najaarsklassieker is 100 kilome-
ter. 
Hoewel deze Najaarsklassieker pas 
voor de eerste keer op het toerpro-
gramma van TTC De Merel staat, is 
al zeker dat deze toertocht een klas-
sieker wordt. Al het mooie in de na-
bije omgeving wordt bezocht. Kas-
teel De Haar in Haarzuilens, de his-
torische plaatsjes Oudewater en He-
kendorp, de Reeuwijkse en Nieuw-
koopse Plassen: ze staan allemaal 
op het programma. De tocht is uit-
gezet door Enno Steenhuis Geertse-
ma, de voorzitter van de fietsvereni-
ging. De route gaat vooral over rus-
tige binnenweggetjes. De steden 
en dorpen worden zoveel moge-
lijk vermeden. We starten om half-
negen in Mijdrecht bij Café-Bar de 
Paddestoel. Via rustige wegen om 
de plaatsen Vinkeveen en Breuke-
len komen we in Haarzuilens. Het 
kasteel staat nog in de steigers. 
Maar door de herfstkleuren van het 
park zal het toch weer een prach-
tig plaatje opleveren. Langs Harme-
len, Woerden en Oudewater komen 
we in het historische Hekendorp. 
Daar is op precies 50 kilometer in 
café Goejanverwelle een koffiepau-
ze met, als u dat wilt, de voor fiet-

sers onvermijdelijke appelpunt. Na 
de stop is het vooral water wat u te 
zien krijgt. We rijden een heel stuk 
over de smalle weggetjes door de 
Reeuwijkse Plassen. Via Bodegra-
ven en Zwammerdam komen we bij 
de Nieuwkoopse Plassen. Het is ‘s 
ochtends in het najaar nog rustig op 
de weg. We kunnen met de groep 
dan ook genieten van de schilder-
achtige kronkelweg langs het rivier-
tje de Meije. Hier moeten we wel 
achter elkaar rijden. Via Woerdense 
Verlaat komen we na bijna 100 kilo-
meter weer terug in Mijdrecht.

Uit de wind
De rit wordt in groepsverband ge-
reden. Dus u rijdt lekker mee in de 
groep, uit de wind en achter de rug-
gen van de sterke en ervaren voorrij-
ders.  Gereden wordt met een snel-
heid van 27 tot 30 kilometer per uur, 
afhankelijk van de deelnemers. Van-
wege de veiligheid stelt TTC De Me-
rel het dragen van een valhelm ver-
plicht. De start is om 8.30 uur bij Ca-
fé-Bar De Paddestoel, Hofland 33A 
in Mijdrecht. Leden van De Merel en 
andere fietsverenigingen betalen 2 
euro inschrijfgeld. Niet-leden beta-
len vanwege de verzekering een eu-
ro meer. Kom vanwege de inschrij-
ving graag wat vroeger, zodat we op 
tijd kunnen vertrekken.
Informatie? Kijk op  www.ttcdeme-
rel.nl. Of neem contact op met En-
no Steenhuis Geertsema (tel. 0297-
284545).

De Haan wint wederom 
beide manches
Regio - Zondag 28 September 
heeft Alexander de Haan uit Wil-
nis beide manches in het NK su-
permoto weten te winnen. De wed-
strijd werd verreden op het Eurocir-
cuit in Valkenswaard. Het circuit be-
stond uit asfalt en gravel met twee 
grote springschansen van grond. De 
kwalificatie werd met 5 minuten in-
gekort i.v.m. het krappe tijdsche-
ma dit werd alleen rond geroepen 
terwijl de Haan al op de motor zat. 
Hierdoor verkeek hij zich in de tijd 
en had eigenlijk niet echt aangezet 
voor een snelle tijd, op het moment 
dat de Haan wilde aanzetten werd 
de kwalificatie afgevlagd. Alexander 
moest genoegen nemen met een 9e 
tijd. 

1e manche
De 9e tijd betekende een plek op 
de derde startrij, maar gelukkig zat 
het toch nog mee en door het uit-
vallen van een rijder met de 5e tijd 
schoof vanaf de 6e plaats ieder-
een een plaatsje omhoog wat voor 
de Haan betekende dat hij een rij 
naar voren kon. Aangekomen op de 
startgrid bleek zelfs de 8e plek aan 
de binnenkant te zitten wat voor de 
Haan in het voordeel bleek te zijn, 
hij draaide bij de start als 2e de eer-
ste bocht in en ging meteen op weg 
naar de 1e plaats. Het leek te gaan 
lukken maar al snel werden er rij-
ders gedubbeld en liep kopman 
Bouchee weg en moest het gat op-
nieuw dicht gereden worden. In ron-
de 9 lukte het dan toch en op spec-
taculaire wijze wist de Haan Bou-
chee voorbij te springen om direct 

een gaatje te slaan en als eerste 
over de finish te komen.

2e manche 
Wederom van de 2e startrij moest 
de Haan starten, hij draaide weer als 
2e de eerste bocht in maar nu wat 
het niet Bouchee maar Aad Kentrop 
van Roké Motors uit Mijdrecht de 
kopstart pakte. De aanval werd di-
rect ingezet en op meerdere manie-
ren probeerde de Haan Kentrop te 
passeren. In ronde 3 moest Kentrop 
er toch aan geloven en kon de Haan 
aan hem voorbij gaan, even leek het 
erop dat Kentrop meteen weer bin-
nendoor stak maar de Haan kon dit 
voorkomen en wist weg te rijden bij 
de concurrentie.
Na enkele ronden was er een gro-
te valpartij op een smal stuk voor 
een schans, even leek het erop dat 
de hele baan versperd was. Na enig 
geschreeuw en wat vertraging kon 
de Haan gelukkig nog op kop de 
wedstrijd vervolgen maar wel met 
Vermeulen aan zijn achterwiel. Maar 
hoe Vermeulen het ook probeer-
de hij kon de zeer snelle Aprilia niet 
passeren. 
In het kampioenschap doet de Haan 
goede zaken hij weet met de over-
winningen van afgelopen weken 
zijn voorsprong flink te vergroten tot 
301 punten. Met nog 3 wedstrijden 
te gaan, waar in totaal 600 punten 
te verdelen zijn maakt hij grote kans 
op de titel. 

De volgende wedstrijd wordt aan-
komend weekend verreden op het 
Midland circuit in Lelystad.

AKU zeer actief in 
binnen- en buitenland
Regio - September  bruist traditi-
oneel van de loopactiviteiten  van 
AKU. Aan de Dam tot Dam loop na-
men zo’n 10 leden van de lopers 
groep deel, waarbij de snelste AKU 
tijd voor Theo Noij was met 1.06.42 
over de 10 EM. Harry Schoordijk 
zette met 1.12.29 een redelijke tijd 
neer, maar heeft nog wel iets goed 
te maken op de twintig jaar oudere! 
Theo. Mario Willemse bleef  Huub 
Jansen net voor met z’n 1.16.22 
om 1.16.54 en ook Richard Mayen-
burg kwam goed voor de dag met 
1.18. John Celie liet 1.22.41 aante-
kenen en Paul Schermerhorn kwam 
in 1.25.12 binnen. Anny Calmez en 
Corrine v/d Bergen vormden de 
vrouwelijke noot en deden het goed 
met hun 1.30.02 en 1.31. In het Twis-
ke, een prachtig natuurgebied nabij 
Landsmeer en Oostzaan, deed Theo 
Noij het fantastisch op de 31 km. 
met een tijd van 2.21.34. Maarten 
Moraal zocht de Noordzee op en 
kon zeer tevreden zijn met zijn 1.58 
op de ½ marathon van Katwijk aan 
Zee, waarbij soms door knie diepe 
zwinnetjes geplonsd moest worden!
De prijzen waren zoals gewoonlijk 
voor de dames atleten van AKU. Jo-
landa ten Brinke behaalde, ondanks 
een verkoudheid,  op de 21,1 km in 
Haarlem de derde prijs bij de V35 in 
een prima 1.31.39. In Zevenhoven 
straalden maarliefst drie AKU ster-
ren: Elisabeth van den Berg sloeg 
weer eens toe, nu op de 10 Engel-
se Mijlen met een derde prijs in 
een zwaar bevochten 1.20.05, Atie 
van Oostveen en Wil Voorn verdeel-
den de buit op de 10 km. met een 
tweede in 49.41 en een derde prijs 
in 53.08.

Ontevreden
John Celie was ontevreden over zijn 
47.30, hij loopt meestal onder de 
vijf en veertig minuten, maar Hans 
Mooy was dat wel, hij legde de tien 
af in 49.21 en Hans v/d Poel verras-
te met zijn 50.59, Nico Klerx sloot 
hier de rij met 62 minuten. Op de 10 
EM. was Harry Schoordijk  3 secon-
den rapper dan een week er voor 
met 1.12.26, wat tegelijk aantoon-
de dat de omstandigheden zwaar-
der waren dan ze van te voren le-
ken. Richard Mayenburg deed het 
goed in 1.19.57 net als Nan van den 
Berg die voorzichtig lopend 1.20.05 
liet afdrukken. Anny Calmez had 
nog de “damloop”in haar benen 
en kwam angstig achterom kijkend 
naar Maarten Breggeman tot een 
moeilijke 1.33.19, waarbij ze Maar-
ten 2 minuut 20 voor bleef.
De jeugd werd vertegenwoordigd 
door Timo Mayenburg (10.48 op 
de 2 km.) en de familie Heemskerk 
waarbij Thijs en Kirsten beiden een 
derde prijs in de wacht sleepten en 
Sjoerd op de 5 km. een mooie 22.05 
liep.

Internationaal kwamen Marjan de 
Bruin, Petra Ratterman, Marja Bree-
dijk en Jos Snel uit de verf in de ma-
rathon van Berlijn.
Marjan finishte door een defect hor-
loge 46 seconden boven de 4 uur, 
dat gezien haar voorbereiding een 
geweldige prestatie was! Jos, die 
daar de dag er voor een marathon 
geskeelerd had, bereikte de Bran-
denburger Tor in 4 uur 5 minuten. 
Petra en Marja deden het voortref-
felijk met finish tijden van respectie-
velijk 4 uur 18 en 4 uur 19.

Prijsklaverjassen in Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag 4 
oktober kunt u in de AMSTELHOEK 
wederom komen klaverjassen. 
Deze prijsklaverjasavond wordt ge-
organiseerd door de Buurt Ver-
eniging Amstelhoek. Er wordt ge-

kaart om lekkere vleesprijzen en er 
bestaat de mogelijkheid om loot-
jes te kopen. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open vanaf 
ca. 19.15uur. Het adres is Engelen-
laan 3a

Spanning bij 
parencompetitie B.V.K.
De Kwakel - 4 van de 6 speelavon-
den van de 1e cyclus van de paren-
competitie van dit bridgeseizoen van 
de BVk zitten er op als u dit verslag-
je onder ogen krijgt en de onder-
linge krachtsverhoudingen worden 
steeds duidelijker. 
In de A lijn zijn Dick Elenbaas en 
Andre Verhoef niet van het erepodi-
um af te branden. Voor de 2e keer 
waren zij de sterkste met een sco-
re van 61,1%. Alleen paar Wagen-
voort-Bakker kan nog enigszins in 
het spoor blijven. Deze keer werden 
zij 2e met 58,3% en echtpaar BAder 
legde met bijna 57% beslag op de 
3e plaats. 
Helemaal onderaan vinden we voor 
de 2e keer een damespaar dat 
smeekte om vooral niet met naam 
en toenaam in de krant genoemd te 
worden, zodat ik zal volstaan met de 
initialen: Leny H. en Agnes de K., die 
slecht 37,15% op de borden brach-
ten en ook in de totaalstand onwrik-
baar onderaan staan. Dick en An-
dre staan met een gemiddelde van 
59,4% riant aan kop van de totaal-
ranglijst, Hans en Nel volgen op bij-
na 3% minder op de 2e plaats. In de 
B lijn is het wel dringen aan de kop, 
mede door een wat mindere avond 
van de koplopers, paar Mann-Brok-
ke, die niettemin de ranglijst blijven 
aanvoeren met een gemiddelde van 
57,7%. 

Echtpaar Kniep had het deze avond 
op de bekende heupen, want zij ver-

overden de 1e plaats met 61,5%. 
Paar Broers-Mann werd met 58,3% 
2e en paar Karlas-Verhoef werd 3e 
met 55,2%. Het verschil in de totaal-
stand tussen de huidige nummers 
2 en 6 is slechts 1,2%, dus de strijd 
om de 4 promotieplaatsen zal waar-
schijnlijk pas op de 6e zittingsavond 
beslist worden. Onderin is het ook 
dringen geblazen, want hier lijken 
nog zo’n 7 paren te moeten vrezen 
voor hun plaatsje in deze lijn. 

Hun opvolgers komen uit de C lijn, 
waar deze keer het op het laatste 
moment opgeroepen invalpaar We-
zenberg- van der Neut er met de 
hoofdprijs vandoor ging. Zij scoor-
den een keurige 61,11%. Paar Mol-
ler-Koestal werd 2e met 59,3% en dit 
paar gaat ook in de totaalstand aan 
kop met 58,1% gemiddeld. 3e deze 
avond werd echtpaar van der Kamp 
met 55,21%, maar die positie moes-
ten zij delen met gelegenheidsduo 
Mayke Dekker-Rie Bezuyen en paar 
Bleekemolen-Jonkers, die eerst een 
paar weken verstoppertje blijken te 
hebben gespeeld en nu de weg om-
hoog gevonden lijken te hebben. 
Niet onvermeld mag de fraaie 53,5% 
blijven van gelegenheidspaar Toos 
Boerlage-Irene Egberts, die dat per-
centage lekker ontspannen bijeen 
kaartten. Dat lukt nog niet helemaal 
bij paar Heemskerk-Koot, die ook 
deze avond de rij sloten, maar wel 
met hun hoogste score tot nu toe. 
Dat gaat dus goed komen.

Biljarters zorgen voor 
grote uitslagen
Regio -  Speelweek 5 werd geken-
merkt door grote krachtsverschil-
len tussen tegen elkaar spelende 
teams. De scores waren 2x 9-0, 6 
x 7-2 en 1 x 5-4. Dit wil niet zeg-
gen dat er geen spannende partij-
en waren. De koplopers deden goe-
de zaken en liepen weer verder uit. 
De kortste partij kwam deze week 
op naam van Ben Fransen (zie fo-
to) in 17 beurten. De talentvolle Da-
ve Meijer zorgde met 17 caramboles 
= 45% van zijn totaal, voor de hoog-
ste serie van de week. De Merel/
Metaal Mijdrecht 1 behield de kop-
positie door een 7-2 overwinning op 
De Kromme Mijdrecht 1. Ton Drie-
huis was met twee prima slotseries 
in 18 beurten veel te sterk voor Hen-
nie Versluis. John Vrielink was in 24 
beurten de meerdere van John Ol-
dersma. Cens 1 was met 7-2 winst 
goed op dreef tegen De Merel-
Metaal Mijdrecht 2. Joris van Put-
ten had in 19 beurten geen enkele 
clementie met Evert Oudhof. Dio 1 
scoorde weer goed en won Met 7-
2 van Cens 2. De verrassing van de 
avond was de winst Chris Esser op 
Paul Schuurman. Kromme Mijdrecht 
2 was 2-7 de mindere tegen De Me-
rel-Metaal Mijdrecht 4. Ben Fran-
sen was niet te stuiten en won in 17 
beurten van Ab Augustin. De Schans 
speelt heel wisselvallig dit seizoen 
en verloor met 0-9 van Bob´s Bar 
1. Joop Luthart had met 23 beurten 

de kortste partij tegen een zwakke 
John Beets. Hans Bras, Bob Hube-
net en Daniel de Bruin zorgden voor 
de maximale score van 9-0.

De Paddestoel 2 won nipt met 5-
4 van Bob´s Bar 2. Jim van Zwie-
ten zorgden met winst in 22 beurten 
op Theo Hubenet dat het extra punt 
naar De Paddestoel 2 ging. Stieva 
Aalsmeer zorgde voor een klinken-
de 7-2 overwinning op De Padde-
stoel 3. Ton Bocxe haalde zijn eer-
ste overwinning van dit seizoen in 
25 beurten tegen Ralph Dam. De 
Vrijheid-Biljartmakers was met 7-2 
een maat te groot voor De Kuiper-
van Wijk. Bert Loogman was in 18 
beurten dit keer veel sterker dan 
zijn ex-zwager Kees de Zwart. Da-
ve Meijer was ondanks de hoogste 
serie van de week boos op zichzelf. 
Voor de laatste carambole had hij 
nog 5 beurten nodig!!!! Dio 2 verpul-
verde De Merel/Metaal Mijdrecht 3 
met 9-0. Alleen Caty Jansen speel-
de een spannende pot tegen Hennie 
van ´t Hul. De overige Merels moes-
ten diep in het stof bijten. Het aan-
komende weekend zijn de voorron-
den PK Driebanden B/poule. Door 
het grote aantal deelnemers vinden 
deze voorronden plaats in Café De 
Merel, De Kromme Mijdrecht, Café 
De Vrijheid en Bob´s Bar. Alle wed-
strijden beginnen zondag 5 oktober 
om 12.00 uur. 
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Argon F-selectie met touringcar 
naar Excelsior Rotterdam
Mijdrecht - Afgelopen zondag 21 
september is onze F-selectie, op 
uitnodiging van profclub Excelsi-
or Rotterdam, afgereisd naar Rot-
terdam. Op het programma stonden 
een oefenwedstrijd en een rondlei-
ding door het stadion. Spelers, va-
ders en moeders moesten vroeg uit 
de veren deze zondagochtend. Om 
07.30 uur stond de touringcar van 
de firma Slingerland klaar om allen 
te vervoeren. Deze busreis is mede 
mogelijk gemaakt door een financi-
ele bijdrage van “de Club van 100” 
van de sv Argon. Aangekomen in 
Rotterdam konden de ouders genie-
ten van een lekker kopje koffie en 
maakten de spelers zich op voor de 
rondleiding. In het stadion werden 
onder andere de tribune, de kleed-
kamer en het krachthonk bezocht.

Na de rondleiding snel omkleden 
want zowel de F1 als de F2 van Ex-
celsior stonden op hen te wachten. 
De F1 kreeg het zwaar te verduren, 
Excelsior F1 is zowel fysiek als voet-
ballend een goed team. Ondanks 

twee prachtige doelpunten een 2-9 
verlies. Wat dat betreft ging het Ar-
gon F2 beter af, zij wisten Excelsior 
F2 op een prachtige 1-1 te houden.
Na het douchen nog snel een pata-

tje of een snoepje en toen weer de 
bus in richting Mijdrecht.
Al met al een prachtig uitstapje. Een 
hartelijke dank gaat uit naar “de 
Club van 100” van de sv Argon.

Atlantis 1 doet heel goede 
zaken bij Koveni
Mijdrecht - De eerste drie wedstrij-
den gingen in de competitie verlo-
ren voor het eerste van Atlantis. De 
eerste twee wedstrijden werden 
met 1 punt verschil verloren. Vori-
ge week werd er niet goed gespeeld 
tegen Korbis thuis. De wedstrijd te-
gen Koveni zou een zware wedstrijd 
worden, vorig seizoen werd er ook al 
eerder gespeeld tegen Koveni. Toen 
werd er twee keer van hen verloren. 
Deze keer mocht Atlantis 1, ge-
sponsord door Pimentel Fasteners, 
naar Koveni uit in Nieuwegein. Het 
was nog maar steeds de vraag van 
waarom heeft Atlantis nog steeds 
nul punten. 

In de wedstrijd tegen Koveni was 
Atlantis niet scherp in de beginfase. 
Al snel stond Atlantis met 3-0 ach-
ter. Na deze fase begon Atlantis zich 
steeds meer in de wedstrijd te knok-
ken. Door twee scores van de da-
mes kwam Atlantis weer terug tot 4-
2. Atlantis bleef doorvechten in de 
eerste helft van de wedstrijd. Waar-
door er uit eindelijk een voorsprong 
geboekt werd van 5-6. Dit was met-
een de ruststand.
Tijdens de rust werd er door Paul 
Plaatsman, de coach van Atlantis, 
aangegeven dat het mogelijk was 
om te winnen. Er werden in de aan-
val goede combinaties gemaakt en 
goed gezocht naar de juiste kansen. 
Meteen aan de start van de twee-

de helft was het niet Atlantis maar 
Koveni die twee keer een strafworp 
miste. Hierdoor kon Atlantis de sco-
re uitbreiden naar 5-7. Koveni wilde 
meteen in de tweede helft beginnen 
met achterverdedigen, waardoor er 
wat langer naar de juiste functies 
gezocht kon worden. Atlantis speel-
de de personen goed uit, zodat ie-
dereen op de juiste positie stond en 
de kansen afgemaakt konden wor-
den. In deze wedstrijd werd er door 

het hele team goed gepresteerd wat 
resulteerde in een mooie score in 
het voordeel van Atlantis. De wed-
strijd werd uiteindelijk gewonnen 
met 7-11 in het voordeel.

De doelpunten voor Atlantis werden 
deze wedstrijd gemaakt door: Lisan-
ne van Doornik (3) en Jelmer Steen 
(3), Jacco van Koeverden Brouwer 
(2), Masha Hoogeboom, Pim de 
Munter en Sandra Pronk (allen 1).

Sfeervolle speelavond bij 
Bridgevereniging De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen 
dinsdag heeft, voorafgaand aan de 
derde speelavond van de 1e ronde,  
de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering plaatsgevonden. Tijdens de-
ze avond werden de clubkampioe-
nen van het afgelopen seizoen be-
kendgemaakt. Het kampioenschap 
ging dit jaar voor de 5e keer naar 
het koppel Evert van Groningen en 
Dirk Klinkhamer. Naast de wisselbe-
ker kregen zij, gezien het voor hen 
een lustrumkampioenschap was, te-
vens beiden een persoonlijke beker 
uitgereikt.
Dankzij de door het clubpaar Bep 
en Adriaan van der Klein beschik-
baar gestelde prachtige prijzen kon-
den degenen die zich afgelopen jaar 
ingezet hadden voor de vereniging, 
alsmede 7 van de deelnemers in el-
ke lijn,  deze competitieavond met 
een  fraai geschenk naar huis. Dit 
draagde mede zorg voor een zeer 
sfeervolle speelavond.
De komende weken zullen, tot de 
Jubileumdrive op 2 december ter 
gelegenheid van het 20-jarig be-
staan van de vereniging, weer de 
normale competitieavonden plaats-
vinden. Dus elke dinsdagavond om 
20.00 uur in de Meijert te Mijdrecht 
spelen in een  A- en een B-lijn. De 
uitslag van elke speelavond vindt  
direkt na afloop van de laatste spel-
ronde plaats en de competitiestan-
den worden de volgende ochtend 
via e-mail verzonden naar de deel-
nemers. 
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er elk jaar 
weer, tesamen met de leden van de 
Vinkeveense bridgevereniging, een 
Lentedrive. Aan het eind van het ka-
lenderjaar vindt er tevens een Kerst-
drive plaats. De vereniging heeft 
nog plaats voor zowel beginnende 
als ervaren leden. Heeft u belang-
stelling om in het nieuwe seizoen bij 
onze vereniging te komen bridgen, 

kom dan zonder enige verplichting 
eens een avond meespelen, om de 
sfeer te proeven. Er is plaats voor 
zowel beginnende als voor ervaren 
bridgers.Wilt u thuis met kennis-
sen spelen, dan heeft de vereniging  
ook bridgekoffers beschikbaar, wel-

ke tegen geringe kosten door leden 
geleend kunnen worden.

Voor nadere inlichtingen en aanmel-
ding om een avond vrijblijvend mee 
te spelen kunt u bellen met Theo 
van Nes, tel 0297.593618.

Eerste lessen gestart bij 
Horangi Taekwondo Mijdrecht
Mijdrecht – De lessen bij de nieu-
we school Horangi Taekwondo 
Mijdrecht zijn op maandag 22 sep-
tember van start gegaan. Trainers 
Bas Bokkes en Remko van Gerven 
hebben in de zomer hard gewerkt 
om deze school op te zetten. Nu is 
het dan eindelijk zover, de sportie-
ve en altijd gezellige trainingen zijn 
weer begonnen!
Elke les begon met de onthulling 

van het prachtige logo. Horangi 
betekent tijger in het Koreaans en 
staat in het logo symbool voor het li-
chaam. Een vlinder symboliseert de 
geest en zo zijn deze twee dieren 
met elkaar verweven in het logo van 
Horangi Taekwondo Mijdrecht.
Bij Horangi Taekwondo Mijdrecht 
zijn verschillende lesgroepen, voor 
kinderen en volwassenen. Daar-
bij wordt nog een onderscheid ge-

maakt tussen beginners en gevor-
derden, zodat iedereen op zijn eigen 
niveau kan trainen. Ook is er een 
lesgroep voor 40-plussers, waar-
bij het tempo misschien ietsje lager 
ligt, maar het plezier in de sport tae-
kwondo er niet minder om is.
Voor meer informatie over Horangi 
Taekwondo Mijdrecht kunt u terecht 
bij Bas Bokkes, 06 4085 7094 of 
Remko van Gerven, 06 2732 2201.

Atalante dames 1 wint 
met verlies
De Ronde Venen - Na maanden 
zonder competitie kon het eerste 
damesteam gesponsord door Krijn 
Verbruggen en Haaxman Licht-
reclame eindelijk weer de wei in. 
Twee speelsters verlieten het team, 
maar daarvoor in plaats kwamen 
Loes Kuijper (D2) en Astrid van 
de Water (Roda ‘23). Helaas ken-
de de start van het nieuwe seizoen 
wat opstartproblemen. Janine Kö-
nemann kampte nog steeds met 
een schouderblessure en Nancy 
Schockman kan door haar bles-
sure niet als spelverdeelster spe-
len. Kortom, geen opgooiers meer 
over. Routinier en alleskunner Irma 
Schouten besloot zich echter om 
te scholen en daarmee beschikt 
Atalante D1 gelijk over de lang-
ste spelverdeelster van de pro-
motieklasse. De eerste wedstrijd 
was donderdagavond 25 septem-
ber eindelijk een feit. Pas om 21:00 
uur moest er gespeeld worden te-
gen de studenten van de VU Am-
sterdam, SVU D1 genaamd. Dit 
team is vorig seizoen gepromo-
veerd uit de eerste klasse en tel-
de maar liefst elf meiden. Dames 1 
moest het doen zonder Janine en 
Carin en was daardoor met slechts 
acht.  De eerste set werd gestart 
met in de basis Irma Schouten, 
Nancy Schockman en Mirjam van 
der Strate op buiten, Loes Kuijper 
en Astrid van de Water op midden 
en Suzan Heijne op de diagonaal. 
Er werd goed en scherp aan de 
wedstrijd begonnen en dit leidde 
tot een kleine voorsprong. Echter 
op een stand van 5-7 ging het mis. 
Loes Kuijper voelde een tennis-
bal tegen haar kuit gegooid wor-
den, oftewel ze had een zweep-
slag. Balen, want het team was erg 
blij met haar komst! Zij werd ver-
vangen door Inge Tanja en speci-
aal voor Loes gaven de dames al-

les wat ze hadden. Met een goede 
service van Suzan Heijne werd de 
voorsprong verder uitgebouwd en 
niet meer weggegeven (17-25).

Libero
De tweede set werd op dezelf-
de manier gestart. Marlieke Smit 
kwam nu als libero in de wedstrijd 
voor Inge Tanja. Mirjam van der 
Strate en Nancy Schockman lie-
ten zien over een afwisselend wa-
penarsenaal te beschikken aan 
de buitenkant. Tel daarbij de rake 
klappen van Astrid van de Water 
en de slimme ballen van Inge Tan-
ja en de tweede setwinst was ook 
een feit (23-25).
Het jonge team van SVU wist ech-
ter niet van opgeven en kwamen 
meer en meer in hun spel. Door 
een slimme service werd er een 
voorsprong voor de Amsterdam-
mers opgebouwd en Atalante ken-
de veel problemen in het achter-
veld. De pass kwam niet meer goed 
bij spelverdeelster Irma Schouten, 
waardoor ook de aanvalsters niet 
optimaal benut konden worden. 
De spelverdeelster van SVU daar-
entegen serveerde er lustig op los 
en wist meer dan tien punten op 
rij te maken. De middenaanvalster 
van SVU ging helemaal los en bij 
die harde linkshandige aanvallen 
was Atalante kansloos. Met 11-25 
droop het team van trainer/coach 
Sjaak Immerzeel af naar de andere 
kant van het veld.

Met hernieuwde moed werd de 
vierde set gestart. Inge en Astrid 
wisselden van positie en even leek 
het er op dat Atalante weer lekker 
in de wedstrijd zat. Dit was echter 
wederom van korte duur. Ondanks 
het harde werken wilde het alle-
maal even niet meer. Irma Schou-
ten en Astrid van de Water pro-

beerden het team op sleeptouw te 
nemen, maar de koek was even op. 
Ook deze set ging met dikke cijfers 
verloren (25-14).

Pittig
Na een pittige toespraak van Sjaak 
Immerzeel wisten de Vinkeveen-
se dames weer wat hen te doen 
stond. Winnen!!! Heel gretig stap-
ten de meiden het veld weer in. Ze 
mochten beginnen met serveren 
en Irma Schouten zette gelijk druk 
(0-2). SVU kwam langszij, maar ze 
gaven niet op. De ene redding was 
nog mooier dan de andere en ook 
al zat het niet altijd mee, het team 
bleef gaan. SVU probeerde iets 
te doen, maar het niet toekennen 
van een punt bleef niet onopge-
merkt bij Atalante en gelukkig ook 
niet bij de scheids. Van 7-6 werd 
het dan ook van 7-8 voor de Vin-
keveense equipe en moest er ge-
wisseld worden van speelhelft. Dit 
soort gedrag stond het team niet 
toe en met hernieuwde krachten 
werd er gestreden. 

De voorsprong werd meer uitge-
bouwd door de middenaanvallen 
van Astrid. Ere wie ere toe komt…
de spelverdeelster liet de laatste 
twee punten zien dat ze eigenlijk 
stiekem een ander soort speelster 
was en sloeg genadeloos hard zelf 
de ballen binnen (11-15). Een ver-
bouwereerd SVU en publiek ach-
terlatend, want waar kwam dat op-
eens vandaan. Zo werd om half 
twaalf ’s avonds een zwaarbevoch-
ten 2-3 overwinning behaald op 
SVU D1 en is de kop er af. Volgen-
de week speelt dames 1 om 19:30 
uur tegen Abcoude D3 in de eigen 
Boei.  Via deze weg wil het team 
ook graag Loes Kuijper heel veel 
beterschap wensen met haar her-
stel.

CSW DA 1 met slechts één 
punt mee terug uit Zeeland
Wilnis - In het Zeeuwse Sint Maar-
tensdijk was de formatie van trainer 
Kors Pennin in bijna alle opzichten 
heer en meester. Qua balbezit moet 
het percentage dicht bij de 75 heb-
ben gelegen en tot aan de 16 kreeg 
tegenstander Smerdiek niet vaak 
een voetje tussen de Wilnisse com-
binaties. Toch stond er na 90 minu-
ten slechts een 1-1 eindstand op 
het scorebord omdat doelpunten nu 
eenmaal bepalend zijn in een voet-
balwedstrijd. Na de 2-2 in Oostka-
pelle keerde CSW dus opnieuw met 
slechts 1 punt terug uit Zeeland en 
het had zelfs nog slechter kunnen 
aflopen. Van meet af aan beheers-
te de voor deze gelegenheid in het 
blauw-wit gestoken CSW dames-
selectie het spel en al na 2 minuten 
stelde Nelleke Vrielink de keepster 
van Smerdiek met een lage schuiver 
op de proef. CSW houdt de druk op 
de ketel en Smerdiek heeft de nodi-
ge moeite om zelfs maar in de aan-
val te komen. Na een minuut of 20 

kruipt de thuisclub wat uit de schulp, 
maar tot doelrijpe kansen komt het 
– net als bij CSW - niet. De opleving 
duurt een minuut of 10 en daarna 
neemt CSW het initiatief weer over 
met veel balbezit, maar het creëren 
van kansen wil tegen de stugge ver-
dediging van Smerdiek maar moei-
lijk lukken. Sylvia van ’t Schip krijgt 
met links een schietkans, maar het 
schot heeft te weinig kracht en Sas-
kia Vis heeft bij een vrije trap het vi-
zier te hoog afgesteld. CSW moest 
het vandaag stellen zonder de 
schotkracht van de afwezige Linda 
van Beek en ook Natasja Cornelis-
sen ontbrak in de aanval. 

Rust 
Ook na de rust bleek CSW de bo-
venliggende partij, al ging het in de 
derde minuut bijna mis. De verde-
diging bleef even staan voor bui-
tenspel en de Zeeuwse spits kwam 
oog in oog met Isabella Koenen. 
Gelukkig voor CSW mikte ze haas-

tig naast. CSW nam het heft weer 
in handen en Diana Koenen schoot 
de bal uit een corner via een tegen-
stander van dichtbij over. Het over-
wicht van CSW houdt aan; de lange 
bal van Smerdiek is vrijwel steeds 
een prooi voor de Wilnisse verdedi-
ging. Toch gaat het in de 66ste mi-
nuut mis. Smerdiek krijgt net over 
de middenlijn een vrije trap te ne-
men en in tweede instantie bewijst 
de thuisclub, dat de voetbalwet-
ten nog steeds kloppen: 1-0. CSW 
dringt nog meer aan en gelukkig 
bestaat er soms ook nog gerech-
tigheid in voetballand. Nadat Nat-
halie Hoogeveen het doel nog op 
een haartje heeft gemist, schiet 
middenvelder Sammy Wye van af-
stand CSW weer naast Smerdiek (1-
1). Opnieuw Sammy (schot geblokt) 
en Nelleke Vrielink (keepster pa-
reert schot in korte hoek) zijn in de 
slotfase nog dicht bij de zege, maar 
tot genoegen van de thuisclub blijft 
de score op 1-1 steken.



Uithoorn - Op dinsdag 23 septem-
ber is op basisschool de Tweemas-
ter de jaarlijkse Tweemasterdag ge-
vierd. Ter ere hiervan was de he-
le school omgetoverd in het 1001 
nacht-thema, en hebben alle leer-
lingen de hele dag gewerkt aan een 
prachtige show voor alle ouders. 
Speciaal hiervoor was Theaterbu-
reau Spring gekomen. 

Met hun hulp werd het een super-
show: alle kinderen waren bont ge-
schminkt en nog mooier verkleed.

Er waren bedelaars te zien, de ou-
ders mochten allemaal langs een 
waarzegster (m/v) gaan om de 
vreemdste voorspellingen te krijgen, 
er werd daarna gedanst en gewor-
steld, en tenslotte werd een spette-
rende einddans opgevoerd.

Het geheel werd door enige leerlin-
gen met overtuiging gepresenteerd, 
en natuurlijk waren ook de leer-
krachten in stijl gekleed!

Al met al was het een heel mooie 
Tweemasterdag. Zal volgend jaar 
ook zo mooi worden? We zijn be-
nieuwd!
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Woningmarktonderzoek 
nu afgerond
Uithoorn - Om meer inzicht te krij-
gen wat er leeft qua woonomgeving 
onder de bewoners van Uithoorn 
en De Kwakel is door de gemeen-
te Uithoorn in samenwerking met 
Woongroep Holland een woning-
marktonderzoek gedaan. De be-
doeling daarvan is om een woon-
visie voor de komende jaren op te 
zetten, de aanpak van het nieuw-
bouwprogramma en het bestaan-
de woningbestand onder de loep te 
nemen. Ook is gekeken naar knel-
punten bij de leefbaarheid evenals 
de oplossingen daarvan. Naar ver-
wachting zal het aantal inwoners tot 
2018 in Uithoorn gelijk blijven. Wel 
zal het aantal huishoudens met cir-
ca 60 per jaar toenemen omdat het 
aantal personen per huishouden af-
neemt. De algemene tendens is dat 
de vergrijzing voortzet maar dat er 
een afname is van inwoners tussen 
de 30 en 50 jaar. De vraag wordt dan 
ook “Wat moet je bouwen voor seni-
oren of in het middensegment. Bij 
de starters en vestigers is de vraag 
naar goedkope eengezinswoningen 
en appartementen. Dure eengezins-
woningen maar wel gelijkvloers zijn 
gewild bij gezinnen en gelijkvloer-
se huur en koopwoningen vooral de 
wens van senioren en vestigers. Er 
is een trek gaande van Amsterdam 
en Amstelveen naar Uithoorn waar-
bij zowel de vraag naar koopwonin-
gen als huurwoningen groot is en 
die zijn ruimschoots aanwezig. Op 
1 januari 2008 waren er 11.670 wo-
ningen. 44% daarvan zijn huurwo-
ningen en 56% koopwoningen. Het 
woningbezit van de wooncorpora-
ties is 35% van het totale aantal wo-
ningen en 9% is in handen van een 
particuliere huurder. 

Koopklasse
Er zijn in Uithoorn veel eengezins-
woningen in de middeldure koop-
klasse. Om een beter inzicht te krij-
gen wat er precies leeft zijn er 930 

enquêteformulieren ingevuld door 
inwoners. Per jaar verhuist ongeveer 
8% van alle inwoners Bij de senio-
ren zijn vooral gelijkvloerse wonin-
gen in trek in alle prijsklassen. De 
senioren laten vooral een koopwo-
ning in de wijk Zijdelwaard of de 
Legmeer achter in de prijsklasse 
tussen de 235.000 en 350.000 eu-
ro. De senioren verhuizen vaak van 
koopwoningen naar huurwonin-
gen in tegenstelling tot jonge gezin-
nen die juist vaak van huurwonin-
gen naar koopwoningen gaan. Ge-
zinnen willen ook vaak ruimer, be-
ter en duurder wonen. Qua woon-
locatie scoort Meerwijk heel hoog 
en Europarei ondanks alle inspan-
ningen het laagst. Thamerdal heeft 
een sterk verouderde woningbouw 
en in de Europarei zijn veel dezelf-
de woningen voor starters en vesti-
gers maar de populariteit om daar te 
gaan wonen is gering terwijl volgens 
Jan van de Berg Jeths van Woon-
groep Holland er miljoenen in geïn-
vesteerd zijn. Wel is het zo dat er nu 
veel huurappartementen zijn maar 
dat weer wel vraag is naar eenge-
zinswoningen. De populariteit om 
daar te gaan wonen is trouwens niet 
groot en dat heeft te maken met de 
aard van de woningvoorraad, om-
gevingsonderhoud en mogelijk het 
imago. Veel appartementen met lift 
staan in de Europarei, maar in wij-
ken als de Legmeer en De Kwakel is 
het aanbod van gelijkvloerse wonin-
gen heel beperkt. Wel is een aan-
dachtspunt voor de toekomst de op 
het oog probleemloze wijken met 
veel eengezinswoningen. 

Legmeer
In Zijdelwaard en de Legmeer is veel 
vergrijzing en is er daardoor veel 
aanbod van eengezinswoningen 
maar is de vraag naar gelijkvloerse 
woningen vrij groot. In Meerwijk en 
De Kwakel is de vergrijzing nu nog 
beperkt en daardoor ook minder 

vraag naar gelijkvloerse woningen. 
In het centrum is vooral vraag naar 
woningen door starters en vestigers. 
De meest gewilde woonwijken zijn 
De Kwakel en het centrum gevolgd 
door Meerwijk. Meerwijk is een po-
pulaire wijk met eengezinskoopwo-
ningen en in De Kwakel gaat het 
voornamelijk om eengezinswonin-
gen en is er vooral de afgelopen 
jaar veel bijgebouwd. Een verkoop 
van jaarlijks ongeveer 70 huurwo-
ningen lijkt mogelijk mits iedereen 
ook die kans krijgt. Koopgarant lijkt 
dan een gewilde financieringsvorm. 
Wat de voorzieningen betreft zijn de 
soms beperkte bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en afstand tot de 
voorzieningen (winkels en zorg) niet 
evenredig met de vergrijzing. De in-
woners zijn het meest tevreden over 
het aanbod aan scholen en kin-
deropvang, de ruimte in de buurt, 
zorgvoorzieningen, veiligheid in de 
buurten en hoeveelheid groen. 85 
tot 95% is tevreden.

Parkeergelegenheid, onderhoud 
van de omgeving en rust scoren niet 
zo hoog, 70% is tevreden, 30% dus 
niet. Er zijn per wijk verschillen. In 
het centrum is men niet zo tevre-
den over het onderhoud, de net-
heid en de veiligheid, Thamerdal, 
Zijdelwaard en Meerwijk zijn weinig 
zwakke punten. In de Legmeer is 
het voorzieningenniveau zwak en in 
De Kwakel geldt dat voor het open-
baar vervoer. In de Europarei is men 
wel tevreden over het openbaar ver-
voer maar ontevreden over het on-
derhoud en de netheid in de buurt. 
Op 24 september werd aan 25 inwo-
ners die mee hadden gedaan aan 
de enquête een waardebon van 100 
euro uitgereikt. Wel vond een van de 
prijswinnaars dat dit alleen een op-
somming was van feiten die al be-
kend zijn en vroeg deze zich af wat 
er nu met de uitkomsten van de en-
quête wordt gedaan. 

Buurtbemiddeling Uithoorn-De Kwakel

Vrijwillige buurtbemiddelaars 
gezocht
Uithoorn/De Kwakel - ‘Onze bu-
ren maken voortdurend ruzie met 
elkaar, tot diep in de nacht. Dat is 
akelig, niet in het minst voor onze 
kinderen’.
‘Als de buren weg zijn maken hun 
kinderen verschrikkelijk veel her-
rie, slaande deuren, harde muziek 
en brommers’. ‘De buren barbecue-
en de hele zomer, we zitten altijd 
in die vette rook waardoor we niet 
meer normaal in de tuin kunnen zit-
ten’. ‘De hond van de buren kan niet 
alleen zijn, hij jankt de hele dag, dat 
gaat door merg en been’.
Buren kunnen elkaar dwars zitten, 
vaak begint het om een kleinigheid-
je met ruzie en escalatie tot gevolg. 

Instanties als politie of woningcor-
poratie worden ingeschakeld maar 
het levert vaak niet dat op wat bu-
ren zich wensen. Daarom en om er-
ger te voorkomen wordt buurtbe-
middeling ingeschakeld.
Een aantal goed getrainde vrijwil-
ligers bemiddelt in huis-, tuin- en 
keukenconflicten tussen buren.
Zij spelen niet voor rechter en vellen 
ook geen oordeel. Zij proberen de 
ruziënde partijen weer aan de praat 
te krijgen en hen samen tot een op-
lossing te laten komen.

Het team vrijwillige buurtbemidde-
laars bestaat nu –september 2008-
uit 24 mensen. Zij worden als er pie-

ken zijn met meldingen van conflic-
ten bijgestaan door vrijwilligers uit 
Amstelveen. Alle vrijwilligers komen 
een keer in de 8 weken bij elkaar 
voor uitwisseling van ervaringen.
In verband met de toename aan 
verzoeken voor bemiddeling heeft 
het team buurtbemiddeling niet al-
leen een serieus tekort aan vrijwil-
ligers;  zij zoeken meer vrijwilligers 
die een afspiegeling vormen van de 
wijken en die met plezier buren wil-
len helpen om oplossingen te reali-
seren. Mensen die het leuk vinden 
om te bemiddelen om andere bewo-
ners van dienst te zijn en met ple-
zier in teamverband werken. Zij zijn 
welkom.

Jaarlijkse Tweemasterdag 
een groot succes

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - De C.O.V. “Amicitia” 
houdt zaterdag 11 oktober haar jaar-
lijkse, altijd weer gezellige rommel-
markt in kerkgebouw de Schutse bij 
het winkelcentrum Zijdelwaard. Tus-
sen  9.30 en 13.30 uur gaat er weer 

van alles over tafel voor een vrien-
delijke prijs. Kom kijken en sla uw 
slag, de koffie staat klaar! 
Mocht u nog spullen hebben voor 
deze markt, zoals boeken, kleding, 
speelgoed, cd’s, huishoudelijke ar-

tikelen: even een telefoontje naar 
Anita van den Bosch, tel. 0297-
563879 of Henk van Dijkhuizen. tel. 
0297-567758. Voor grote meubelen 
e.d. is er helaas geen plaats. 
Tot ziens op 11 oktober.

Een heuse boekenmarkt 
op de Springschans
Uithoorn – Bij basisschool De 
Springschans wordt er woensdag 
8 oktober een boekenmarkt gehou-
den. Iedereen kan boeken komen 
kopen tussen 12.00 en 12.45 uur.

In het kader van de Kinderboeken-

week organiseert De Springschans 
een heuse boekenmarkt.

Alle kinderen mogen boeken van 
huis mee nemen en deze worden 
op school verkocht. Iedereen is van 
harte welkom om te snuffelen tus-

sen de boeken en iets te vinden om 
de lange en donkere winteravonden 
door te komen. Misschien een paar 
nieuwe boeken voor de kinderen 
om voor te lezen of iets voor uzelf. 
Kom zeker, want er kunnen juweel-
tjes tussen zitten!

Vijftiende Boekenboeldag 
in Uithoorn

Uithoorn - Aanstaande zaterdag 
4 oktober zal de Thamerkerk  van 
10.00 tot 15.30 uur haar deuren 
openen voor de zestiende Uit-
hoornse Boekenboeldag.

Alle boekenliefhebbers die hun 
collectie nog niet compleet heb-

ben of die voor een schappelij-
ke prijs een mooi boekwerk wil-
len aanschaffen zullen hier be-
slist iets van hun gading kunnen 
vinden. Vergeet dat niet tijdens 
uw bezoek. Het grote aantal ver-
kopers biedt een groter boeken-
aanbod dan voorgaande jaren.

De vertrouwde demonstraties van 
boekrestauraties en boekbinden 
worden gegeven door Gerrit de 
Ruiter. Mensen die meer infor-
matie over het repareren of res-
taureren van boeken willen heb-
ben kunnen hier voor vrijblijvend 
advies terecht. 
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Nederlands Junioren 
Kampioen Freestyle 2008
De Ronde Venen - Het jeugdlid 
van Kanovereniging De Ronde Ve-
nen, Nico Klessens behaalde tussen 
alle andere jeugdige talenten van 
Nederland een zeer verdienstelijke 
1e plaats bij de junioren. 
Afgelopen weekend heeft de NKB 
een zinderend Kajak Festival geor-
ganiseerd. Dit in het kader van het 
75 – jarig bestaan van de bond. Het 
festival vond plaats te Dutch Water 
Dreams in Zoetermeer. Ruim 5.000 
belangstellende kwamen een kijkje 
nemen of deden mee. Ongeveer 200 
top kajakkers namen deel met de 
verschillende Nederlandse Kampi-
oenschappen of demonstratiewed-
strijden in de diverse disciplines. 
Het talrijke publiek keek hun ogen 
uit naar de verschillende takken van 
kanosport, zoals bijvoorbeeld sla-
lom; afvaart en kanopolo. Onder 
meer werd tijdens dit festival het NK 
Freestyle kajakken gehouden. 

Tweede keer
Het was voor de tweede keer in het 
bestaan van de Nederlandse Kano-
bond dat er in Nederland zelf een 
echt kampioenschappen Freestyle 
kon worden georganiseerd. Op een 
technisch hoog niveau op echt stro-
mend water. De kampioenschap-
pen van afgelopen weekend wer-
den gehouden op de wildwaterbaan 
in Zoetermeer. De baan is een re-
plica van de nieuwe olymische baan 
in Beeijing China. Op de baan had 
de organisatie een mooie maar erg 
moeilijke golf voor de freestylers ge-
creëerd. De TEVA Freestyle pit zorg-
de dit jaar voor een heuse “light and 
sound” show voor een knallende fi-
nale met vijf toppers. De Fransman-
nen Matthieu Colbela, Matthieu Du-
moulin (regerend Europees kampi-
oen) en de Duitse Seppi Strohmei-
er streden tegen onze nationale top-
pers Casper van Kalmhout en Roy  
Hopmans. In een zeer spannende fi-
nale won onze nationale freestyler 
Casper van Kalmhout. Roy hopmans 
werd 4e. Bij de dames werd Martina 
Wegmans eerste en bij de heren ju-
nioren veroverde Nico Klessens de 
titel. Hij verlsoeg hierbij Joery Radix 
(3e) van de Goudse Peddel en Tom 
van Kalmhout (2e) van de Windhap-
pers uit Den Haag. Met een voor-
sprong van 33 punten wist Nico de 
titel in de wacht te slepen. Een mooi 
resultaat van het sporttalent 2007 
uit de gemeente De Ronde Venen.

Freestyle:
Wildwater Freestyle is een nog be-
trekkelijk jonge sport waarbij op 
stromend water in een wals of op 
een golf figuren worden gemaakt. 
De figuren worden door een ju-
ry beoordeeld. De figuren (moves) 
worden afhankelijk van de moei-
lijkheidsgraad met een verschil-
lend aantal punten beloond. De ka-
novaarders proberen in runs van 
45 seconden zoveel mogelijk pun-
ten te scoren. Dit op het water van 
Dutch Water Dreams dat met 40 
m3 per seconde door de beton-
nen goot dendert.   De wedstrijden 
bij het Freestylen bestaan uit diver-
se runs. De puntentelling komt tot 
stand door een technische score te 
vermenigvuldigen met een variatie 
factor. Voor iedere verschillende fi-
guur of move worden extra punten 
toegekend. Vooral de figuren waar-
bij de kajak verticaal in het water 
staat ( één punt onder water, terwijl 
de andere punt omhoog de lucht in 
steekt) leveren veel punten op. 
Een normale kajaker is meestal blij 
om bij dit soort plaatsen in de ri-
vier rechtop te kunnen blijven zitten. 
Het Freestylen kent enorm veel dy-
namiek en is een leuke tak van ka-
novaren die bij de jeugd volop in 
de belangstelling staat vanwege de 
kick en de spanning. Bij de jeugdi-
ge leden van de club zie je dat de 
bootjes alsmaar kleiner worden om 
steeds beter de juiste “moves” te 
kunnen maken. Met dit soort kajak 
valt nauwelijks nog rechtuit te varen 
en wordt er vooral gezocht naar een 
vaste plek om te kunnen speleva-
ren. Naar mate men meer bedreven 
wordt en de techniek beter onder de 
knie heeft worden er steeds grote-
re golven opgezocht. Het Freestylen 
wordt door de KVDRV in de winter 
in het zwembad geoefend.

Uitslagen:
Heren:
1 Casper van Kalmthout
2 Roy Hopmans
3 thomas Maij

Dames:
1 Martina Wegman
2 Tineke Rensen
3 Querine Wegman

Junioren:
1 Nico Klessens
2 Tom van Kalmthout
3 Joery Radix

DFG bedrijven 
lopen  voor 
weeskinderen in 
Tanzania!
Regio - Op 21 september jl. deed 
de Dutch Flower Group voor de 1e 
keer mee met de Dam tot Dam-
loop. Met 28 personen liepen zij ie-
der 16,2 km.

Er werd hier overigens voor een 
goed doel gelopen en wel voor de
 “Orphans in the Wild” TANZANIA. 
Voor kinderen die wees zijn gewor-
den door AIDS. Zie voor meer info 
”www.wildorphans.org 
Het bedrag dat bij elkaar gelopen is 
bedraagt nu  € 3843,40 geweldig!
Hierbij bedankt DFG alle sponsors 
met name de hoofdsponsors: Ro-
salink BV, Holex Flower, Celieplant, 
Handelskwekerij H. de Ruiter, Instal-
latiebedrijf G.J. van Zijtveld BV, Cor-
nerstone BV, Maison Vinocerf, 
Restaurant Rendez Vous, OZ Import, 
Florentin BV en Freesmij
De DFG is volgend jaar zeker weer 
van de partij!

Eindelijk winst voor 
Meisjes A1 HVM
Mijdrecht - Zaterdag, 27 septem-
ber speelde de meiden van HVM 
hun derde wedstrijd. Na een ge-
lijk spel en een nederlaag moest 
het zaterdag gebeuren. Castricum 
was de tegenstander. Zij stonden 
samen met de dames uit mijdrecht 
ergens onderaan het rijtje, dus het 
was een beslissende pot. Er moest 
gewonnen worden wilde we nog 
een beetje in de buurt blijven van de 
2de klasse. Het was warm, de zon 
scheen lekker en er was genoeg pu-
bliek op hockeyclub mijdrecht. Daar 
zal het in ieder geval niet aan lig-
gen. Helaas, De meiden van de A1 
hadden wat speelsters meegege-
ven aan de meisjes B1, die een te-
kort hadden. Zij zouden op tijd terug 
zijn voor hun eigen wedstrijd. Maar 
ze kwamen maar niet en kwamen 
maar niet. Uiteindelijk was het 16.00 
uur, tijd om te spelen en nu stonden 
de meiden van de A1 met 10 man 
op het veld. Gelukkig was Merel ten 
Harkel uit de meisjes A2 even bereid 
om 10 minuten mee te spelen, zodat 
we toch met 11 konden starten. Dan 
nu de wedstrijd. 
Mijdrecht begon sterk. De eerste 
helft maakte Castricum het niet echt 
lastig, we konden goed aanvallen en 
kansen creëren. Maar een goal viel 
er niet. In tegendeel zelfs, een snelle 
counter van Castricum zorgde voor 
een 0-1 score op het bord.  Geluk-
kig kwamen na 30 minuten Lindsey 
Minnaard en Jorinde van der Berk-
hof terug en konden we weer met 
11 man spelen. Lindsey liet gelijk 
zien waarvoor ze gekomen was, en 
met een mooi schoot zette zij de 1-1 
op het scorebord.

Strafcorner
De meiden konden druk houden en 
voornamelijk op de helft van Castri-
cum spelen. Hannah Schutte zorgde 

dan ook nog voor rust dat het 2-1 
werd in het voordeel van mijdrecht. 
In de laatste minuten van de eer-
ste helft kregen we nog een straf-
corner. Die werd goed ingeschoten 
door Suzan de Graaff, maar de keep 
hield hem. De verdediging van Cas-
tricum kreeg hem niet goed weg, en 
nog voor het eindsignaal voor de 
rust kon Jorinde van der Berkhof 
de bal binnen tikken. 3-1. De twee-
de helft moesten de meiden probe-
ren de score uit te breiden en het 
niet weer weggeven. Gelijk na het 
uitnemen van de  bal was het Cas-
tricum die kon aanvallen, keepster 
Lauren Dijkshoorn werd verrast en 
binnen een minuut stond het alweer 
3-2. Dat lieten de meiden niet ge-
beuren en ze begonnen weer lek-
ker te combineren en te hockeyen. 
Het was dan ook Suzan de Graaff 
die met haar backhand de bal via de 
paal kon binnenslaan. 4-2. er was 
weer een beetje rust. Het spel ging 
een aantal keren gelijk op omdat ze 
snelle spitsen hadden. Maar onze 
verdediging stond goed en de bal-
len werden prima weggewerkt. 

Het was dan ook opnieuw Jorinde 
van der Berkhof die via een snel-
le counter met Maaike schaap kon 
scoren. 5-2. Weer was het Castri-
cum die even profiteerde van het 
laffe spel van mijdrecht en scoorde 
de 5-3. kon het dan toch nog mis-
gaan? Nog 15 min te spelen op het 
scorebord. Maar gelukkig was het 
Suzan de graaff die de winst voor 
mijdrecht kon vaststellen. Via een 
half hoge bal kon zij prima scoren. 
Op aangeven van Jorinde. 6-3 een 
prima overwinning. Met overtuiging 
gespeeld maar hier en daar nog een 
aantal punten die kunnen worden 
verbeterd. Volgende week gaan ze 
er weer helemaal voor. 

HVM Dames 1 verliest onnodig punten 
uit bij Nieuwkoop
Nieuwkoop – Mijdrecht.- De da-
mes van HVM hebben het ook de-
ze week weer niet gered. Hoewel de  
Mijdrechtse dames qua spel veel 
beter waren, maar goals vielen er 
niet. Daar hadden ze al vaker last 
van gehad tegen Nieuwkoop. Want 
ook het vorige seizoen zaten ze bij 
de dames uit Nieuwkoop in de com-
petitie, en ook toen werd er steeds 
niet gewonnen, ondanks het goe-
de spel van de dames uit Mijdrecht. 
Nieuwkoop kwam dan ook al snel 
op voorsprong. 
Ondanks dat de dames al vele kan-
sen hadden gehad, een aantal straf-
corners en goed uitgespeelde kan-
sen, maar niks werd benut. Mis-
schien lag het aan het weer? Aan 

het feit dat we niet in onze mooie 
rode shirts speelde? Aan het veld? 
De kansen waren er zeker, alleen 
het scorend vermogen mag nog wel 
iets omhoog. Gelukkig was het in-
valster Suzan de Graaff die de 1-1 
op het scorebord kon zetten, door 
middel van een prima uitgespeel-
de actie langs de keepster kon zij de 
bal binnen spelen. 
De dames hadden het zwaar, on-
danks dat ze met een 4 mans mid-
denveld speelde moesten er steeds 
gaten worden dicht gelopen, wat 
er voor zorgde dat bij vele de con-
ditie een grote factor ging worden. 
Iedereen deed onwijs ze best, maar 
ze konden gewoon niet meer. De 
tweede helft werd besloten om met 

3 spitsen te spelen, om nog meer 
kansen te krijgen en misschien wel 
te scoren, maar dat ging eigenlijk 
meer tegen de dames uit mijdrecht 
werken. 

Op het middenveld werd het nog 
zwaarder en nieuwkoop kwam over 
Mijdrecht heen. Ze maakte dan ook 
de 2-1. Gelukkig konden ze er met 
ze alle voor zorgen dat de score niet 
verder werd uitgebreid, mede door 
het goede keepers werk van inval-
ster uit de A1, Lauren Dijkshoorn. 
Weer gevochten als leeuwen, maar 
helaas de vele kansen niet benut. 
Volgende week even geen wedstrijd, 
even tot rust komen en dan de week 
daarop weer met zijn allen knallen. 

HVM ME 4 dendert door
Mijdrecht - Vorige week konden 
wij u al informeren dat de meiden E4 
van HVM weer goed van start waren 
gegaan dit seizoen. Met hun eerste 
overwiningen van 12-1 en 11-1 op 
zak kwamen deze week de meiden 
van Pinoke op bezoek. Pinoke is een 
grote gerenormeerde hockey ver-
ening uit het Amsterdamse Bos die 
bekend staan om hun goede jeugd 
opleidingen. Maar dat schrokken 
onze meiden niet van, want na het 
inlopen en warm slaan begon de 
wedstrijd. 

De HVM meiden hadden er weer 
zin in en door mooi samenspel en 
prachtige combinaties en goed ver-
dedigend werk was het een en al ju-
bel zowel vanuit het veld als vanaf 
de zijlijn waar de supporters ston-
den opgesteld. Na de eerste helft 
kwamen onze kanjers rustig van 
het veld aflopen, 9-0 was de tus-
senstand. De keepster van de eer-
ste helft Fleur baalde een beetje, ze 
had werkelijk geen bal gehad. Wat 
natuurlijk wel getuigd van een goe-
de verdediging (Julia R). Ook deze 
keer was de coach snel klaar, “ga zo 
door en blijf combineren”. Maar de 
meiden waren al weer te druk met 
hand-stand, opdrukken en wed-
strijdjes sprinten. De tweede helft 
begon en met de normale fanatie-
ke instelling gingen de HVM mei-

den weer in de aanval. Maar deze 
keer hadden ze collectief de woor-
den van de coach vergeten “ga zo 
door en blijf combineren”, want ze 
gingen door maar wilden allemaal 
zelf scoren en van de combinaties 
kwam niet meer veel terecht. 

Maar goed, beste mensen uiteinde-
lijk is de stand toch 14-1 geworden. 
Meiden, de eerlijkheid gebied ons te 
zeggen dat we weer ontzettend trots 
zijn op jullie en dat jullie weer heel 
goed gespeeld hebben en de sup-
porters erg onder de indruk waren 
van jullie spel. Hou dat vast voor vol-
gende week Amsterdam uit.  

Toch punten voor de Vinken
Vinkeveen - Het was De Vinken 
nog niet gegund afgelopen zater-
dag. De basisacht van Siemko Sok 
zette een prima prestatie neer, maar 
kwam halverwege de tweede helft 
even tekort om echt succesvol te 
zijn. Via een 8-8 ruststand moesten 
de Fortiskorfballers uiteindelijk met 
13-17 buigen voor koploper Sparta.
Een bij vlagen sprankelend spelend 
Vinken speelde zaterdag een uitste-
kende eerste helft. Weliswaar wa-
ren de meningen hierover verdeeld, 
maar over het algemeen oordeelde 
het publiek lovend over de presta-
ties van de Vinkeveense korfbaltop-
pers. 

In het eerste aanvalsvak waren Ma-
riska Meulstee, Angela Sloesar-
wij, Kelvin Hoogenboom en Peter 
Koeleman gretig en alert. Met name 
Koeleman onderscheidde zich door 
voor rust al drie maal te scoren.
Maar ook het tweede aanvals-
vak met Charita Hazeleger, Mela-
nie Kroon, Peter Kooijman en Rudy 
Oussoren wist haar doelpunten mee 
te pikken. De gelijk opgaande strijd 
resulteerde in een alleszins accep-
tabele 8-8 ruststand. 
De scores aan Vinkenkant waren 
van Peter Koeleman (3x), Charita 
Hazeleger, Kelvin Hoogenboom, Pe-
ter Kooijman, Angela Sloesarwij en 
Rudy Oussoren.

Prutsbal
Na de thee lag het initiatief korte tijd 
bij Sparta. De eerste tien minuten 
waren duidelijk voor de Zwolse be-
zoekers. Toch kroop de thuisploeg 
via twee afstandsschoten van Ru-
dy Oussoren en Charita Hazeleger 
voor even weer naast de koplopers. 
Vijf minuten van mindere oplettend-
heid leverden echter de break in de 
wedstrijd. Een reeks van fraaie tref-
fers, waarvan een enkeling verdedi-
gend als prutsbal betiteld mag wor-
den, zette Sparta op een vierpunten 
voorsprong: 10-14 tussenstand.
Het is jammer dat dit gebeurde. Na 
deze dip herpakte De Vinken zich 
prima, maar het gat van vier pun-
ten kon niet meer worden verkleind. 
Angela Sloesarwij, Rudy Oussoren 
en Peter Koeleman lieten het Vin-
kenpubliek nog wel juichen, maar 
met 13-17 moesten de hard wer-
kende Vinkeveners de punten toch 
mee naar Zwolle geven.

Cruciaal
Komende zaterdag speelt De Vin-
ken opnieuw een thuiswedstrijd. 
Het Houtense Victum komt op be-
zoek en gezien het getoonde spel 
van afgelopen zaterdag is enig op-
timisme gerechtvaardigd. 
Zaterdag 4 oktober: De Vinken – 
Victum, aanvang 15.30 op sportpark 
de Molmhoek.

Atlantis  B1  nog steeds 
ongeslagen 
Mijdrecht - Na het dubbele kampi-
oenschap van vorig jaar, is het door 
Roebeson B.V. gesponsorde Atlan-
tis B1 dit seizoen in de 2e klasse 
de competitie begonnen. Met een 
nieuwe groep spelers in een hoge-
re klasse dan vorig jaar, zou het een 
zware competitie gaan worden. Dit 
blijkt in de eerste 3 wedstrijden ook 
het geval te zijn.
Na een korte voorbereiding van het 
seizoen was de eerste tegenstan-
der Vinken B1. Altijd een geduch-
te tegenstander voor Atlantis. Atlan-
tis had in het begin van de wedstrijd 
wat moeite om elkaar te vinden. 
Vinken wist hier goed van te pro-
fiteren en kwam op een 0-2 voor-
sprong. Hierna ging het spel van At-
lantis beter draaien en werden er 
meer kansen gecreeerd. Op dit mo-
ment van de wedstrijd was het spel 
Atlantis B1 verzorgder dan dat van 
de tegenstander. Vrij makkelijk werd 
de achterstand omgezet in een 4-
2 voorsprong. Na een spannende 
wedstrijd hielt Atlantis B1 de pun-
ten in Mijdrecht door van Vinken te 
winnen met 5-4.

De week daarna op 20 september 
stond er opnieuw een thuiswedstrijd 
op het programma. Deze keer was 
het de Amsterdamse ploeg Blauw 
Wit B1. opnieuw keek de Mijdrecht-
se ploeg in het begin van de wed-
strijd tegen een 0-2 achterstand aan. 
Vrij snel kwam Atlantis terug op 2-2. 
Dat het deze wedstrijd lastiger zou 
gaan worden om te winnen bleek 
toen Blauw Wit opnieuw een kleine 
voorsprong 2-4 wist te nemen. At-
lantis kwam de 2de helft beter uit 
de startblokken dan de tegenstan-

der en wist zich terug te vechten tot 
een 6-6 stand. In de laatste minu-
ten van de wedstrijd bleef het span-
nend, maar wist Atlantis middels 
een strafworp de winst naar zich toe 
te trekken. De sponsor Roebeson 
B.V. die bij de wedstrijd was komen 
kijken heeft een mooie spannende 
wedstrijd gezien met goede afloop 
voor de mijdrechtenaren.
Afgelopen weekeinde was Blauw 
Wit opnieuw de tegenstander in 
de eerste uitwedstrijd voor Atlantis 
B1. Na wat vertraging door foutieve 
veldafmetingen begon de wedstrijd 
zo’n  minuten te laat. Blauw Wit was 
in de beginfase de ploeg die mak-
kelijker de kansen wist te creeeren 
en ook te benutten door 2 afstand-
schoten te scoren. Atlantis had het 
lastig om goed in de wedstrijd te 
komen en bleef tegen een achter-
stand aankijken. Met nog 10 mi-
nuten op de klok stond het nog 6-
3 voor Blauw Wit. Atlantis heeft in 
de eerste 2 wedstrijden al laten zien 
dat ze veerkracht in de ploeg heb-
ben en tot de laatste minuut blij-
ven knokken voor de overwinning. 
Dit bleek ook nu weer te werken. De 
achterstand werd in een paar minu-
ten tijd omget naar een 6-6 stand 
en in bloedstollende slotminuten 
zelfs nog omgezet in een 8-7 over-
winning. 
Door de eerste 3 wedstrijden te win-
nen staat Atlantis B1 halverwege 
deze competitie op de eerste plaats 
in de 2de klasse poul. Volgend 
weekend komt Aurora op bezoek in 
Mijdrecht. Aurora staat op dit mo-
ment op een 2de plek, dus ook deze 
wedstrijd belooft weer spannend te 
gaan worden.
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Qui Vive Ma1 haalt weer 
drie punten binnen
De Kwakel - Zaterdag 27 septem-
ber was alweer de vierde competi-
tieronde voor Qui Vive Ma1. Dit keer 
was het de beurt aan Alkmaar Ma1 
om af te reizen naar De Kwakel. Alk-
maar was voor Qui Vive een redelijk 
onbekende tegenstander. Na vorige 
week de eerste overwinning binnen-
gehaald te hebben, waren de dames 
van Qui Vive gebrand op meer. 
Qui Vive begon sterk, er werd di-
rect druk gezet op Alkmaar en dat 
leverde in de 2e minuut al een straf-
corner op: de sleep van Barbara 
Schmidt belandde op de paal, maar 
Willemijn de Bruin was alert op de 
rebound en tikte de bal prima in het 
doel, 1-0. Na deze snelle voorsprong 
kon Qui Vive niet doordrukken. Veel 
kansen en strafcorners werden ge-
mist en er werden veel slordige fou-
ten gemaakt. Hierdoor was het Alk-
maar dat nog redelijk vaak en ge-
vaarlijk uit kon breken. Deze uitbra-
ken werden alleen niet benut. Ver-
volgens waren het toch de dames 
van Qui Vive die de voorsprong kon-
den uitbreiden; wederom werd een 
strafcorner verzilverd. De bal werd 

afgeschoven of Bibi van de Beek, 
die hem mooi in de lange hoek flat-
ste: 2-0. Dit was ook de ruststand. 
Coach Wouter Otto was niet echt 
tevreden en dat moesten de da-

mes in de tweede helft veranderen. 
Maar ook in de tweede helft wer-
den er niet echt goed spel vertoond. 
Er werden veel kansen gecreëerd, 
maar er ging er geen een in. Bar-
bara Schmidt bepaalde uiteindelijk 

de eindstand; Qui Vive kreeg weer 
een strafcorner en Barbara sleepte 
de bal het doel binnen, 3-0. 

Het was dus een mindere wedstrijd 

van de dames van Qui Vive, maar 
wel was de overwinning een feit. De 
eerst komende wedstrijd is woens-
dag 1 oktober thuis tegen Rood-Wit. 
Vooralsnog ligt Qui Vive op koers 
voor de Landelijke Competitie.

Zondagvoetbal

Legmeervogels toch nog 
eenvoudig langs Weesp
Uithoorn - Het is een fantastische 
start die het eerste zondagelftal van 
Legmeervogels/LG airco dit seizoen 
maakt. Drie duels zijn er nu hele-
maal uitgespeeld en Legmeervo-
gels/UBA heeft een score behaald 
van 9 punten uit deze drie duels, dat 
is dan 100% en een doelsaldo van 
0 tegen en 5 voor. Met dit resultaat 
neemt Legmeervogels/ LG airco de 
tweede plaats in op de ranglijst met 
3 punten achterstand op de huidi-
ge koploper Sp.Marco. Daarbij dient 
men wel rekening te houden dat 
Legmeervogels/UBA een duel min-
der heeft gespeeld dan de koploper. 
Belangrijk in dit geheel is dat ook 
het 2e zondagelftal goede resulta-
ten weet te behalen. Met slechts 
een nederlaag in 4 duels heeft het 
2e elftal van Legmeervogels zich 
ook in de kopgroep gewerkt van de 
reserve 2e klasse.

De start van het duel FC Weesp te-
gen Legmeervogels/LG airco is for-
midabel. Binnen drie minuten weet 
Andrew Nicolaas te scoren voor 
Legmeervogels?UBA. Drie spelers 
van Weesp werden met een aantal 
fraaie schijnbewegingen het bos in-
gestuurd en op het schot van And-
rew, in de korte hoek, heeft de doel-
man van Weesp geen verweer en 
leidt Legmeervogels/LG airco met 
0-1. Verrassend is dit wel. Legmeer-
vogels/UBA  het duel tegen Weesp 

was vooraf bestempeld als een hel 
zwaar duel. Legmeervogels heeft 
het daar in Weesp al jaren moeilijk 
en dit zou dit seizoen wel niet an-
ders zijn. Achter af  kun je zeggen 
dat Weesp niet de tegenstander is 
geworden die werd verwacht. De 
gasten weten in dit duel slechts een 
echte kans te creëren en dat was in 
de eerste helft. Gelukkig voor Leg-
meervogels LG airco ging de inzet 
voorlangs. Legmeervogels daarin 
tegen probeerde met oogstrelende 
combinatie de verdediging van de 
gasten te ontregelen. Op deze ma-
nier ontstonden er diverse moge-
lijk heden om nog voor de rust een 
ruime afstand te nemen van de FC 
Weesp. De rust gaat dan in met een 
uitstekend spelend Legmeervogels 
en een 0-1 voorsprong. Een dik ver-
diende voorsprong. 

Fraai
De tweede helft kende weer een 
vliegende start voor de Vogels. Ter-
wijl de meeste toeschouwers zich 
nog in het fraaie clubhuis bevon-
den was het Imad Augerhion die de 
doelman binnen 2 minuten voor de 
tweede het nakijken gaf. Ook hier 
ging weer een fraaie actie aan voor-
af. Wat de gasten hierna ook pro-
beerde er lukte niets. Dit kwam me-
de door de felheid waarmee Leg-
meervogels het gehele duel op de 
bal heeft gejaagd waardoor de gas-

ten niet of nauwelijks tot een goede 
aanval weten te komen. Legmeervo-
gels was het de tweede helft de veel 
beter ploeg en nog meer treffers 
konden niet uitblijven. Een steekbal 
van Bart v.d.Tol door de verdediging 
van de gasten werd door Moun-
hir Ghanoun uitstekend op gepakt 
en hij weet de doelman van Weesp 
voor de derde keer het nakijken te 
geven 0-3. Hierna geeft Weesp ei-
genlijk de strijd op en probeert met 
alle macht een afstraffing te voorko-
men. Dit lukt mede door het feit dat 
Legmeervogels/UBA wel erg een-
voudig met de vele kansen die men 
na deze 0-3 voorsprong nog krijgt 
omgaat. Doelman Patrick Brouwer 
van Legmeervogels/LG Airco heeft 
dan ook een makkelijke middag ge-
had Die keren dat hij in actie heeft 
moeten komen gedurende dit duel 
zijn op een hand te tellen. 

Tweede Elftal

Vooraf gaande aan het duel tussen 
de eerst teams van Weesp en Leg-
meervogels was er dan ook nog het 
duel tussen de beide reserveteams. 
Na een 1-0 achterstand bij de rust 
weet Legmeervogels deze achter-
stand om te bouwen tot een bijzon-
der fraaie 1-3 overwinning. Door dit 
resultaat behoort Legmeervogels tot 
een van de koplopers in de reser-
ve 2e klasse. 

Legmeervogels D1/AFC gelijk
Uithoorn - Na drie competitiewed-
strijden staan Legmeervogels en 
AFC gelijk met allebei twee gewon-
nen en één verloren wedstrijd. AFC 
begint sterk aan de wedstrijd. Ze 
spelen de bal goed rond en zijn feller 
in de duels. Al na een minuut of vijf 
scoren zij direct uit hun eerste kans. 
We laten ons hoofd niet hangen. In-
tegendeel zelfs, we gaan meer sa-
menspelen. Er wordt aan de rech-
terkant van het veld goed gekaatst 
door Mounir Rejeb en Bob Poort-
vliet. De Vogels zijn in deze fase van 
de eerste helft beter dan AFC. 

Er ontstaan diverse kansen. Door te 
veel kappen en draaien in de zes-
tien wordt er helaas niet gescoord. 
De tweede helft komt AFC op 0-2 na 
een vrije trap. De bal verdwijnt hoog 
in het doel. Keeper Anko Smit kan 
er niet bij. Legmeervogels zijn ook in 
deze fase beter als AFC maar weet 
niet te scoren. Het duurt tot ver in 
de tweede helft dat de bal rond het 
strafschopgebied wordt veroverd n 
dat Chelly Drost de bal in het doel 
schiet. De Vogels ruiken hun kans 
en uiteindelijk is een hard werkende 
Martijn van Reenen die de gelijkma-
ker scoort. Jullie hebben ontzettend 
hard gewerkt en met veel inzet een 
gelijk spel weten te halen! prima 

KDO verslaat thuis 
‘angstgegner’ Ouderkerk
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de altijd beladen 
streekderby tegen Ouderkerk op 
het programma. Ouderkerk is al 
jaren een moeilijk te nemen horde 
voor de Kwakelaars, want de voor-
gaande vier ontmoetingen gin-
gen verloren. Ouderkerk heeft in 
de zomerperiode kwaliteit ingele-
verd, gezien het feit dat topschut-
ters Arthur Vinkenoog en Rut-
ger Baas hun heil ergens anders 
zijn gaan zoeken. Voor KDO leek 
het op voorhand de ideale mo-
gelijkheid om eindelijk eens een 
einde te maken aan de negatie-
ve reeks tegen de Ouderkerkers. 
Trainer Ron Langhout kon deze 
middag beschikken over een bij-
na voltallige selectie. Onder toe-
ziend oog van ruim 200 toeschou-
wers ging de wedstrijd om 14:00 
uur van start.
KDO en Ouderkerk deden van de 
meet af aan weinig onder voor 
elkaar. Ouderkerk kon via stan-
daardsituaties gevaar uitrich-
ten, terwijl KDO via goedlopen-
de aanvallen kansrijk was. Rainier 
Onderwater, Paul Hogerwerf en 
Doron Borger kregen mogelijkhe-
den om de score te openen, maar 

helaas strandden zij op de Ouder-
kerkse doelman. Vlak voor rust 
was het wel raak, toen centrum-
spits Rick Kruit van dichtbij bin-
nen kon tikken, 1-0. Dit was een 
flinke klap in het gezicht voor de 
Ouderkerkers. 

Spelbeeld
In de tweede helft eenzelfde spel-
beeld en in de 60e minuut leek de 
wedstrijd definitief in het voordeel 
van de Kwakelaars beslist te wor-
den. Uit een goedgenomen cor-
ner van Jim Voorn kon verdedi-
ger Rainier Onderwater vrijstaand 
de 2-0 binnenkoppen. Ouder-
kerk bleef knokken voor wat het 
waard was en in de 85e minuut 
zou het uiteindelijk nog 2-1 wor-
den uit een keurig genomen Ou-
derkerkse vrije trap. De scheids-
rechter hield van geen ophouden 
en na ruim tien minuten blessure-
tijd floot hij eindelijk af.
Conclusie, dankzij deze ‘psycho-
logisch’ belangrijke overwinning 
stijgt KDO naar de vierde plaats 
in het klassement. Volgende week 
wacht de uitwedstrijd in Amster-
dam tegen Swift. Swift is de com-
petitie redelijk begonnen en staat 

op de zevende positie met vijf 
punten uit vier wedstrijden. Vo-
rig seizoen was Swift echter in 
een andere vierde klasse tot de 
laatste wedstrijd in strijd om het 
kampioensschap. KDO is dus ge-
waarschuwd en van onderschat-
ting mag dan ook opnieuw geen 
sprake zijn. De wedstrijd begint 
om 14:30 uur en wordt gespeeld 
op sportpark Olympiaplein.

KDO 2 
KDO 2 heeft ook haar tweede 
competitie thuiswedstrijd win-
nend weten af te sluiten. Tegen 
buurtploeg RKDES 3 wist KDO na 
90 minuten hard werken een 2-
1 overwinning uit het vuur te sle-
pen. JP Verbruggen was uit een 
penalty trefzeker, terwijl Matthijs 
Porsius à la Van Persie de twee-
de treffer voor zijn rekening nam. 
Het tweede heeft nu tien punten 
uit vier wedstrijden weten te be-
machtigen en zij staan hiermee 
dan ook op een gedeelde eerste 
plaats. Volgende week wacht om 
14:45 uur de uitwedstrijd tegen 
Pancratius 4. Zij versloegen afge-
lopen zondag Bloemendaal 3 met 
maar liefst 9-4.

Judoschool Blaauw naar 
Budosport en Fundag
Uithoorn – In de grote sporthal Be-
verwijk te Beverwijk was het zon-
dag 28 september jl. gezellig druk. 
Het district Noord-Holland van de 
Judo Bond Nederland organiseer-
de weer de jaarlijkse Budosport en 
Fundag voor judoka’s uit de provin-
cie Noord-Holland.
Ook dit jaar was er door de district 
jeugdcommissie een prima pro-
gramma samengesteld. Met mede-
werking van een groot aantal vrijwil-
ligers lukte het om de ruim 100 kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar een ge-
weldige dag te bezorgen.
Aan deze Budosport en Fundag de-
den voor Judoschool Blaauw 19 kin-
deren mee. 

In het ochtendprogramma was de 
judomat onderverdeeld in drie groe-
pen. Onder leiding van drie leraren 
met hun assistenten werd er in blok-
ken van ruim een half uur lesgege-

ven in aikido, jiu-jitsu en judo. Hier-
door konden de judoka’s ook ken-
nis maken met andere budosporten 
dan judo. De lessen werden door de 
kinderen als zeer leuk ervaren. 

Na de middagpauze had de jeugd-
commissie een leuk spelprogramma 
opgesteld, waarbij de kinderen over 
14 groepen werden verdeeld. Dit 
spelprogramma stond in het teken 
van de olympische sporten. 

Vrijwilligers
Deze groepen namen onder leiding 
van een vrijwilliger, waaronder 4 ou-
ders van Judoschool Blaauw,  deel 
aan een circuit van 7 verschillen-
de spel opdrachten. Doordat steeds 
twee teams tegen elkaar streden 
was ook het competitie element 
goed aanwezig en werd er dan ook 
zeer hard gewerkt.
Na de puntentelling bleken er een 

viertal teams op de eerste plaats ge-
eindigd te zijn. Deze teams hebben 
op de stormbaan beslist wie er zich 
kampioen mocht noemen.  teams 
die als derde, tweede en eerste wa-
ren geëindigd mochten naar vo-
ren komen om een medaille in ont-
vangst te nemen. 

Bij de medaille winnaars zaten voor 
Judoschool Blaauw Dahley Sprin-
gintveld, Daniel Hofman, Elmer Pet-
tersson, Jaimy van der Wals, Nico 
Broersen, Ruben Schroder, Rutger 
Hofman, Vincent Pijpers. Alle overi-
ge deelnemers kregen als aanden-
ken ook een medaille.

Omstreeks 15.00 uur kwam een ein-
de aan een leuke dag die goed ge-
organiseerd was door de jeugdcom-
missie en medewerkers en konden 
de judoka’s zeer vermoeid maar ge-
lukkig huiswaarts keren.

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 24 
september jl. speelde de bridge-
vereniging  “De Legmeer“  zijn 
vierde  zitting van de eerste ronde 
van het bridge seizoen 2008-2009.  
We hadden deze avond een on-
even aantal zodat er een stilzit was 
in de ”A” lijn. 
In de “A” lijn met 13 paren ging de 
eerste plaats naar Wim Slijkoord en 
Francis  Terra  met 59,58%, zij ne-
men daarmee de koppositie over 
in het algemeen klassement. De 
tweede plaats was voor Jan Egbers 
en Ben Remmers met 59,00% . De 
derde plaats was voor het echtpaar 
Visser met 57,92% en de vierde 
plaats werd behaald door het echt-
paar Selman met 57,08%.
Het echtpaar Overwater die al twee 
weken de leiding had maar deze 
keer niet zo goed scoorde zakte 
hierdoor naar de 4e plaats.
In de “B” lijn die een combi tafel 
hadden met de “C” lijn en waar-

in 9 paren speelden behaalden 
An Heimeriks en Anne Tolsma de 
1e plaats met 58,61%, de tweede 
plaats was voor Tini v Drunen & 
Wouda Roos met 52,78%, de derde 
plaats voor Tom de Jonge & Her-
man Vermunicht met 52,08% en de 
vierde plaats voor Lenie Pfeiffer en 
Ans Voogel met 51,39%. Ondanks 
dat het paar Mieke van den Ak-
ker en Ada van Maarseveen niet zo 
goed op dreef waren deze avond 
behouden zij hun eerste positie in 
het algemeen klassement.

13 paren
 In de “C “ lijn met 13 paren ging 
de eerst plaats met de hoogste 
score van deze avond naar het 
echtpaar Gaarenstroom met maar 
liefst 71,25%, en nemen daarmee 
net niet de koppositie over van het 
echtpaar Kamp . De tweede plaats 
was voor Ria Wezenberg en Greet 
Bovenkamp met 61,67%, de derde 

plaats voor het echtpaar Kamp met 
60,83% en de vierde plaats voor 
Lous Bakker en Debora van Zant-
wijk met 58,75%. 
Het opmerkelijke van deze avond 
was dat in al de drie lijnen het 
exacte gemiddelde van 50% werd 
gescoord. In de ”A” door Berend 
Hamer en To van de Meer, in de “B” 
lijn door echtpaar van der Roest en 
in de “C” lijn door het echtpaar de 
Weerdt. 
We hebben van de 1e ronde paren-
competitie nog een zitting te gaan 
en die wordt gehouden op 8 okto-
ber met voorafgaande onze Alge-
mene Leden Vergadering. Volgen-
de week houden wij onze 1e vier-
tallencompetitie.
Bent u geïnteresseerd, speel een 
keer ter kennismaking mee. Neem 
dan telefonisch contact op met 
Mieke van de Akker 0297-346027 
of met Gerda Schavemaker 0297-
567458.
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Man mishandelt zijn ex- 
vriendinnetje met een 
honkbalknuppel
Vinkeveen/Amsterdam- Een 24 
jarige Amsterdammer is zondag-
avond door het lint gegaan nadat 
hij ontdekt had, dat zijn 16 jarige 
ex vriendinnetje uit Vinkeveen na 
een ruzie, zijn auto had bescha-
digd.  Het meisje ging er daarna 
met haar nieuwe vriend in de au-
to. 

De Amsterdammer zette hier-
op direct de achtervolging. Sa-
men met een 29 jarige vriend. Het 

meisje en haar 21 jarige vriend 
reden de A 2 op, Na een wilde 
achtervolging werden het meisje 
en haar vriend klemgereden door 
de twee Amsterdammers en wer-
den zij met een honkbalknuppel 
mishandeld. 

Ook sloeg het tweetal de ruiten 
van hun auto in. De politie heeft 
de twee verdachten aangehou-
den. Het meisje is naar een zie-
kenhuis overgebracht.

Algemene 
verkeerscontrole
Mijdrecht - De politie controleerde 
donderdag tussen 14.45 en 16.15 uur 
op verkeersgedragingen. Dit vond 
plaats op en rond de kruising Ro-
zennobel/Dokter van den Berglaan 
en ten tijde van het uitgaan van de 

scholen. De agenten traden enke-
le malen verbaliserend op, waaron-
der voor het niet dragen van de au-
togordel (2x), niet handsfree bellen 
(1x) en overschrijding van de maxi-
mum snelheid (4x).

Vandalisme aan Johan 
Cruijfcourt
Mijdrecht - Vrijdagavond rond tien uur werden twee jongemannen van 17 (Woerden) en 18 (Mijdracht) door het 
bikersteam van de politie aangehouden aan het Johan Cruijffcourt aan de Hoofdweg. Een groepje van vier jongen-
mannen hield zich ter plaatse verdacht op. Bij nadere inspectie bleken de twee jongemannen zich schuldig te ma-
ken aan het bekladden van het bankje. Tegen hen is procesverbaal opgemaakt.

40 Jaar vrijwilliger voor Banneux

Koninklijke onderscheiding
voor Leo Stolwijk
De Kwakel - Op vrijdag 26 septem-
ber heeft burgemeester Theo Wete-
rings van Haarlemmermeer een
Koninklijke onderscheiding uitge-
reikt aan Leo Stolwijk. 
De oud-Kudelstaarter, nu woonach-
tig in Rijsenhout, werkt al ruim veer-
tig jaar als vrijwilliger, organisator 
en voorzitter voor de bedevaartsrei-
zen naar Banneux in de Belgische 
Ardennen.

Daarnaast is hij al dertig jaar actief
lid van de toneelvereniging Ku-
delstaart en heeft hij tien jaar als
koster gewerkt in de rooms katho-
lieke parochie Sint Jan.Verder is hij
sinds 2000 voorzitter van de perso-
neelsvereniging van handelskwe-
kerij L. van der Weijden. Leo Stol-
wijk is benoemd tot lid in de orde 

van Oranje Nassau. “Een hele op-
somming. 
Je bent een vrijwilliger per sang. Een 
voorbeeld voor anderen”, aldus bur-
gemeester Weterings over de altijd
bezige Stolwijk. “Vrijwilligers zijn het 
cement van onze samenleving.” In
zijn woning aan het Heermanszwet
wachtte Stolwijk deze verrassing. Hij 
was nog aan het werk toen vrienden 
en familie zich in zijn woning verza-
melden en zorgden voor een feeste-
lijke ontvangst nadat hij met een
smoes was opgehaald van zijn 
werk.
Leo Stolwijk reageerde verbaasd bij
het horen van het nieuws. “Doe mij
maar een borrel.” Banneux wordt 
ook wel ‘klein Lourdes’ genoemd en 
is de grootste bedevaartsplaats in 
België. Leo maakte als 7-jarige ken-

nis met deze plek toen zijn moeder 
naar Banneux afreiste. Leo was ast-
matisch en mocht mee. Als 17-jari-
ge is hij begonnen als vrijwilliger in 
Banneux en al meer dan dertig jaar 
maakt hij nu deel uit
van de organisatie. Hij werft onder
andere vrijwilligers en gaat als hel-
pende hand mee op de bedevaarts-
reizen.

“Je zorgt voor ontspanning, onder 
andere met je beroemde act over 
vader Abraham en Mieke, je helpt 
bij de verzorging en geeft een luis-
terend oor. De onderscheiding heb 
je zeker verdiend”, aldus familie en 
collega’s. Leo Stolwijk was zichtbaar 
verheugd. Voor zijn trotse vrouw 
Sjaan had de burgemeester bloe-
men meegenomen.

Jeugdschaatsen schrijf je nu 
in bij ijsclub Nooit Gedacht!

De Ronde Venen - Nog ruim een 
week en dan gaan we weer van start 
met het jeugdschaatsen. Bij IJsclub 
Nooitgedacht wordt er iedere zater-
dagmiddag van 16:55 tot 17:55 uur 
geschaatst op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. Het is de bedoeling dat 
we met 170 kinderen vanuit de Ron-
de Venen gaan schaatsen. Dat be-
tekent dat er nog 20 plekken zijn, 
voordat het definitief vol is. Schrijf je 
daarom snel in, want vol is vol!

Op het ijs worden de kinderen de 
eerste beginselen van het schaat-
sen geleerd. Te denken valt aan 
het recht op de schaatsen staan, 
het zijwaarts afzetten en het rem-
men. Een groep van 25 enthousias-
te jeugdschaatsleiders staat ook dit 
jaar weer klaar om de kinderen te 
leren het schaatsen onder de knie 
te krijgen. Het plezier staat voorop 
bij het jeugdschaatsen bij Nooitge-
dacht. Mocht het deze winter weer 
eens flink gaan vriezen, dan is het 
ook erg leuk en handig als de kin-
deren enige ijservaring hebben. 

De kosten voor een heel jaar jeugd-
schaatsen bedraagt € 54,-. Is uw 
kind tussen de 6 en 12 jaar, neem 
dan gerust contact op voor opgave 
of voor meer inlichtingen met Luci-
en Wolvers. Tel: 0297-282156. Neem 
ook eens een kijkje op onze websi-
te: www.ijsclubnooitgedacht.nl

Wat is
úw reden om
te collecteren

voor de
NSGK?

Meld u aan op www.nsgk.nl of bel (020) 679 12 00

Meld u vandaag nog aan!
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Heftige ‘koersbewegingen’ 
bij Bridge Vereniging
Uithoorn - De vierde ronde ladder-
competitie van Bridge Vereniging 
Uithoorn vertoonde grote gelijkenis 
met de Amerikaanse kredietcrisis.
Slechts twee koppels bewezen 
koersvast te zijn, Stenny & Herman 
Limburg en Ben ten Brink & Gijs de 
Ruiter.
Srenny en Herman scoorden 57,5% 
en bleven daarmee fier aan kop met 
gemiddeld 59,2%, terwijl Ben en Gijs 
met een resultaat van 55,42% zich 
weer op de tweede plaats nestelden 
met gemiddeld 57,13%.
An Heimeriks & Anke Reems en 
Hetty Houtman & Jos van Leeuwen 
hadden hun spellen goed belegd en 
stegen met 56,40 en 55,78% gemid-
deld naar de derde en vierde positie. 
Het ervaren paar To van der Meer & 
Tineke van der Sluijs bleef stabiel op 
vijf met 54,59%.
Surseance dreigt echter voor Wim 
Baars & Marcel Dekker die onder-
uit gingen van de tweede naar de 
vijftiende plek met een score van 
slechts 42,5% in de vierde ronde.
Ook Kokkie van den Kerkhoven & 

Corrie Smit konden het niet bolwer-
ken en daalden af van de zevende 
naar de dertiende plaats met 45%.
Hoogste score van deze avond had 
Anne Tolsma met invalster met 
66,15% op de voet gevolgd door Tini 
& Johan Lotgerink met een formi-
dabele 65%. De derde zestig pro-
centers waren Marijcke & Gou-
ke van der Wal met een uitsteken-
de 63,54%.
Bij hoge scores horen uiteraard ook 
lage, Greet van Beek & Ploon Roe-
lofsma en Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman hadden de 
twijfelachtige eer met respectieve-
lijk 33,85 en 37,08%.
Met nog twee ladders te gaan be-
gint de spanning voor zowel hoog 
als laag flink op te lopen, de praktijk 
bewijst immers dat een “mispeer” 
grote gevolgen kan hebben!
BVU bridget elke maandagavond 
vanaf 19.45 uur in de barzaal van 
Sporthal De Scheg en kan nog een 
flink aantal leden gebruiken.
Voor inlichtingen: secretaris Mari-
neke Lang Tel: (0297) 569432.

KDO C1 knokt voor de 
overwinning
De Kwakel - De meisjes C1 van 
KDO hebben afgelopen zaterdag 
gehandbald tegen VOC uit Amster-
dam. Het was een moeizame pot, 
maar mede door het harde werken 
in de laatste fase van de wedstrijd 
heeft KDO op het veld van VOC een 
overwinning in de wacht gesleept. 
De eindstand was 8-9 in het voor-
deel van KDO.
De meiden van KDO speelden in 
het begin van de wedstrijd niet echt 
sterk. Vooral in de verdediging ging 
het mis. KDO wist niet zo goed wat 
ze met de meiden van VOC aan-
moest aangezien de speelsters van 
VOC erg klein waren, maar wel be-
weeglijk. De tweede helft was daar-
entegen stukken beter. Door mooie 
doelpunten van onder andere Kim, 
Chantal en Jessica en hard werken 

voor elkaar in de verdediging, werd 
er beter spel vertoond.  Door balver-
lies kreeg KDO vervolgens nog een 
paar breaks tegen, waardoor het in 
de eindfase van de wedstrijd span-
nend werd. KDO moest knokken 
voor de overwinning, maar door de 
rust te bewaren en goed met elkaar 
te communiceren in de laatste mi-
nuten bleef de voorsprong in stand. 

Handbal bij KDO
Als jij het ook leuk vind om bij KDO 
te komen handballen, stuur dan 
een mailtje naar handbal@kdo.nl of 
bel voor meer informatie naar Car-
la Kas, tel.nr. 0297-568869. Kom ge-
rust eens kijken bij en meedoen met 
een training; je mag vier keer gratis 
meetrainen. We hebben teams in al-
le leeftijdscategorieën vanaf 5 jaar. 

V.l.n.r. staand: coach/trainster Femke, Dana, Kyara, Chantal, Kim, Julia, coach 
Miranda. Zittend: Inge, Jessica, Maxime. Niet op foto: Mara.

Bridge
Vierde zitting bij Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 23 septem-
ber werd de vierde zitting van de 
eerste competitie gespeeld.
In de A-lijn, met veertien paren, 
werden eerste Trudy van de Assem 
en Refina Troost met 60.42%
Als, gedeelde tweede, volgden de 
combiparen Elly van Nieuwkoop/
Jessie Piekaar en Gerda Bosboom/
Greet Overwater met 57.29%. Derde 
werden deze keer An Heimeriks en 
Anke Reems met 56.60%.
In de B-lijn, met tien paren, werden 
gedeelde eerste de paren Alice de 
Bruin/Josè Möller en Ploon Roe-
lofsma/Marja Slinger met 57.81%. 
Tweede werden Annet Roosendaal 
en Rini Tromp met 55.73%. Als der-
de eindigde het paar Bibeth Koch en 
Tina Wagenaar met 55.21%.
Door een onvolledigheid in het com-
puterprogramma, inmiddels her-

steld!, ziet de competitie er (met na-
me in de B-lijn) totaal anders uit. Een 
aantal “hartenvrouwen” zal in “droe-
fenis verzinken”, daartegenover zul-
len anderen zich weer verheugen. 
De wedstrijdleiding behoort, voor 
nu althans, tot de bedroefden.
In de A-lijn staat als eerste in de 
competitie het paar Trudy van de 
Assem en Refina Troost. Tweede is 
het paar Greet Overwater en Guus 
Pielage. Als derde plaatsten zich 
Froukje Kraay en Anneke van der 
Zeeuw.
In de B-lijn wordt de eerste positie 
nu ingenomen 
door de paren Alice de Bruin/Jo-
sé Möller en Inger Janssen/Yvonne 
Koestal. Als tweede gevolgd door 
Ploon Roelofsma en Marja Slinger. 
Derde staat het paar Thecla Maar-
schalk/Rees van der Post.

Schoolreisje Vlinderbos
Wilnis - Donderdag 18 september 
was het eindelijk zover. De groepen 
3 tot en met 6 gingen op schoolreis-
je. Dit jaar was voor een nieuwe lo-
catie gekozen en gingen ze met zijn 
allen naar Drievliet in Den Haag.
Nadat ze zich allemaal verzameld 
hadden in de klas kregen de kin-
deren hun schoolshirt en konden 
ze om 9 uur naar de bussen waar 
ze door de kleuters uit werden ge-
zwaaid. Toen het gezelschap om 
10.00 uur bij Drievliet aankwam 
hebben ze eerst een appeltje gege-
ten en wat gedronken om zo alvast 
wat energie binnen te krijgen voor 
alle leuke attracties.
De kinderen van groep 3 en 4 moes-
ten met een ouder door het park 
gaan en de kinderen uit groep 5 en 
6 mochten samen met vrienden het 
park gaan ontdekken. Er was van 
alles te beleven en voor ieder kind 
was er wel wat te doen. Natuurlijk 

was iedereen nog niet overal in ge-
weest toen ze zich om 12.00 uur ver-
zamelden om een patatje met frika-
del te eten bij het restaurant. Na het 
eten kon iedereen nog in de diver-
se attracties en om 14.45 uur was 
het helaas alweer tijd om naar huis 
te vertrekken. Alle ouders stonden 
de kids natuurlijk op te wachten bij 
school, maar wat stonden die raar te 
kijken toen er alleen maar 1 moe-
der in de bus zat en geen kinderen. 
Een aantal ouders ging zelfs in de 
bus kijken of de kinderen zich ver-
stopt hadden maar toen dat echt 
niet waar bleek te zijn werd er toch 
wel raar gekeken. Even later kwa-
men alle kinderen vanaf de andere 
kant aangerend en bleek dat toch 
iedereen was meegekomen.
Helaas kwam er zo al weer een ein-
de aan een hele gezellige dag.
Alle begeleiders die meegeholpen 
hebben heel erg bedankt

Wordt Aquaduct dan toch 
nog vierbaans uitgevoerd?
Regio - Er was in eerste instan-
tie onzekerheid over het feit of de 
provincie wel mee zou gaan in de 
wens van zowel Amstelveen als Uit-
hoorn voor een ongelijkvloerse krui-
sing van de N201 met de Zijdelweg. 
Maar omdat men toch tot de con-
clusie is gekomen dat de capaciteit 
van de omgelegde N201 gezien het 
voortgaan van de ontwikkelingen 
onvoldoende blijkt te zijn is tenslot-
te de provincie akkoord gegaan om 
te participeren in de meerkosten en 
bovendien het volledige risico te dra-
gen. Wat de kostenverdeling betreft 
is Amstelveen met de ontwikkelaars 
van het bedrijventerrein Amstelveen 
mondeling een bijdrage van 2.3 mil-
joen euro overeengekomen. Maar 
omdat dit niet schriftelijk is vastge-
legd blijkt nu dat dit niet doorgaat. 
Uithoorn zal voor de ongelijkvloerse 
kruising een bedrag van 5.067 mil-
joen euro bijdragen exclusief BTW 
en vraagt daarvoor de toestemming 
van de raad. In eerste instantie was 
door de raad een akkoord gegeven 
voor een bedrag van 4.808 miljoen 
euro onder de voorwaarde dat Am-
stelveen een bedrag van 7.2 miljoen 
zou bijdragen. Het oorspronkelijke 
bedrag is nu verhoogd tot 5.067 mil-
joen euro. Maar dat houdt wel in dat 
alle risico’s in dit bedrag zijn afge-
dekt. De VVD wilde weten in hoe-
verre de wethouder op de hoogte is 
dat de Zijdelweg richting Amstel-
veen verbreed wordt. Jan Mollema 
(PvdA) vroeg zich af of de wethou-
der kan garanderen dat het bij dit 
bedrag blijft aangezien bij de bus-
tunnel het bedrag ook opeens ho-
ger uitviel en Jaap Baak (GB) had 
moeite met het feit dat het nieuwe 
fietspad voor een gedeelte onder-

gronds komt en met veel bochten. 
Volgens wethouder Jeroen Verhe-
ijen is het een ‘fixed price’ en om-
dat het onderling wegennet van Uit-
hoorn bij de omlegging van de N201 
sowieso aangepast moet worden is 
het wel te verwachten dat de Zij-
delweg inderdaad verbreed wordt. 
Dit zal dan het laatste stuk van de 
Zijdelweg zijn. De wethouder leg-
de nog even de nadruk op het feit 
dat ondanks de verschillende motie-
ven van de twee gemeenten zij toch 
uiteindelijk tot elkaar zijn gekomen 
wat betreft de aanleg van een onge-
lijkvloerse kruising. Verrassend was 
de opmerking van de wethouder dat 
door de coalitie van het nieuwe pro-
vinciale bestuur van Utrecht nu ge-
kozen is voor een 4-baansconstruc-
tie bij het aquaduct. Maar tot nu toe 
is qua financiën alleen een 2-baans 
constructie rond. 

Wat het ondergrondse fietspad be-
treft had de tunnel niet voorkomen 
kunnen worden maar er is geen 
sprake van bochten. Men heeft met 
opzet gekozen voor een recht stuk 
weg in verband met sociale veilig-
heid. Wat het tracé Aalsmeer-Uit-
hoorn betreft qua omlegging N201 
komt hier geen vertraging en moet 
dit 2011 gereed zijn. Maar aan de 
Haarlemse kant zijn nog wel enke-
le risico’s die voor vertraging zou-
den kunnen zorgen. Ook voegde de 
wethouder er nog aan toe dat bij de 
huidige capaciteit van het wegen-
stelsel extra bedrijvigheid niet ge-
wenst is. Er is definitief besloten tot 
de aanleg van een aquaduct maar 
dan 2-baans en zoals gezegd hangt 
een 4-baans constructie ook af van 
de beschikbare financiën.

Geen Night of the gospel 
zonder geschiedenis!
Vinkeveen- De jubilerende brass-
band  Concordia en gospelkoor de 
Rovenians, geven een geweldig mu-
zikale night of the gospel op 1 no-
vember in de Boei in Vinkeveen.
Er zou geen night of the gospel zijn 
zonder een geschiedenis van de-
ze verenigingen!  De geschiede-
nis van Concordia gaat 110 jaar te-
rug. Nederland vierde feest ter gele-
genheid van de kroning van prinses 
Wilhelmina. Ook Vinkeveen vierde 
feest, alleen zonder muziek. Toen-
malige schoolmeester S. Bison en 
H. Gijzen hebben samen met 8 an-
dere Vinkeveners een muziekgezel-
schap opgericht. Na een moeizame 
start en doorzettingsvermogen heeft 
Concordia bij de geboorte van prin-
ses Juliana in Vinkeveen haar de-
buutoptreden gehad. Men was on-
der de indruk! In het jaar 1912 boek-
te Concordia haar eerste succes op 
het concours in Baambrugge. Ver-
schillende acties maakten nieuw-
bouw van de muziektent moge-
lijk. Na deelname aan een concours 
uit de hoogste categorie werd een 
tweede prijs behaald. De toename 
van jeugdige spelers heeft Concor-
dia doen besluiten een jeugdorkest 
op te richten in 1937! 

Tijdens de oorlogsjaren was het on-
mogelijk repetities te houden en 
is deze tijd een zwarte bladzijde in 
de geschiedenis van Concordia. De 
komst van de geallieerden in 1945 
was natuurlijk aanleiding om dit 
muzikaal te vieren. Langzaam maar 
zeker kwam de vereniging weer tot 
leven. In 1966 is op de ledenver-
gadering de fanfare veranderd in 
brassband Concordia. Na vele ac-
ties konden nieuwe instrumenten 
worden aangeschaft. Nieuwe mu-
ziek gekocht en het repeteren kon 
beginnen onder leiding van Mein-
dert Boekel.

Vele prijzen hebben ze gehaald. 
Plaatopname gemaakt, wel drie in 
het totaal. Het idee om jongelui te 
bekwamen in het samenspelen is 
helaas niet goed van de grond geko-
men. Toch is in de jaren 80 weer een 
splitsing ontstaan omdat de vereni-
ging te groot werd. Diverse wisse-
lingen van dirigenten heeft het suc-
ces van Concordia niet beïnvloed. 
Vele prijzen werden in de wacht ge-
sleept. De laatste jaren is er veel ge-
beurd binnen de vereniging en is 
het ledenaantal enorm teruggelo-
pen, waardoor er nu nog maar 1 or-
kest is binnen Concordia. Toch is het 
een vereniging die ook na het 110-
jarig bestaan met veel plezier nog 
jaren hoopt door te gaan. Ze zien 
uit naar het concert om samen met 
gospelkoor De Rovenians hun jubi-
leum dit jaar te vieren.

De Rovenians
In oktober 1983 besloot een aan-
tal enthousiaste zangers, voormalig 
Vinkeveense, een koor op te richten 
met als standplaats Mijdrecht. Ze 
noemden het De Rovenians omdat 
de leden uit verschillende plaatsen 
uit De Ronde Venen komen. De eer-
ste officiële uitvoering was in 1984 
in Utrecht. Het aantal leden groeide 
gestaag. Een hoogtepunt was het 
tv optreden in 1986 voor het NCRV 
programma goed nieuws. In 1987 
werd een eerste LP opgenomen in 
de kerk in Mijdrecht. De helft van de 
opbrengst van de verkoop van de-
ze LP was bestemd voor de kanker-
bestrijding. Het koor werkte mee 
aan kaarslichtconcerten en gaf met 
twee gemengde koren uit Loenen 
en Baambrugge drie geweldige uit-
voeringen van de Young messiah. 
Onder leiding van dirigent Charles 
de Vree, was er in 1989 een concert 
met Georg Webb en in april 1990 

een tv-optreden. 
In 1990 nam Cor Ros het dirigen-
tenstokje van Charles over. Onder 
zijn leiding werden er gospelsongs 
toegevoegd aan het repertoire, lich-
te muziek met een Bijbelse bood-
schap. Natuurlijk zijn De Roveni-
ans actief  op het gebied van uitvoe-
ringen, verlenen medewerking aan 
kerkdiensten en geven concerten. 
In november vond het eerste gos-
pel-rockconcert plaats in samen-
werking met  No Fake. Door de ja-
ren heen zijn er optredens geweest 
op de Floriade, in de Rotterdamse 
Doelen voor de Nederlandse zan-
gersbond, het nieuwjaarsconcert 
met theatergroep Jes 55, een bene-
fiet concert in Utrecht en natuurlijk 
waren zij ook te horen op het koren-
festival in Mijdrecht!

Het 10-jarig jubileum werd gevierd 
met een concert met als gast Rob 
Favier. In 1996 begon het koor met 
het instuderen van een geheel ei-
gen productie: de Apostel. Het veel-
bewogen leven van de apostel Pau-
lus, vertolkt op een muzikale manier, 
is in de jaren 1997 en 1998 in diver-
sen plaatsen uitgevoerd. Dit alles is 
gerealiseerd met eigen koorleden, 
decorbouwers en eigen solisten!!

Sinds augustus 1999 staat dirigent 
Kees Grobecker voor het koor, een 

veelzijdige persoonlijkheid die het 
koor op zijn manier vele nieuwe lie-
deren heeft geleerd. In anderhalf 
jaar is bijna het gehele repertoire 
vernieuwd en zingt het koor Neder-
landse, Engelse en Duitse nummers. 
In 2001 werd er een benefietcon-
cert gegeven voor World Servants 
en wederom een radio opname voor 
licht op jongerenkoren. In 2002 heb-
ben De Rovenians 3 thema’s ont-
wikkeld,” I love you”, “ en wat doe jij”, 
en  “Joseph the other side of the sto-
ry”. Deze thema’s worden regelma-
tig in kerkdiensten ingepast. In 2003 
wordt het 20-jarig jubileum gevierd 
met de opname van een CD: for 
You. Op 1 november werd deze tij-
dens een concert in samenwerking 
met Adrian Snell gepresenteerd. Na 
veel voorbereidingen gaat in het 
seizoen van 2004 begonnen worden 
met het instuderen van The Passion. 
Het is een productie van het werk 
van Adrian Snell, geheel vertaald 
en gearrangeerd door eigen men-
sen van het koor. Tijdens het pas-
weekeinde van 2005 is de Willisstee 
omgebouwd tot een prachtig decor 
en vindt de première plaats van The 
Passion. Het maakt een onuitwisba-
re indruk bij het publiek en de koor-
leden zelf. Ook in 2006 en 2007 heb-
ben De Rovenians The Passion uit-
gevoerd.

Ze zijn nog steeds elk jaar op het 
straattheaterfestival actief of verle-
nen medewerking aan een kerkdie-
concert met brassband Concordia.

De kaartverkoop is inmiddels van 
start en kaarten kunt u bestellen via 
de website
www.brassband-concordia.nl of  
www.rovenians.nl 

Speelgoed gezocht!
De Kwakel - Op zaterdag 8 no-
vember van 10.00 tot 12.00 uur is 
er in het dorpshuis in De Kwakel 
een speelgoedbeurs. Deze gezelli-
ge beurs wordt georganiseerd om 
een extra zakcentje voor de peu-
teropvang in De Kwakel te verdie-
nen. Daarvoor wordt gezocht naar 
speelgoed! Heeft u nog speelgoed 

in huis, waar al lang niet meer mee 
gespeeld wordt en dat u eigen-
lijk wel weg wilt doen? Lever het 
dan in bij Peuteropvang De Quakel, 
Kerklaan 16 in De Kwakel. U kunt er 
elke werkdag terecht tussen 08.00 
en 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met 0297-563377 (tussen 
08.00 en 13.00 uur).

Kinderboekenweek:
De Springschans rijmt en 
zingt erop los
Uithoorn - Op woensdag 1 oktober 
begint de kinderboekenweek. Op 
basisschool de Springschans zijn ze 
afgelopen maandag al gestart met 
het thema Het rijmt en het zingt.

Deze Kinderboekenweek is het al-
les poëzie wat er klinkt. Bij het rij-
men en zingen kregen de groe-
pen 7 hulp van twee rappers: Polski 
en Ado. Deze twee rappers komen 
van de Herman Brood Academie uit 
Utrecht. Zij zijn 2e jaarsstudent en 
geven workshops en lessen in rap-
pen. Elke groep kreeg een half uur 
de tijd om een rap te schrijven over 
een kinderboek. De rappers liepen 
rond en gaven tips. Tot slot mocht 
ieder groepje zijn zelfgemaakte rap 
laten horen door de microfoon. En 
dat was soms best wel spannend. 

Maar de kinderen wilden natuurlijk 
ook horen hoe Polski en Ado kon-
den rappen. Polski verzon ter plek-
ke een rap over de kinderboeken-
week. Ado liet een rap horen die hij 
al eerder geschreven had. De och-
tend was een groot succes en ei-
genlijk was er tijd te kort. 
’s Middags lieten de leerlingen van 
de groepen 7 hun rap horen aan de 
groepen 1 t/m 4. Als je meer wilt 
weten over de rappers Ado en Polski 
kun je kijken op  www.youtube.com. 
(zoeken: ado- liefde had ze nodig of  
polski – wie is polski). De komen-
de 2 weken wordt er in alle groe-
pen nog aan  verschillende activitei-
ten rond het thema Rijmen en zin-
gen gewerkt. De kinderboekenweek 
wordt door alle po-eten afgesloten 
met een ontbijtje in de klas.
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Flitsende start Atalante H4
Vinkeveen - Vrijdagavond 26 sep-
tember starten het vernieuwde en 
vanaf dit seizoen door de firma Elec-
troworld Bunschoten uit Abcoude 
gesponsorde, Atalante Heren 4 een 
fraaie seizoensouverture tegen FHC 
’91 uit Haarlem. Van te voren was het 
al duidelijk, de mannen van Atalante 
waren scherp, fris en hadden er dui-
delijk zin in om, voor eigen publiek 
eens, wat te laten zien. Waar in het 
verleden Atalante nog wel eens te 
kampen had met personele proble-
men, lijkt het er op dat dit in het sei-
zoen 2008-2009 voorgoed verleden 
tijd is. Nieuw zijn dit seizoen Mark 
Mooij (talentvol en beschikkend 
over ijzeren mentaliteit beschikt), 
Tim van Scheppingen (die  onlangs 
de overstap maakte vanuit het korf-
bal), Jan Ruizendaal (teruggekeerd 
op het “oude nest” naar een jaartje 
een niveautje hoger te hebben ge-
speeld en Adriaan Brinksma (die 
het avontuur elders te zocht, maar 
al heel snel terugkeerde).
Atalante trad in de wedstrijd tegen 
FHC aan, zonder de vaste spelver-
delers, Hans Bunschoten en Jan 
Ruizendaal. Na enig puzzelwerk 
werd besloten om Kees de Kuijer 
en Wil Voorbij de plaatsen van de-
ze afwezigen te laten innemen. In de 
eerste set werd nieuweling  Tim van 
Scheppingen het voorrecht gegund 
om rustig aan het nieuwe seizoen 

te kunnen beginnen, door plaats te 
nemen op de bank. Zoals gezegd de 
mannen van Atalante waren gedre-
ven en bleken ook in staat om dit al 
snel in punten te kunnen omzetten. 

Wennen
Vanzelfsprekend moesten de man-
nen nog even aan mekaar wennen, 
de laatste gespeelde wedstrijd was 
immers alweer lange tijd geleden 
en ook de man die normaliter de lij-
nen in het veld uitzetten, Hans Bun-
schoten, was er ook niet bij. Van-
af de eerste service pakte Atalan-
te meteen de leiding, speelde uiter-
ste geconcentreerd en gaf zodoen-
de FHC geen moment de gelegen-
heid om in de wedstrijd te komen. 
In het volleybal van tegenwoordig is 
er eigenlijk geen gelegenheid meer 
om fouten te maken, elke fout wordt 
immers meteen afgestraft. Zaak is 
het dus om bij een punt tegen direct 
de service terug te pakken, al was 
het maar om een tegenstander de 
illusie te ontnemen dat er mogelijk-
heden zouden zijn. Mark Mooij liet 
zien dat hij, mede door de trainin-
gen met de eerste selectie van Ata-
lante, al grote progressie had ge-
boekt. Aanvallend sterk en ook ver-
dedigend stond Mark, wat eigenlijk 
gold voor heel Atalante, zijn manne-
tje. Een setstand van 25-21 was dan 
ook een niet meer dan logische uit-

slag van deze eerste set. 

Startblokken
In de tweede set, waarin Tim de po-
sitie had ingenomen van Adriaan, 
kwam Atalante aanzienlijk moeiza-
mer uit de startblokken. FHC liep al 
snel uit tot een voorsprong van maxi-
maal 5 punten. Vanaf punt 15 vond 
Atalante het welletjes, de knop ging 
om en de tegenaanval werd ingezet 
en de achterstand werd omgezet in 
een voorsprong van 24-23. Atalante 
slaagde er niet in om de zenuwen in 
bedwang te houden en gaf de voor-
sprong alsnog uit handen: setstand 
24-26. Voor de mannen van Atalan-
te was dit in elke geval een uitslag 
die de nodige perspectief zou mo-
gen bieden voor de resterende sets. 
Toch was het hoogtepunt van de set 
de fenomenale actie van Mark die 
met een fraaie lob met de voet de 
verdediging van FHC te kijk zette.
De mooie verwachtingen ten spijt, 
hoe langer de wedstrijd duurde hoe 
moeizamer het ging met de mannen 
van Electroworld Bunschoten Ata-
lante. Aanvallend slaagde Atalante 
er nie meer in om voldoende druk te 
zetten, waardoor de verdediging te 
zwaar werd belast. En Atalante vrij-
wel continu achter de feiten aanliep. 
In elk, door winst van de eerste set, 
waren de eerste punten binnen en is 
duidelijk dat er voldoende perspec

Meisjeshockeyteam B1 
gemotiveerd maar nog 
geen punten behaald
Mijdrecht - In een nieuwe samen-
stelling en voorzien van mooie Kho-
di sporttassen gesponsord door de 
Kampeerexpert te Uithoorn, was het 
zaterdag de 13e de 1e hockey com-
petitiewedstrijd in de 

1e klasse A van  meisjes B1. 
Na 5 min. scoorde Mijdrecht het 
eerste doelpunt uit een strafcor-
ner. HBS maakte daarna dankbaar 
gebruik van de “gaten” die HVM in 
de verdediging liet vallen en wist 3x 
te scoren.  Na de rust ging HVM in 
de aanval maar kon deze acties niet 
omzetten in doelpunten. 
Omdat HBS dit in de laatste 10 min. 

wel 2x deed, was de eindscore 1-5 
voor deze  ploeg.  Was er de eer-
ste wedstrijd slechts 1 geblesseerde 
speelster, bij de 2e zat er een meer 
op de bank bij coach Anouk. Dus 
moesten de meiden het zonder wis-
sels doen. 
Helaas wisten de Mijdrechtse meis-
jes niet te scoren en gingen zij met 
een 4-0 nederlaag naar huis. Afge-
lopen zaterdag was alweer de 3e 
competitiewedstrijd tegen de nr. 3 
van de poule. Omdat er wéér een 
speelster geblesseerd was geraakt 
en ook niet mee kon doen, was de 
B1 pas echt “gehandicapt”. Met 2 in-
valsters uit een ander team werd er 

met prachtig zonnig weer in Bever-
wijk gespeeld. Na het beginsignaal 
scoorde HVM het 1e doelpunt van 
de wedstrijd!! Jammer genoeg bleef 
het daarbij en kwam Overbos steeds 
meer op stoom. 

In de 2e helft viel er eigenlijk niet 
veel meer te redden en deed Over-
bos er alles aan om hun doelge-
middelde te verhogen. Alle begin 
is moeilijk en de meiden van HVM 
moeten nog wat beter op elkaar in-
gespeeld raken, maar kop op mei-
den !! er zijn nog 2 wedstrijden te 
spelen en dus kunnen er nog pun-
ten behaald worden !!

Officiële KNHS wedstrijd 
bij LR&PC De Ronde Venen

De Ronde Venen - Afgelopen 
zondag heeft LR&PC de Ronde 
Venen een officiële KNHS wed-
strijd georganiseerd bij manege 
Lucky Stable aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. 

Deze dag werd gesponsord door 
Bots Veevoeders uit Wilnis. Het 
werd een heerlijke dag, met veel 
zon en een goede temperatuur. 
In de ochtend werden de M en 
Z klassen voor de paarden en de 

L2 pony’s gereden en de mid-
dag was bedoeld voor de B en L 
klassen voor paarden en pony’s. 
Bij de pony’s was Josine Blom-
menstijn met Holthausen Sin-
dar in de klasse L2 oppermach-
tig met twee keer de 1e prijs met 
194 en 208 punten. Bij de paar-
den was Monique Nieuwen-
dijk met haar paard Joey twee 
keer eerste in de klasse L1 met 
201 en 204 punten wat goed is 
voor 4 winstpunten. Ook Louise 

Groeneveld verdient een vermel-
ding met maarliefst 4 winstpun-
ten met haar jonge paard Un-
dercover in de klasse B! Aan de 
start kwamen 39 ruiters en ama-
zones en iedereen ging met een 
tevreden gevoel naar huis! Wil je 
ook lid worden van de oudste rij-
vereniging van de Ronde Venen, 
stuur dan een email naar  secre-
tariaat@lrderondevenen.nl of be-
zoek onze website: www.lrderon-
devenen.nl

Nipte overwinning CSW
Wilnis - CSW heeft zaterdag goede 
zaken gedaan door zelf met 1-0 van 
Eemboys te winnen en het gelijke 
spel van koploper De Meern. Daar-
door staan de Wilnissers nu gelijk 
met De Meern aan de kop van de 
ranglijst.
De beginfase van de wedstrijd was 
een gelijkopgaande strijd. CSW 
moest voortdurend alert blijven op 
de gevaarlijke spitsen van Eemboys 
terwijl CSW een aantal malen ge-
vaarlijk kon profiteren van de door 
Eemboys geboden ruimte. De eerste 
echte mogelijkheid was voor Vin-
cent Wens die prachtig in het cen-
trum werd vrijgespeeld maar evenzo 
goed van de bal werd gezet.

De fase daarop ontsnapte CSW aan 
een achterstand. Via de kluts kwam 
de bal voor de voeten van de spits 
van Eemboys maar die zag zijn in-
zet schitterend gekeerd door doel-
man Partick Alblas. De daaropvol-

gende corner werd knap ingekopt 
maar het was Ronald Lucassen die 
de bal van de doellijn kopte. Even la-
ter weer een corner voor Eemboys 
en weer een kopbal die door Alblas 
over het doel werd getikt. 

Kansrijk
Aan de andere kant kwam CSW 
weer in kansrijke positie toen Jay 
Klaas Wijngaarden werd vrijge-
speeld maar door goed verdedigen 
werd hem deze kans ontnomen. Zo-
doende gingen beide ploegen rus-
ten met een 0-0 stand. CSW kwam 
na rust al snel op een 1-0 voor-
sprong. Een prima genomen vrije 
trap van Raymond Wens kwam te-
recht bij de tweede paal en de vrij-
staande Stephan de Graaf verras-
te de keeper schitterend in de kor-
te hoek. Er ontstond een levendige 
wedstrijd met niet echt goed voet-
bal maar waarin beide ploegen wel 
veel strijd leverde. Veel ruimtes op 

het veld doordat beide ploegen het 
veld bijzonder groot hielden. CSW 
was te onzorgvuldig met de gebo-
den ruimte en koos te vaak voor de 
lange bal. 

Behoudens enkele cornerballen 
waar Patrick Alblas heer en mees-
ter was kon ook Eemboys nauwe-
lijks gevaarlijk worden. CSW had 
pech toen de bal na een goed uit-
gespeelde aanval terecht kwam bij 
Raymond Wens. Zijn bekeken schot 
belandde echter tegen de paal. Vlak 
voor tijd werd Jay Klaas Wijngaar-
den in de diepte aangespeeld en 
kon zomaar doorlopen richting de 
doelman. Wijngaarden probeerde 
de doelman te omspelen buiten de 
zestien maar die gebruikte daarbij 
tevens zijn hand wat hem op een ro-
de kaart kwam te staan. CSW kwam 
in de slotfase niet meer in gevaar en 
pakte zodoende de gedeelde kop-
positie.

Argon 1 verslaat koploper
Mijdrecht - Vrijdagavond 26 sep-
tember kon Argon 1/de Huifkar,  
zich klaarmaken voor een zware 
pot. De tegenstander deze avond 
was een tegenstander van formaat, 
Buitenveldert / D.S. 5. Net als Argon 
1 had deze tegenstander de eerste 
2 wedstrijden winnend weten af te 
sluiten. Om 21:55 was de aftrap en 
Argon begon afwachtend aan de 
wedstrijd. Het eerste doelpunt was 
gelukkig in het voordeel van Argon, 
terwijl het eigenlijk ook de andere 
kant op had kunnen gaan. Na een 
snelle counter pakte Albert Mens de 
bal op en maakte een rush naar het 
doel van Buitenveldert / D.S., waar-
na hij het beheerst afmaakte (1-0). 
Helaas werd deze voorsprong weer 
snel weggegeven door zwak verde-
digen aan de kant van Argon waar-
door de speler van Buitenveldert de 
bal beheerst in de hoek kon schui-
ven en de keeper kansloos liet (1-
1). Na deze tegenvaller pakte Argon 
het spel weer redelijk op en kon-

den ze Buitenveldert weer een beet-
je onder druk zetten. Dit resulteerde 
dan ook in een mooi doelpunt. Na 
een mooie steekpass van René Dek-
ker stond Jeroen Kannekens ineens 
vrij tegenover de keeper waarna hij 
de bal onder de keeper doorschoof 
(2-1). Na dit doelpunt verslapte Ar-
gon voor de tweede keer waardoor 
Buitenveldert weer snel op gelijke 
hoogte kon komen (2-2). In de vol-
gende fase waarin beide teams ei-
genlijk wel toe waren aan de rust 
kwam Argon toch net voor het fluit-
signaal nog op voorsprong. Na een 
mooie steekpass, dit keer van Frans 
Ruizendaal, stond Jeroen Kanne-
kens wederom tegenover de keeper 
van Buitenveldert, waarna hij de bal 
beheerst in de hoek schoot (3-2).
In de rust besloten de spelers van 
Argon om op de counter te gaan 
spelen. Het was Buitenveldert dat 
meer balbezit had maar niet echt 
gevaarlijk kon worden. De tegen-
aanvallen van Argon waren daar in 

tegen wel gevaarlijk. Remco Kooi-
man kon vrij voor de keeper binnen-
schieten maar zijn vizier stond niet 
op scherp. Na een goede rush langs 
de zijlijn van Albert Mens had May-
kel Krimp de bal voor het intikken 
maar hij miste. In de laatste tien mi-
nuten ging Buitenveldert nog meer 
druk geven opzoek naar de gelijk-
maker maar in een tegenaanval kon 
Leroy Leijgraaff de (4-2) op het sco-
rebord brengen. 

Drie minuten voor het einde van 
de wedstrijd bracht Buitenveldert 
toch nog even de spanning terug 
in de wedstrijd. Door slecht opbou-
wend werk van de Argon verdedi-
ger kon een speler van Buitenvel-
dert zo doorlopen en de (4-3) ma-
ken. De laatste minuten waren vrij 
hectisch maar Bas Immerzeel hield 
zijn doel schoon.
Aankomende vrijdag speelt Argon 
om 20.00 uur in de Phoenix zijn eer-
ste bekerwedstrijd tegen UVV 1.

Overtuigende zege Argon 
Mijdrecht - Bij HBS in Den Haag 
heeft Argon het blazoen weer een 
beetje opgepoetst na de tegenval-
lende prestatie tegen VVSB. De 
gepromoveerde ploeg bleek de-
ze middag onvoldoende voetbal-
lend vermogen in huis te hebben 
en moest vanaf het beginsignaal 
achter de Argonauten aanlopen. 
En het overwicht leverde de no-
dige kansen op, maar het leverde 
nog geen goals op: Patrick Lokken 
kopte over, een kopbal van Mi-
chael van Laere werd door doel-
man Steenbergen tot hoekschop 
verwerkt, de daaropvolgende inzet 
van Frank Verlaan door een verde-
diger van de doellijn af getrapt en 
een kopstoot van Joeri Onderwater 
ging rakelings langs de kruising. 

Na 17 minuten bezweek de Haag-
se defensie, toen Patrick Lokken 
bij een verre voorzet van Nick Vijl-
brief in het strafschopgebied werd 
vastgepakt. De terecht toegekende 
strafschop werd door de spits zelf 
koel benut voor de 0-1. 

Deze treffer veranderde niets aan 
het spelbeeld, waarin de thuis-
ploeg bijna constant in de verde-
diging werd gedrukt en doelman 
Steenbergen meer werk te doen 
kreeg dan hem lief was. Een kop-
bal van Michael Kentrop werd van 
de lijn af weggewerkt, de daarop-
volgende inzet van Rory van Gulik 
verdween net naast de paal, terwijl 

de verdediger vijf minuten voor de 
doelwisseling ook naast kopte na 
een hoekschop van Michael van 
Laere. Op slag van rust het eerste 
gevaarlijke moment voor het doel 
van Niels Verhaar, toen een bal na 
een weggewerkte hoekschop op-
nieuw werd voorgebracht, maar 
het leer ging voor de goal langs.

Aftrap
Direct na de aftrap voor deel twee 
was er de volgende mogelijkheid 
voor de opkomende Michael Ken-
trop, maar de middenvelder koos 
een verkeerde voortzetting. Toch 
bleken de voorwaartsen na rust 
doelgerichter en na 55 minuten 
werd de voorsprong verdubbeld, 
toen Michael van Laere kon inkop-
pen na een goede voorzet van Tha-
biso van Zeijl. 

Kort daarna moest doelman Niels 
Verhaar voor het eerst echt optre-
den, maar zijn prima reactie na een 
vrije trap van Westdorp paste in het 
beeld van de laatste wedstrijden, 
waarin hij zich een betrouwba-
re sluitpost toonde. Nadat de kee-
per na een mislukte buitenspelval 
ook Moussavi van scoren had af-
gehouden, werd de wedstrijd bin-
nen enkele minuten volledig be-
slist. Na 67 minuten onderschep-
te Michael van Laere op eigen helft 
de bal, ontsnapte met een ultieme 
poging aan een inkomende ver-
dediger en ondernam toen vanaf 

de middencirkel een rush richting 
doelman Steenbergen, die met een 
schuiver kansloos werd gelaten, 
0-3. Drie minuten later ontsnapte 
ook Patrick Lokken aan de defen-
sie en ging richting goal. 

Binnen het strafschopgebied kwam 
hij ten val, volgens de scheidsrech-
ter door toedoen van een tegen-
speler, die er echter zonder kaart 
vanaf kwam. De strafschop was 
goed voor de tweede goal van Lok-
ken en de vierde in totaal. En nadat 
Niels Verhaar ook de sterkere was 
gebleken bij een kans voor Roele-
veld, schoot Rawley Rozendaal in 
minuut 73 de bal na een door Pa-
trick Lokken doorgekopte voorzet 
met veel gevoel vanaf de punt van 
het strafschopgebied met een cur-
ve in de uiterste hoek, Steenber-
gen voor de vijfde maal kansloos 
latend. 

Het laatste kwartier hield de thuis-
ploeg het weer even droog tot Mi-
chael Kentrop twee minuten voor 
tijd met een steekbal Patrick Lok-
ken bereikte, die met een fraaie 
beweging vrij kwam van zijn te-
genstander en oog in oog met de 
doelman kalm bleef en zo de 0-6 
eindstand op het papier bracht.
Een goede en duidelijke zege die 
de moraal van de ploeg zeker goed 
zal doen, al zal HBS in de vorm van 
vandaag het vaker moeilijk krijgen 
in de hoofdklasse.

Toch punten voor De Vinken
Vinkeveen - Het was De Vinken 
nog niet gegund afgelopen zater-
dag. De basisacht van Siemko Sok 
zette een prima prestatie neer, maar 
kwam halverwege de tweede helft 
even tekort om echt succesvol te 
zijn. Via een 8-8 ruststand moesten 
de Fortiskorfballers uiteindelijk met 
13-17 buigen voor koploper Sparta. 
Een bij vlagen sprankelend spelend 
Vinken speelde zaterdag een uitste-
kende eerste helft. Weliswaar wa-
ren de meningen hierover verdeeld, 
maar over het algemeen oordeel-
de het publiek lovend over de pres-
taties van de Vinkeveense korfbal-
toppers.  In het eerste aanvalsvak 
waren Mariska Meulstee, Angela 
Sloesarwij, Kelvin Hoogenboom en 
Peter Koeleman gretig en alert. Met 
name Koeleman onderscheidde zich 
door voor rust al drie maal te sco-
ren. Maar ook het tweede aanvals-
vak met Charita Hazeleger, Mela-

nie Kroon, Peter Kooijman en Rudy 
Oussoren wist haar doelpunten mee 
te pikken. De gelijk opgaande strijd 
resulteerde in een alleszins accep-
tabele 8-8 ruststand. 

De scores aan Vinkenkant waren 
van Peter Koeleman (3x), Charita 
Hazeleger, Kelvin Hoogenboom, Pe-
ter Kooijman, Angela Sloesarwij en 
Rudy Oussoren.

Prutsbal
Na de thee lag het initiatief korte tijd 
bij Sparta. De eerste tien minuten 
waren duidelijk voor de Zwolse be-
zoekers. Toch kroop de thuisploeg 
via twee afstandsschoten van Ru-
dy Oussoren en Charita Hazeleger 
voor even weer naast de koplopers. 
Vijf minuten van mindere oplettend-
heid leverden echter de break in de 
wedstrijd. Een reeks van fraaie tref-
fers, waarvan een enkeling verdedi-

gend als prutsbal betiteld mag wor-
den, zette Sparta op een vierpunten 
voorsprong: 10-14 tussenstand.
Het is jammer dat dit gebeurde. Na 
deze dip herpakte De Vinken zich 
prima, maar het gat van vier pun-
ten kon niet meer worden verkleind. 
Angela Sloesarwij, Rudy Oussoren 
en Peter Koeleman lieten het Vin-
kenpubliek nog wel juichen, maar 
met 13-17 moesten de hard wer-
kende Vinkeveners de punten toch 
mee naar Zwolle geven.

Cruciaal
Komende zaterdag speelt De Vin-
ken opnieuw een thuiswedstrijd. 
Het Houtense Victum komt op be-
zoek en gezien het getoonde spel 
van afgelopen zaterdag is enig op-
timisme gerechtvaardigd. 
Zaterdag 4 oktober: De Vinken – 
Victum, aanvang 15.30 op sportpark 
de Molmhoek.
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MANIFESTATIE ‘ONTDEK TECHNIEK’ VOOR SCHOLEN

GROOTS OPGEZET

Uithoorn - “De basisgedachte is om de tech-
nische beroepen en opleidingen onder de 
aandacht te brengen van de scholieren zo-
wel van het basisonderwijs als voortgezet 
onderwijs”, aldus Paul van Roekel, initiatief-
nemer, die ondersteuning voor dit project 
heeft gekregen van welzijnsstichting Car-
danus in het kader van ontwikkeling voor 
kinderen. “Het achterliggende probleem is 
namelijk dat kinderen die van school ko-
men veel te weinig kiezen voor technische 
beroepen.

Dat heeft ook te maken met onbekendheid, 
een verkeerd beeld van de werkzaamheden. 
De technische onderwijsinstellingen krijgen 
steeds minder aanbod van leerlingen en dat 
heeft weer tot gevolg dat het aanbod voor 
technische studierichtingen ook verkleind 
wordt. Het technische bedrijfsleven kampt 
met een tekort aan gediplomeerde technici. 
Dat geldt voor heel Nederland. De bedoe-
ling van dit project is om niet alleen de kin-
deren op theoretisch gebied voor te lichten 
maar dat zij zelf ook aan de gang kunnen en 
zo beter een idee krijgen wat technische be-
roepen inhouden. Er is van uitgegaan dat als 
kinderen vanaf groep zeven al kennis maken 
met de andere kanten van techniek elk jaar de 

mogelijkheid bestaat dat de kinderen wel in-
teresse krijgen en dan eerder geneigd zijn om 
een technische vervolgopleiding te doen. ”Dit 
is heel wat anders dan een les techniek op de 
schoolbanken”, vindt Paul van Roekel. In totaal 
zijn er 85 basisscholen in de regio benaderd 
waaruit 70 groepen leerlingen uit de groepen 
zeven en acht van de basisscholen en rond de 
800 leerlingen van het voortgezet onderwijs 
uit zijn gekomen.

Leger
Er was van alles te zien en te proberen. Er ston-
den indrukwekkende legervoertuigen van 
de Koninklijke Landmacht. Er waren lassers, 
plaatwerkers en automonteurs, er was elek-
tronische apparatuur en er stond een stoor-
zender van 8 miljoen euro. De brandweer van 
Schiphol was aanwezig met een crash zender 
en natuurlijk mochten de kinderen even lek-
ker spuiten met de brandslang en kregen ook 
een uitrusting aan om even te zien hoe dat 
voelt.
Transavia en Martinair Inflight Services waren 
aanwezig en hadden een cateringsituatie na-
gebootst met echte vliegtuigstoelen en een 
warme maaltijd die door ‘stewardessen en 
stewards’ van ROC Amsterdam  werd rondge-
diend. Daf Truck en Truckland Schiphol gaven 

een presentatie over de nieuwste technieken 
voor vrachtwagens.
De firma Imanse Aanhangwagens demon-
streerde allerlei reparatietechnieken voor 
aanhangwagens en caravans en de kinderen 
mochten zelf ook sleutelen. De firma Comhan 
Metaaltechniek uit Uithoorn had allerlei zaken 
die met aluminium te maken hadden en ook 
spelletjes. Het AMC Amsterdam stond er met 
een ambulancewagen, er was een helikopter 
ingehuurd van Helijet, Jan van Schie was aan-
wezig met verschillende voertuigen en machi-
nes waaronder een kraan van 85 meter hoog 
(doodeng,  maar de kinderen vonden het 
spannend als zij met drie tegelijk en helemaal 
ingesnoerd de lucht ingingen). Ook mochten 
de kinderen zelf de graafmachine bedienen. 
UC Transport demonstreerde luchtkracht- en 
transportmiddelen.

Flora Holland
Flora Holland Aalsmeer stond met veilingkar-
ren, een trekkertje met bloemen en de kinde-
ren konden zelf de karretjes stapelen en een 
parcours afleggen. 
V.d. Veldt Bronbemaling  was met 100 meter 
buis aanwezig die de kinderen zelf aan elkaar 
konden koppelen waarbij zij water uit de sloot 
moesten pompen en dan ging het erom wie 

het water het snelste aan de andere kant had. 
VTOC Fokker had een uitleg over de opleiding 
van vliegtuigtechnici op Schiphol Oost en 
Martin Air was ook aanwezig met een schaar-
wagen die gebruikt wordt om de catering aan 
boord van het vliegtuig te brengen en daar 
mochten de kinderen ook in.

Connexxion Uithoorn was aanwezig met een 
lesbus waarin de kinderen mochten plaatsne-
men met één leerling achter het stuur en Qua-
litair gaf voorlichting over luchtvaarttechniek. 
Er waren in totaal veertien activiteiten en de 
kinderen waren dus ook in veertien groepen 
verdeeld. Om het hele programma af te wer-
ken was je twee uur in totaal bezig.
De kinderen werden begeleid door zowel 
leerkrachten als ouders. “Het leuke van deze 
manifestatie is dat alle bedrijven belangeloos 
hebben meegewerkt en dat is best het ver-
melden waard”,  vindt Paul van Roekel.

Het is dus de bedoeling dat dit soort evene-
menten in ieder geval een keer per jaar wor-
den georganiseerd en nu maar hopen dat er 
inderdaad meer kinderen nu gaan kiezen voor 
technische opleidingen. Want op zo’n dag 
krijg je toch een heel andere indruk van tech-
niek dan het gewone doorsneeplaatje.


