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Het afgelopen weekend begon de ontmanteling met het kappen van een boom.
Dat is nu weer (voor hoelang?) gestopt.

Eindelijk is het hoge woord eruit: kerkhof een monument?

”Dan zal iemand met de centen
over de brug moeten komen!”
Uithoorn - Morgen is het zover,
donderdag 1 oktober schijnt het
kerkbestuur te gaan beginnen met
de ontmanteling van het prachtige
monumentale kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn. Tenminste, als
je hun brieven moet geloven. En
waarom? Al maanden strijdt een
groep nabestaanden, samen met
ruim 1500 mensen die hen schriftelijk steunen, voor het behoud van
dit kerkhof. Steeds opnieuw vroegen zij: waarom? Waarom moet het
weg? Wettelijk moet het nog vijftig

jaar de bestemming kerkhof blijven,
kan er niets gebeuren. Waarom dan
de grafstenen slopen? De woordvoerder van het kerkbestuur had
steeds hele verhalen, maar het echte waarom kwam niet. Tót hij vorige
week werd geïnterviewd door radio
RTV Noord-Holland. Waarschijnlijk
tot het uiterste getergd de laatste
maanden viel het scherm en kwam
het hoge woord eruit. Op de vraag
wat er dan nu moest gaan gebeuren, nu er ruim 1500 handtekeningen zijn binnengehaald en er een

actie is gestart om deze begraafplaats een monumentale status te
geven blafte de woordvoerder van
het kerkbestuur, de heer van Bemmelen: “Als iemand vindt dat hij of
zij het tot een monument wil verklaren, dan zal die ook met de centen
over de brug moeten komen.” Oh,
het is dus een geldkwestie?
Bestuur De Combinatie
De heer Van Bemmelen was het zat,
had hij steeds keurig diplomatieke
en nietszeggende antwoorden we-

ten te geven, nu was blijkbaar de
maat vol: “Nou kijk, het is tot nu toe
wel zo, dat geen van deze mensen
de afgelopen jaren ook maar iets
betaald hebben voor een graf daar.
Dat wordt natuurlijk nergens vertoond.Het oude bestuur heeft daar
gewoon geen aandacht aan geschonken en dat allemaal laten verlopen. Wij gaan nu gewoon beheer
voeren net zoals elke andere begraafplaats”, aldus Van Bemmelen.
Vervolg elders in deze krant.

Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl
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Veel autoinbraken in
Uithoorn
Uithoorn - De afgelopen twee weken zijn er bij negen auto’s ingebroken, dan wel getracht in te breken.
De auto’s stonden geparkeerd in
Meerwijk, Legmeer en Zijdelwaard.
De daders hebben een voorkeur
voor het verbreken van de ruit, vaak
door deze “onder spanning” te zetten, waarna hij knapt. Nu moet iedereen gewoon van je spullen afblijven, maar om een inbraak te voorkomen helpt het als er niets van
waarde in je auto ligt.
Mocht u overigens mensen door de
straat zien lopen met een bijzondere belangstelling voor het interieur
van de auto, schroom dan niet om
112 te bellen.

KORTING

TUNIC

JONGENS/MEISJES

10.50%

10.30.10.-

EN NOG HEEL VEEL ANDERE
SPECIALE AANBIEDINGEN!
JACK & JONES
CARS
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ONLY
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
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OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Omwonenden Oranjepark zwaar teleurgesteld in gemeentebestuur

Dag, bomen, dag vogels, dag mooi Oranjepark
Uithoorn – Afgelopen week ontvingen we de volgende brief van de
omwonenden van het Oranjepark:
“Mooi plaatje, nietwaar? Geniet er
nog maar even van, want de prachtige hoge bomen in het Oranjepark
die u hier op de foto ziet worden
momenteel gekapt (als dit niet al
gebeurd is). Aan de andere kant van
het park moeten nog eens vier kersenbomen wijken, samen met nog
een aantal andere bomen. Protesten
van bomenliefhebbers tijdens de inspraakavond werden aangehoord
maar meer ook niet.
De vier mooie statige bomen op de
foto (met uitzondering van de kleine treurconifeer op de voorgrond)
moeten weg; hier komt 1 bladverliezende boom voor terug. Deze
groenblijvende bomen fleuren niet
alleen de kale winters op, ze vangen
ook CO2 en fijnstof op.
Er zou juist een flink aantal bomen
bij moeten komen om de vervuiling
van de N201, Schiphol en de plaatselijke chemische industrie tegen te

gaan. Maar het tegenovergestelde
gebeurt: er worden te pas en te onpas bomen gerooid in Uithoorn, en
verwaarloosde plekken die wel aandacht verdienen worden vaak genegeerd. Zo wordt het Oranjepark nu
compleet omgegooid terwijl het er
nog prima uitzag.
Het milieu is echter totaal geen argument voor deze gemeente, die
geen duidelijke reden opgeeft voor
haar kapmanie en de luchtkwaliteit
c.q. gezondheid van haar burgers
kennelijk niet erg serieus neemt. De
‘renovatie’ van het park zorgt natuurlijk voor werkverschaffing maar
we betalen er met z’n allen in Uithoorn wel 193.000 euro voor (aldus
een ambtenaar)! Je mag je serieus
afvragen of dat een geoorloofde uitgave is in deze tijd, zowel uit recessie- als uit milieuoverwegingen”.
We ontvingen de foto met het kruis
erdoorheen erbij. Onze fotograaf
maakte de andere foto. Het ziet er
nu triest uit. Of het zo blijft? De tijd
zal het leren.

Vuilcontainer in brand
aan Zijdelveld
Uithoorn - Zaterdagavond jl. rond
kwart voor 9 moest de brandweer
uitrukken voor een brand aan het
Zijdelveld.
Aangekomen bleek er een grote

vuilcontainer te staan die in brand
stond. Met 2 hogedrukstralen is de
brand geblust. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.
Foto Ronald van Doorn
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Begrotingskrant gemeente Uithoorn 2010
Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2010
opgesteld. Op donderdag 5 november 2009 staat de begroting op de agenda
van de gemeenteraad. U bent van harte welkom bij deze vergadering, die om
19.30 uur begint.
Hoewel ook in Uithoorn de gevolgen van de economische crisis merkbaar
zijn, blijft de meerjarenbegroting structureel in evenwicht. Het college
is blij met dit resultaat. Hiermee wordt voldaan aan de afspraken uit het
coalitieakkoord en de eisen van Gedeputeerde Staten.
Deze begrotingsbijlage staat in het teken van afronding van de raadsperiode
2006-2010. Burgemeester en wethouders blikken terug op onderdelen van
hun eigen portefeuille en vertellen welke dingen zij nog willen afronden.

Wethouder Maarten Levenbach

Gezond! Nu en later!

Wij wensen u veel leesplezier.

De wethouder is er trots op: een sluitende
gezonde begroting voor 2010 zonder zware
maatregelen te hoeven nemen voor de inwoners van Uithoorn. Daarnaast is het financiële beleid van de gemeente gericht op de langere termijn en kijkt het over meerdere raadsperiodes heen.
Positief resultaat

‘Hoewel de financiële omstandigheden wereldwijd
guur zijn is het ons gelukt om een begroting te presenteren met een positief resultaat. We hoeven voor
de burgers nu geen zware maatregelen te nemen, en
daar ben ik blij om. Wel kunnen we sommige plannen
minder snel uitvoeren’, aldus Maarten Levenbach. Al
twee jaar zwaait hij de scepter over het financiële beleid van de gemeente. Elk jaar weer is het rond krijgen
van de begroting een zware klus.

Vooruit kijken

‘Dit jaar was het echt bijzonder’, vertelt de wethouder.
‘Onder andere de kredietcrisis noopt ons om over meer
dan één raadsperiode te kijken. We hebben dan ook

de discussie op gang gebracht over hoe we op langere termijn met ons geld moeten omgaan. We hebben
zelfs gekeken tot het jaar 2020. In dit geval regeert het
gemeentebestuur bewust over zijn graf heen. Het beleid moet gezond zijn: nu en in de toekomst. We mogen mensen in de toekomst niet opzadelen met onmogelijke financiële situaties.’

Wethouder Levenbach is als portefeuillehouder
Verkeer trots dat dit college het ambitieuze Uithoorns Vervoers en Verkeersplan (UVVP) tot
stand heeft weten te brengen. In 2010 en volgende jaren gaat Uithoorn op de schop: de omlegging van de N201 is in volle gang, de Amsterdamseweg en de Zijdelweg worden volgend
jaar aangepakt en nog deze raadsperiode komt
er een besluit over de oeververbinding. Ook het
milieu staat nu stevig op de agenda met de routekaart EnergieNeutraal2040 die in AmstelandMeerlandenverband onlangs gereed is gekomen.

Burgemeester Berry Groen

De planken bijna leeg en nieuwe
boodschappen gehaald
Bij de start van de bestuursperiode 20062010 hebben de coalitiepartijen VVD, CDA
en PvdA een ambitieus programma neergelegd met de titel ‘Uithoorn, mooi wel’. Daarmee konden de beloftes aan de kiezers gerealiseerd worden.

Wat we deden

Allereerst moesten toen ‘de planken leeg’. Dat wil zeggen dat eerst de resterende plannen die de Raad voor
2006 al had goedgekeurd uitgevoerd moesten worden.
Daarnaast had de coalitie ook nieuwe voornemens geformuleerd, zoals een Uithoorns Verkeers en Vervoerplan, plannen voor het dorpscentrum, ontwikkeling van
diverse bouwplannen, cultuurbeleid, ontwikkelen van
een visie op toerisme, veiligheidsbeleid, te veel om hier
nu op te noemen. Maar het was vooral ook veel naast
alle gewone taken die wij als lokale overheid moeten
doen. Om te voorkomen dat de planken weer opnieuw
gevuld zouden worden, heeft de Raad vorig jaar voor
het jaar 2009 1,3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om alle plannen te realiseren. Daarmee zijn we nu
in het laatste kwartaal 2009 goed opgeschoten. Door
onverwachte gebeurtenissen zoals de kredietcrisis,
zijn de planken nog niet helemaal leeg.

Nieuwe boodschappen

In 2010 zullen we nog de laatste activiteiten uit het
programma 2006-2010 oppakken en uitvoeren. Daarnaast worden natuurlijk ook nieuwe activiteiten opgepakt. Die komen voort uit nieuwe ontwikkelingen die
Uithoorn op zich af ziet komen. In de begroting 2010
staan 8 nieuwe onderwerpen. Wij noemen dat een
beetje huiselijk: ‘nieuwe boodschappen’.
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010
zullen we zien welke nieuwe boodschappen voor de
komende 4 jaar door de nieuwe Raad aan de bestaande boodschappenlijst worden toegevoegd. Op 5 november stelt de Raad de begroting 2010 vast. Het zal
mijn laatste begrotingsvergadering in Uithoorn zijn.
Mijn (nu nog onbekende) opvolger zal de specifieke
burgemeesterstaken overnemen, daar zijn eigen invulling aan geven en meedenken met het nieuwe college en de nieuwe Raad over de uitvoering van het
nieuwe Coalitieprogramma. Ik ben in Uithoorn 12 keer
betrokken geweest bij het opstellen en uitvoeren van
een begroting. En heb dat 12 keer ook met veel plezier gedaan!

Wethouder Monique Oudshoorn

Mensen verdienen altijd beter
Voor vele groepen sprong wethouder Monique Oudshoorn de afgelopen jaren in de
bres. Vrijwilligers werden verzekerd, de keuze voor huishoudelijke hulp vergroot en het
armoedebeleid verruimd. Maar als er een rode draad lijkt te zijn dan is dat wel het onderwijs. Als wethouder heeft zij zich hier met
veel passie voor ingezet en daarmee heeft ze
veel bereikt.
Onderwijs als rode draad

Scholencomplexen de Springschans en De Kajuit in
Meerwijk, De Zon in De Kwakel, De Regenboog in Thamerdal, de Emmaschool aan het Legmeerplein en de
Brede School in de Legmeer. Overal is zij betrokken
bij voorbereidingen, onderhandelingen en het zoeken
naar mogelijkheden. ‘Een school bouwen lijkt eenvoudig maar niets is moeilijker dan dat,’ vertelt wethouder Oudshoorn openhartig. ‘Locaties zoeken, belangen afwegen, functies samenvoegen en budgetten vinden. Er gaan jaren van intensieve voorbereidingen aan
vooraf. ‘Maar het resultaat is dat veel kinderen de komende jaren in prachtige toekomstbestendige gebouwen kunnen zitten, en daar doe je het allemaal voor.’

Zoeken naar mogelijkheden

Er waren vele moeilijke dossiers, de verschillende be-

langen zijn groot’, vertelt de wethouder. ‘De gemeente probeert te faciliteren en te bemiddelen. Voor de
Schanskerk zoeken we naar mogelijkheden om de karakteristieke mogelijkheden te behouden. Voor het gezondheidscentrum hebben we een prachtige locatie
beschikbaar kunnen stellen. Voor de vrijwilligers hebben we een steunpunt weten te realiseren. Als zoiets
lukt hebben meteen veel mensen in de gemeente er
profijt van.’ Erg leuk vind ze een van de laatste projecten waar ze aan begonnen is: de Cultuurfoto. ‘Uithoorn
wordt letterlijk en figuurlijk in beeld gebracht. Al rond
de jaarwisseling is hierover een tentoonstelling in galerie Fort aan de Drecht. ‘Soms kunnen projecten ook
wel weer heel snel lopen’, zegt ze lachend.

‘We hebben als coalitie erg veel bereikt in de afgelopen vier jaar. Vooral in het neerzetten van
beleid en visies. Dat lijkt misschien abstract
maar we doen nu niet meer zoveel dingen ad
hoc. De overheid wordt hiermee professioneler.
Mensen weten steeds beter wat ze kunnen verwachten van ons. Daarmee maak je jezelf veel
betrouwbaarder en geloofwaardiger. We zijn er
een stuk toegankelijker door geworden.
Al valt er natuurlijk altijd wel wat te
verbeteren.’
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Begrotingskrant gemeente Uithoorn 2010
Wethouder Jeroen Verheijen

Perspectief bieden aan de inwoners

Toelichting boodschappenlijst 2010

Ook wethouder Jeroen Verheijen maakt zich
op voor de behandeling van de laatste onderdelen uit zijn begroting. De belangrijke Economische Visie is straks gereed en ook ligt
er voor de verkiezingen een masterplan voor
het dorpscentrum.

Wet inburgering

Andere overheid

‘Als je terugkijkt heeft deze coalitie een basis gelegd
voor een ander Uithoorn op vele fronten,’ aldus Jeroen
Verheijen. ‘De overheid is zelf veranderd. We wilden
een benaderbare overheid zijn die leert en luistert. En
daar hebben we hard aan gewerkt. Veel beleidsplannen kwamen tot stand in overleg met de bevolking en
ondernemers. Het sportbeleid is opgesteld in samenwerking met alle sportverenigingen. Van ondernemers
ontvingen we waardering voor de aanpak van de Economische Visie. De bevolking heeft met buurtbeheer
veel meer greep gekregen op ontwikkelingen in hun
eigen buurt. We leren nog steeds over participatie,
maar we hebben wel een goede basis gelegd.’

Toekomst richting gegeven

‘De coalitie heeft ook richting gegeven aan de toekomstontwikkeling van Uithoorn’, constateert wethouder
Verheijen: ‘Nu de zandbedden van de nieuwe N201
naast onze deur liggen, komt ook de nieuwe inrichting

van onze gemeente steeds dichterbij. De structuurvisie levert daar een prachtige bijdrage aan. Wellicht is
die visie abstract voor sommigen. Zij biedt echter wel
de leidraad voor een prachtig dorpscentrum aan de
Amstel met een veel betere verkeersontsluiting en gezonde mogelijkheden voor de economische sector. In
de sierteeltsector pakken we actief de herstructurering
van de Iepenlaan aan. Ik ben blij dat we in vier jaar tijd
deze forse basis hebben gelegd.’

‘Er zijn vele zaken tijdens deze coalitieperiode aangepakt die uiteindelijk de leefbaarheid
van Uithoorn nu en in de toekomst verbeteren.
De woonvisie sluit veel meer aan bij de wensen
van deze tijd. Er is concreet perspectief op het
verminderen van hinder van Schiphol met de
vaste bochtstraal ten noorden van De Legmeer.
Het openbaar groen heeft een kwaliteitsslag gemaakt. Er komt een ongelijkvloerse kruising tussen de Zijdelweg en de nieuwe N201. Er zijn
veel minder klachten over de openbare ruimte nu we dat samen met de burgers oppakken.
Bevolking, ondernemers en gemeente hebben
de afgelopen vier jaar volop meegewerkt aan dit
prachtige resultaat.’

Het Rijk heeft het Deltaplan inburgering opgesteld.
Doel is om de kwaliteit van de inburgering te verbeteren, het rendement te verhogen en het aantal gemeentelijke programma’s te vergroten. Het streven is
om oudkomers en nieuwkomers sneller en beter te laten inburgeren in onze gemeente. Dat is goed voor de
inburgeraar en goed voor de Uithoornse samenleving.
Het college streeft ernaar om minimaal 50 inburgeringstrajecten te realiseren.

Geïntegreerde dienstverlening
werkgeversloket in de regio

Het ministerie van SZW wil regionale locaties Werk en
Inkomen (Werkpleinen) realiseren. Gemeenten krijgen hiermee steeds meer een regierol toebedeeld op
de arbeidsmarkt. De ambitie van het college is, samen
met het Werkbedrijf (UWV/CWI) en de regiogemeenten, te komen tot een goed lopend werkgeversservicepunt voor werkgevers in het werkgebied van Amstelland en De Venen.

Voorlichting over individuele
voorzieningen zorg, werk en inkomen

Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn, G2 is sinds 1 mei 2009 een
feit. Het college vindt het belangrijk dat het samenwerkingsverband voor de inwoners een laagdrempelige organisatie is. Een organisatie die duidelijke informatie verstrekt over de voorzieningen die door het samenwerkingsverband worden aangeboden. Daarom
wordt zowel door de gemeente Aalsmeer als de gemeente Uithoorn speciaal voor dit werkgebied geld
vrijgemaakt om dit mogelijk te maken.

Armoedebestrijding

Het coalitieakkoord gaat uit van 8 prestatievelden die allemaal in de begroting zijn opgenomen als programma. De verdeling van de lasten over de programma’s zijn als volgt:
Programma

2009

%

2010

%

1. Hoogwaardige voorzieningen
2. Goede detailhandelsstructuur
3. Prima verbindingen
4. Goed beheer van de woon- en leefomgeving
5. Aantrekkelijke kwaliteit van woningen
6. Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel
7. Uithoorn in de regio
8. Gemeente in de lokale samenleving
9. Algemene dekkingsmiddelen
10. Onvoorziene uitgaven

19,1
0,2
1,0
18,6
1,6
2,2
0,4
6,0
10,0
-1,3

32%
0%
2%
32%
3%
4%
1%
10%
17%
-2%

18,7
0,2
0,9
16,7
1,6
2,2
0,4
5,5
6,8
0,1

35%
0%
2%
32%
3%
4%
1%
10%
13%
0%

Totaal

57,8

100%

53,1

100%

2009

%

2010

%

11. Belastingen en rechten
12. Dividend/beleggingen /financiering
13. Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken
14. Algemene uitkering
15. Overige inkomsten
16. Aanwending reserves

11,7
5,3
5,5
24,0
1,4
9,9

20%
9%
10%
41%
2%
17%

11,6
5,5
5,9
24,0
1,8
4,3

22%
10%
11%
46%
3%
8%

Totaal

57,8

100%

53,1

100%

Inkomsten

De bedragen zijn in miljoenen euro’s

Programma 2009

INKOMSTEN 2009

10
9

16
15

1
8

12

7
6

2
5

11

4

3

14

13

Eerder is door de gemeenteraad van Uithoorn minimabeleid vastgesteld dat reeds in uitvoering is. In de komende jaren ligt de nadruk op het meedoen van kinderen. Ook in een akkoord tussen rijk en gemeenten is
afgesproken extra in te zetten op de bestrijding van armoede in gezinnen. Daarvoor krijgt de gemeente extra geld van het rijk, wat door de gemeente wordt toegevoegd aan de bestaande budgetten. Naast het bestaande declaratiefonds voor ouderen is er nu ook een
declaratiefonds voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Uit het fonds worden kosten betaald voor deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals een dagje uit, de aanschaf van schoolspullen, het lidmaatschap van de bibliotheek of een
museumbezoek.

Evaluatie hondenbeleid

De overlast van honden is een veelvoorkomende er-

gernis, blijkt uit klachten. Ook hondenbezitters zijn niet
tevreden over de mogelijkheden om honden uit te laten en los te laten lopen. Het college vindt het belangrijk dat de omgeving schoon is. Daarnaast moeten inwoners geen last hebben van honden, terwijl hondenbezitters een belang hebben bij goede voorzieningen
voor hun hond. In 2010 wordt het hondenbeleid geëvalueerd. Het college wil kijken of er nieuwe/andere uitlaatmogelijkheden nodig zijn. En wil naleving van
de regels verbeteren door meer toezicht en duidelijke communicatie met bijvoorbeeld een nieuwe hondenfolder.

Fietsbalans

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om
onderzoek te doen naar de stand van zaken van fietsverbindingen. Binnenkort is het onderzoeksresultaat
bekend en worden naar verwachting aanbevelingen
gedaan voor verbetering. In 2010 wordt gekeken in
hoeverre deze aanbevelingen gekoppeld kunnen worden aan de al eerder geplande verkeersmaatregelen
in het kader van het UVVP (Uithoorns verkeer- en vervoerplan).

Herinrichten groenzone Meerwijk

De groenzone tussen Meerwijk-Oost en MeerwijkWest kan voor een deel opnieuw ingericht worden.
Dit komt doordat de helofytenfilter (een rietzone waarin water wordt gezuiverd) niet meer nodig is. Het college streeft ernaar dat buurtbewoners de groenzone
optimaal kunnen gebruiken. Dit betekent onder meer
zorgen voor prima speelvoorzieningen en een goede afstemming van de verschillende functies in het
gebied. In 2010 wordt daarom samen met de buurt,
Landschap Noord-Holland en Waternet een herinrichtingsplan gemaakt waarin natuur, spelen, wandelen,
fietsen en uitlaten honden met elkaar in balans zijn.

Toegangscontrole scheidingsdepot

Uit onderzoek blijkt dat in Uithoorn het aantal aanbieders van afval en de hoeveelheid afval op het scheidingsdepot flink hoger is dan in andere vergelijkbare gemeenten. De vraag is of dit komt doordat bewoners van Uithoorn goed hun afval scheiden of doordat inwoners van andere gemeenten hun afval naar
Uithoorn brengen. Het college wil de burgers van Uithoorn rechtvaardig belasten met de kosten van afvalverwerking (voorkomen van afvaltoerisme). Zij betalen immers die kosten van afvalverwerking in het reinigingsrecht. Het college wil bezien of een toegangscontrolesysteem bij het depot hiervoor een oplossing
kan bieden. Daarnaast wil het college het scheidingsdepot (nog) beter laten functioneren door het verzamelen van informatie.

Financieel meerjarenperspectief
op hoofdlijnen
De meerjarenbegroting 2010-2013 laat in 2010 een positief resultaat zien van € 0,43 mln. Met uitzondering van 2012 sluiten alle jaren met een beperkt overschot. In de jaren 2010 tot en met 2012 worden de resultaten voor een belangrijk deel beïnvloed door de incidentele lasten.

Overzicht (structurele) lasten en baten meerjarenbegroting 2010-2013
Totaal meerjarenperspectief:
Lasten
Baten
Totaal resultaat (incidenteel/structureel)
Waarvan:
Incidenteel
Structureel

2010

2011

2012

2013

53.135.731
53.178.685

51.916.304
52.281.630

53.023.272
52.468.669

51.878.230
52.172.400

42.954

365.326

-554.603

294.170

-2.867.757
2.910.711

-1.622.917
1.988.243

-1.326.851
772.248

0
294.170
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COLOFON
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 dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 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.

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 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Na drie maanden worden de gevonden voorwerpen overgedragen aan
de gemeente, die deze nog eens 9
maanden bewaart. Alle gevonden
voorwerpen die na deze periode niet
bij de gemeente zijn opgehaald, worden vernietigd.    

Bewoners uit De Legmeer
en Thamerdal praten en
denken mee!
De gemeente Uithoorn wil samen met de bewoners uit De Legmeer en
Thamerdal en Woongroep Holland, politie Amsterdam-Amstelland en
stichting Cardanus hard werken aan de leefbaarheid in beide wijken.
Bewoners uit De Legmeer en Thamerdal zijn van harte uitgenodigd
om mee te praten en denken. In dit overleg worden ideeën, wensen en
ambities gebruikt om een nieuw Buurtprogramma op te stellen.

Wanneer: dinsdag 6 oktober
Waar:
SG Thamen
Tijd:
19:00 - 22:00 uur

Wanneer: woensdag 14 oktober
Waar:
Alkwin Kollege
Tijd:
19:00 - 22:00 uur

Houdt de brievenbus goed in de gaten, want binnenkort valt de uitnodiging op de deurmat.

Meer informatie

Meer informatie over het Groot Bewonersoverleg of Buurtbeheer in het
algemeen vindt u op www.buurtbeheer.uithoorn.nl.
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Portefeuilles van
wethouders gedeeltelijk
aangepast
Gelet op de fase waarin een aantal
projecten verkeert, hebben B&W gezocht naar een logischer verdeling
van de portefeuilles. Deze verdeling
gaat in per 23 september 2009.
Het project ‘Omlegging N201’ uit de
portefeuille Ruimtelijke en economische ontwikkeling van wethouder
Verheijen gaat naar de portefeuille
Verkeer van wethouder Levenbach.
De onderdelen ‘Luchtkwaliteit’ en
‘Geluid’ gaan vanuit de portefeuille
Ruimtelijke en economische ontwikkeling van wethouder Verheijen over
naar de portefeuille Milieu van wet-

houder Levenbach. Het onderdeel
‘Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen’ uit de portefeuille digitale dienstverlening van wethouder Levenbach gaat naar de portefeuille Ruimtelijke en economische
ontwikkeling van wethouder Verheijen.
Het project ‘Helene Swarthlaan’
wordt overgeheveld van het onderdeel ‘Bouwgrondexploitatie’ uit de
portefeuille Financiën van wethouder Levenbach naar de portefeuille
Wonen, onderdeel ‘Woningbouwlocaties’, van wethouder Verheijen.

Vindplaatsen van
actuele informatie over
grieppandemie
Het nieuwe Influenza A (H1N1)-virus (de Mexicaanse griep) is door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel tot pandemie uitgeroepen. Een pandemie is een infectieziekte die wijdverbreid voorkomt
gedurende een beperkte tijd op meerdere continenten. U vindt actuele
informatie over het H1N1-virus op www.grieppandemie.nl en op de site van de GGD Amsterdam--Amstelland: www.gezond.amsterdam.nl.
Postbus 51 heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u uw
vragen over de grieppandemie kwijt kunt: 0800-1100.

Uithoorn op zoek naar
een nieuwe burgemeester
In mei 2009 heeft mevrouw Groen
aangekondigd dat zij niet meer in
aanmerking wil komen voor een volgende termijn als burgemeester van
Uithoorn. Gevolg is dat Uithoorn op
zoek moet naar een nieuwe burgemeester.

Voor het vinden van een nieuwe burgemeester bestaat een speciale procedure. Deze begint met het opstellen van een zogenaamde profielschets. Deze profielschets wordt
vastgesteld door de gemeenteraad.
Na de aankondiging van mevrouw
Groen heeft een speciale werkgroep
uit de gemeenteraad zich hiermee
beziggehouden. Het resultaat wordt
op 1 oktober 2009 in een extra vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij deze vergadering is
ook aanwezig de Commissaris van
de Koningin in Noord Holland, de
heer mr. H.C.J.L..Borghouts.
De aanwezigheid van de heer Borghouts bij de extra raadsvergadering
is belangrijk omdat de Commissaris een speciale rol heeft bij de benoeming van een burgemeester. Na
het vaststellen van de profielschets
is het namelijk de Commissaris die
in de Staatscourant een advertentie plaatst voor een nieuwe burgemeester. Na sluiting van de reactietermijn maakt de Commissaris een

eerste selectie uit de belangstellenden. Vervolgens legt hij zijn selectie
voor aan een speciale commissie uit
de gemeenteraad van Uithoorn, de
zogenaamde Vertrouwenscommissie. De gemeenteraad spreekt zich
op 1 oktober ook uit over de samenstelling van deze commissie.
Na het overleg met de Commissaris
voert de Vertrouwenscommissie gesprekken met de geselecteerde personen. De commissie informeert de
gemeenteraad over deze gesprekken in een besloten vergadering. Op
basis hiervan formuleert de gemeenteraad een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Normaal gesproken wijkt de minister niet af van de
aanbeveling van de gemeenteraad.
Het spreekt voor zich dat het verloop
van de procedure zich voornamelijk achter gesloten deuren afspeelt.
Over de gang van zaken kunnen
in de komende periode dus weinig
tot geen mededelingen worden gedaan. Waar mogelijk zullen wij u de
komende tijd wel informeren over de
stappen die in het proces zijn gezet.
Rest natuurlijk de vraag wanneer
Uithoorn een nieuwe burgemeester kan verwelkomen. De planning is
gericht op benoeming van een nieuwe burgemeester in de tweede helft
van april 2010.

Meer vluchten
Aalsmeerbaan

Gevonden voorwerpen
Heeft u buitenshuis een (persoonlijk) voorwerp gevonden? Dan kunt u
dit bij het politiebureau aan de Laan
van Meerwijk afgeven. De gevonden voorwerpen die u bij de politie
afgeeft worden daar drie maanden
opgeslagen.

i
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Geluidsoverlast vliegtuigen onaanvaardbaar
voor gemeenten Aalsmeer en Uithoorn

Feestelijke opening
van eerste deelauto

Zaterdag 19 september is bij de parkeerplaatsen achter het busstation de
eerste deelauto in Uithoorn feestelijk
in gebruik genomen. Carlien Le Noble, gemeenteraadslid GroenLinks,
leidde de opening in met de boodschap blij te zijn dat er nu ook in Uithoorn een alternatief is voor een eigen auto. Het heeft Wheels4all en
GroenLinks/DUS! de nodige inspanningen gekost maar sinds kort staat er
dan ook een prachtige deelauto van
Wheels4all in Uithoorn. Dit betekent
dat er voortaan ook in Uithoorn een
oplossing is voor die momenten dat:
- uw (tweede) auto erg weinig gebruikt wordt
- fietsen net te ver is
- het openbaarvervoer geen alternatief is
- uw partner de auto mee heeft
- u korter of langer een auto nodig
heeft
Nadat u abonnee bent geworden is
het heel eenvoudig om de deelauto in
gebruik te nemen. U reserveert de auto per internet, u opent de auto met uw
pasje en u rijdt ermee weg! Naast het
abonnement betaalt u slechts voor de
gereden kilometers en voor de tijd dat
u gereserveerd heeft.

Hierna was het woord aan de heer
Mentink van Wheels4all. Wheels4all
is een organisatie die in kleinere en
middelgrote gemeenten de mogelijkheid tot auto delen biedt. Wat
Wheels4all betreft is 1 deelauto een
begin. Bij stijging van het aantal abonnees is het de bedoeling het aantal deelauto’s in Uithoorn uit te breiden. Wheels4all is begonnen als kleine, lokale, organisatie en heeft inmiddels meer dan 160 deelauto’s in Nederland rondrijden. De vaste parkeerplaats achter het busstation is officieel onthuld door Carlien Le Noble en
de heer Mentink. Vervolgens opende
wethouder Levenbach de eerste deelauto officieel.
De wethouder gaf aan niet lang te
hebben hoeven nadenken om mee
te werken aan het bieden van parkeerruimte voor deze auto. Autodelen biedt wat de wethouder betreft uitsluitend voordelen. Voordelen voor
het milieu, het aantal parkeerplaatsen
en parkeerproblemen en de volksgezondheid. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Wheels4all:
www.wheels4all.nl of Carlien Le Noble, gemeenteraadslid GroenLinks
carliengl@versatel.nl

w w w . u i t h oo r n . n l

Sinds 24 september besloot de luchthaven Schiphol onverwacht om de
Aalsmeerbaan veelvuldig in te zetten. De colleges van Aalsmeer en Uithoorn zijn hierdoor onaangenaam verrast. Met alle mogelijk middelen
zetten zij zich nu in om deze maatregel terug te draaien. Berichtgeving
hierover kunt u volgen op www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl.

Overlast

Als u overlast heeft dan kunt u klagen bij Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol (BAS). Dit is de plek voor informatie en klachten over het
vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden. BAS is bereikbaar via telefoonnummer 020-6015555 en is dagelijks van 9.00-17.00
uur geopend, ook in het weekend. Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.bezoekbas.nl.

Kunststof verpakkingen
apart inzamelen
In de loop van oktober gaat de gemeente Uithoorn huis-aan-huis
kunststof verpakkingsafval inzamelen. U moet dan voortaan plastic verpakkingsafval zoals plastic flessen,
shampoo- en wasmiddelenflacons,
plastic tassen, plastic bekertjes en
sausflessen apart aanbieden.

de kaart in het pakketje leest u wanneer u de volle zakken met plastic
afval kunt buitenzetten. Extra zakken kunt u voorlopig afhalen in het
gemeentehuis en bij het scheidingsdepot. Wij raden u aan de folder en
kaart goed te lezen en te bewaren.

Plastic verpakkingen
verzamelen in speciale zak

Heeft u na het lezen van de huis aan
huis te verspreiden brief en de daarbij gevoegde informatie nog vragen,
dan kunt u gratis bellen met de Afvalservicelijn 0800 0221768.
Wij rekenen op uw medewerking om
de inzameling van plastic verpakkingsafval tot een succes te maken!

Alle huishoudens in Uithoorn en De
Kwakel krijgen deze week een pakketje met daarin een brief, folder, afvalkalender en speciale zakken om
plastic verpakkingsafval in te doen.
Hiermee kunt u voorlopig vooruit. Op

Nog vragen
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van
Uithoorn op donderdag 1 oktober 2009 in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Er is geen Informatief Beraad. Bij deze vergadering is aanwezig de Commissaris der Koningin in Noord Holland, de heer mr.
H.C.J.L. Borghouts.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 1 OKTOBER 2009
Raadsvergadering
Voorzitter: H.L. Groen

2
2.1
2.2
2.3

Opening - stilte - primus (zonodig aanwijzing stembureau)
Agenda raadsvergadering 1 oktober 2009
Mededelingen
Spreekrecht burgers (in principe bij het
betreffende agendapunt) indien aangemeld.

19.30 uur

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben drie personen gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen de structuurvisie en de
Schanskerk.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• schuldhulpverlening en de Wet Inburgering;
• vrijgeven trouwlocaties;
• modernisering WSW 2de fase;
• vaststellen structuurvisie.
GroenLinks heeft mondelinge vragen gesteld over de gescheiden inzameling
van kunststof verpakkingen. De PvdA en de VVD hebben mondelinge vragen
gesteld over de gang van zaken rond de wegwerkzaamheden op In het Rond.
In het Politiek Debat is gediscussieerd over door de raad te formuleren wensen
en bedenkingen over een intentieovereenkomst die het college van b&w voornemens is te sluiten met het Bisdom Haarlem over de Schanskerk. De raad formuleert zijn wensen en bedenkingen door middel van moties. In totaal zijn negen moties ingediend. Daarvan zijn één motie van de PvdA, één gezamenlijke
motie van de PvdA en GroenLinks en één motie van Gemeentebelangen aangenomen. Bij de motie van de VVD staakten de stemmen. Daarover wordt in
de volgende raadsvergadering opnieuw gestemd.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• wensen en bedenkingen Schanskerk;
• aanpassen komgrenzen;
• verordening rechtspositie wethouders.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats op donderdag 8 oktober 2009. Deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁer (e-mail:
grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963)

Politiek debat
3.1 Vaststellen proﬁelschets (RI09.21)
19.45 uur
Voorgesteld wordt de door een raadswerkgroep voorbereide
proﬁelschets voor de burgemeester van Uithoorn vast te stellen.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.2 Vaststellen verordening vertrouwenscommissie (RI09.22)
20.30 uur
Voorgesteld wordt de verordening vertrouwenscommissie
burgemeestersprocedure 2009-2010 vast te stellen.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen
21.00 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
4.2 Stemming over de benoeming van de leden van de
vertrouwenscommissie (RI09.23)
Sluiting openbare vergadering

WERK IN
UITVOERING

21.10 uur
21.20 uur

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van de
raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2009:

In het Informatief Beraad:
•
•
•

herziening APV
bestemmingsplan Park Krayenhoff
begroting G2.

•
•
•
•

voorgenomen openstelling van Aan de Zoom/Faunalaan voor busverkeer
vaststellen structuurvisie
vrijgeven trouwlocaties
modernisering WSW 2de fase.

In Politiek Debat/Stemmingen:

De agenda’s en de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 2 oktober 2009 op de website van de gemeente Uithoorn. Woensdag 7 oktober 2009
staat de agenda op de gemeentepagina. Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken tijdens een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de grifﬁer (per telefoon of e-mail).

Amsterdamseweg heen en weer.
Er kan hierdoor overlast ontstaan.
Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met het informatienummer van de N201: 0235143230.

FIETSPAD LANGS
RANDWEG
(AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

21.00 uur

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
OP 8 OKTOBER 2009

Activiteitenkalender

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 24 SEPTEMBER 2009

LOPENDE
PROJECTEN

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

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met
de werkzaamheden op de Amsterdamseweg. Dit houdt in dat er zand
wordt aangebracht op het tracé tussen de Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg. Gedurende een periode van circa twee weken vinden er
zandtransporten plaats. Daarbij rijden ongeveer 10 vrachtwagens per
uur via de Wiegerbruinlaan over de

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds mei afgesloten in verband met de aanleg van
de N201. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit
de volgende twee omleidingen: De
Randweg via de Noorddammerweg
naar de Legmeerdijk en v.v., of de
Randweg via Poelweg, N201 naar
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting
is nodig vanwege de aanleg van de
N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

REINIGING RIOLERING
BILDERDIJKLAAN EN
OMGEVING

Vanaf 21 september wordt de riolering in de Bilderdijklaan van binnen
gefreesd. In de week vanaf 28 september en de daarop volgende weken worden nog meer werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. De-

Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze
vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de
activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
2 okt.
3 okt.
3 okt.
6 okt.
7 okt.
10 okt.
13 okt.
18 okt.
20 okt.
25 okt.
27 okt.
31 okt.
4 nov.
7 nov.
14 nov.
20 nov.
22 nov.
22 nov.
24 nov.
8 dec.
20 dec.

Bingo, Dorpshuis De Quakel, 20.00 uur
Ouderen en computers, presentatie van ANBO en Bureau
Onderwijs Projecten, winkelgalerij Amstelplein, 11-16 uur
Viering 20 jarig bestaan en heropening verbouwde Wereldwinkel Uithoorn, Hugo de Grootlaan 1, 11.00 uur
Bewonersoverleg De Legmeer, buurtsteunpunt Legmeerplein,
19.30 uur
Buurtoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 20.00 uur
40-jarig bestaan Zanggroep The Bridges; 3 koren treden op
‘s middags en ‘s avonds in en rond de RK Kerk aan
Kwakelsepad in De Kwakel, 13.00 – 21.00 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur
Yvonne Keuls vertelt, € 10,- Thamerkerk, 14.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Braderie Oude Dorp
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
Intocht Sinterklaas, Marktplein
Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en Stabat Mater
van Haydn, De Burght, 20.15 uur
Ofﬁciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten
en activiteiten voor de rest van het
jaar op onze website www.uithoorn.
nl/activiteiten. Meer informatie over
de buurtbeheeracties: Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl.

ze laatste werkzaamheden (in week
40) kunnen stankoverlast veroorzaken. Bovendien kunnen bewoners
dan tijdelijk het riool niet gebruiken
omdat dit gedeeltelijk is afgesloten
is op het moment van de werkzaamheden. De betrokken bewoners hebben daarover een brief ontvangen
met meer informatie.

TIJDELIJKE
VERKEERSHINDER
DRECHTDIJK

B&W zullen binnenkort een bouwvergunning 2e fase afgeven voor de
bouw van 8 appartementen en een
woning op het perceel Drechtdijk 31.
Vooruitlopend daarop mag de aan-

nemer alvast beginnen met heiwerkzaamheden. De bouw zal ongeveer
een jaar duren. Vanwege de werkzaamheden moet bouw- en heimateriaal worden aangevoerd. Het materiaal zal worden gelost vanaf de
Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en
toe hinder voor het verkeer. Volgens
de aannemer zullen de stremmingen
per keer zo’n 15 minuten duren. De
aanvoer van materialen zal plaatsvinden op werkdagen tussen 08.30
uur en 13.00 uur, maar niet tijdens
de spits. De bouwmachines mogen
uitsluitend draaien op maandag t/m
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.
De omwonenden zijn per brief ingelicht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële 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 mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u
vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon
0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële
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 bibliotheek 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 be-

zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
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 bezwaarschrift 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 vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 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 voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
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 grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de
rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Zijdelveld begraafplaats, lichte bouwaanvraag voor het oprichten van een tuinberging.
De Legmeer
- Legmeerplein 1, sloopaanvraag voor het slopen van De Kwikstaart + gymzaal,
De Tourmalijn, Kinderdagverblijf inclusief schoolplein en bijgebouwen.
Zijdelwaard
- Helene Swarthlaan 1, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
- Helene Swarthlaan 4, sloopaanvraag voor het slopen van De Dolﬁjn inclusief
schoolplein.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 43, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de voorgevel.

Vervolg op volgende blz.

WWW.UITHOORN.NL
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Officiële mededelingen en bekendmakingen
Vervolg van vorige blz.

-

	KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
	BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 1 januari 2011 en daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het hierna te
noemen bouwplan:
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van tijdelijke kantoorunits.
Genoemd bouwplan ligt van 2 oktober 2009 tot en met 12 november 2009 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 ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 9, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 4 november 2009.
- Irislaan 32, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 5 november 2009
- Hooilaan 4, vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing en een vlonder. Beroep: t/m 11 november 2009.

Randweg 121, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfshal d.m.v. een tussenvloer, twee liften en twee vluchttrappen. Bezwaar: t/m 2
november 2009.
- Drechtdijk 72, vergunning voor het slopen van het bestaande bijgebouw/aanbouw aan het hoofdgebouw en de betonnen terrasplaat. Bezwaar: t/m 3 november 2009.
Meerwijk-Oost
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en
Kano Vereniging voor het organiseren van de roeiwedstrijd Amstel-Drecht regatta op 4 oktober 2009.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan, vergunning aan de heer R. Maassen voor het in gebruik
nemen van een gedeelte van de openbare weg t.h.v. De Dolfijn voor het plaatsen van 1 zeecontainer van 19 t/m 24 oktober 2009. Bezwaar t/m 4 november
2009
De Legmeer
- Bertram, vergunning aan Mourik Groot Ammers voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van 2 schaftketen, 1 ecotoilet en bouwmateriaal tot en met 2 oktober 2009. Bezwaar t/m 4 november
2009
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan en omgeving, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn
voor het organiseren van de Vakantie Makelaarloop 2010 op 31 januari 2010.
Bezwaar t/m 2 november 2009
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan mevrouw P. van den Berg voor
het organiseren van een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs op
26 september 2009 en 31 oktober 2009 van 9.30 tot 11.30 uur in De Scheg.
Bezwaar t/m 5 november 2009
- Herman Gorterhof 110, vergunning voor het veranderen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 5 november 2009.

Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Promobase voor het plaatsen van 6 driehoeksborden om bekendheid te geven aan het bewonersoverleg Meerwijk op 30 september 2009
en 7 driehoeksborden om bekendheid te geven aan het bewonersoverleg Zijdelwaard op 13 oktober 2009. Bezwaar t/m 30 oktober 2009
	Collectevergunning
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan mevrouw P. Zaat om van 22 t/m 27 november 2010 in de gemeente Uithoorn te collecteren voor het “Nationaal MS Fonds”. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit tot uiterlijk 27
oktober 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift
kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift
brengt de rechtbank kosten in rekening.
	Ter inzagelegging tekeningen locaties 25 extra
	ondergrondse papier- en 5 textielafvalcontainers
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 30 september t/m 11 november 2009 locatietekeningen ter inzage liggen in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek en dorpshuis De Quakel. Het gaat om tekeningen waarop de locaties voor extra ondergrondse papier- en textielcontainers staan aangegeven.
Iedereen kan gedurende de inzageperiode van 30 september t/m 11 november
2009 zijn of haar zienswijze indienen. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen een definitief standpunt innemen over de locaties waar de afvalcontainers worden geplaatst. Nadere informatie: de heer H. Boud, tel. 513111.

w w w . u i t h oo r n . n l
gezellige vrouw,
70-75 jaar

om samen iets te
ondernemen
tel. 0297-329785

3UPER FORMULES VOOR SOEPELE
GEWRICHTEN NU SUPER VOORDELIG

Leefvitaal Glucon Combi voordeelbon

✃

AlleenstAAnde mAn
78 jAAr zoekt

Al jaren geldt Glucon Combi als één van de meest verkochte gewrichtenformules van Nederland. Vele duizenden Nederlanders weten

10.korting

inmiddels dat de unieke en hoogwaardige combinatie van
Glucosamine en Chondroïtine de gewrichten soepel houdt

Te koop:
Kinder/babykamer ledikant,
en de opbouw van kraakbeen ondersteunt!
commode, 1-pers. bed, bureau
zeer mooi mdf kwaliteit wit 200
euro. Poppenwagen 10 euro.
Tel. 0297-523616
s 6OOR SOEPELE GEWRICHTEN
Te koop:
Ds. badjas z.g.a.n. mt. 48-50 7,50 s 6OOR DE OPBOUW VAN HET KRAAKBEEN
euro. Rijn eetk. stoeltjes 25 euro p.st. Lage kleuter knutseltas 'OED VOOR DE SMERING VAN DE GEWRICHTEN
fel 10 euro. Tel. 0297-563722
Te koop:
Hr. kostuum 1x gedr. z.ga.n. mt.
54 25 euro. Nw. overcompl. keukenkraan + toebeh. 45 euro.
Tel. 0297-563722
www.leefvitaal.nl
Te koop:
Mooie camrecorder VHS compact systeem Hitachi type VH- Gratis weghalen ±16 m2 geAangeboden:
Te koop:
wassen grindtegels 40x60.
83E in koffertje 140 euro.
Gratis afhalen spoorbielzen.
Achterrek voor motor univerTel. 0297-562697
Tel. 0297-892088
Tel. 0297-567999
seel met beugels 35 euro. 3x
Nokia batterijen type BL-5C v.a.
7,50 euro of ruilen voor
BL-5F.
Tel. 0297-892088
Gevraagd
Speeltoestellen voor tuin,
schommel, glijbaan, klimtouw
of rek voor 6-jarige.
Tel. 0297-761264/
06-47761438
Te koop:
Autobed 217/95 excl. matras
90/200 75 euro rood laag op de
grond. Fiets 12 inch zonder zijwielen 20 euro.
Tel. 0297-523305
Te koop:
 "$" "'"
2 palissander stoelen met
oudrose vr.pr. 300 euro. Koperen bureaulamp 35 euro.
Schommelstoeltje 30 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
"   "" " 
Omafiets 90 euro. Batavus fiets
 "  
21 v. 85 euro. Heggenschaar
elektr. 35 euro. Jongensfiets
v.a. 40 euro. Mountainbike v.a.
40 euro.
Tel. 0297-565601

Bijv. 2x
Glucon Combi
39,90 nu voor

Glucon Combi

Voordeelbon is geldig bij onderstaande
drogist(en) t/m 2 weken na verschijning.

29.90

bij aankoop van 2 verpakkingen

Op Glucon Combi, Clucon Combi Max en Glucon Combi Vloeibaar

Apotheek-DIO Drogisterij Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn Tel.: 0297-566886
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Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur
OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00
Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

NIEUWE MEERBODE - NIEUWE MEERBODE

* Te koop:
Witte kinderstoel en aankleedkussen samen 20 euro.
Tel. 0297-323683
Te koop:
Leuk wit Ikea bed + onderschuifbed + 2 Ikea matrassen
90x2 mtr. 150 euro.
Tel. 0297-564912
Te koop:
Rollator i.z.g.st. 15 euro. Grote
doos Ministeck 10 euro. Campingbedje i.g.st. 15 euro. Servies 15 euro.
Tel. 0297-560262
Te koop:
Nw. in verpakking spel Adel verplicht 10 euro.
Tel. 06-12644886
Te koop:
Zonnescherm knikarm 3,50 lang handbed.
geel-wit gestreept 150 euro.
Tel. 0297-546828
Te koop:
Buggy van Prenatal met nw. regenhoes 20 euro. Tweeling
wandelwagen compl. 70 euro.
Tel. 0297-567103
Te koop:
Peuter/kleuter schommel erg
veilig i.pr.st. 12 euro. Salontafel 15 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
3 jonge kittens 2,50 week oud
2 zwart en 1 tijgerkleur 10 euro
p.st. Mogen 7 november weg.
Tel. 0297-561074
Te koop:
Zwitserland vignet 15 euro.
Tel. 0297-562010
Te koop:
Printer inkjet HP deskjet 3845
z.g.a.n. 25 euro.
Tel. 0297-567574
Te koop:
Batavus meisjesfiets 8 tot 12
jaar i.z.g.st. 75 euro.
Tel. 0297-540717

Gevraagd:
Antiek speelgoed. Treinen, auto’s, stoommachines. Blikken
speelgoed. Dinky toys, etc. Ook
hele verz. modelauto’s en ant.
speelgoed. Tel. 0297-778469

Te koop:
Pastelkleurige overgordijnen
kamerbr. + rail 50 euro. Mooi
kanten vitrageval br. 460m
h.60cm als nw. 25 euro.
Tel. 0297-562333

Te koop:
Skelter 35 euro. Ladenkastje 5
euro. Wit bureau 15 euro. Grenen computerbureau 35 euro.
Buggy 7,50 euro.
Tel. 0297-532460

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Dikverdiende overwinning
voor KDO Meiden C1

De Kwakel - Op deze prachtige zaterdag middag reisden de meiden
van KDO MC 1 af naar Badhoevedorp voor de competitiewedstrijd
tegen Pancratius.
Met onze nieuwe aanwinsten Tessa
de Groot, Lisa Schalkwijk en Cynthia van Kruiselbergen in de gelederen maakten we ons op voor een
leuke pot voetbal.
We starten zoals altijd met lekker
aanvallend en goed overspelend
spel. Dit aanvallende spel
resulteerde in vele kansen voor onze
snelle spits Dewi Hamacher. Helaas
trof ze tot 3 keer aan toe de paal!
Ook Manon Gortemulder had een
prachtig schot op doel, die helaas
door de keepster van Pancratius net
naast geslagen werd. Door een misverstand van de laatste vrouw, Kim
van den Hoek en keepster Cynthia
van Kruiselbergen scoorde Pancratius geheel tegen de verhouding in
1-0. Dit was tevens de ruststand.
Met Kim van Doorn rechtsvoor en

Demi Voorn rechtsachter begonnen
we de 2e helft zo mogelijk nog fanatieker

Uit een prachtig opgezet samenspel op het middenveld door Tessa
Tousain, Denise Krijvenaar en Anika Jansen kwam de bal voor de voeten van Dewi Hamacher, maar deze werd genadeloos neer gelegd
binnen de 16 meter. De strafschop
werd door Denise Krijvenaar koelbloedig binnen getikt. Door deze
stand, leek het wel of alle KDO meiden nog een tandje bij zette. De ene
na de andere prachtige actie kwam
voorbij, wat resulteerde in 1-2. 1-3
door Dewi Hamacher. Ook Tessa de
Groot en Manon Gortemulder waren weer dicht bij een doelpunt. Na
de wisseling van de laatste vrouw,
moest KDO nog even hun plek vinden, waar Pancratius dankbaar gebruik van maakte 2-3.
De verdediging van KDO, Judith de
Rijk, Naomi Bertolino, Tessa Tousain

en Demi Voorn ging weer staan als
een huis en hoefden verder alleen
nog wat doorgeschoten ballen op
te ruimen. De aanvallers zetten hun
schouders er weer onder wat in nog
een doelpunt, daarna werd ze gewisseld, van Dewi Hamacher leidde 2-4.
Pancratius werd door KDO op eigen
helft terug gedreven en kreeg heel
KDO over zich heen.
De losgebroken Kim van den Hoek
scoorde na 2 keer eerder gemist te
hebben het 5e doelpunt voor KDO.
Dit was weer een knappe wedstrijd
van het 1e jaars C-meiden team van
KDO.
Lijkt je het ook leuk om in een meisjes elftal te voetballen? Bij KDO
hebben we ook
een MD en ME team, dus je speelt
altijd met leeftijdsgenoten.
Kom vrijblijvend eens mee trainen op maandag en woensdag van
18.45 tot 19.45 uur.

Legmeervogels zaterdag houdt
Enorme bijdrage Rabobank
schade beperkt: 2-6 (1-4)
Uithoorn - De thuiswedstrijd van
Legmeervogels tegen Vliegdorp uit
Soesterberg was een eenzijdige
wedstrijd. Legmeervogels was gewaarschuwd en wist dat de uitslagen van Vliegdorp meestel met
dubbele cijfers waren geëindigd.
Het spel speelde zich hoofdzakelijk
af op de speelhelft van Legmeervogels.
Legmeervogels startte, net zoals
Vliegdorp, in een 4.4.2 opstelling. De
eerste fase is Vliegdorp meer aan de
bal. Te zien is dat ze elkaar gemakkelijk weten te vinden en er wordt
rustig rond getikt. Als Legmeervogels aan de bal is komt het er voetballend goed uit en weet het doel
van Vliegdorp te vinden. Na 10 minuten vindt Vliegdorp het welletjes
en doet er een tandje bij. Het begint
met een buitenspeldoelpunt. In de
12de en 14de minuut is het wel raakt

en kijkt Legmeervogels tegen een 02 achterstand aan. Legmeervogels
moet van tactiek veranderen en gaat
meer in de aanval. Het overschakelen naar de aanval geeft Vliegdorp in de 20ste minuut nog de gelegenheid om de 0-3 te scoren. Toch
heeft het op de aanval overgaan in
de 23ste minuut resultaat. Een mooie
opgezette Legmeervogels aanval
met in de hoofdrol Wesley Roberts.
Wesley omspeelt een paar verdedigers en speelt zich zelf vrij voor het
doel van Vliegdorp. Hij rond de aanval af met een mooi doelpunt 1-3. In
de 43ste minuut wordt het 1-4 door
een mooie Vliegdorp aanval, recht
door het midden.
Na de rust begint Legmeervogels
met twee wissels. Vliegdorp wil
toch iets aan het doelgemiddelde
doen en start met een 4.3.3. Tweede
helft geeft een zelfde spelbeeld, een

aanvallend Vliegdorp en een verdedigend Legmeervogels. Een aanval van Vliegdorp in de 50ste minuut
zorgt voor de 1-5 na een dekkings
fout in de Legmeervogels verdediging. In de volgende 20 minuten gebeurd er eigenlijk niets het lijkt erop
of Vliegdorp genoegen neem met
deze stand. Toch is er nog een keepers fout voor nodig om Vliegdorp
te laten scoren. Jos van Duykeren
miste de bal bij het oprapen en een
Vliegdorp aanvaller kan zo doorlopen 1-6. Jos keepte overigens een
puike wedstrijd. In de 85ste minuut
krijgt Legmeervogels nog een hoekschop. Deze wordt door Dave van
de Schinkel genomen en door Bas
Righarts kogelhard in het dak van
het doel geschoten 2-6. Vlak daarna krijgt Vliegdorp, net buiten de 16
meter, een vrije schop die op de lat
eindigt. Legmeervogels krijgt daarna nog enkele mogelijkheden om de

Coöperatiefonds

Uithoorn - Zaterdag jl. ontvingen
wij een brief van het Rabobank Coöperatiefonds met een reactie op
onze aanvraag met betrekking tot
de nieuwbouw.
Hier volgt de letterlijke tekst uit een
deel van de brief:
“Uw verzoek om een bijdrage uit het
coöperatiefonds voor de uitvoering
van uw niewbouwplannen is inmiddels behandeld in de cfc-vergadering van onze bank. Met genoegen

deel ik u mede dat de Coöperatiefondscommissie heeft besloten uw
verzoek te honoreren. Dat betekent
dat u een donatie uit ons Coöperatiefonds ontvangt van € 29.750,00
(incl. BTW) te besteden aan de minder validen lift …………………..”
“de cfc onderschrijft het belang van
waarde aan maatschappelijke betekenis van KDO, die volledig aansluit
bij de doelstellingen van het Coöperatiefonds. Een goede enthousiaste

vereniging vervult een belangrijke
functie in onze maatschappij.”
Ik kan u zeggen dat wij als bestuur
van KDO meer dan enorm blij zijn
met zo’n bijdrage die uiteraard volledig ten goede gaat komen aan de
minder valide lift waaraan wordt gerefereerd. De minder valide lift is bij
uitstek nodig om de toegankelijkheid van ons gebouw te vergroten.
Peter Oudshoorn

De Springschans onverslagen
de nummer 1
Uithoorn - Woensdag 23 september stonden de scholen Kwikstaart,
de Zon, de Regenboog, de Springschans en de Anthoniusschool klaar
om een sportieve middag te gaan
handballen op het K.D.O. terrein.
Bij de jongste groepen 3 en 4 zijn
de teams gemengd met jongens en
meisjes bij elkaar. Het team van de

Springschans had een paar fanatieke jongens. Jim, Jelle, Max en Berend waren goed aan het storen bij
de tegenpartij , zij kregen daardoor
met regelmaat de bal in het bezit en
konden
Veel doelpunten maken. Soms waren ze even vergeten dat de meiden
Chinouk, Yael, Lisanne en Siena vol-

op mee naar voren renden. Tevens
probeerde zij de verdediging goed
dicht te houden als de tegenpartij er aan kwam. Stefan was 3 wedstrijden de keeper en dat ging supergoed. Door alle 4 de wedstrijden
te winnen werd de Springschans de
nr. 1 in hun poule en mocht de beker mee naar huis. Samen met juf

Bridgeclub ABC Uithoorn
viert twintigjarig bestaan
Uithoorn - Zo’n twintig jaar geleden waren er 8 mensen die wat
bridgelessen hadden gehad, maar
die naar eigen mening nog onvoldoende kundig waren om op een
club te gaan. De toen tweeënzestigjarige Jan van Rijk, die in de regio een bekende bridger was wilde het groepje wel onder zijn hoede nemen.
Zo kwam in september 1989 Bridgeclub ABC Uithoorn tot stand. Het
betrof allemaal gepensioneerden en

Legmeervogels D3 verliest
van Aalsmeer
Regio - Ondanks een aantal
geblesseerden vertrok
Legmeervogels met 12 spelers.
Hopelijk is snel iedereen weer fit.
De eerste helft was opvallend,
de eerste 10 minuten waren
volledig voor LMV, ze zochten de
combinatie op, en speelden op
dat moment constant op de helft
van de tegenstander. Hierdoor
kregen ze wel 6-7 corners, en ook
een aantal kansen. Maar het lukte
niet om te scoren. Na 10 minuten
werd er minder gecombineerd,
dat kwam misschien ook door de

tegenstander en ontstond er een
gelijke strijd. Het laatste deel van
de eerste helft was weer meer
voor LMV, ze kwamen regelmatig
bij het doel van Aalsmeer, en zelfs
een hard afstandschot van Chendo
Melgers en een schitterende rush
van Ricky van Putten hielpen ons
niet aan ons doelpunt. Vervelend
was dat Aalsmeer 1 kans, nou
ja kans, counter nodig had om
ons ook nog aan een onterechte
achterstand te helpen, 1-0. De 2e
helft was gelijkwaardig, er werd
met enorm veel inzet gespeeld,

maar het lukte LMV niet de
wedstrijd naar hun hand te zetten.
Over en weer wat kleine kansen,
maar beide teams kwamen niet
tot scoren. Aan het eind leken alle
krachten weg, misschien niet gek
na alle inzet die LMV had getoond.
Het bleef dus 1-0 voor Aalsmeer,
onterecht, maar dat gebeurd soms.
Na afloop was er toch nog reden
tot een klein feestje, 2 jarigen,
Chendo Melgers en Lars Veenhof,
gefeliciteerd. En, volgende week
een nieuwe kans!

dus kon er overdag gespeeld worden. Begonnen in OASE is de club
uitgegroeid tot wellicht de grootste bridgeclub in Uithoorn. De club
heeft inmiddels zeventig leden. Jan
van Rijk heeft zich gedurende die
twintig jaar ingezet en de leden gestimuleerd om het mooie bridgespel
te beoefenen. Op donderdag 24 september werd het jubileum gevierd in
De Meijert in Mijdrecht. Hier werd
een Crazy Bridgedrive gespeeld, de
leden voorzien van een hapje en
een drankje en er werd afgesloten

met een voortreffelijk diner.
Uiteraard werd in de diverse speeches aandacht besteed aan de twintigjarige historie van de club, maar
het hoogtepunt was wel de benoeming van dé bridgeleider tot erelid. Dit ging gepaard met de overhandiging van een mooie oorkonde, waarop de ontvanger bijzonder
trots was. Gezien het enthousiasme
van de leden ziet het er naar uit dat
de club, ondanks dat er meerdere
tachtigers lid zijn, nog een zonnige
toekomst tegemoetgaat.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 30 september 2009

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 werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRouWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EditiE 3:
uithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EditiE 2
oplAAg 14.950
EditiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBodE.nl

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
de Ronde Venen/uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.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
eetstoornissen. Landelijk infonr.
071-5234234. www.imet.nl

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

vvv/ANwB
VVV de Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 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, thuiszorg,
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, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: 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
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Tentoonstelling in Galerie
Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen
Fort a/d Drecht
GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

Uithoorn - Tot en met 25 oktober
kunt u nog de bijzondere tentoonstelling “Vormentaal in papier en
textiel” bewonderen in Galerie Fort
a/d Drecht.
Geëxposeerd worden werken van
papier en textiel van gerenommeerde kunstenaars.
De papieren objecten van Luis
Acosta zijn door hun driedimensionale werking een lust voor het oog.
Deze kunstenaar heeft onlangs in
een galerie in New York twee papieren armbanden en een collier in
primaire kleuren verkocht. Deze sieraden worden geschonken door de
koper aan het Museum of Arts en
Design in New York om daar te worden opgenomen in de permanente collectie.
Saskia Weishut maakt prachtige felgekleurde wandobjecten van textiel en andere materialen en Klazien

Jorritsma weeft met verschillende
garens en materialen, waarbij verrassende resultaten ontstaan.
Nynke van Amersfoort verrast eenieder door haar objecten van papier
en sieraden. Haar driedimensionale
op wigwams lijkende objecten zijn
heel bijzonder.
Tenslotte is er Frans Boelen met
haar sieraden. Haar materiaalkeuze
is hoogst origineel: stenen, mineralen schelpen, veren kralen en buigzame fluwelen vormen de prachtigste ringen en colliers die een lust
voor het oog zijn en heel prettig te
dragen.
De tentoonstelling is geopend op
donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
en vrijdag, zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur.
Galerie Fort a/d Drecht kunt u vinden aan Grevelingen 50 in Uithoorn.
www.galeriefortaandedrecht.nl

IVN-lezing ‘Dieren op het
spoor’ in De Woudreus
Regio - Als we over diersporen
spreken, denken we over het algemeen aan pootafdrukken.
Maar zo vaak kom je een prent, zoals men een afdruk van een poot
noemt, niet tegen, aldus Wim Koch.
Denk ook eens aan veren, keutels,
etensresten, botten.
Wim Koch is een ervaren diersporen-zoeker. Hij kent veel verhalen
uit de praktijk.
Op dinsdag 6 oktober heeft IVN hem
uitgenodigd daarover een dia-lezing
te komen geven. Het laatste halfuur

Dinsdag 3 november lezing “Werkt
de evolutie ook nu nog” en dinsdag
1 december lezing “Mieren”.

Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis, bij
The Readshop in Vinkeveen en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht.
Haar verhalen gaan over gewone
mensen in min of meer gewone omstandigheden, maar dan wel in Zuid
Amerika en landen zoals China, Tibet, Vietnam en Mongolië, maar bijvoorbeeld ook Estland.

Incident Neville Chemical
Europe B.V.
Uithoorn - Op donderdag 24 september jl. heeft om 10.30 uur een
incident plaatsgevonden bij Neville Chemical Europe B.V. in Uithoorn.
Tijdens het opwarmen van een tank
is een harsolie/watermengsel gaan
koken, waardoor er een emissie van
damp en kleine druppeltjes is ontstaan. Hierdoor is er een hoeveelheid harsolie op de openbare weg
en in de Amstel terechtgekomen.
Neville Chemical Europe B.V. wil benadrukken dat in tegenstelling tot
eerdere berichtgeving in de media
er geen grote hoeveelheden xyleen
in de Amstel zijn gelopen.
De vrijgekomen olie is door de Cindu bedrijfsbrandweer met schuim
afgedekt. De olie op de Amstel is
in overleg met het bevoegde gezag met olieschermen geïsoleerd. In
de loop van de middag is de Amstel
schoongemaakt. De opruimwerkzaamheden op de Amsteldijk hebben tot ca. 2:30 uur ’s nachts geduurd. Op 25 september is een deel
van de Neville installaties gereinigd.
Deze werkzaamheden hebben tot
ca. 18.00 uur geduurd. De overige
schoonmaakwerkzaamheden worden vanaf maandag 28 september
uitgevoerd.
Diverse voorbijgangers zijn door de
emissie gereden. Hierbij is een fiet-

ser ten val gekomen en zijn enkele
voertuigen vervuild. Een viertal personen is onwel geworden. De fietser en de overige personen zijn door
ambulancepersoneel onderzocht en
zo nodig doorverwezen naar het ziekenhuis. Zij voelen zich inmiddels
weer goed.
De totale afhandeling van het incident is uiteindelijk gebeurd onder
verantwoordelijkheid van de diverse
externe hulpdiensten. Daarbij is een
groot gebied rond het bedrijf afgesloten. Dit werd nodig geacht in het
kader van de openbare veiligheid.
Ook is de informatievoorziening via
de officiële kanalen geregeld.
Het incident en de afhandeling ervan hebben veel overlast voor de
omgeving veroorzaakt. Naast geurhinder is veel hinder ondervonden
van de getroffen maatregelen. Ook
zijn diverse tegenstrijdige berichten in de media gekomen, waardoor onrust bij omliggende bedrijven en omwonenden is ontstaan.
Het bedrijf betreurt deze gang van
zaken zeer. De directomwonenden
zijn middels een brief door het bedrijf over de gebeurtenissen geïnformeerd.
De oorzaak van het incident wordt
momenteel onderzocht en zal aan
het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen
Mijdrecht - Een voetdeskundige
brengt dinsdag 6 oktober een bezoek aan Leemans Schoenen aan
het Raadhuisplein 12. Gedurende de
hele dag zal deze specialist mensen
met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven
over de werking van de Vibrionveer,
een nieuwe Zweedse uitvoering.
De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool.
In tegenstelling tot de rationele
steunzool, die vaak hard en statisch
is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en bloedsomloop. Het dagelijks
elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of
pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en
Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen
met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer ver-

Grenzeloos investeren
in onderwijs

is gereserveerd voor een ludieke afsluiting met diverse schedels van
zoogdieren en vogels en wat bijzondere diersporen.
De lezing begint om 20.00 uur en
vindt plaats in het NME-Centrum
“De Woudreus” aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Entree: drie euro, (leden en donateurs hebben gratis toegang.

Carolijn visser opent
lezingen bij Venen Literair
Vinkeveen - Komende vrijdag 2 oktober opent de schrijfster van vele reisverhalen, Carolijn Visser, de
nieuwe reeks lezingen van Venen
Literair in De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.
Toegangskaarten ad 7,50 euro zijn
uitsluitend in voorverkoop te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in

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

betert op buigzame wijze de stand
en de holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door
verende kupolen ondersteund en de
voet kan weer natuurlijk afrollen. De
pijn neemt door deze behandeling
af en spieren en banden worden
weer krachtiger. Ook wordt door het
verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een
goede doorbloeding bevorderd. Bijkomend voordeel van de Fussgold
Vibrionveer is het handzame formaat: de Zweedse vinding past in
bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden, kunnen
zich uitvoerig laten informeren over
deze Zweedse uitvinding. Het advies
van de specialist is kosteloos. Wel is
het zaak vantevoren een afspraak te
maken.
Leemans Schoenen is telefonisch
bereikbaar via tel. 0297-264655.

Wajir Live
Na de zomerstop zullen we in deze rubriek weer regelmatig verslag doen
van ons werk en van de ontwikkelingen in de landen waar de SOS onderwijsprojecten steunt. Dat is in Nepal, Guatemala, Tanzania, Ecuador, Sri
Lanka en Kenia. Deze keer iets over een recent initiatief van jongeren uit
Wajir in Kenia.
De Stichting Welzijn Wajir (SWW) met voorzitter dokter Groeneveld uit Wilnis besteedt de laatste jaren onder andere aandacht aan de oudere jeugd.
Aanleiding was het resultaat van een onderzoek naar de beleving van de
jeugd in Wajir. Veel troosteloosheid en mismoedigheid onder meisjes die
geen kans krijgen om verder te leren na de basisschool en jongeren met
weinig perspectief op werk of op een zinvolle tijdsbesteding. Ze voelen zich
vaak nutteloos en niet gehoord. Ouderen en leiders durven ze niet aan te
spreken.
Vooral Daniëlle, een door SWW uitgezonden jeugdwerker, wist in eerste instantie groepen jongeren te motiveren en aan te zetten tot activiteit. Langzamerhand groeit hun zelfbewustzijn en dwingen ze door hun houding en
inzet respect af bij ouderen. Een groep jongeren maakt zich nu nuttig voor
de samenleving door lessen te geven aan ongeletterde ouderen en geeft
lessen op basisscholen over gevoelige onderwerpen als vrouwenbesnijdenis en voorlichting over drugsgebruik.
Hun initiatief tot het maken van een jeugdkrant werd mede door de Stichting mogelijk gemaakt. De enthousiaste jongeren worden niet gehonoreerd
met geld, maar met bonnen waarmee zij cursussen kunnen gaan volgen
(‘Vouchers-for-learning’).
En nu is met trots de eerste editie van Wajir Live, een magazine voor jongeren in Wajir, verschenen. Het blad brengt zeer actuele onderwerpen onder de aandacht van jongeren en betekent een grote stap voorwaarts. In dit
eerste blad dat eens in de 3 maanden verschijnt, wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Het bezoek van Obama aan Wajir in 2006 en de inspirerende invloed
daarvan op de jongeren in Wajir
- Jongeren en vrije tijd
- Een stuk getiteld: “Onwetendheid of verwaarlozing”?
- HIV/Aids probleem
- Het rioleringssysteem
- Een anekdote over uithuwelijking, getiteld: “De verloving die niet plaats
vond”
Het toont dat er de laatste jaren veel gebeurd is in hun bewustwording en
benadrukt weer eens het grote belang van onderwijs en mogelijkheden tot
communicatie.
Ad Groeneveld

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  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn is er weer en wel
aanstaande zaterdag 3 oktober.
Kom dus allen, dit is de tweede ruilbeurs van het nieuwe seizoen en er
is ruimte genoeg om postzegels te
ruilen. Vanzelfsprekend is het op
deze beurs zoals altijd weer gezellig om bij een kopje koffie te praten
over uw filatelistische hobby. Er zijn
altijd leden van de filatelistenvereniging aanwezig, bij wie u informatie
kunt inwinnen over het verzamelen
van postzegels.

Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat vind je op deze
ruilbeurs. De vertrouwde handelaren zijn weer aanwezig.
Ook de jeugd is zeer zeker welkom
om te ruilen en om eventuele vragen over het verzamelen van postzegels te stellen.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur
tot 15.00 uur en wordt gehouden in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1.
Wilt u meer weten, bel dan 0297525556.
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Hondenschool heeft
eindelijk eigen
uitlaatlandje
Regio – Na een lange zoektocht
naar een stuk land voor de hondenschool en uitlaatservice is hun inzet
beloond.
Sinds 15 september jl. hebben ze de
beschikking over een terrein naast
het handelsgebied op de Bosdijk
in Portengen. Om dit samen met
de hondenbezitters te vieren nodigen zij u uit voor de officiële ope-

Vijf gewonden bij
aanrijding

ning op zondag 4 oktober a.s. De officiële opening is om 14.00 uur en
wordt daarna gevierd met een hapje
en een drankje.
U vindt hen op het recreatieterrein
de Bosdijk in Portengen, afslag Bosdijk 4 tot en met 10. Al is het terrein
bedoeld voor honden, tijdens de
opening mogen zij er niet bij zijn.

First Lego League op de
Molenlandschool
Mijdrecht - OBS Molenland neemt
deel aan een wedstrijd van techniek:
“First Lego league”.

Flitsende start van het
nascholingsjaar techniek
voor het basisonderwijs
Wilnis -Vorige week dinsdag ging
vanuit de Technotheek voor het basisonderwijs het vierde nascholingsjaar op het gebied van techniek van
start. Deze nascholingsavond werd
gehouden op de OBS Willespoort in
Wilnis en werd bezocht door 43 leerkrachten. De avond begon met een
presentatie van Helene de Kruijs.
Het bedrijf BAYER, waar zij werkzaam is, wil graag het project ”Techniek en Klimaatbeheersing” ondersteunen. Tevens nodigde ze de basisscholen uit om mee te doen aan
een tekenwedstrijd waarin techniek,
milieu en natuur een grote rol spelen. De scholen hebben nog ruim de
tijd, want tot april 2010 kunnen de
leerlingen deelnemen.
Hierna gingen de leerkrachten verdeeld over drie workshops met techniek aan de slag. De eerste workshop werd gegeven door Arno Stam
van C3. Op enthousiaste wijze werden er door hem veel lessuggesties
aan de hand gedaan betreffende
“Techniek en chemie”. Doordat de
leerkrachten op deze avond zelf vele proefjes konden uitproberen, zijn

ze nu aardig op de hoogte betreffende de mogelijkheden op het gebied van chemie.
De tweede workshop werd gegeven door Margot Lemmens van Opitec. Daar konden de leerkrachten
geheel thuisraken op het gebied
van houtbewerking. Er werden toverstandaards met pennen en een
handig magneetsysteem, houten
fluitjes voor bij de muziekles en ratels gemaakt. Tot slot waren er drie
studenten van de Technische Hogeschool Eindhoven gekomen, die namens de Stichting Techniekpromotie uitleg kwamen geven over “Lego Mindstorms”. De leerkrachten
leerden hier hoe robots geprogrammeerd kunnen worden en vervolgens een parcours met een maanlander konden afleggen. Het was
voor iedereen weer een heel gezellige en leerzame avond waarvan er
dit schooljaar nog zeker drie zullen
volgen! Dan zal ook gebruik kunnen worden gemaakt van de nieuwe Toptechniekwerkplaats van OBS
Willespoort, die eind november zal
worden geopend.

Binnen dit project worden kinderen
uitgedaagd om in teamverband een
volledig autonome robot met technisch Lego te ontwerpen, te programmeren en te bouwen.
Daarbij maken ze gebruik van Lego Mindstorms system met Robolabs software. Met deze robot moet
tijdens de wedstrijden een opdrachtenparcours worden afgelegd, waarbij punten te verdienen vallen. Ook
wordt er aan de teams gevraagd
een onderzoek uit te voeren en hier

een korte presentatie over te geven.
Vrijdag 18 september was het dan
eindelijk zover: de kick-off van
“First Lego league”. Vier leerlingen
van OBS Molenland, Niklas, Martijn, Stefano en Ado mochten mee
naar Alkmaar waar de eerste aftrap
was van onze regio. De First Lego
League van 2009 staat dit jaar in het
teken van transport. De wegen raken overvol. Hoe kunnen we druk
op de wegen verminderen? Met dit
thema gaan deze jongens zich ook
bezighouden.
We wensen ze natuurlijk heel veel
sterkte en veel succes toe!

Beeldhouwen in
Amstelhoek
Amstelhoek - In het beeldhouw
atelier van Henny Heijnen in Amstelhoek zijn nog enkele plaatsen
vrij op maandagavond, dinsdagochtend, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
Wilt u eens proberen om een beeld
te maken in een zachte steensoort,

De Hoef - Op zaterdag 26 september werd in heel Nederland de zogenaamde burendag georganiseerd.
Deze dag is bedoeld om bewoners
samen iets te laten doen, hetzij een
buurtbarbecue, bomen planten of
de wijk schoonmaken.
Dorpscomité De Hoef heeft deze dag
omgedoopt tot Buur(t)jongerendag
met de bedoeling om samen met
de jeugd De Hoef te ontdoen van
zwerfvuil. Het Oranjefonds en Gemeente De Ronde Venen hebben
hieraan ook hun medewerking verleend middels subsidie en het ter
beschikking stellen van al het benodigde materiaal.
’s Middag om 13.30 uur stond er een
twintigtal kinderen met begeleiders

maar weet u niet zeker of het wel iets
voor u is, dan kunt u een paar lessen nemen en met een klein steentje beginnen. U betaalt per les.
Voor inlichtingen kunt u de website bekijken: www.hennyheijnen.
nl of telefonisch contact opnemen
met Henny Heijnen. Telefoon 0297560767

alsmede twee pony’s in de startblokken, uniform gekleed in een gele hes en een pet met het embleem
van Dorpscomité De Hoef. Vol enthousiasme hebben zij zich van hun
taak gekweten en het verzamelde
zwerfvuil ingeleverd bij De Springbok alwaar het in de containers verdween.
De hoeveelheid viel best mee en de
conclusie mag dan ook zijn dat De
Hoef best een schoon dorp is en dat
de bewoners zelf actief zijn om alles
netjes te houden.
Na een verfrissing werd er nog een
aantal waardebonnen voor speelgoed verloot onder de jeugd en om
ongeveer 15.00 uur kon iedereen, na
een snel gehouden schoonmaakactie, weer voldaan huiswaarts keren.

Op voordracht van het college van
kerkrentmeesters kreeg Piet Gijzen
uit Vinkeveen een zilveren draaginsigne uitgereikt. In 1979 volgde de
heer Gijzen zijn vader op als vaste
organist van Waverveen. In dit jaar
mocht zijn vader terugzien op 65 jaar
trouwe dienst. Vader en zoon hebben samen nu dus bijna 100 jaar orgelspel op hun naam staan.
In een dankwoord van ouderling
Winkel kwam naar voren dat de heer
Gijzen nu al ruim 30 jaar bijzonder
trouw zijn taken heeft vervuld. Of het
nu gaat om de diensten op zondag,
of om een rouw- of trouwdienst, of
het nu slecht weer is of niet, de heer
Gijzen bespeelt het orgel van Waverveen. In aanvulling op dit dankwoord
reikte kerkrentmeester Rijneveld het
insigne en de oorkonde uit vanwege

Gezien de ernst van de aanrijding
werd de Provincialeweg N201 gedurende 2,5 uur tussen de Rijksweg
A2 en de Provincialeweg N212 voor
al het verkeer afgesloten. De vijf gewonden werden naar verschillende
ziekenhuizen in de regio gebracht.
De Verkeerspolitie Utrecht heeft ter
plaatse een onderzoek ingesteld.

Tarieven van pontveer
Nessersluis zijn aangepast
De Ronde Venen - Het college van
B&W van de gemeente De Ronde Venen besloot dinsdag 22 september om met ingang van 1 januari 2010 nieuwe tarieven voor het
pontveer in Nessersluis te hanteren. De nieuwe tarieven zijn gecorrigeerd met de inflatie over de laatste
vijf jaar. Daarnaast is het aantal tarieven gereduceerd van 52 naar 12
verschillende categorieën.
Eens in de circa vijf jaar worden de
tarieven voor het pontveer in Nessersluis aangepast. De inflatie over
die periode wordt dan in de tarieven verwerkt. Behalve deze laatste
inflatiecorrectie is ervoor gekozen
om het aantal tarieven drastisch terug te brengen. Door de jaren heen
zijn er 52 verschillende tarieven ontstaan. Met de nieuwe tariefaanpassing wordt dit aantal terugbracht tot
12.

De Ronde Venen - In het begin van
de zomer is er een Hartenwensactie
van start gegaan voor bewoners van
Zorgcentra De Ronde Venen. Zo ook
voor de bewoners van Verzorgingshuis Gerardus Majella. De Hartenwensen werden financieel mogelijk
gemaakt door de Riki-Stichting en
met medewerking van familieleden,
medewerkers en vrijwilligers van
Gerardus Majella zijn er vele leuke
en mooie wensen mogelijk gemaakt!
Zo ging een bewoner weer eens gezellig naar de markt van Mijdrecht,
lunchen in Restaurant Rendez-Vous
en daarna een lekker visje kopen
bij de visboer. Een Koninklijk bezoek aan Paleis het Loo, of een be-

Veel bewoners van De Ronde Venen
maken regelmatig gebruik van het
pontveer in Nessersluis. Per overzetting wordt dan een klein bedrag
aan de pontbaas betaald. Daarbij
gelden er voor verschillende voertuigen aparte tarieven. Met ingang
van 1 januari 2010 gaat voor een enkele overzetting een voetganger bijvoorbeeld e 0,25 en een auto e 1,20
betalen. Voor mensen die vaak gebruik maken van de pont is het mogelijk om een kortingskaart aan te
schaffen. Met zo’n kaart kan 10 keer
van de pont gebruik gemaakt worden tegen een gereduceerd tarief.
Daarnaast blijven de aparte tarieven
voor bewoners van Nessersluis bestaan.
Het volledige overzicht met de nieuwe tarieven staat op
www.derondevenen.nl

De Douane constateerde in vier gevallen een overtreding van de belastingwetgeving en éénmaal verkeerd

Mijdrecht - De politie is een onderzoek gestart naar een insluiping in een woning aan de Rechthuislaan. Toen een 81-jarige vrouw
rond 10.45 uur terug kwam in haar
woning, vertelde haar echtgenoot
dat er net drie onbekende vrouwen
in de woning waren geweest. De
vrouw ontdekte toen dat er geld en

sieraden weg waren. De politie is op
zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over deze tot nu toe
onbekende vrouwen. De insluiping
heeft plaatsgevonden tussen 10.30
en 10.45 uur.
Heeft u informatie, neem dan contact op met het politie wijkteam De
Ronde Venen, via 0900-8844.

Taxichauffeur geschopt en
geslagen
Insluiping
mannen te vragen weg te gaan. De
mannen beginnen de chauffeur direct te schoppen en te slaan. De
chauffeur weet weg te komen als
een andere chauffeur ter plaatse
komt. De 37-jarige man reed direct
naar het politiebureau toe. Na onderzoek in de buurt konden de twee
geweldplegers, 18 en 20 jaar uit Vinkeveen, worden aangehouden.

gebruik van een handelaarskenteken. De UWV controleerde 85 personen. Bij vijf van deze was er mogelijk iets niet in orde met betrekking tot hun uitkering.
Verder kregen tientallen bestuurders een bekeuring voor diverse
overtredingen:
geen rijbewijs bij zich hebben – 16
maal geen kentekenbewijs bij zich
hebben – 13 maal rijden door verdrijvingsvak - 1 maal niet-functionerende richtingaanwijzer van aanhangwagen – 1 maal gladde banden
– 5 maal onleesbare kentekenplaat
– 1 maal niet APK-gekeurd – 1 maal
onverzekerd rijden – 1 maal ongeldig kenteken – 1 maal toch rijden,
terwijl het rijbewijs is ingevorderd.

In totaal werd bij 738 bestuurders
een blaastest afgenomen. Slechts
twee van hen bleken te veel te hebben gedronken en zij kregen een
proces-verbaal.

Vinkeveen - Op zaterdagnacht
werd een taxichauffeur geschopt en
geslagen. De twee verdachten werden later aangehouden. Omstreeks
01.20 uur reed de 37-jarige taxichauffeur uit Vinkeveen over de Herenweg. Plotseling stonden er twee
mannen voor zijn auto en lieten de
man er niet door. Op een gegeven
moment stapt de chauffeur om de

zoek aan Kasteel de Haar in Haarzuilens, zelf weer eens een taart maken, gezellig naar de Intratuin in Ter
Aar, een tocht maken met een koets,
een accordeonist op bezoek, het bijwonen van een show van hondenclub De Roedel, een bezoek aan een
Amsterdamse bar, een gezellig ontbijtje op bed, weer eens een familielid kunnen bezoeken dat je lang niet
hebt gezien, gewoon lekker wandelen en een gebakje eten bij de Hema,
of vliegtuigen kijken op het panoramaterras van Schiphol, álle wensen
hebben ze kunnen laten uitkomen!
Voor vele bewoners was het een dag
om nooit meer te vergeten en zeker
voor herhaling vatbaar!

Grote gecombineerde
controle
De Ronde Venen - De politie heeft
donderdagavond 24 september met
22 agenten een grote controle gehouden in Vinkeveen op de Provinciale weg N201, de Vinkenkade, de
Baambrugse Zuwe en de Groenlandsekade, evenals op de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Bij deze controle werkte de politie samen met de
Douane en de UWV.

Hervormde Gemeente zet
twee mensen in het zonnetje
het 30-jarig jubileum.
Daarnaast kreeg Gerrit Treur uit Wilnis een gouden draaginsigne uitgereikt door kerkrentmeester Rijneveld. De heer Treur was voorgedragen voor dit insigne vanwege zijn
40-jarig jubileum als administrateur
van de Hervormde Gemeente Waverveen. In deze functie is de heer
Treur niet zo duidelijk hoorbaar als
de organist. Nee, de administrateur
is veel meer op de achtergrond actief. Maar toch is dit werk niet onbelangrijk. Want al 40 jaar lang heeft
de heer Treur de financiën behartigd
van de gemeente. Zo heeft hij er bijvoorbeeld altijd voor gezorgd dat de
gastpredikanten hun geld ontvangen en jaarrekeningen kloppend
waren. Een belangrijke taak waarmee hij er stilletjes al 40 jaar voor
heeft gezorgd dat de Hervormde Gemeente van Waverveen heeft voortbestaan. Er was dan ook geen twijfel bij het college van Kerkrentmeesters om de heer Treur afgelopen mei
voor te dragen voor deze kerkelijke
onderscheiding.

moet, met als passagier een 37-jarige vrouw uit Uddel. De auto’s botsten frontaal op elkaar, waarbij de Ter
Aarenaar bekneld kwam te zitten.
Hij werd door de brandweer uit de
auto bevrijd. Ook de overige vier betrokkenen raakten gewond.

Hartenwensen gaan
in vervulling!

Buur(t)jongerendag in De
Hoef een succes

Waverveen - Tijdens een bijzondere gemeenteavond van de Hervormde Gemeente Waverveen werden afgelopen vrijdag twee mensen in het
zonnetje gezet.

Vinkeveen - Bij een frontale aanrijding raakten op zondagavond 27
september vijf mensen gewond.
Rond 19.05 uur reed een 24-jarige automobilist uit Ter Aar over de
Provincialeweg N201, komende uit
de richting van de Rijksweg A2 en
gaande in de richting van Mijdrecht.
Bij hem in de auto zaten zijn 24-jarige vrouw en hun 3-jarige zoontje. In een flauwe bocht naar rechts,
stuurde de automobilist niet met de
bocht mee. Daardoor kwam hij op
de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Daar kwam
hem op dat moment een 48-jarige automobilist uit Ermelo tege-

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 30 september 2009

R- E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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

Ja! Ja! planschade
Wat heb ik nu weer
gelezen.
Staat
het
estafetteplan
op
losse schroeven. Zijn
de
bedenkers
de
planschade voor een
miljoen in de begroting vergeten? Daar heb
je het nou. Net wat ik vorige week schreef. De
grote plannen worden altijd veel te rooskleurig
voorgesteld men “vergeet” altijd “per ongeluk”
(dat weten wij niet) een heel groot bedrag dat
later dan maar weer beschikbaar gesteld moet
worden. Dan moet de WOZ (Wet Onroerende
zaakbelasting toch?) maar weer een beetje
omhoog. Ja! Ja! Maar dat is tegen het principe
van de VVD. Die zijn allergisch voor belastingen.
Dus dat kan niet. Hoewel, bij de verhoging van
de WOZ ten behoeve van het zwembad hebben
ze niet hard gesteigerd en zijn ze er toch maar
even, net als de VVD wethouder Roosendaal en
de VVD burgemeester even van de principes
afgestapt. Hoe moet het dan? Minder woningen
voor starters? Dat is tegen de aangenomen
bepaling van de Raad dat er in elk plan minstens
25% goedkopere huur- of koopwoningen moeten
zitten voor ouderen, starters en onvolledige
gezinnen en gehandicapten. Toch? (Ze zitten
met 23% nu al onder die norm). Ja! Ja! Wat moet
je nu eigenlijk van de besluitvorming van deze
Raad denken? Moeten dan de koopwoningen
maar duurder, maar dat valt ook niet mee, want
die zijn ook al behoorlijk aan de prijs en zullen
in deze tijd moeilijk verkoopbaar zijn. Een andere
mogelijkheid is, de hoogte in (geen bouwwerken
van 4 maar van 6 verdiepingen), maar dat tast
onherroepelijk het landelijke karakter aan van
onze dorpen. Dan is het hek van de dam, want
dan wordt de hoogbouw van kwaad tot erger. Ja!
Ja! Een andere oplossing is minder betalen i.v.m.
de planschade. Nou, ik moet zeggen als je ziet

hoe groot het bouwblok naast hem wordt dan
denk je: ”Nou zitten ze met het estafetteplan.
Het is maar goed dat ze nog niet begonnen
zijn want dan zouden wij aan de prijsverhoging
vast zitten. Maar ze zitten wel al met veel geld
in de voorbereiding van het plan. Zo gaat dat
altijd. Als we maar vast begonnen zijn dan komt
de rest van het geld er wel. Oosterscheldedam,
Betuwelijn, Amsterdamse Metro, om er maar
een paar te noemen. Ja! Ja! Als het nu eens niet
doorgaat zou dan zo’n wethouder Roosendaal na
zo’n nederlaag nog wel blijven zitten, of zou het
collectieve college wel blijven zitten. Dat zal wel.
Voor die paar maanden. De partijen moeten nu
al beginnen met de nieuwe beloften op te stellen
en de nieuwe kandidaten voor de Raad op de
lijst te zetten. Wil jij niet meedoen? Of wil jij Niet
meedoen? Nou, ik wil wel op de lijst, maar meer
als duwer, want ik wil er niet in. Nee! Nee! Als ik
gekozen word dan ga ik niet in de Raad zitten.
Moet je dat kiezersbedrog noemen. Ik denk het
wel. Zouden ze nu al kandidaten hebben voor
het wethouderschap? De burgemeester blijft
natuurlijk zitten, die is toen voor zes jaar gekozen,
dus die blijft nog wel een paar jaar bij ons. Ja!
Ja! Tenzij de Herindeling toch door mocht gaan.
Vanavond is het zover, ik hoop dat er nu veel
mensen zullen komen en dat ze veel te vragen
hebben. Bijvoorbeeld 'Waar moet het nieuwe
gemeentehuis komen als Breukelen en Loenen
erbij komen?' 'Hoeveel gaat het kosten?' 'Wat
gebeurt er met alle plannen die nog niet definitief
zijn? Worden die afgeblazen of worden de
andere gemeenten er ook mee opgezadeld?' 'De
gemeente Abcoude is straatarm, wat gaat ons
dat kosten?' 'Past alleen Kockengen niet beter bij
het karakter van onze gemeente?'
Ik hoop dat er veel mensen komen. Ja! Ja!

zij de loco-burgemeester Jan van Breukelen,
hebben afgevaardigd om hem te feliciteren
en verder allen die in de Meijert zijn geweest
en hem persoonlijk de hand hebben gedrukt,
zoals de buren uit de flat, zoals Peter Bruijgom
van Wijnkoperij Henri Bloem uit Wilnis en Hans
van Kranenburg van Schadenet en die aardige
mensen van Decibel. Het is toch geweldig leuk
dat er zoveel mensen van ver zijn gekomen. Oude
kennissen uit Veldhoven, vrienden van mij uit
Vaassen en uit St. Michielsgestel die hij al meer
dan 50 jaar kent, en de oorarts uit Alphen aan
den Rijn die hem al meer dan 20 jaar helpt en
de huisdokter die hem zolang hij hier woont altijd
met raad en daad steunt. Geweldig. Hij bedankt
ook zijn boekhouder uit Scherpenzeel die al
meer dan 30 jaar zijn belastingformulier invult en
kennissen uit dezelfde plaats die een vrije dag
hebben genomen en de kennissen uit Arnhem
die hij al zolang kent en kinderen van een oude
kennis uit Alkmaar. Hij bedankt ook al die mensen
die hem kaarten hebben gestuurd omdat ze geen
gelegenheid hadden om aanwezig te zijn en het
personeel van winkels als Zeeman en Albert Heijn
voor hun leuke kaarten en de Rabobank voor de
bloemen. Hij bedankt ook de Commissaris van
de Koningin van Utrecht voor het mooie boeket
bloemen en Westhoek Wonen en de SVB voor
de bloemen en de ANBO en de KBO en al die
mensen die ertoe hebben bijgedragen dat er een
mooi bedrag naar De Zonnebloem kan worden
overgemaakt. Ja! Ja! Het was een onvergetelijke
dag voor deze 100-jarige. Het is mooi als je op die
leeftijd nog zo kan genieten. Hij kan nu weer bij
dag 1 beginnen zegt hij zelf.
Mensen allemaal bedankt.
		

John B. Grootegoed

Fractie VVD zwaar teleurgesteld in CDA fractie i.v.m.
reactie Estafetteproject

VVD fractie overwoog om uit
coalitie te stappen
De Ronde Venen – Naar aanleiding van de
uitgebreide brief van de fractievoorzitter van het
CDA, Jan van Loo, vorige week in onze krant,
reageert deze week de fractievoorzitter van de
VVD, Rob Blans: “Met grote teleurstelling hebben
wij kennisgenomen van de brief van de CDAfractie gedateerd 16 september jl., betreffende
het Estafetteproject. Met name betreuren wij
de verwijten gericht aan wethouder Rosendaal.
Het is voor ons onbegrijpelijk dat binnen de
coalitie de CDA-fractie zich verlaagt tot deze
persoonlijke aanval. Ditzelfde onbegrip geldt
het feit dat de brief tegelijk naar het College en
de pers is gestuurd. Kennelijk moeten hier ook
andere belangen worden gediend.
Wij hebben hierover overleg gevoerd met o.a.
de fractievoorzitter van de CDA-fractie en hem
voorgelegd of deze vorm van communicatie de
samenwerking en het vertrouwen binnen de
coalitie bevordert. Het antwoord was dat het
noodzakelijk was en zo nodig in de toekomst
weer van toepassing zou kunnen zijn. Ook
hebben wij naar voren gebracht dat als de CDAfractie onvoldoende vertrouwen in het College

‘Bewoners zijn boos op en teleurgesteld
in wethouder Levenbach en collega’s’
De heren Molhoek en Baardse doen er echt alles aan
om dit plan te stoppen...
Echter gebruiken zij veel onjuiste feiten om hun doel
te bereiken en geven de overige omwonenden geen
eerlijk inzicht in de toekomstige situatie.
Mijn doel is niet om de gemeente Uithoorn te
verdedigen.
Hieronder staan deze onjuistheden over het stuk
in de krant (Nieuwe Meerbode 23 september blz.
16 en 17).
- Door de met de computer gemaakte foto’s worden
situaties voorgedaan die niet de werkelijkheid 		
gaan weergeven.
Omdat:
1- zijn de fietsstroken (rood asfalt)te breed getekend.
En hierdoor dus de rijbaan (zwart rijbaan) te smal is
weergegeven. Twee personenauto’s zouden elkaar
moeten kunnen passeren, mits ze hun snelheid
aanpassen. Hierdoor zouden fietsers dus geen last van
de auto’s moeten hebben.
Er wordt ook gesuggereerd dat de breedte overal 7
meter is. Dit is niet zo. Vanaf de Zijdelweg tot aan de
kruising met de Zegge is de weg 9 meter breed. Vanaf
de Zegge tot aan de doorgang van Legmeer west is
het 7 meter.
2- zijn de fietsstroken niet met zoals in de computer
foto’s met ononderbroken streep maar met een 1-1
streep. Bij een ononderbroken mag je die niet passeren
wat bij een 1-1 streep wel mag. Dit is waarschijnlijk
gedaan zodat bussen en personenauto’s elkaar kunnen
passeren.
3- wordt op de computerfoto’s gesuggereerd dat er
meerdere bussen tegelijk door Aan de Zoom komen
te rijden. Dit zal niet het geval zijn. Er komen 8 bussen
per uur te rijden. Aangezien het busstation van
Uithoorn een OV-knooppunt is, komen de bussen uit
alle richtingen ongeveer tegelijk daar aan. Dit houdt in
dat de bus richting het busstation nooit de bus vanaf
het busstation kan tegenkomen op Aan de Zoom. Dit
omdat Aan de Zoom maar een paar minuten rijden is
vanaf het busstation.
4- zijn de fietsstromen in de ochtend de ene kant op en
in de middag de andere kant op.

In de ochtend gaan de meeste fietsers richting Legmeer
west en de auto’s richting de Zijdelweg. Dit levert in
principe geen conflicten op. In de middag (rond 15.00
uur) gaat het meeste fietsverkeer vanaf Legmeer
west via Aan de Zoom naar hun eindbestemming. De
avondspits (auto’s vanaf de Zijdelweg naar huis) komt
pas later op gang. Ook dit zou geen conflicten moeten
opleveren.
Het fietsverkeer van en naar het Alkwin Kollege maakt
relatief weinig gebruik van Aan de Zoom. Er is immers
een (vrij nieuw) fietspad parallel aan de Zijdelweg
naar het Alkwin Kollege en is er een verbinding via het
Kootpark naar de N201.
5- geloof ik niet dat 8 extra verkeersbewegingen per
uur van de bus zullen lijden tot verkeersongevallen
zoals gesuggereerd wordt in de computerfoto’s. Bussen
rijden minder hard dan personenauto’s. En helemaal
als ze niet de volledige ruimte hebben. Een auto haalt
nog snel even in, maar een bus blijft toch achter dat
groepje fietsers hangen. Ook wordt voorgesteld om de
maximumsnelheid te verlagen van 50 km per uur naar
30 km per uur. Dit zal ook de verkeersveiligheid ten
goede komen.
Bekijk ook eens de Drechtdijk in De Kwakel. Hier
rijden bussen, vrachtwagen, landbouwvoertuigen,
personenauto’s, motoren, brommers en fietsers
gezamelijk op een weg van ca. 6 meter breed. Een
deel is 50km per uur en een deel is 30 km per uur.
Er gebeuren geen ongevallen omdat de bestuurders
elkaar de ruimte geven. Dit zal ook zo zijn op Aan de
Zoom, waar ook nog eens minder verkeer op zit.
Tuurlijk ben ik ook van mening dat de busroute een
behoorlijk gevoelsmatige impact zal hebben op Aan de
Zoom maar dat de gemeente er alles aan doet om alle
verkeersstromen in veilige banen te leiden.
In de plaats waar ik nu werk is zo’n zelfde situatie
(op sommige plaatsen nog smaller) en daar gaat het
erg goed samen. Tevens is die weg een doorgaande
verbinding van noord naar zuid en vice versa.
Ik hoop dat de mensen die mijn verhaal hebben gelezen
met andere ogen naar het voorgestelde plan kijken.
Hans Venekamp
Uithoorn

John B. Grootegoed

100-jarige Han Grootegoed bedankt u
Tijdens zijn receptie zijn er circa 70 mensen in
de Meijert geweest. Buren, maar ook mensen
van ver. Soms heel ver. Geweldig. In een woord
geweldig. Het was een hele mooie dag. Dat
engeltje dat altijd bij hem is heeft ook nu nog
gezorgd dat het mooi weer was op 09-09-09. Hij
zei: “Hoe moeten wij dat doen om al die mensen
te bedanken. Tja. Ik zeg “Daar moeten wij even
over nadenken.” Vannacht toen ik heel vroeg
wakker werd en de laatste hoofdstukken van mijn
boek las kreeg ik het idee. Dat kwam uit het boek
van Lisa Scottoline. Die had aan het eind van de
leuke thriller “Op de loop voor de wet” een heel
mooi dankwoord geschreven. Ja! Ja! Wij hebben
er hard aan gewerkt. Ondergetekende, mijn zoon
en schoondochter, dochter en schoonzoon en
mijn vriendin om er een feest voor hem van te
maken. Donderdagavond er na was ik bij mijn
vader om, zoals gewoonlijk, samen de maaltijd te
eten die ik bereid had. Hij is voor en op en ook
na zijn verjaardag nog overstelpt met cadeaus
en felicitaties en bloemen en kaarten, teveel om
iedereen persoonlijk te bedanken, daarom doen
wij dat maar langs deze weg. Hij dankt mij en zijn
kleinkinderen en schoonkleinkinderen Claudia,
Oscar, Marike en André van harte voor hun inzet
om er een leuk feest van te maken en dat mag
echt wel gezegd worden. Vooraf bedankt hij de
dokter van de doktersdienst in het Hofpoort die
op de zaterdag voor zijn verjaardag zo adequaat
heeft gehandeld om op dezelfde dag nog een
afspraak te maken met het UMC en de oogarts
daar voor zijn goede adviezen en medicijnen,
zodat hij toch zijn feest in goede conditie kon
beleven en vooral ook de medewerksters van
Zuwe die ervoor zorgen dat hij zich gelukkig
kan voelen in zijn eigen huis. Ja! Ja! Hij bedankt
B&W van de gemeente De Ronde Venen dat

Reactie op

heeft er mogelijk andere maatregelen moeten
worden genomen. Hierop werd niet gereageerd.
Deze reacties waren zodanig dat onze fractie
serieus heeft overwogen of verdere deelname
aan de huidige coalitie de belangen van de
inwoners en de VVD stemmers wel dient.”

Lopen niet weg
“Wij hebben besloten om hier geen consequenties
aan te verbinden omdat de VVD niet wegloopt
voor bestuursverantwoordelijkheid. Het bouwen
van woningen, met name voor starters en 55+’ers,
is één van de belangrijkste prioriteiten binnen
onze gemeente. Zo ook het Estafetteproject
dat niet alleen een belangrijke bijdrage levert
aan de bovengenoemde woningbouw maar
ook nog eens aan de hoognodige realisatie van
een sportpark. Tijdens het laatste Ronde Tafel
Gesprek over dit onderwerp hebben ARGON
en CSW benadrukt haast te maken met de
besluitvorming omdat zij anders in de problemen
komen. Kennelijk realiseert de CDA-fractie zich
niet dat door het steeds weer komen met nieuwe
vragen en eisen het Estafetteproject in de

Paardenpoep op het fietspad
De Ronde Venen - Hiernaast ziet u een door mij
genomen foto van het fietspad aan Molenland
waar 's middags iemand een leuk ritje met zijn/haar
paard heeft gelopen.
Echter, de berijder(ster) vond het heel normaal
om gewoon de paardenpoep lekker te laten
liggen midden op het fietspad. Nou weet ik als
hondenbezitter dat veel mensen zich ergeren aan
hondenpoep maar laten we eerlijk zijn, dit is ook
niet prettig. Wij hebben onze hond geleerd juist in
de berm naast het pad te poepen terwijl zo’n paard
met gemak de hele weekvoorraad van mijn hond
op het fietspad neerlegt. En als ik het zo zie heeft
het paard nog stilgestaan ook, dus dan moet je
het toch als berijder ook merken. Conclusie beste
paardenliefhebbers laat niet als dank, ruim ook
uw verse mest even aan de kant. Laat ook andere

mensen van uw gemeente genieten van al het
moois dat we hebben.
C. Pappot
Mijdrecht

Wie kan oud Vinkeveen nog redden?
" ‘t is weer voorbij die mooie zomer" zong Gerard Cox
in 1973. Dat was dan ook een kei van een zomer. Maar
ja, deze zomer in 2009 mag er eigenlijk ook wel zijn.
Gewoon vele dagen zon en het was dan ook gezellig druk
met toeristen op de Vinkeveense Plassen. Deze zomer
ging ook gepaard met diverse zware onweersbuien die
boven het oude dorp bleven hangen, met als gevolg
twee fikse blikseminslagen. Zoals u weet is het oude
dorp al een bouwval maar als degene van boven (wie
dat dan ook mag zijn) ook nog een bliksemaanval doet,
schieten wij daar natuurlijk niks mee op. Dan wordt de
bouwval alleen maar groter.
Wekelijks staan er gelukkig lezersbrieven in de
Nieuwe Meerbode over het oude dorp van Vinkeveen
en de wens van de bewoners dat het centrum wordt
opgeknapt. Als ik de foto’s zie van enkele edities
geleden dan krijg ik een verscheurend gevoel in mijn
buik. Zoiets van “hoe heeft dit toch eigenlijk kunnen
gebeuren?”. En ondanks alle inzendingen hoor of zie
ik niks van de gemeenteraad dan wel het college van
burgemeester en wethouders. Eigenlijk is dat wel
logisch. Immers onze raad is druk bezig met ruzie
maken over een eventuele herindeling. 'Oh ja', denk
ik dan 'welke gemeente wil dan samengaan met De
Ronde Venen'. Ja, misschien met Mijdrecht en Wilnis,
maar die oude bouwval van Vinkeveen zullen ze er
echt niet bij willen. Turkije mag toch ook niet toetreden
bij de Europese Unie. Dan worden we toch weer een
zelfstandige gemeente denk ik dan en dan vragen we
Ivo Opstelten om burgemeester te worden, Gerrit Zalm
wordt wethouder van Financiën en Camiel Eurlings
wordt wethouder bouwzaken. Snel de schoppen in de
grond en bouwen maar. En last but not least, Pieter van
Vollenhove wordt wethouder van veiligheid. Het moet
namelijk bij de nieuwe supermarkt wel veilig zijn voor
het verkeer. Vinkeveen wordt binnen no time weer een
bloeiende gemeente die voldoet aan de wensen van
de (oude)bewoners van Vinkeveen en de toeristen. Een
supermarkt in het oude dorp en nog veel meer leuke

gevarenzone is gekomen. Samen met de RVB-fractie is
de CDA-fractie op de stoel van het College gaan zitten
waarbij het kaderstellende werk van de Raad ver uit het
zicht is verdwenen.
Het Estafetteproject is een zeer ambitieus, omvangrijk
en complex project. Wij zijn van mening dat het College
een compliment verdient voor de resultaten die er
tot op heden liggen. Dit compliment geldt zeker ook
voor onze partner Rabobank Veenstromen, niet alleen
voor de resultaten maar ook voor hun geduld en
uithoudingsvermogen.

winkeltjes. Daarnaast ook een aantal locaties waar de
toeristen ’s morgens een bakkie koffie kunnen drinken.
Momenteel lukt dat namelijk niet in ons toeristendorp.
Ietwat geïrriteerd over mijn gedachten loop ik te
ijsberen door de huiskamer. U moet weten dat ik de
eerdergenoemde personen hoog heb zitten maar ik
verwacht dat Vinkeveen nooit meer een zelfstandig dorp
zal worden. Wie kan ons dan wel helpen en wie heeft
er zoveel gezag en geld om uit deze impasse te komen.
Ineens schiet door mijn hoofd het woord “change”. Oh
ja onze Barak Obama, die heeft zeker gezag, maar ja
geen geld. Hij en zijn Amerika hebben meer schulden
dan de hele wereld bij elkaar. Daarnaast is deze man
druk bezig met realisatie van een zorgverzekeringswet.
Dan Johan Cruijf. Hij heeft gezag en geen schulden
en hij is nog een oud-Vinkevener ook. Leuk gedacht,
maar Johan komt niet veel meer in Nederland omdat
niemand naar hem wil luisteren. Hij woont lekker in
Barcelona en dus geen optie. Toch hebben we iemand
nodig die ons wil en kan helpen, iemand van normen
en waarden, iemand met de VOC gedachte. U weet
wel, dat waren die Nederlandse piraten die in de 17e
eeuw ons de welvaart brachten. Momenteel worden ze
in Somalië geïmiteerd. Peter Balkenende is de man van
de normen en waarden, ook de man die tegen de 2e
kamer zei “in Nederland hebben we mensen met de
VOC gedachte nodig”. Dit is eigenlijk de man die ons
kan helpen. Maar ja, onze Peter is momenteel uit vorm
en spelers die uit vorm zijn stel je niet op in je team.
Al met al kan ik niemand bedenken die ons kan of wil
helpen. We zijn op onszelf aangewezen. En wij zijn niet
bij machte om bouwvergunningen af te geven, etc. Dus
wij zijn als Vinkeveners afhankelijk van de gemeente
(zo is de cirkel weer rond). Wat kunnen we dan wel?
Eén ding, afrekenen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2010.
Carl Pothuizen

Natuurlijk moet er nadrukkelijk worden gekeken naar
de bezwaren van de omwonenden, maar het is een
illusie dat er oplossingen mogelijk zijn die een ieders
bezwaren wegnemen. Uiteindelijk gaat het primair om
het afwegen van het algemeen belang ten opzichte
van de individuele belangen. Naar onze mening is het
College hier goed in geslaagd”, was getekend.
Rob Blans
Fractievoorzitter VVD De Ronde Venen
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Eindelijk is het hoge woord eruit: Kerkhof een monument?

”Dan zal iemand met de centen over
de brug moeten komen!”
vervolg van de voorpagina
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Uithoorn - Geen mis te verstane woorden van de
heer van Bemmelen. De vereniging van nabestaanden
begrijpt steeds minder waarom het weg moet. Ja geld,
dat hadden ze al begrepen. Maar als je toch ziet wat dit
nieuwe kerkbestuur, onder leiding van deze meneer
van Bemmelen, durft te vragen aan de nabestaanden,
om hun graf nog een jaar of acht te mogen behouden,
dan schrik je. Bertus Smit, een van de voorvechters
van het eerste uur tot behoud van deze begraafplaats
kreeg een rekening van maar liefst 2300 euro. Binnen
twee weken betalen: “Kijk, ik heb het geld ook niet
voor het oprapen, maar ik heb het betaald. Ik wil het
graf van mijn grootouders behouden. Maar hoeveel
mensen kunnen zo’n bedrag ineens ophoesten?”, zo
vraagt hij zich af. Dit is voor deze begraafplaats, die
bijna helemaal wordt onderhouden door vrijwilligers,
een boel geld. Het lijkt wel een manier om te
voorkomen dat veel nabestaanden de grafrechten
verlengen. Als je de prijs schappelijke maakt, of ze de
kans geeft dit in delen te betalen, zouden er natuurlijk
veel meer mensen hun rechten willen verlengen.
Hoop
Maar goed, ondertussen is het morgen 1 oktober en
dan zou de ontmanteling kunnen gaan beginnen. Wij
als vereniging van nabestaanden hopen nu toch echt
dat we hulp gaan krijgen om te voorkomen dat er
stenen geruimd gaan worden. We hopen echt dat de
gemeente iets kan doen. Het kan toch niet zo zijn dat
om een paar centen zoiets moois verdwijnt. Maar wat
kost nu zoveel geld? Het onderhoud, kom nou toch.

Maar we worden nog steeds door iedereen van het
kastje naar de muur gestuurd. We worden er eerlijk
gezegd wel een beetje zenuwachtig van.”
De man die verantwoordelijk is voor deze ruiming
van het kerkhof, de heer van Bemmelen, was tijdens
het interview met de radio vrij makkelijk. Dat er ruim
1500 mensen zijn die getekend hebben, dat ze graag
het kerkhof willen behouden doet hem niets: “We
hebben niets te maken met actiegroepen. We hebben
te maken met de rechthebbenden van de graven en er
is voor ons geen ruimte om met groepen en dergelijke
rekening te houden”, aldus Van Bemmelen.
Rust
“De reden dat de mensen dit kerkhof mooi vinden”, zo
vervolgde de heer van Bemmelen, ‘komt door de rust
die er heerst, maar dat vind je op elke begraafplaats.
De Katholieke kerk is er niet voor het in stand houden
van monumenten als zodanig. Ons doel is een heel
andere. En dan... de meeste graven zijn al meer dan
veertig jaar oud. Bij andere begraafplaatsen zouden
deze graven al tientallen jaren geleden geruimd zijn.
Dus het feit dat ze er nu nog liggen is al een geweldige
mogelijkheid geweest om langer dat graf te hebben”,
aldus Van Bemmelen. Op de vraag of het kerkhof nu
morgen, 1 oktober, ontruimd wordt zei hij: “Nee, dat
is een verkeerde interpretatie van een aantal mensen.
Er zijn een aantal mensen die hun grafsteen willen
hebben, dat mag en zij krijgen ter zijner tijd, op een
nog te bepalen moment, de gelegenheid om ze op te
halen. Er zijn ook mensen die aangegeven hebben dat

ze de stenen niet hoeven, dus die halen wij op een zijn herbegraven. Het kerkbestuur heeft voor deze
gegeven moment weg”, aldus Van Bemmelen.
strook grond, zo wordt verteld zo’n 125 duizend euro
gevangen en in het koopcontract staat dat de nieuwe
Niet vertellen
eigenaar de bomen en struiken mag kappen en er
Wat de heer van Bemmelen echter gemakshalve een schutting moet neerzetten. Het is toch vreselijk,
maar even niet vertelde is dat de mensen helemaal mooie bomen en struiken weg en er een lelijke houten
die steen niet willen hebben. Ze willen die stenen schutting voor terug. Mag dat dan wel? Je moet de
gewoon op het graf van hun overledenen houden. grond van een kerkhof twintig jaar na sluiting met
Maar omdat ze een paar maanden geleden plotseling rust laten, je mag het niet roeren. Na die 20 jaar mag
een brief kregen van deze meneer van Bemmelen, met je de eerste tien jaar licht beplanten. Mag je met deze
de mededeling dat ze het kerkhof gingen sluiten en strook dan wel graven en roeren. Mag je deze bomen
leeghalen, toen gingen die mensen reageren. De heer en struiken eruit halen en er palen in slaan? het
van Bemmelen doet nu net of mensen hem bellen om gebeurt wel. Gelukkig bleef het dit weekend bij een
de steen van het kerkhof te mogen halen, nee, zo is boom en een paar palen, maar het is duidelijk dat er
het niet. Heel veel nabestaanden hebben te kennen voorbereidingen worden getroffen voor het plaatsen
gegeven het liefst te willen dat het blijft zoals het is. van een schutting.
En nog steeds begrijpt niemand – ja, meneer van
Bemmelen en het bisdom waarschijnlijk – waarom Monument
je grafstenen wil gaan ruimen op een kerkhof waar Vreemd blijft het. Zeker als je weet dat er bomen
tientallen betaalde graven nog jaren in stand blijven staan die op de nominatie staan om op de lijst
en waar je nog 50 jaar niets mag doen.
van monumentale bomen te komen. Vrijdag jl. zou
hierover het besluit gaan vallen. Echter voor het
Verkocht
besluit genomen kon worden ging de bijl erin (zie
Hoewel, niets doen... Het kerkbestuur schijnt toch bijgaande foto’s). En gisterochtend vroeg werd het
de afgelopen jaren gewoon een stukje kerkhof te hek van het kerkhof weggehaald... voor onderhoud
hebben verkocht aan het kinderdagverblijf naast zo wordt gezegd... en zo start heel voorzichtig de
het kerkhof. Een strook van zo’n vier meter breed, ontmanteling.
waar van die mooie struiken en bomen staan op Wie steekt hier heel snel, een stokje voor???
de kerkhofgrens. De strook waar zelfs vermoedelijk
nog menselijke resten zullen liggen, aangezien daar
ongeveer de grafresten van eerdergeruimde graven
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wéér bij de Cindu
Donderdag 24 september was het weer eens
een keer zover. Er was wederom een lek bij
de “Teerfabriek” de Cindu. Er was gelukkig
ditmaal geen explosie zoals in 1992. Maar er
werd wel groot alarm geslagen. Wegen werden
afgezet en er was een behoorlijke commotie
ontstaan. Helaas was onze weg, de Thamerweg,
niet afgezet en hadden wij te maken met
hardrijdende,
geïrriteerde
automobilisten.
Na meerderemalen met een aantal buren de
gemeente te hebben gebeld, en met de Cindu
zelf en de polite gebeurde er NIETS. Zelfs om
een reactie van de burgemeester is gevraagd.
Er werd NIETS gedaan. Geen enkele actie is er
ondernomen om ons te informeren over de ernst

en het verloop. We zijjn dan ook behoorlijk pissig
op de gemeente en betrokken partijen. Gelukkig
viel het allemaal mee. Maar de buren die hier
in 1992 ook woonden hadden wel degelijk de
schrik in de benen. Was het nou zo veel moeite
om ons, de naaste buren, even op de hoogte te
houden??
We hebben zelf maar een bord neergezet en
mensen geïnformeerd en teruggestuurd, maar
het slaat weer nergens op. Gemeente wees toch
eens zuinig op je burgers.!!!! En ook van de Cindu
hadden we meer info verwacht.
Marielle van Dijk
Uithoorn

Het was weer gezellig druk
in koopcentrum Mijdrecht
Mijdrecht - Heerlijk weer, niet te
veel wind, gezellig zonnetje, geen
spatje regen, wat wil een mens nog
meer, als een deel van het Mijdrechtse koopcentrum op zondagmiddag
haar deuren openzet.
Het zag niet zwart van de mensen,
maar het was gezellig druk.
Op het plein voor het gemeentehuis
konden de kinderen zich vermaken
met diverse kinderattracties.
Er was tropische muziek, er waren
poffertjes en de terrasjes zaten vol.
Kortom, het was weer gezellig in
Mijdrecht.

Aalsmeerse De Brulboeien
op het Amstelplein
Kinderen van De Kajuit even
in fijne Amerikaanse sferen
Uithoorn - Het eerste openingsfeest van openbare basisschool De
Kajuit werd groots gevierd. De festiviteiten stonden in het teken van het
thema ‘Amerika’.
Wekenlang was een grote groep ouders en leerkrachten al bezig met de
voorbereidingen, maar vrijdagmiddag 18 september begon het écht.
Om vier uur opende directeur Jan
Blom, getooid als Uncle Sam, inclusief hoge hoed met het design van
de Amerikaanse vlag, het eerste Kajuit-openingsfeest.
Daarna waaierden de leerlingen uit
over het schoolplein om aan allerlei
spectaculaire activiteiten, die stuk
voor stuk op en top Amerikaans
aandeden, mee te kunnen doen. Op
de rodeostier kon wie dat wilde laten zien of hij of zij in de wieg is gelegd voor veedrijver, terwijl de kinderen ook op echte pony’s hun cowboytalenten konden tonen.
Binnen werd onder begeleiding van
ouders en leerkrachten spelletjes
gedaan. Blikken gooien, biljarten en
in spiegelschrift schrijven, iedereen
wilde het toch minstens een keer
geprobeerd hebben. En natuurlijk
ontbrak een echte discotheek, waar
vooral de jongere kinderen zich op
echte Amerikaanse discokrakers
uitleefden, niet.
Om de sfeer compleet te maken,
was er een demonstratie linedance, waar vooral de dames enthou-

siast aan meededen. En of er nog
niet genoeg te lachen viel, hield Finy Sheils van yogapret.nl een workshop lachyoga, die ouders en leerlingen weer in het ‘nu’ moest brengen.
Maar niet alleen voor de kinderen
was gezorgd. Ook de ouders konden
onder het genot van echte Amerikaanse drankjes in een ontspannen
sfeer even bijkletsen met elkaar en
met de leerkrachten. Intussen werden de kunstwerken, waar de leerlingen per klas aan hadden gewerkt,

het podium op gedragen om met
een veiling aan de man gebracht te
worden. Er ging onder andere een
prachtig vierluik van een roos, een
hanglamp van kranten en een afbeelding van de maanlanding, gemaakt met propjes crêpepapier, onder de hamer.

dens de UP 10-daagse van 8 t/m 17
oktober bij Renault Nieuwendijk.

De showroom wordt in UP stijl aangekleed en er zijn veel leuke prijzen

deonisten Gonny Schellingerhout
en Ben van Wandelen.
Gezellige ouderwetse nummers zoals Op de woelige baren en De klok
van Arnemuiden werden afgewisseld met wat meer serieuze (?) liedjes als het verhaal van de Drunken
Sailor en de enige echte Nederlandse ballade van de lange deining: Ketelbinkie. Ook het buitenlands repertoire was vertegenwoordigd met

de Wild Rover, het Schotse Mingulay Boatsong en Junge komme bald
wieder, een echte smartlap onder de
zeemansliederen. Uiteraard mochten aan het eind de meezingers Bolle Dries, De Woonboot en Het kleine
café aan de haven niet ontbreken.
Gezien en gehoord de enthousiaste
reacties van het publiek zeker een
geslaagde bijdrage aan dit Buurtfestijn.

Rond acht uur, sloot Jan Blom het
feest af met een korte speech en
even later togen alle cowboys,
cheerleaders en indianen huiswaarts.

Medewerkers Nieuwendijk
naar Disneyfilm UP
Uithoorn – De medewerkers van
Renault Nieuwendijk BV hadden afgelopen zondag een leuk uitstapje.
Zij waren door Renault uitgenodigd
een voorpremière van de Disneyfilm
UP bij te wonen. De film is in Amerika al een grote hit en belooft dat
ook in Nederland te worden. Veel
medewerkers van Nieuwendijk genoten in Scheveningen met hun gezin van de spannende animatiefilm.
Die gaat over de ouwe baas Carl die
dankzij duizenden heliumballonnen
zijn huis laat opstijgen en naar ZuidAmerika zweeft. Samen met verstekeling Russell beleeft hij spannende
avonturen. Maar dankzij een goede
samenwerking zijn de twee hun vijanden steeds te slim af en overwinnen zij elke tegenslag.
De film UP speelt de hoofdrol tij-

Uithoorn - In het kader van Buurten bij de Buren trad zaterdagmiddag jl. ook het Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien op in Uithoorn
op het Amstelplein.
Gelukkig voor de organisatie werkte het weer perfect mee om deze
dag tot een succes te maken.
Voor een enthousiast publiek werd
een gevarieerd programma gepresenteerd, begeleid door de accor-

te winnen en UP activiteiten te doen
voor klanten en hun kinderen. De
medewerkers zijn na het zien van de
film alvast in de stemming, UP naar
de actie 10-daagse!

Actie kermisklantjes een
groot succes
De Kwakel - De Kwakelse kermis is
al weer even geleden.
Het was prachtig weer en er stonden heel veel mensen langs de route die het initiatief van de Kabouters
en de Welpen erg konden waarderen.
Zij waren daarom heel gul met het
vullen van de bussen.
Verder was er nog een aantal sponsoren die deze actie zo leuk vonden
dat zij ook geld hebben geschonken, te weten VDH Schiphol detachering b.v. Ton vd Haak, Autobedrijf Klinkhamer, van Zaal Totaal
Techniek, Scheepers/Wijfjes zonwering, Brood en Banketbakkerij Jan
Westerbos en Mens, Slagerij Eijk
en Veld, Mart Burggraaf en Omtzigt
grondwerkzaamheden.
De Scouting wil via de Meerbode
nogmaals deze sponsoren bedanken.
In overleg is besloten dat het totale
bedrag, ongeveer 3000 euro, wordt
gebruikt voor de inrichting van het
nieuw te bouwen clubhuis.
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Biljarten Merel/Heerenlux
4 en Kromme Mijdrecht 1
aan kop

Op de foto: De Vinkenselectie 2009-2010 met staand v.l.n.r.:
Trainer-coach Siemko Sok, verzorgster Ria Kamminga, Lisette Pauw, Mariska Meulstee, Charita Hazeleger en Joyce
Kroon.
Gehurkt v.l.n.r.: Rudy Oussoren, Peter Koeleman, Kelvin Hoogenboom en Pascal Kroon.

Een moeizame winst voor
de vinken
Vinkeveen - Zaterdag 26 september trad Vinken’s vlaggenschip aan
tegen het Utrechtse Synergo. Gedurende de hele wedstrijd was duidelijk dat De Vinken deze wedstrijd
zou kunnen winnen. Via 6-2 en 73 werd het 8-5 bij rust. Na de thee
stond Vinken’s vizier echter net niet
scherp genoeg. Na 9-5 bleef het
twintig minuten stil vooraleer Joyce Kroon de 10-8 eindstand op het
scorebord schoot.
Basisacht
Trainer-coach Siemko Sok had de
beschikking over zijn complete basisacht.
Joyce Kroon en Mariska Meulstee
vormden samen met Kelvin Hoogenboom en Pascal Kroon Vinken’s
aanval, terwijl Charita Hazeleger, Lisette Pauw, Peter Koeleman en Rudy Oussoren in de Fortisdefensie
begonnen.
Een benutte strafworp zette de bezoekers op 0-1, maar het juiste antwoord volgde al direct hierna via
een foutloze vrije bal van Mariska

Meulstee: 1-1. Nog een keer kwamen de Utrechters op voorsprong.
Nu echter mocht Vinken’s aanvoerster Charita Hazeleger een door Peter Koeleman verkregen strafworp
verzilveren: 2-2.
Vervolgens liep de thuisploeg makkelijk weg van het over het algemeen zwak spelende Synergo. Aanvallend bakten de Utrechters er weinig van. Kelvin Hoogenboom (twee
maal), Rudy Oussoren (van afstand)
en Charita Hazeleger met een fraaie
vanuit de diepte aangegeven doorloopbal, brachten de Fortisformatie op een riante vierpunten marge.
Toch kwam de thuisploeg niet echt
los van de bezoekers. Vlak voor rust
werd het 8-5, nadat Charita Hazeleger nog een strafworp had benut
en Kelvin Hoogenboom eerder al
met een fraaie wegtrekker succesvol was.

een strafworp benutten, maar na
deze 9-5 kwam Synergo langzaam
maar zeker steeds dichterbij. Met
nog twintig minuten te spelen was
Utrecht weer helemaal terug in de
wedstrijd: 9-8. Voor de Vinkeveners
was het sappelen.

Moeizaam
De tweede helft wist De Vinken de
goede lijn niet echt door te trekken. Nog wel mocht Hoogenboom

Zaterdag 3 oktober trekken De Vinken naar Nijmegen om aldaar aan
te treden tegen de medeconcurrent
voor de top 3 Noviomagum.

Ondanks het trage spel creëerden
De Vinken weliswaar volop kansen,
maar het gele plastic was opmerkelijk stug. Menig goed gemikt afstandsschot ketste af of tolde weer
uit de korf. Het was Joyce Kroon, die
uiteindelijk de volle winst veilig stelde en het thuispubliek opgelucht
liet ademhalen. Haar 10-8 was de
nekslag voor Synergo, dat de laatste
tien minuten gewillig toekeek hoe
de thuisploeg met de inmiddels in
de ploeg gekomen Rogier Schoenmaker en Helene Kroon de wedstrijd keurig uitspeelde.

Jeugddag bij TV Wilnis
Wilnis - Afgelopen woensdag 23
september jl. vond er een jeugddag
bij Tennisvereniging Wilnis plaatsgevonden.
Dit keer was ervoor gekozen om de
kinderen niet alleen tegen elkaar te
laten tennissen, er werd meer geboden! De opkomst was erg groot.
Kinderen tot en met 12 jaar konden
zich opgeven voor deze dag. Ongeveer 40 kinderen namen van deze

gelegenheid gebruik.
De jeugd heeft verschillende partijtjes tegen elkaar kunnen spelen,
maar konden ook “blind” gaan tennissen. Er was een groot wit doek
gespannen zodat de kinderen de
bal pas laat over het net zagen komen. Desondanks stonden de kinderen hun mannetje en hadden er
ook super veel lol in. Naast het tennissen zelf was er de mogelijkheid

om een potje te sjoelen en andere
maakten van de tijd gebruik om elkaar te schminken.
Aan het eind van de middag kregen alle kinderen versgebakken
pannenkoeken. Deze mochten wel
smaken na zo’n dag! De dag bleek
een groot succes te zijn en de kinderen kijken ook al uit naar een volgende keer.

Alexander de Haan loopt
7 punten in op Vermeulen
Wilnis - Alexander de Haan traint
zo nu en dan op het eurocircuit in
Valkenswaard, dus het circuit is niet
helemaal nieuw voor de rijder uit
Wilnis. Toch is de layout van het circuit wel nieuw, want er is speciaal
voor dit evenement een stuk onverhard aangelegd, wat het totale circuit erg aantrekkelijk maakt voor
de Haan. In de wetenschap dat de
Haan hier nog het kampioenschap
kan redden, is hij super gemotiveerd
en wil er erg graag winnen.
Kwalificatie: Door een enorme opkomst aan rijders, moest er in 2
groepen gekwalificeerd worden.
Alexander was de enige uit de top
6 die in de 2de groep moest kwalificeren en dat is geen voordeel.
In de verkenningsronde springt
Alexander de 2de tafel net te hard

over en beland voorbij de tafel terug op het zand. Gelukkig blijft het
hierbij want zo’n landing is best stevig. Hierna rijdt Alexander nog enkele ronden rustig, want de Aprilia
rijder zoekt naar ruimte. Halverwege de kwalificatie zet Alexander een
keer goed aan en zet direct de snelste tijd van groep B. In een poging
deze tijd scherper te zetten, lukt dat
in tijd wel, maar na samenvoeging
van beide groepen, moet Alexander
starten vanaf plaats 6 op de tweede
rij in de snelste A groep euro klasse rijders.
1ste Manche: Als iemand een
goeie starter is, dan is dat Alexander de Haan wel. In het dagelijkse leven is elk stoplicht een uitdaging en traint daarmee gelijk zijn re-

actievermogen, wat hem in de wedstrijden ten goede komt. Zo ook bij
de start van de eerste manche, die
startend vanaf de 2de rij, beloond
wordt met een koppositie na de eerste bocht. De concentratie is nu af
te lezen aan het rijden van de Haan,
maar ziet in ronde 3 toch Vermeulen
aan zich voorbij gaan en heeft gelijk
Leloup in het achterwiel. Vermeulen
is op start/finish heftig aan het gebaren, dus er is iets loos. Een ronde
later valt Vermeulen uit met koppelingsproblemen. In dezelfde ronde
dat Vermeulen uitvalt, komt Alexander op het onverhard ten val. Gelukkig ondervind de Haan hier niet al te
veel hinder van en kan gelijk weer
verder, zei het op een 4de plaats. Leloup leidt nu de wedstrijd, voor Andries en Buchner. de Haan heeft

Mijdrecht - Deze week sluit de 5e
speelweek en zijn er al afscheidingen te bespeuren. De Merel/Heerenlux 4 en De Kromme Mijdrecht 1
voeren de lijst aan met 23 punten.
Dio 1 volgt op plaats 3 met 21 punten terwijl APK-Mijdrecht 1, De Merel/Heerenlux 2 en De Paddestoel
1 het met een gedeelde 4e plaats
doen, deze drie clubs doen het met
20 wedstrijdpunten bijzonder goed.
Na de break van het 25-jarig jubileum en de herinnering aan de mooie
driebanders van Dick Jaspers is het
weer op de plaats rust.
Speelweek 5 is in de bovenstaande
stand nog niet verwerkt en ik moet
constateren dat De Merel/Heerenlux 4 met een 7-2 winst op De
Kromme Mijdrecht 2 er een serieuze
zaak van gaat maken. De Kromme
Mijdrecht 1 verloor met 2-7 van De
Merel/Heerenlux 1 wat vertaald kan
worden als een gevallen steek.
Dio 1 bleef ook effe achter door de
4-5 verlies die toegebracht werd
door Cens 2.
APK-Mijdrecht 1 won met 5-4 van
De Schans en De Merel/Heerenlux
2 verloor met 7-2 van Cens 1. De
Paddestoel 1 had een vrijstaande
rit waardoor er voor hen niets in de
stand viel te veranderen.
De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5
van De Vrijheid/Biljartmakers. Beide teams waren uit hun doen want
de kortste partij die avond was helaas 28 beurten.
De Paddestoel 2 won met 5-4 van
APK-Mijdrecht 2.
Stieva Aalsmeer moest het wederom met een verlies doen, thuisspelend wist alleen Wil Bouweriks de
eer hoog te houden en tegenstander Paddestoel 3 nam dankbaar gebruik van de situatie en ging met 27 winst naar huis.
Dio 2 won met 7-2 van De Merel/
Heerenlux 3.
De spelers van de week waren:
Richard Hoogeboom van APK-

Mijdrecht 1 want hij maakte de
kortste partij in slechts 15 beurten,
Gerrit Schuurman van De Kromme
Mijdrecht 1 wist een hoogste serie
van 18 caramboles uit z,n keu toveren. Volgende week zondag 4 oktober vinden de voorronden van De
Persoonlijke
Kampioenschappen
plaats in de lokaties van: Cens en
De Kromme Mijdrecht te Mijdrecht,
De Merel in Vinkeveen en De Vrijheid in de Amstelhoek. Het gaat om

de eerste uit de serie 6 kampioenschappen in de disipline driebanden, klasse B. De voorwedstrijden
beginnen om 12.00 uur. De deelnemers worden verzocht om tenminste 15 minuten voor aanvang
aanwezig te zijn. Er zijn 40 deelnemers ingeschreven en de beste 5
spelen de finale om het persoonlijk
kampioenschap van de Ronde Venen op 17 en 18 oktober in de Paddestoel te Mijdrecht.

De Vinken C4 verliest
in de tweede helft van
Aurora

Vinkeveen - Op zaterdag 19 september speelde de C4 van korfbalvereniging De Vinken haar 2e wedstrijd van het seizoen. De tegenstander was Aurora C2 uit Haarlem. Aurora had al 2 wedstrijden gespeeld
waarvan één gewonnen en één verloren.
Het was mooi weer om te korfballen. Omdat het kunstgrasveld bezet was werd er ‘ouderwets’ op gras
gespeeld. Maar dat is voor dit team
geen enkel probleem aangezien ze
eenmaal in de week op gras trainen.
Alle kinderen waren mooi op tijd
aanwezig, zodat we op tijd konden
bespreken en lang warm konden lopen. Sanne de Jong had last van een
enkelblessure en kon vandaag helaas niet aanwezig zijn.
Scheidsrechter Peter Koeleman
floot voor het begin, en het aanvalsvak met Mirjam Oussoren, Mike
Duikersloot, Tiffany ten Den en Thara Kroon mocht de bal uitnemen. Al
snel was duidelijk dat Aurora iets
verder was dan de C4. De verdedigers Bart van Eenennaam, Angey
Jacob, Motilayo Williams en Matthijs Winkel (invaller uit de D1) hadden het moeilijk, maar wisten veel
scoringskansen van de tegenstander te belemmeren. Via een mooie
aanval die werd afgerond door een
schot van Mirjam Oussoren kwamen we al snel op een voorsprong,
die we lang vast wisten te houden.
Net voor rust kwam Aurora weer op
gelijke hoogte na het afronden van
een strafworp.
achterstand opgelopen, maar houdt
het hoofd koel en knokt zich terug
tot op 2 seconden achter Buchner,
maar kan door tijdgebrek niet meer
overgaan tot een echte aanval en finisht als 4de. Door zelf 38 punten
te verdienen met deze 4de plaats en
het uitvallen van Vermeulen, houd
de Elmer groep rijder nog altijd zicht
op het kampioenschap.
De gedrevenheid spat er vanaf
bij Alexander de Haan .
2de Manche: Bij de start van de
2de manche is het opnieuw de slimme Alexander de Haan die voordeel
haalt. Vermeulen en Leloup bakkeleien om de kop en Alexander houdt
heel even in, om vervolgens binnendoor te schieten naar de koppositie, gevolgd door Andre Prehn en
Buchner. In ronde 2 gaat het dan
ineens helemaal mis, als Andre
Prehn haaks over de baan komt en
hem vol bij Alexander naar binnen
rijdt, waardoor de Haan hard ten val

In de rust hamerde de coaches erop om fel te blijven, aanvallend veel
te bewegen en verdedigend geconcentreerd zowel de tegenstander als
de bal te volgen. Daan van Eenennaam kwam als vervanger het veld
in voor zijn broer Bart die nog erg
moe was van de afgelopen kampweek. De tweede helft kwam Aurora sterker het veld in. De Vinken
werd al in de verdediging vastgezet

en aanvallend wisten ze veel kansen
te creëren. Via drie doorloopballen,
een schot en een kansje brachten ze
de eindstand op 1-6.
Helaas geen overwinning voor de
door Super de Boer gesponsorde
C4 op deze zaterdag. Maar de trainer/coaches hebben wel veel punten gezien die verbeterd kunnen
worden en waarop dan ook getraind
gaat worden.

komt. De Aprilia raakt bij deze val
zwaar gehavend. Na eerst de Aprilia
weer enigszins rijdbaar te hebben
gemaakt door het stuur weer recht
te zetten, blijkt ook de voorrem geraakt te zijn en is remmen vrijwel
onmogelijk geworden.

Met de wetenschap dat ook na de
2de manche er (zij het heel klein)
nog altijd zicht is op het kampioenschap, zal Alexander ook in Lelystad
weer zijn uiterste best doen tot een
goede klassering te komen. Alexander is er niet de man naar om op te
geven en zal dat pas doen als het
spel gespeeld is. 3de man van der
Zee staat nu op 91 punten achterstand en kan bij mankementen van
de Haan nog steeds een bedreiging
zijn, maar de kans hierop is door de
goede zorgen van Roke zeer gering.

Aangezien de remmen je belangrijkste onderdeel zijn bij supermoto,
is Alexander gedoemd tot het uitrijden van deze manche. Rustig rondrijdend, ziet de Haan zijn grootste titel concurrent Devon Vermeulen fier
aan de leiding gaan en het rekenwerk is begonnen. Doordat de Haan
de manche uitrijdt en daarmee toch
nog 19 punten binnen haalt, komt
zijn totaal van de dag op 57 en dat
zijn er 7 meer dan de 50 punten die
Vermeulen binnen haalt met zijn
overwinning.
Bij de start van de 2de manche,
kiest de Haan de beste lijn en pakt
de leiding.

Over slechts 1 week, zal de 13de
wedstrijd van het seizoen verreden worden. Met nog 2 maal rijden
op het midland circuit in Lelystad,
waarvan de eerste keer aanstaande
Zondag 4 Oktober, zal er vermoedelijk een hoop meer duidelijk worden.
De strijd is nog in elk geval nog niet
gestreden in de euro klasse Supermoto!
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Argon F1 boekt dubbele zege

Verdiende zege voor CSW

Mijdrecht - De F1 van Argon is dit
seizoen zeer voortvarend begonnen,
de oefenwedstrijd tegen Pancratius F1 winsten ze met 2-1 te winnen. De beker-poule wedstrijden tegen respectievelijk Hertha F1, CSW
F1 en Vecht F1 werden alle drie gewonnen. In de competitie komen de
mannen uit in de eerste klasse en
ook hier weten ze de weg naar doel
goed te vinden.
Afgelopen zaterdag ontvingen de
mannen Sporting 70 uit Utrecht. Het
spel was niet zoals we gewent zijn.
Maar al speel je dan niet de sterren van de hemel toch moet er gescoord worden en meteen na de aftrap werd de weg naar voren gevonden. Na een aantal kansen, was het
Auke die de 1-0 mocht noteren. De
2-0, die snel volgde werd opgezet
door Jim, hij veroverde de bal achterin en zag meteen Jordy vrijstaan,
deze tikte hem in 1 keer schitterend
door en Cas kon hem zo in het doel
laten rollen. Mathis, Dion en Abdoel
hielden de boel achterin nu aardig
dicht, waardoor Dani niet zo veel te
doen had. Mathis onderschepte de
bal en stuurde Auke erop uit, deze
kwam mooi over rechts en hield het
overzicht, zag Jordy vrijstaan en de
3-0 lag in de netten. Nu was het de
beurt aan Sporting 70 om de aanval
te zoeken, het schot van afstand op

Wilnis - Het bezoek aan Castricum
heeft CSW opnieuw een driepunter
opgeleverd. Na een 0-0 ruststand
stapten de Wilnissers na 90 minuten met een verdiende 0-2 zege van
het veld.

werd over het doel geschoten. Hierna een mindere fase van CSW dat
Castricum beter in de wedstrijd liet
komen. Castricum leek ook op voorsprong te komen na een knappe
combinatie door het midden.

De eerste fase van de wedstrijd had
CSW het betere van het spel, werd
er goed gecombineerd maar ontbrak de precisie bij de laatste bal.
Echt grote kansen waren er daarom
ook niet aan de orde. Aan de ander kant kwam Castricum een paar
keer goed door via de gevaarlijke vleugelspitsen maar tot echt gevaar leidde dat ook niet. Een schot
van Castricum belandde recht in de
handen van doelman Jordi Wens en
een gekrulde bal een metertje naast
het doel.
Een aanval door het midden kon
net niet goed worden meegenomen
door Stefan Baars na aangeven van
Cesar de Kuyer ander had Baars
zo richting doelman kunnen lopen.
Vlak voor rust kreeg Jay Klaas Wijngaarden de mooiste kans maar hij
had net te veel tijd nodig waardoor
de keeper van Castricum zich op het
leer kon storten.

De bal werd knap ingeschoten maar
afgekeurd wegens buitenspel. Een
paar gevaarlijke corners werden
door Jordi Wens knap onschadelijk
gemaakt. CSW pakte de draad weer
op en na een minuut of twintig spelen nam de ploeg eindelijk een voorsprong. Stefan Baars speelde Mauricio Cabeza aan binnen de zestien
en uit de draai schoot Cabeza onhoudbaar binnen. Castricum begon
meer ruimte weg te geven en even
later had de wedstrijd al in het slot
kunnen zitten. Bij een prima dieptebal was Cabeza zijn tegenstander
veel te slim af en legde de bal panklaar voor Wijngaarden die voor een
leeg doel helaas over schoot. CSW
bleef de wedstrijd controleren en
gaf nauwelijks meer iets weg.

doel was geen party voor Dani, maar
toen hij van richting werd veranderd
stond Dani kansloos aan de grond
genageld, 3-1.
De tweede helft begon met een goal
van Auke, 4-1. Zo nu en dan had
Dani ook wat te doen, maar Sporting was de tweede helft niet echt
gevaarlijk meer en consenteerde het
voetballen zich vooral op de helft
van Sporting. Jim gaf een goede bal
mee aan Jordy en de 5-1 kon niet
uitblijven. Het zesde en laatste doelpunt begon bij Dani, met een verre
uittrap wist hij Jordy te bereiken, deze trok een sprint naar de achterlijn,
wilde hem afleggen op Auke maar
de tegenstander was zo lief en liep
hem zijn eigen doel in.
Zondag mochten ze uitkomen tegen
Elinkwijk F1 in de voorwedstrijd voor
Argon – Elinkwijk. Het bleek al meteen duidelijk dat dit een hele andere
westrijd zou worden. Elinkwijk bleek
een tegenstander van niveau en de
supporters konden genieten schitterende actie, combinatie en vier
prachtige doelpunten. De wedstrijd
werd met 3-1 gewonnen. Volgende
week wacht weer Elinkwijk, maar nu
uit en nu voor de competitie, er zal
hard getraind moeten worden want
deze tegenstander laat zich niet zomaar verslaan.

Terechte overwinning voor
eerste team van De Vinken
Vinkeveen – Afgelopen week
speelde het eerste team van korfbalvereniging De Vinken in Wageningen tegen SSS. Vorig jaar speelde de Fortisformatie twee spannende wedstrijden tegen deze mededegradant uit eerste klasse. Na een
prima start wist De Vinken de voorsprong de hele wedstrijd te handhaven, met als terechte uitslag een
8-12 overwinning.
Het achttal van coach Siemko Sok
kwam na het eerste fluitsignaal
goed uit de startblokken door twee
goals van Mariska Meulstee.
Vol vertrouwen bleef De Vinken
aanvallen en had SSS in de beginfase weinig in te brengen. Aan het
eind van de eerste helft begonnen
de Wageningers meer druk te geven, waardoor de Vinkenaanvallen onrustiger werden. Aan het eind
van de eerste helft kwamen de scores van beide kanten en stond er 37 op het scorebord als ruststand.
In de tweede helft was het spel van

de Fortis gesponsorde ploeg net iets
minder. Door veel éénschotsaanvallen kwam De Vinken moeilijk tot
scoren. Verdedigend bleven de Vinkeveners de bal vaak onderscheppen. Het scoringspercentage bleef
onder de maat. Dat blijkt wel uit de
vijf goals die er in de tweede helft
zijn gemaakt.
In de tweede helft was het debuut van Stefan Gijsen in de hoofdmacht van De Vinken. Het zorgde
voor meer dreiging in de aanval. De
eindstand was 8-12 en zo gingen de
twee belangrijke punten mee naar
Vinkeveen.
Volgende week speelt De Vinken tegen Synergo 1 uit Borne. Synergo
heeft afgelopen zaterdag het eerste
veldpunt weten te bemachtigen. De
wedstrijd zal om 15.30 aanvangen in
sportpark De Molmhoek. 1
De scores deze wedstrijd kwamen
van Mariska Meulstee (4x), Rudy
Oussoren (3x), Helene Kroon (2x),
Charita Hazeleger, Lisette Pauw en
Peter Koeleman (allen 1x)

helft te verdubbelen. Coach Mark
van den Brink bracht nog Auke van
der Zijden voor Jelmer Steen en Jeroen Korver voor Jimmy de Koning
in het veld. Het lukte de Mijdrechtenaren net niet tot de verdubbeling te komen ... De wedstrijd werd
uiteindelijke beëindigd met een dik
verdiende overwinning voor Atlantis
met 11-23.
Geconcludeerd kan worden dat Atlantis als een 1 team heeft gespeeld
en zeer goed haar kansen heeft weten af te maken.
Aankomende zaterdag speelt Atlantis weer een thuiswedstrijd om 15.30
uur, dit keer tegen ESDO 1. Komt u
kijken en ons aanmoedigen?

Tamara Gortenmulder viel in.

Een zwaarbevochten
overwinning voor Argon
Mijdrecht - In een aantrekkelijke wedstrijd heeft Argon de eerste
kompetitie overwinning van dit seizoen behaald, tegen het nog ongeslagen WV-HEDW werd met 2-0 gewonnen. Lang bleef het de tweede
helft spannend, maar vlak voor het
eindsignaal werd uiteindelijk de zege definitief binnengehaald.
Argon begon sterk aan de wedstrijd
een kreeg enkele mooie kansen om
de score te openen, zo schoot Kevin Blom naast en ook René Legters
wist de juiste richting niet te vinden.
De tegenstander uit Amsterdam
was vandaag ook niet de gelukkigste, Djoere de Jong kopte over en
ook bij een inzet van De Jong kon
Argondoelman Bas van Moort de
bal tot corner verwerken. Met enig
fortuin kwam Argon na een half uur
op voorsprong, René Legters werd
op de rand de zestien meter lijn ten
val gebracht, de scheidrechter deponeerde de bal op stip en Albert
Mens schoot vanaf elf meter hard
in 1-0.
De tweede helft probeerde WVHEDW de opgelopen achterstand in
te lopen maar de mogelijkheden die
het kreeg weigerde men te benut-

ten, met name Djoere de Jong kreeg
enkele goede mogelijkheden. Namens Argon raakte René Legters de
paal en kon doelman Bas van Moort
redding brengen met de voet en bij
een vrije trap kon hij uiteindelijk in
tweede instantie de bal onschadelijk maken. De verdediging van Argon bleef in tegenstelling tot de vorige wedstrijden nu wel overeind,
Adil Kamil, Kevin Blom en Michael
Cornelisse lijken als debutanten bij
de senioren aanspraak te maken
om van een vaste waarde te worden. De spannende slotfase waarin de wedstrijd nog alle kanten op
kon werd vlak voor tijd beslist, de
hardwerkende Youri van Adrichem
zag zijn inzet beloond toen hij met
fraaie kopbal doelman Schouten
verschalkte 2-0.
Komende zaterdag gaat Argon op
bezoek bij Eemnes.
Argon speelde met: Bas van Moort,
Lars Sloothaak, Adil Kamil, Michael
Levering (80 Justin Eindhoven), Michael Cornelisse, Albert Mens, René
Legters, Kevin Blom, Florian Schutijser (68 Niels de Wildt), Leroy Leijgraaff (85 Alan Doorson), Youri van
Adrichem.

Atalante D2 pakt eerste
pot met 4-0
Vinkeveen - Op de eerste competitieavond, maandag 21 september,
speelde de Oudenallen-Haaxman
equipe haar eerste wedstrijd. Dit
seizoen niet meer richting Amersfoort, maar richting Haarlem en Amstelveen, naar sporthallen waar de
dames een aantal jaren niet waren
geweest. En in de tweede klasse
dus.. Maar de vloer in Amstelveen is
natuurlijk helemaal lekker, dat zat al
mee. En verder met nieuw blij talent
Kellie Bocxe erbij, dat zit ook mee.
De eerste set begon een soort van
spannend. Iedereen was natuurlijk
razend benieuwd hoe de tegenstand
zou zijn in de nieuwe poule. Het begon voortvarend, vooral de services waren goed en op diverse reeksen hadden de Amstelveensen geen
antwoord, vele onderhandse ballen ketsten weg. Vrij snel stond daar
de 6-25 op het telbord. Zo’n duidelijk uitslag hadden de Vinkeveensen lange tijd niet gezien.. De tweede set ging lekker door. Er kwamen
iets meer ballen terug, vaak erg onregelmatig maar de groengele dames hadden de kop er goed bij en
reageerden alert. Het was allemaal

nog niet top netjes maar de bal was
rond en ging aardig rond en er waren leuke combinaties: 13-25.
In de derde set kwam Martinus op
dreef. Er kwam meer rally en ze
maakten vaker een punt, de Vinkeveense service werd wat tammer, wat meer foutjes ook. En de rode rakkers wisten nu ook een aantal services op rij te scoren door een
wat minder lopende pass. Via 9-11
bleven de ploeg steeds iets achterlopen, pas in de 20 gingen ze daar
toch over heen en sloten af met toch
een behoorlijk spannende 24-26.
De Martinus dames gingen vlot van
start in de 4de set en namen gelijk
een aardige voorsprong. Eerst was
het rommelig aan Vinkeveense zijde
maar toen werd de koe bij de kladden gepakt. Er werd keurig in drieën
gespeeld, de pass was weer netjes,
en ook de verdeling en het afmaken.
Als een gedegen Diesel kwam de
Atalante ploeg weer terug en pakte
de set gelukkig met 21-25. Het was
geen top intensieve wedstrijd maar
wel weer eens superleuk om met 40 te winnen!

Weer gelijkspel voor Argon
Mijdrecht - Voor de derde keer dit
seizoen stond aan het einde van de
wedstrijd 2-2 als stand op het bord,
maar dit keer moest Argon het zich
toch erg aanrekenen, dat dit het geval was. In de tweede helft waren er
enkele 100% mogelijkheden om op
ruimere voorsprong te komen, maar
omdat verzuimd werd die te benutten, bleef Elinkwijk in de wedstrijd.
De wedstrijd werd geopend door de
gasten, die na 9 minuten op voorsprong kwamen, toen er defensief
niet werd opgelet en de bal van de
rechterzijde voor het doel kon worden gebracht, waar de inlopende Kroneman blijkbaar ook aan de
aandacht was ontsnapt, hij kon bij
de tweede paal simpel raak mikken,
0-1. Enkele minuten later slaagde Argon er in, op gelijke hoogte te
komen, toen gelegenheidsspits Michael Kentrop een kopduel van Verweij wist te winnen en het strafschopgebied binnen ging. Protes-

ten wegens hands werden door de
scheidsrechter niet gehonoreerd en
met een lobje was doelman Evers
een geslagen man, 1-1. In het verdere verloop van de eerste helft gebeurde eigenlijk niets noemenswaardigs, het was gelukkig lekker
weer.
Na rust werd het daarentegen een
stuk levendiger en dus viel er voor
de toeschouwers nu veel meer te
genieten. Het vuurtje werd opgestookt, zodat het op de gebruikelijke Arg0n – Elinkwijk begon te lijken.
Eerst waren er twee pogingen van
Josuah Patrick, die eerst net naast
de verkeerde kant van de paal mikte en even later balwinst in het strafschopgebied afsloot met een schot,
dat via een verdedigend been in het
zijnet belandde. Kort hierop wist
spits Chen te ontsnappen en alleen
op Eelco Zeinstra af te gaan, maar
die wist de inzet van zijn snelheid te
ontdoen, waardoor Jocelino de Sa

A.s. zaterdag speelt CSW weer thuis
om 14.30 uur tegen Marken.

Unitas-volleybal goed uit
de startblokken
Mijdrecht - Afgelopen woensdag is
ook voor de Mijdrechtse volleyballers van Unitas de competitie weer
van start gegaan. De Mijdrechtenaren kwamen goed uit de startblokken met 4 overwinningen voor alle
4 de teams.
Ook de heren 1 won – zijn het met
het kleinste verschil – zijn wedstrijd.
De heren spelen dit seizoen in een
andere samenstelling dan het afgelopen seizoen. John van Scheppingen haakte door een chronische schouderblessure dit seizoen
af. Spelverdeler Jeroen Kraakman is
zodanig geblesseerd aan zijn knie
dat hij dit seizoen niet kan spelen en
eerste geopereerd moet worden.
Midden-aanvaller Joost Woerden is
verhuisd en ook tweede spelverdeler Laurens de Wit gaf aan geen
competitie te willen spelen.

Atlantis 1 wint met grote
overtuiging
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door de Rabobank gesponsorde vlaggenschip van Atlantis uit tegen Amsterdam 1, op het
veld bij Blauw Wit. De opdracht van
coach Mark van den Brink was om
fel en geconcentreerd te spelen én
om nog meer als 1 team te spelen,
zoals Atlantis al gedeeltelijk had laten zien te kunnen in de wedstrijd
tegen Vlug en Vaardig vorige week.
Atlantis begon zeer scherp en stond
binnen 4 minuten met 0-2 voor. Het
2de aanvalsvak had mooie aanvallen en wist na 7 en 10 minuten aanvallen tot scoren te komen, met 2 afstandschoten.
Atlantis bleef rustig en geconcentreerd haar eigen spel spelen, met
goede aanvallen en een gedegen
verdediging. Hierdoor kon Amsterdam pas in de 15de minuut hun eerste doelpunt scoren. Atlantis bleef
lekker doorscoren en het Amsterdam moeilijk maken, waardoor ze
na 35 minuten met een 4-12 stand
de rust in gingen.
In de tweede helft begon Atlantis
weer zeer scherp en scoorde snel
uit een afstandschot en een uitgekiende doorloopbal. Na 52 minuten
spelen werd de moegestreden Sandra Gortenmulder gewisseld voor
Tamara Gortenmulder.
In het 2de gedeelte van de tweede
helft was Atlantis in de verdediging
iets minder geconcentreerd, waardoor de tegenstander meer kansen
kreeg om meer te gaan scoren, maar
Atlantis bleef doorscoren met als
doel de 12 doelpunten van de 1ste

Gevaarlijk
Na rust werd CSW meteen gevaarlijk
toen Edwin Milton langs twee man
glipte maar zijn voorzet net niet bij
een medespeler terecht kwam. Een
pracht kans van Alexander Bos na
goed doorkoppen van Stefan Baars

Tien minuten voor tijd was de wedstrijd definitief beslist toen Wijngaarden 2 man in de luren legde en
Stefan Baars in stelling bracht om
de 0-2 te laten aantekenen. CSW
kwam hierna niet meer in gevaar en
kon zodoende de verdiende 3 punten mee naar huis nemen.

Om het team weer compleet te kwamen zijn Hans Out, Maarten Meulemans en Ruud Stark van het tweede team overgekomen. Verder is
Jaap Wille weer gaan volleyballen
en deze laatste heeft de spelverdeling op zich genomen. Verder bestaat het team uit Rick Samson, Robert van de Meer ,Ricardo Angulo
Vélez en Johan Samson.
Na een aantal trainingen en een
oefenwedstrijd tegen Kockengen
was ODIS uit Kortenhoef afgelopen
woensdag de eerste tegenstander
in sporthal de Phoenix.
De eerste set werd begonnen met
de licht geblesseerde Ruud Stark
op de bank. Maarten Meulemans
hield hem daar gezelschap. Unitas
startte goed deze set, nam het initiatief en gaf de set niet meer uit handen. ODIS had geen schijn van kans
en verloor dan ook terecht met 25
– 19 .

Opstelling
De tweede set werd met dezelfde
opstelling begonnen. Hoewel het
gezegde luidt: never change a winning team’ was het ODIS dat het betere van het spel en dit keren konden de mannen uit Kortenhoef deze
set met 15 – 25 winnend afsluiten.
De derde set werd begonnen met
Maarten Meulemans in plaats van
Ricardo Angulo Vélez . Door de verassende linkshandige aanvallen kon
Unitas nu wat meer tegenstand geven, maar na een gelijkopgaande
strijd was het toch weer ODIS dan
aan het langste eind trok. Setstand:
21 – 25.
In de vierde set werd de jonge Rick
Samson gewisseld voor de meer geroutineerde Ricardo Angulo Vélez
werd de druk op ODIS opgevoerd.
Unitas kwam beter in haar spel, zette meer druk op ODIS wat een 25 –
21 setoverwinning opleverde.
Een beslissende vijfde set moest
uitwijzen wie de winst mee naar
huis mocht nemen. Unitas bouwde vanaf het begin een ruime voorsprong op. Met een 8-4 voorsprong
werd van speelhelft gewisseld en
ODIS grossierde in die fase in foute
services. Unitas bouwde een beslissende voorsprong op maar bij 14
– 8 voorsprong lukte het maar niet
om het beslissende punt te maken.
Uiteindelijk wist Hans Out een uiterste krachtinspanning er een smash
uit te persen en het laatste punt binnen te halen. Setstand: 15 - 11.
Al-met-al een zwaarbevochten 3 –
2 overwinning. De eerste 3 punten
van het seizoen binnen en het positieve feit dat ondanks een nieuwe
samenstelling er hard voor de punten gewerkt werd.
Volgende week donderdag wacht
de uit wedstrijd tegen Keizer Otto/
Trivolley in Naarden.

Nieuw seizoen van de biljart/
dart/kaartvereniging in
De Springbok
De Hoef - Op zaterdag 10 oktober
zal weer voor de eerste maal gekaart worden in het gemeenschapshuis De Springbok aan de Oostzijde
61a in De Hoef.
Op deze avond zal er gekaart kunnen worden om zeer bijzondere prijzen. Voor de slimme of juist

gelukkige kaarter is er de kans op
een mooie vleesprijs. Ook de goede kaarters maken daarop natuurlijk een kans.

nog voor de doellijn op kon ruimen.

trick Lokken een geheel vrije kans
opleverde voor Josuah Patrick, die
tot verbijstering van een ieder de
bal geheel verkeerd raakte en de inzet naast het gapende doel zag verdwijnen.
Het missen van de mogelijkheden
kwam de thuisploeg nog duur te
staan, want in de laatste minuten
gooide Elinkwijk in de jacht op de
gelijkmaker alles naar voren. Dat leverde diep in blessuretijd een hoekschop op, waaruit invaller Biekman
in het toch overvolle strafschopgebied de vrijheid kreeg om de bal
in te koppen. Met een stuit via de
grond verdween de bal langs de
vergeefs uitvallende Eelco Zeinstra,
waardoor Argon voor de vierde keer
dit seizoen genoegen moest nemen
met een gelijkspel.

Aandacht
Na een klein uur was de aandacht
weer gericht op Josuah Patrick, die
om doelman Evers heen wist te komen, maar daarna veel tijd nodig had
om de bal voor het rechterbeen te
krijgen en toen zijn inzet van de verste paal af weer het veld in zag stuiten. Toch was dit het voorspel tot de
voorsprong van Argon, die drie minuten later tot stand kwam. Jeroen
Westera mocht een vrije trap nemen
en bracht de bal het strafschopgebied in, waar de opgekomen Jasper
de Haer de bal zomaar mocht oppikken en met een boogbal doelman Evers de gang naar het net bezorgde, 2-1. Kort hierna nam Patrick
Lokken, nog steeds herstellend van
zijn blessure, toch de plaats in van
Sergio de Windt, terwijl Thabiso van
Zeijl een kwartier voor tijd de plaats
innam van Michael van Laere. Enkele minuten na zijn entree zette van
Zeijl de bal voor het Utrechtse doel,
waar een handig overstapje van Pa-

De avond begint om 20.30 uur. Iedereen is dan ook van harte welkom
in De Springbok.

De afstand met koploper AFC is inmiddels opgelopen tot 8 punten, de
onderlinge strijd van komende zondag zal eigenlijk gewonnen moeten worden om nog enigszins in de
buurt te blijven.
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De Merel houdt laatste
groepsfietstocht van het
seizoen
Vinkeveen - TTC De Merel fietst
op zondag 4 oktober de Herfsttoer,
de laatste toertocht van het fietsseizoen. We gaan in groepsverband
nog één keer langs de mooiste plekjes in de omgeving. De afstand van
de Herfsttoer is 100 kilometer.
Vorig jaar werd deze toertocht ‘s
ochtends afgelast. Harde storm en
zware regenbuien maakten het onverantwoord om de fietstocht doorgang te laten vinden. We gaan er dit
jaar dan ook vanuit dat het op 4 oktober mooi en rustig najaarsweer is.
Ideaal weer om nog een keer op de
fiets te stappen.
De route gaat vooral over rustige binnenweggetjes. De steden en
dorpen worden zoveel mogelijk vermeden. We starten om halfnegen
in Mijdrecht bij Café-Bar de Paddestoel. Via rustige wegen om de
plaatsen Vinkeveen en Breukelen
komen we in Haarzuilens. We fietsen langs het kasteel. De herfstkleuren zorgen ervoor dat het park
een prachtig plaatje oplevert. Langs
Harmelen, Woerden en Oudewater
komen we in het historische Hekendorp. Daar is op precies 50 kilometer in café Goejanverwelle een koffiepauze met, als u dat wilt, de voor
fietsers 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 Bodegraven 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
schilderachtige kronkelweg langs
het riviertje de Meije. Hier moeten
we wel achter elkaar rijden.
Via Woerdense Verlaat komen we
na bijna 100 kilometer weer terug in
Mijdrecht.
De rit wordt in groepsverband gereden. Dus u rijdt lekker mee in de
groep, uit de wind en achter de ruggen van de sterke en ervaren voorrijders.
Gereden wordt met een snelheid
van 27 tot 30 kilometer per uur, afhankelijk van de deelnemers. Vanwege de veiligheid stelt TTC De Merel het dragen van een valhelm verplicht.
De start is om 8.30 uur bij CaféBar De Paddestoel, Hofland 33A
in Mijdrecht. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. Leden van De Merel
en andere fietsverenigingen krijgen
een euro korting.

AKU scoort in zonnige
Zevenloop

Jeugdvereniging Denk en
Zet-Advisor bestaat 10 jaar
Vinkeveen - Twee weken geleden
was het zover, de schaakstukken
kwamen weer onder het stof vandaan want het nieuwe schaakseizoen stond op het punt van beginnen. Na de vakanties had iedereen
er weer zin in. Onder de enthousiaste jeugdleden waren ook enkele nieuwe gezichten. Dit jaar zijn er
maar liefst zes nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Dus dat belooft weer een leuk en plezierig jaar
te worden.
Omdat de jeugdafdeling van Denk
en Zet-Advisor dit jaar 10 jaar bestaat, is het tijd voor verandering. De
schaakavonden worden vanaf dit
seizoen anders ingedeeld. Dit houdt
in, iets minder theorie en meer schaken. Omdat wij over genoeg jeugdbegeleiders beschikken, is het voor
ons mogelijk om in kleine groepjes
les te geven. Alles wordt daardoor
sneller opgepikt en de kinderen leren in korte tijd goed schaken. Buiten de theorie lessen wordt er ook
regelmatig gebruikt gemaakt van
ander oefenmateriaal. Dit om het
schaken voor de jeugd zo leuk mogelijk te maken. Mocht je denken,
dit lijkt mij ook wel wat, kom dan gewoon even langs en kijk zelf hoe het
er op zo’n avond aan toegaat.
Ook dit jaar hebben wij zoals gebruikelijk weer een Mulckhuyse
competitie. Halverwege het seizoen

worden alle spelers in een aantal
groepen verdeeld. De beste spelers
van iedere groep ontvangen aan het
einde van het seizoen weer prachtige bekers. Deze bekers worden ieder jaar gesponsord door bouwbedrijf Mulckhuyse.
Ook kun je aan de puzzelcompetitie meedoen. Voor de schaakles en
na de schaakpartij kun je aan de zogenoemde schaakpuzzels werken.
Deze puzzels zijn er voor ieder niveau. Iedereen maakt dus evenveel kans op een mooie prijs aan
het einde van het seizoen. De ervaring leert dat het ieder jaar weer een
spannende strijd is om de titel, beste puzzelaar. En dit jaar zal er ook
zeker weer gestreden worden om
de 1e plaats.
Afgelopen weken zijn alle jeugdbegeleiders weer druk bezig geweest
met de voorbereidingen voor het
5e jeugdschaaktoernooi. Een toernooi voor alle school, thuis en clubschakers tot 18 jaar. De inschrijving
is al geopend via de website HYPERLINK “http://www.svdenkenzet.
nl” www.svdenkenzet.nl ook voor informatie. Geef je op en kom op zaterdag 7 november naar De Boei in
Vinkeveen om gezellig te schaken
van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. Deelname
aan het toernooi is gratis en ieder-

Uithoorn - Zevenhoven was voor
de 24e keer het start en eindpunt
van een hardloop wedstrijd door het
groene hart over 5, 10 en 16,1 km.
Zoals gebruikelijk begunstigd door
prachtig weer, vrijwel geen wind
en zo’n 20 graden, nam een record
aantal van circa 180 loopsters en lopers deel aan het uitstekend georganiseerde evenement.
Op de 10 km. viel Theo Van Rossum
in de prijzen met een fraaie tweede
plaats in 38.07.
De dames van AKU deden het kwantitatief beter dan de heren door het
beslagleggen op drie ere plaatsen.
Karin Versteeg en Irma van Balken
kleurden het podium rood- wit met
een tweede en derde prijs in 43.30
en 45.26.
Atie van Oostveen was echter de
kanjer van deze middag door uit te
komen op de 10 Engelse Mijlen.
Terwijl het eigenlijk wat te warm
was voor 16,1 km. presteerde ze het
om een derde prijs te veroveren in

1.24.23. Daarmee snoepte ze die net
weg voor de neus van Wil Voorn, die
toch zeker niet ontevreden was met
haar 1.25.18.
Bij de heren op de 10 EM. was Harry Schoordijk de rapste AKU loper, door de polderdijkjes in een
echt goede 1.07.34 te nemen. Theo
Noij volgde in een nette 1.14.30 en
Guido van Vliet in 1.17.43. Jos Snel
had Wil gezelschap gehouden en
kwam monter in 1.25.18 binnen, terwijl Anny Calmez maar minder dan
drie minuten op hen moest toegeven met 1.28.06. Op de 10 km. bleef
Leo Baas, lekker lopend zoals hij zelf
zei, keurig onder de vijftig minuten
in 49.33. Jaap Verhoef kwam hier
net boven in 50.30 en had dat halverwege al zien aankomen. Corrie
van Dam en Maarten Breggeman
vonden de bezemfiets toch wat al
te hinderlijk worden en passeerden
in de laatste 2 kilometers toch nog
even vier deelnemers,
hun eindtijden 61.26 en 28.

AKU B-pupillen sluiten
baanseizoen prachtig af
Uithoorn - Op een zonnige zaterdag
in Heerhugowaard werd 19 september j.l. na drie voorrondes de pupillencompetitiefinale gehouden. Namens AKU hadden Yoran van Donselaar, Thijs Anderiessen, Stijn Ruijter en Storr Hoek zich geplaatst voor
deze finale, waarvan het bereiken
alleen al een zeer goede prestatie
is. De vier hadden zich goed voorbereid op de trainingen en hadden
dan ook veel zin om te vlammen.
En gevlamd werd er, gelijk vanaf
het eerste onderdeel werd duidelijk dat ze mee wilden doen voor de
prijzen. Bij de 4x40m estafette haalden ze maar liefst 2 seconden van
hun PR af, waarmee de toon gezet
was voor de rest van de dag. Met
nog één onderdeel te gaan, waarbij de jongens allemaal rond hun PR

of zelfs erboven zaten, bleek dat Yoran van de vier de beste klassering
had met een 5e plaats én uitzicht op
het podium. Dit motiveerde hem om
bij het kogelstoten enorm uit te halen naar 7.44m, ruim een halve meter verder dan de nummer twee en
een verschuiving in het klassement
naar een prachtige derde plaats. De
jongens eindigden met zijn vieren
als vijfde in het ploegenklassement,
waarvoor ze als zevende geplaatst
de finale in gingen, dus zeker ook
een prima prestatie te noemen! Volgende week zullen verschillende
AKU pupillen nog uitkomen op het
NK estafette in Amstelveen, daarna
is het baanseizoen definitief afgelopen en kunnen de kinderen zich opmaken voor het crossseizoen waar
we hopelijk weer veel aansprekende
prestaties kunnen verwachten!

Topsporters in commissie van
aanbeveling

Steenbok Adviesgroep
lanceert ‘Steenbok
RunningTeam
Regio - Op 21 september gaat inUithoorn het Steenbok RunningTeam uit de startblokken. Het Steenbok RunningTeam is een stichting
die regionale talenten met voldoende ambitie, gedrevenheid en enthousiasme de kans biedt om zich
te ontwikkelen naar landelijk topniveau hardlopen op de midden en
lange afstand. Dit gebeurt onder
deskundige leiding en professionele begeleiding. Het is een initiatief
van Bert Bouwmeester, directeur bij
Steenbok Adviesgroep BV. Het talententeam bestaat momenteel uit 9
talentvolle atleten uit de regio Uithoorn. Ze worden begeleid door een
begeleidingsteam dat bestaat uit
twee fysiotherapeuten, een sportmasseur, een sportpsycholoog, een
voedingsdeskundige en twee trainers. De stichting wordt bijgestaan
door een commissie van aanbeveling die het stichtingsbestuur adviseert en begeleidt in haar str
ven naar voortdurende verbetering
en professionalisering. De ambitie
van het team is om binnen enkele
jaren meerdere medailles te veroveren op NK ’s in- en outdoor en het
veldlopen.
De selectie van het Steenbok RunningTeam bestaat uit: Marcel de
Jong (senior uit Mijdrecht), Anouk
Cleassens (senior uit Mijdrecht),
Thom de Wildt (senior uit Uithoorn), Erwin Koopstra (senior uit
Aalsmeer), Nick van Tol (A-junior uit

Hilversum), Githa de Wildt (B-juniore uit Mijdrecht), Lotte Krause (B-juniore uit Uithoorn), Wouter Heinrich
(B-junior uit Uithoorn) en Kim Hittinger (C-juniore uit Uithoorn).
Het begeleidingsteam van het
Steenbok RunningTeam wordt gevormd door fysiotherapeuten Marjolein Vrijman en Donne Lek van
Motion Fysiotherapie, sportmasseur
Jaap Bouwmeester, sportpsycholoog Martin Pet, voedingsdeskundige Jolanda ten Brinke en de trainers Remi Bouwmeester (junioren)
en Bert Bouwmeester (senioren).
Commissie
van
Aanbeveling
De personen die zitting hebben in
de ‘Commissie van Aanbeveling’ zijn
Adri Berk (technisch directeur Kano- en Triathlonbond), Rene Godlieb (oud top-atleet en MiLa-trainer/
coach), Peter Zijerveld (oud topwielrenner, bondscoach KNWU),
Wim Kroon (oud MiLa-trainer AKU
en NfP-runningteam), Martin Breedijk (docent ALO SM&O, leercoach
MiLa 4 en Topcoach 5), Jeroen Verheijen (wethouder sport Gemeente
Uithoorn), Gianni Romme (oud topschaatser en toptrainer/coach Team
Anni Friesinger). Het Steenbok RunningTeam wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:
WEA Accountants en Adviseurs,
Steenbok Adviesgroep, Brooks,
Runnersworld Haarlem en ondersteund door PowerBar en PeptiPlus.
Voor méér informatie: www.steenbokrunningteam.nl

Een clubrecord voor
Veenloper Johan Baas
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend waren de Veenlopers actief op velerlei gebied. Het wedstrijdprogramma zat overvol. Johan Baas
liep als voorbereiding op de marathon van Athene een uitstekende 30
kilometer in Almere.
Veenlopers Johan Baas en Frans
Bosman zijn net als 7 andere Veenlopers in voorbereiding op de klassieke marathon van Athene. In die
voorbereiding moeten kilometers
worden gemaakt. Johan en Frans
deden dit bij de 30 van Almere. Johan bewees uitstekend in vorm te
zijn. Hij liep een nieuw clubrecord
voor Masters 50 jaar. In een gelijkmatige race finishte hij in 2.04.50.
Frans Bosman kon ook tevreden zijn
met z’n 2.28.43. Frans Woerden was
ook van de partij in Almere. Hij liep
een tijd van 2.02.58.
Julitta Boschman liep in Almere wederom een uitstekende wedstrijd.
Haar persoonlijk record op de 10 kilometer van vorige week hield namelijk maar één week stand. Julitta

liep in de snelst groeiende stad van
Nederland op de 10,1 km een ijzersterke 40.22. Hiermee komt de magische grens van 40 minuten heel
erg dichtbij.
Michael Woerden liep dit weekend
de Zilveren Kruis Achmealoop met
start en finish op de Grote Markt in
het centrum van Haarlem. Het schitterende, maar ook zware parkoers
voerde de lopers door de duinen bij
Zandvoort. Michael finishte in een
mooie 1.12.43 als 6e.
Op zondag 1 november 2009 organiseert AV De Veenlopers voor de
19e keer de Zilveren Turfloop. Er is
een keuze uit verschillende afstanden, namelijk 16,1 km, 10 km en
5 km. Het is mogelijk om voor deze loop enkele keren te trainen bij
De Veenlopers. Dit kan op donderdagen van 19.30-21.00 uur. Het parkoers is aan de Rendementsweg; er
wordt verzameld tussen de gebouwen van Westhoek Wonen en Garanti Meubelen.

BMX-ers UWTC rijden
laatste TC in Kampen
Uithoorn - Afgelopen zondag is
door 24 BMX-ers van UWTC de 6e
TopCompetitie verreden in Kampen.
Het weer werkte weer geweldig
mee, weinig wind en een lekker zonnetje. Is voor de rijders prettig maar
zeker ook voor alle toeschouwers.
En de toeschouwers hebben weer
kunnen genieten van een mooie en
soms zeer spannende wedstrijd. Het
is maar goed dat er tegenwoordig
een foto-finish is zodat er goed gekeken kan worden in welke volgorde de rijders over de finish-lijn komen. Jaivy Lee Vink, Michael Schekkerman, Mike Pietserse en Arno van
Vliet reden na de manches kwart finale. Alleen Michael mocht nog verder rijden. Donne van Spankeren,
Bart van Bemmelen, Tom Brouwer,

Roberto Blom en Roan van de Berge reden de halve finale. Uiteindelijk
behaalden Donne, Bart en Michael
de finale. Donne werd 5e, Michael
3e en Bart 1e.
Een prima resultaat van deze jongens. Na afloop werden de prijzen
uitgereikt voor de einduitslag van
de TopCompetite 2009. 4 rijders van
UWTC mochten een prijs ophalen,
dat betekent dat je bij de 8 beste
rijders hoort van dit seizoen! Donne van Spankeren was 5e, Bart van
Bemmelen 2e, Tom Brouwer 8e, Michael Schekkerman 4e. De volledige
uitslag van vandaag, en de einduitslag kunt u nalezen op de website
van UWTC. Volgende week rijden ze
een BWC in Oud Beijerland.

(foto: Rick Duifhuis)

‘Kanopolo’ laatste in
landelijk toernooi
De Ronde venen - Het kanopolo team van de kanovereniging de
Ronde Venen is in het toernooi voor
de Nederlandse competitie op de
laatste plaats geëindigd.
Dat het moeilijk zou worden in het
laatste competitieweekend was
vooraf wel duidelijk gezien de behaalde resultaten in de 1e ronde. In
de eerste wedstrijd werd al duidelijk
dat het team wedstrijdritme miste.
KVDRV kon niet tot scoren komen
en de defensie moest weer wennen aan de tegenstand en het snelle omschakelen. De tweede wedstrijd was tegen de Viking uit Venlo.
Van dit team was in de eerste ronde
gewonnen en iedereen besefte dat
als er punten gepakt konden worden dit in deze wedstrijd moest gebeuren.

Het was een spannende wedstrijd
die gelijk opging. KVDRV liep elke
keer één doelpunt achter de feiten
aan. Vlak voor tijd kon de ploeg gelijkmaken, maar Viking beantwoordde de treffer met een snel doelpunt
in de laatste seconden en pakte
daarmee kostbare punten (4-5) en
passeerde daarmee ook KVDRV in
de ranglijst.
De tweede dag presteerde het team
beter en kon ondanks de verlies
partijen goed partij geven. Met wat
meer geluk had het team nog punten kunnen pakken. Vooral in tactisch opzicht moet de ploeg nog
veel leren.
Het positieve van afgelopen weekend was dat het doelsaldo beter was
dan in de 1e ronde. Dit geeft aan dat
de tegenstand groeit.
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Argon-selectie loopt er
weer piekfijn bij
Mijdrecht - De selectie van Argon
zondag 1 mag zich ook dit seizoen
op wedstrijddagen weer vertonen
in een uitermate smaakvol en toch
casual tenue, dankzij de gezamenlijke sponsoring door Ron de Gram
van Prego Mannenmode (gevestigd
in de Dorpsstraat in Mijdrecht) en
Falabella, het life style conceptmerk,

eigendom van Karel Burmanje.
De kleding is geleverd door Falabella, het noodzakelijke pas- en vermaakwerk werd verzorgd door Prego Mannenmode zodat spelers en
begeleiders er piekfijn bijlopen.
Omdat niet alleen de speelkleding
maar ook de voetbalschoenen uiteraard moeten worden gewisseld voor

normaal schoeisel, heeft Taft Footware evenals vorig seizoen iedereen voorzien van smaakvol bijpassend schoeisel.
Aan de presentatie buiten het veld
zal het niet liggen, hopelijk is de
prestatie binnen de kalklijnen van
gelijke kwaliteit.

Atlantis 2 wint
overtuigend van Thor
Hertha E1 wint met 17-3
Vinkeveen - Na de uitstekende resultaten in de bekerwedstrijden en
de klinkende overwinning van de
eerste competitie wedstrijd, stond
vandaag Wasmeer op het programma.
Iedereen weet dat met deze resultaten het moeilijk is om de zaak scherp
te houden en om te blijven voetballen. Je ziet namelijk veel te vaak dat
iedereen alleen maar wil scoren en
heel veel alleen gaat doen, waardoor het mooie combinatiespel verloren gaat en er ook niet echt meer
gevoetbald wordt.
De trainers en coaches hadden het
team op scherp staan.
De jongens gingen, zoals we inmiddels gewend zijn, voorvarend van
start.
Vanuit de verdediging en middenveld/aanval, werd meteen goed
druk gezet op de bal. De tegenstanders waren zo overrompeld dat bij
een voorzet van Maikel ze de bal gewoon in eigendoel schopte, 1-0. Ze
hadden inmiddels toch al gauw een
minuut gespeeld. Er werd afgetrapt
door de tegenstander en daar kwam
de storm Hertha E1 weer aan, meteen de tegenstander onderdruk zet-

ten en de bal veroveren, om daarna met goed combinatiespel en één
tweetjes weer in scorens positie te
komen. Binnen een paar minuten
hadden Maikel, Sten, 2x Thom en Jay
de stand naar 6-0 opgeschroefd. Dit
ging uiteraard gepaard via een paar
perfecte assist en door het goede
werken van het hele team.
Onze uitstekende keeper Kjeld had
tot dat moment nog weinig te doen
gehad. Hij boodt zichzelf wel elke
keer goed aan als de verdediging
weer in balbezit was en werd opgejaagd door de tegenstander.

Verslapping
Na de 6-0 kwam er wat verslapping
om de hoek kijken, ze speelde wat
minder over naar elkaar en waren
meer uit op eigen succes. Hierdoor
kreeg Wasmeer de kans om 2 keer
te scoren. Kjeld raakte 1 schot nog
wel aan met zijn vingertoppen, maar
deze ging toch nog via de binnenkant van de paal het doel in. Ik denk
dat zelfs Edwin van de Sar deze er
niet uit had kunnen houden. Ruststand 6-2.
In de rust hebben de coaches hun

werk goed gedaan want de jongens kwamen weer super scherp uit
de kleedkamer en gingen weer van
start zoals ze de wedstrijd begonnen waren, keurig jongens.
Het fluitsignaal had net geklonken en de tegenstander werd alweer zwaar onderdruk gezet. Voor
we het wisten had Hertha alweer
gescoord, via een mooie assist van
Maikel kon Dennis de 7-2 binnen
schieten. Hertha bleef heel goed
combineren met elkaar waardoor
Sten de 8-2 kon maken. Onze jongens bleven maar het doel bestoken
van Wasmeer. Wasmeer moest elke
keer achter de Hertha spelers aanlopen. Hertha speelde dit heel goed
uit, het hele team was constant in
beweging en aanspeelbaar. Via een
goed schot van Thom (net gered
door de keeper) kon Maikel in de
rebound alsnog scoren. Wat de jongens ook goed deden was het veld
breed houden als ze in balbezit waren, waardoor er nog meer ruimte
kwam voor de Hertha spelers en dit
is ook nog eens heel moeilijk te verdedigen voor de tegenpartij. Tevens
kunnen de vleugelspelers dan goed
een actie maken en dan een mooie
voorzet geven. Dit was bij de 10-2
het geval, Jay hield het veld goed
breed, speelde zijn man uit en gaf
perfect voor op Niels die hem zo kon
inkoppen. Via een vloeiende combinatie kon Sten de 11-2 scoren. Wasmeer scoorde nog wel een doelpunt.
Hieraan vooraf ging nog wel een hele mooie redding van Kjeld maar in
de rebound ging hij er toch in. De
12-3 werd gemaakt door Maikel na
een hele mooie pass van Jay. Sten
scoorde de 13de uit een corner, ook
van Jay. De 14de scoorde Jay zelf,
had hier wel 2x voor nodig. Vanuit
een corner van Maikel kon Dennis
de 15de heel mooi strak in de kruising schieten en via 2 voorzetten
van Niels kon Sten de 16de en de
17de maken.
Jammer genoeg was ook deze tegenstander niet opgewassen tegen
de storm Hertha E1. Met een positief
doelsaldo van 29 voor, 3 tegen, in 2
wedstrijden kan het nog een doelpuntrijk seizoen worden.

Kickfun voor Kids
succesvol van start!
Vinkeveen - Woensdag 2 september was het dan zover, de nieuwe
start met KickFun voor Kids na de
vakantie! Vele nieuwe kinderen en
natuurlijk de ‘oude bekenden’ kwamen binnenschuifelen, hier en daar
een tikje nerveus maar vol goede
moed! Het was dan ook een gezellige, geslaagde middag.
KickFun is een superleuke workout
op muziek waarbij plezier en helemaal uit je dak gaan op nummer ООn
staan en dit werd dan ook volop nageleefd!
Onder het mom van de opzwepende muziek werden de Kickbags (een
soort staande bokszakken) flink onder handen genomen door stooten traptechnieken uit verschillende
vechtsporten. Op een leuke en verantwoordelijke manier wordt er zo
aan de conditie en coЪrdinatie gewerkt.

Shanna van Mens, die de trainingen
verzorgt, was zeer tevreden over de
opkomst en kijkt alweer uit naar de

volgende woensdagmiddagen die
hopelijk net zo succesvol gaan worden. Aan de vele leuke en enthousiaste reacties te zien zal dat wel
gaan lukken!
De lessen vinden plaats op woensdagmiddag bij PK Sport en is toegankelijk voor alle kinderen van 6 t/
m 14 jaar.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 uit tegen Thor
2 uit Harmelen. Thor stond nog gelijk met Atlantis in de poule, dus het
was zeker een serieuze tegenstander. Na de gewonnen wedstrijd van
vorige week werd er nu weer met
11-17 gewonnen. Atlantis 2 ging
goed en scherp van start. Met drie
doelpunten achter elkaar was het 03. Daarna was het Thor die scoorde
en het was 1-3. Na een mooie korte kans werd het 1-4 en Thor scoorde ook weer via een afstandschot,
waardoor ze toch nog bij Atlan-

tis konden aansluiten: 2-4. Zo ging
het gelijk op tot aan de rust. Atlantis
ging met twee mooie aanvallen met
6-9 de rust in.
Door twee wissels toe te passen (Wendy Kentrop voor Masha
Hoogeboom en Barry van der Waa
voor Alex van Senten) kwam het
door Rabobank gesponsorde Atlantis met vers bloed uit de kleedkamer
om aan de tweede helft te beginnen. Thor was de eerste die scoorde en maakte er 7-9 van en zelfs 89. Weer had de ploeg uit Harmelen
de aansluiting, maar toen kwam Atlantis op stoom en maakte er door

hele mooie aanvallen 8-12 van en
had weer een beetje adem. Helaas
zoals het de hele wedstrijd al ging,
kwam Thor weer terug en maakte er
al snel 11-12 van.
Toen was de ploeg uit Mijdrecht het
kinderspel zat en maakte het af door
vijf keer achter elkaar te scoren. Ze
maakten er uiteindelijk een mooie
eindstand van: 11-17. De door Rabobank gesponsorde ploeg heeft
deze wedstrijd niet achter gestaan
en een mooie overwinning geboekt.
Aanstaande zaterdag speelt de
ploeg thuis om 14:00 tegen Triaz uit
Amsterdam.

Korfballers Atlantis 4 zetten
de bloemetjes buiten
Mijdrecht - Op zaterdag 26 september kwam het door Florist gesponsorde Atlantis 4 in actie tegen
Madjoe 5. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij er uiteindelijk
winst werd behaald door de thuisspelende ploeg.
De eerste helft ging gelijk op tot een
stand van 2-2. Madjoe pakte daarna

een voorsprong en maakte doelpunten tot de stand 2-5 werd. Het door
Florist gesponsorde team kreeg gelukkig aan het einde van de eerste
helft vleugels en maakte voor rust
de stand weer gelijk: 5-5.
De tweede helft kwam wat moeizaam op gang, maar Atlantis liet zich
niet kennen en kwam uiteindelijk op

een voorsprong van 8-6. Uiteindelijk
werd de eindstand 8-7, dus werd het
nog even zweten in de laatste minuten van de wedstrijd. Atlantis hield
het hoofd koel en speelde de wedstrijd goed uit.
Volgende week wordt er in Maarssen gespeeld bij OVVO, laten we
hopen dat sponsor Florist dan weer
trots kan zijn op het team.

Hendrikx & Thomas advocaten
nieuwe hoofdsponsor van
SV Hertha Zaterdag 1
Vinkeveen - Het seizoen 20092010 staat voor s.v. Hertha uit Vinkeveen in het teken van een nieuwe start. Zo is de nadruk binnen de
club komen te liggen op de zaterdag- in plaats van de zondagafdeling. De selectie staat onder leiding
van een nieuwe technische staf en
zal komend seizoen haar competitiewedstrijden spelen op de nieuwe
kunstgrasmat. Bij een nieuwe start
hoort ook de presentatie van een
nieuwe sponsor; Hendrikx & Thomas Advocaten.
Hendrikx & Thomas Advocaten is

de nieuwe shirtsponsor van de Zaterdagselectie. Het advocatenkantoor is de komende drie seizoenen
te zien op het thuis- en uitshirt van
Zaterdag. Ook hebben de spelers
nieuwe trainingspakken en tassen
ontvangen van de sponsor.
Hendrikx & Thomas Advocaten is
een jong advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam en in Mijdrecht.
Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in juridische problemen op
het terrein van het arbeidsrecht, het
huurrecht, het consumentenrecht,

overige privaatrechtelijke geschillen
(zoals incasso), het strafrecht en het
bestuursrecht. Daarnaast geeft het
advocatenkantoor advies en verleent het bijstand in conflicten tussen werkgever en werknemer, verhuurder en huurder, koper en verkoper, problemen met betrekking
tot alimentatie en omgang. Voorts
behandelen de advocaten een groot
aantal echtscheidingen. Ook wanneer u een probleem hebt met betrekking tot uw uitkering of vergunning kunt u bij Hendrikx & Thomas
Advocaten terecht.

pagina 42

Nieuwe Meerbode - 30 september 2009

Het kaf en het koren bij
BV de Legmeer

Hertha F3 boekt thuis
goede overwinning

Uithoorn - Na de vierde zitting van
de laddercompetitie raakt zo’n beetje het kaf van het koren gescheiden.
In de A- lijn staat het koren in volle bloei bij Wim Slijkoord & Francis Terra, die in successie weer eerste werden met maarliefst 69,10%!
Ook Froukje Kraaij & Ria Wezenberg scoren week aan week hoog,
nu weer tweede met 61,81%. Zeer
opvallend is de opmars van To van
de Meer & Gijs de Ruiter, die na een
toppositie van vorige week in de B,
nu in de hoogste regionen zomaar
derde werden met 58,68%. Van Jan
Egbers & Ben Remmers verwachten
we eigenlijk niet anders, maar ze
maken het elke week ook waar met
nu 57,64% als vierde.
Heleen & Mees van der Roest vormen hier de constante factor, roest
rust niet tenslotte, en werden keurig
vijfde met 53,47%.
Wat minder was het presteren van
Cobie Bruine de Bruin & Corrie Olijhoek en Ank Reems & Anne Tolsma, die tot de twee laatste plaatsen
veroordeeld raakten met scores onder de 40%.
In de B- lijn deed Tonny de Jonge
het tactisch uitmuntend door zojuist
vanuit de C opgeklommen gebruik
te maken van de kunde van Greet
Bakker. Het gelegenheids paar werd
direct eerste met een prachtige
64,58%.
Ook Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
maakten het deze keer helemaal
waar als tweede met 56,24%.
Atie de Jong- Zadeits & Evert Wevers kopieerden praktisch de prestatie van Tonny, maar wel geheel op
eigen kracht, door vanuit de C- lijn
nu een derde plaats te scoren met
54,17%. Andre van Herel & Cora de
Vroom en Nel & Adriaan Koeleman

Vinkeveen - Tijdens een thuiswedstrijd op zaterdag 26 september boekte Hertha F3 een welverdiende overwinning op het F6 team
van OSM uit Maarssen. Het was
uitstekend weer; weinig wind, een
heerlijk zonnetje en een prachtig
(kunst)grasveld vormden het decor.
Hertha was in het voordeel doordat
alle negen spelers van het team om
09.00 uur klaar stonden om te spelen, terwijl de tegenstander het met
zeven man moest zien te rooien.

bezetten de vierde en vijfde plaats
met respectievelijk 52,78 en 51,74%.
Onderaan vonden Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers- Bays,
na vorige week nog in de A te hebben gestreden, zich terug met een
score van nog net boven de veertig.
Ook Ben & Fien Leeftink kwamen nu
laag uit, maar zij waren wel net uit
de C- lijn opgeklommen.
Deelscore
In de C- lijn stelde het paar Jan
Schavemaker & Lijnie Timmer even
orde op zaken door eerste te worden met 62,08%. Een deelscore van
ruim 90% van een tafel was daar debet aan!
Ook Tini Geling & Jo Wevers lieten
zien een lijntje hoger te horen met
precies 60% als tweede. Map Kleingeld & Mieke Peeters waren hier
ook blikvanger met een keurige derde plaats en 56%.
Dat zelfde kan gezegd worden van
Anton Berkelaar & Klaas Verrips, die
met een vierde plek en 55,5% de
mindere tijden wellicht achter zich
gelaten hebben.
Hetty Houtman & Tina Wagenaar
herstelden zich knap van de klap
van vorige week door nu met 53,33%
vijfde te worden.
Aan het kortste eind trokken deze
keer Maria Baas & Marijke Knibbe en Mieneke Jongsma & Anneke
Meijerink die rond de veertig procent bleven steken.
Wilt U zich ook eens in de strijd om
de hoogste score mengen, kom dan
bridgen bij Bridge Vereniging De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal van Sporthal De Scheg. Voor inlichtingen secretariaat: Gerda Schavemaker Tel.
0297 567458.

V.I.O.S. terug naar school
De Ronde Venen - Muziekvereniging V.I.O.S., u kent ze wel van die
mooie Show- & Marchingband, is
weer terug naar school. Niet om zelf
te leren, maar om zoveel mogelijk
kinderen in aanraking te brengen
met muziek. De mensen van V.I.O.S.
laten zien, horen en vooral ook zelf
beleven hoe leuk muziek en vooral
het maken daarvan is.
De eerste twee workshops werden
aan de leerlingen van De Fontein
gegeven. Zij kwamen daarvoor naar
clubgebouw De Notenkraker aan de
Windmolen in Mijdrecht. Afgelopen
dinsdag kregen de kinderen van de
Driehuisschool op hun eigen school
bezoek van V.I.O.S. De lessen worden verzorgd door Dieuwke Kloppenburg. Zij is afgestudeerd aan
het conservatorium en heeft veel ervaring als docente. Het waren leuke workshops, waarbij de kinderen op een ontspannen en onderhoudende manier met de vele fa-

cetten van muziek kennis maakten.
Dat V.I.O.S. naar de scholen gaat
is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is
dat de workshops nu over het hele jaar gegeven kunnen worden en
dat de school kan kiezen tussen les
op school of in het clubgebouw van
V.I.O.S. De les of workshop kan ook
aangepast worden aan de wensen
van de school. Omdat V.I.O.S. een
vereniging is zonder winstoogmerk,
zijn de kosten beperkt. Bovendien
kan de school vaak van de gemeente een bijdrage in de kosten krijgen.
Nog makelijker kunnen ze het niet
maken. Leuker zeker wel.
Voor nadere informatie en beschikbaarheid kunnen de scholen bellen met Conny Wijchers. Haar telefoonnummer is 0297-263684 of mail
naar: prco@vios-midreth.nl. Voor
informatie over V.I.O.S. en foto’s van
de eerste workshop kan men terecht op www.vios-midreth.nl.

Kay en Max moedigden hun teamgenoten derhalve gedurende de
eerste helft vanaf de zijlijn aan. Het
duurde niet lang voordat de eerste
goal door Hertha gemaakt werd en
dat smaakte naar meer! Tegen het
einde van de eerste helft stond het
reeds 2-0 voor Hertha! Na de rust

enorm gezellig! En er zijn ook nog
leuke prijzen te winnen.

Maak kennis met tennis
Met Straattennis maken we geen
jacht op de nieuwe nummer 1 van
de wereld. Het is wél een kennismaking met de tennissport! Tijdens
het REAAL Straattennis evenement
zijn kinderen op een speelse manier met tennis bezig. Een professioneel straattennisteam en een aantal uitstekende spelers van de vier
verenigingen helpen hen hierbij.
Het straattennisteam heeft zelf minirackets en tennisballen beschikbaar voor alle kinderen die een balletje willen slaan. Meedoen is gratis, heel gemakkelijk en bovendien

Waarom REAAL Straattennis?
Straattennis is een mooie manier
voor jonge kinderen om kennis te
maken met de tennissport. REAAL
Verzekeringen is als supporter van
het Nederlandse tennis nauw betrokken bij de KNLTB en de 4 aangesloten tennisverenigingen. REAAL draagt op deze manier een
steentje bij aan de ontwikkeling van
de tennissport in de volle breedte.
Hoe meer kinderen er in aanraking
komen met tennis, hoe beter het is
voor de sport. Voor de tennisverenigingen is dit een mooie gelegenheid
om nieuwe leden te werven.

Wat kun je doen?
De basisbeginselen van het tennis leren de kinderen al snel op de
uitgezette tennisveldjes. Maar er is
meer! De begeleiders leren de kinderen binnen mum van tijd allerlei leuke trucjes met bal en tennisracket. Uiteraard geven ze ook even
een showtje weg van stoere Freestyle tennisbewegingen. Tegen de
tenniscontainer kan naar hartenlust een balletje geslagen worden.
Door middel van het beroemde roulatiespel strijden twee groepen aan
weerszijden om de eer.

Niet lang na deze ‘wake-up call’
herpakte het team van Hertha zich
weer en uiteindelijk sloot men de
wedstrijd af met een welverdiende
4-1 overwinnig. Alhoewel Ernst, Rowan en Max (?) voor de doelpunten verantwoordelijk waren heeft
de F3 op deze dag laten zien als
één hecht team te kunnen en willen
presteren. Coach, trainer -en ongetwijfeld ook veel ouders- zijn beretrots!

Vinken E1 trekt aan het
langste eind
Vinkeveen - Onder een stralend
zonnetje stond voor De Vinken E1
de wedstrijd tegen EKVA E1 op het
programma. Vorige week hadden
de ploegen ook al tegen elkaar gespeeld en toen bleek de ploeg uit
Almere duidelijk de sterkste. Met
een 5-0 nederlaag keerde de Super
de Boer ploeg toen terug naar Vinkeveen.
Hoewel EKVA een goede ploeg had
en verdiend gewonnen had, geloofden de coaches Ingrid Hagenaars
en Helene Kroon in een goede afloop.
Met Thomas Duikersloot, Miquel
Jacobs, Dylan Bras en Annabel
Mulckhuyse in de verdediging, Ravi Brockhoff, Finn Kroon, Menno
de Graaff en Zoë van Dasler in de
aanval en Luka van der Vliet op de
bank, trok de ploeg ten aanval. Ondanks alle goede bedoelingen was
het toch EKVA dat als eerste scoorde. Het eerste schot dat gelost werd
trof gelijk doel. Maar de jeugdige
Vinkeveense ploeg liet zich niet uit
het veld slaan. Sterker nog, na een
paar minuten was de stand al weer
gelijk getrokken. Finn Kroon scoorde van afstand 1-1. De strijd ging
gelijk op, al had De Vinken wel veel
moeite met het naar de aanval brengen van de bal. EKVA onderschepte veelvuldig de bal en kreeg dan
ook de meeste kansen. Een score
kon eigenlijk niet uitblijven: via een
doorloopbal werd het 1-2. Na die
goal ging De Vinken steeds beter en
feller spelen. Na éen van de vele onderscheppingen, werd de bal vlug
naar Dylan Bras gespeeld.
Die aarzelde geen moment en
scoorde van afstand de gelijkmaker: 2-2.

Met deze stand werd er gerust. In de
rust werden er nog een paar puntjes aangehaald. De Vinken moest
nog feller gaan spelen en het EKVA
nog moeilijker gaan maken. En er
moest beter geplaatst worden. Met
die opdrachten ging de ploeg het
veld in voor de tweede helft. De Vinken was nog feller dan in de eerste
helft en EKVA werd onder druk gezet. Na wederom een onderschepping werd de bal op Zoë van Dasler
gegooid en die scoorde van dichtbij
de 3-2. Lang kon de ploeg niet genieten van die voorsprong, want in
de eerste de beste aanval van EKVA scoorde de ploeg 3-3. Een spannende strijd ontspon zich. De Vinken was de iets betere ploeg, maar
moest op de hoede zijn voor de zuiver schietende bezoekers. Nadat er
een Vinkeveens doelpunt was afgekeurd, leek het duel uit te draaien
op een gelijkspel. Maar drie minuten voor tijd was het Finn Kroon die
een klein kansje benutte en de 4-3
aantekende. Een minuut later hield
iedere Vinkensupporter de adem in,
want EKVA kreeg een levensgrote
kans... maar gelukkig voor De Vinken rolde de bal net niet de korf in.
In de laatste minuten hield de verdediging verder zeer goed stand en
werden er bijna geen nieuwe kansen weggegeven. Een verdiende 43 overwinning was het resultaat na
een lekkere spannende wedstrijd.
Met nog twee wedstrijden te gaan
staat De Vinken E1 nu op de tweede
plaats. Slechts bij een overwinning
op koploper OVVO E1 komende zaterdag behoud de ploeg een kleine
kans op het kampioenschap. In de
heenwedstrijd werd er met 2-0 verloren, maar de ploeg was toen absoluut niet de mindere. Dus de kansen zijn er.

REAAL Straattennis zet
Mijdrecht aan tennis!
Mijdrecht - Op 3 oktober 2009
komt het REAAL Straattennis naar
Mijdrecht. De befaamde tenniscontainer met tennismuur, verschillende
tennisveldjes en het Freestyle court
staan dan op het Raadhuisplein uitgestald. De organisatie is in handen
van de vier tennisverenigingen in de
Ronde Venen. De vier verenigingen,
TVM, TVDRV, TVW en VLTV, willen door middel van dit samenwerkingsverband de tennissport bij de
Ronde Veense jeugd onder de aandacht brengen.
Wij nodigen jong en oud uit om te
komen kijken. Kinderen van 5 tot 12
jaar kunnen gratis meedoen met het
REAAL Straattennis!

wisselden Tom en Vincent, die beiden hun inzet in de eerste helft hebben laten gelden. Al gauw werd
het 3-0, maar doordat de verdediging korte tijd volledig neerkwam
op de achterhoede zag de tegenstander een kans schoon en werd
keeper Luca zeldzaam gepaseerd;
3-1.

Open Uithoorns Pétanque
kampioenschap tripletten
Uithoorn - Zaterdag 3 oktober
wordt voor de vierde keer het Open
Uithoorns Pétanquekampioenschap
voor tripletten gehouden.
Op dit moment hebben veertien drietallen (tripletten) ingeschreven voor
deelname. De equipes komen weer
uit de wijde omgeving met deelnemers uit Bergen op Zoom, Den Helder en dichterbij uit Alphen a/d Rijn
en Lisse. Boule Union Thamen is
vertegenwoordigd met vier equipes.
Het toernooi start om 10.30 uur met
twee voorronden, waarna er op basis van de uitslagen een verdeling
in twee poules plaatsvindt. Zowel
in de finalepoule als de troostpoule
wordt verder gespeeld volgens het
systeem van directe eliminatie, wat
wil zeggen dat verliezen het einde
van het toernooi betekent, hoewel
men dan nog kan deelnemen aan
een klein wijntoernooitje.

De verwachting is dat tegen 18.00
uur de winnaar bekend is. De winnaar van 2008, een equipe van De
Spaanse Ruiter uit Nieuw-Vennep,
zal zijn titel trachten te prolongeren.
Naast spannende wedstrijden staat
dit toernooi ook bekend om zijn gezellige sfeer. Wij nodigen u graag
uit om eens kennis te maken met
de sport voor jong en oud door dit
toernooi te bezoeken aan de Vuurlijn te De Kwakel.
Mocht u meer informatie wensen
over het pétanque/jeu de boules,
neem dan contact op met Henk van
Rekum, secretaris van de vereniging, op tel. 0297-565377 of kom op
dinsdag- of donderdagavond vanaf
19.30 of op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur een kijkje nemen op de
boule accommodatie aan de Vuurlijn tussen de honkbalvereniging en
de hockeyvereniging.

VDO Sport start met nieuwe
les Dance Workout
Uithoorn - Het sportseizoen van
VDO Sport is alweer een tijdje gestart maar de maandagavondles
was nog niet gevuld. Dit is vanaf
5 oktober wel weer het geval. Een
nieuwe leidster gaat twee uur lesgeven in gymzaal in de Legmeer. Na
de herfstvakantie wordt de locatie
de gymzaal in de Brede school.

Tennis Vereniging Mijdrecht
wint de legendarische
Zandersbeker!
Mijdrecht – Afgelopen weekend
kwamen de beste jeugdleden van
zes tennisverenigingen uit de regio bij elkaar om te strijden om de
legendarische Zandersbeker. Met
slechts één set verschil kwam TVM
uiteindelijk als winnaar uit de bus.
De overige deelnemende clubs waren TV All Out, TC Uithoorn, VLT Vinkeveen, TV Aemstelburgh en TV De
Kegel.
Al vroeg verzamelden de deelnemers van de clubs zich bij de organiserende vereniging TVM. Om 9
uur startten de eerste partijen. Van
elke vereniging speelden de beste
vier jongens en meisjes om de titel.
Er werden singel-, dubbel- en mixpartijen gespeeld. De uiteindelijke winnaar werd bepaald door het
aantal gewonnen sets per vereniging op te tellen.
Het was tot het laatste moment
spannend. TVM en All Out waren
beiden nog in de race om de titel.
Uiteindelijk werd de beslissende
wedstrijd een mixpartij tussen TVM
en All Out, waarbij TVM de winst
behaalde. Door deze overwinning

mocht de organiserende vereniging
ook de Zandersbeker in ontvangst
nemen. De beker werd overhandigd
door mevrouw Zanders zelf die met
veel plezier de hele dag aanwezig
is geweest. Het toernooi is in 1970
door oud-tennisleraar Han Zanders opgezet. Hij gaf bij diverse verenigingen les en organiseerde een
toernooi om uit te maken bij wel-

De instructrice Libertad geeft zelf
workshops in verschillende dansstijlen. Voor VDO heeft ze een leuke les samengesteld: Dance Workout. Dit is een les waar het hele lichaam op een dansachtige manier getraind wordt. De les begint
met een warming up, daarna volgen er kleine combinaties waarbij
alle spieren getraind worden, ook
met gewichten en mat oefeningen.
De les eindigt met een leuke en uitdagende dans combinatie op swingende salsa, mambo en chachacha
muziek. Daarna geeft ze een uur Pilates les.
Dus, 19.30 uur tot 20.30 uur Dance
ke vereniging de beste jeugdleden
speelden. Het toernooi wordt sinds-

Workout en van 20.30 – 21.30 uur
Pilates. Heb je interesse, kom dan
eens langs en doe een keer mee!
Vereniging VDO Sport
VDO Sport geeft verschillende sportlessen voor jong en oud.
Voor de meisjes is er streetdance
en een aantal uren overdag en ‘s
avonds kunnen volwassenen sporten. De volgende lessen worden gegeven: poweryoga, bodyshape, pilates, conditietraining, beter bewegen voor ouderen en de nieuwe les
Don’t kick the Budha.
Alle lessen worden door professionele gediplomeerde leidsters gegeven. De lessen van VDO Sport
worden gegeven in de Uithoornse
sportzalen en het KNA gebouw en
zijn aantrekkelijk geprijsd. De jeugd
betaald op jaarbasis slechts 120 euro en volwassenen betalen 130 euro. Tijdens de schoolvakanties is er
geen les. Kijk voor meer informatie
op www.vdosport.nl.
dien jaarlijks gespeeld bij één van
de verenigingen.
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Hertha E1 wint
Vinkeveen - Eindelijk het was zover, de eerste competitiewedstrijd
en dan nog wel tegen Victoria E4.
Victoria is een grote vereniging, dus
deze wedstrijd zou wel eens een
prima wedstrijd kunnen zijn om te
zien hoe sterk Hertha’s E1 nu eigenlijk is.
Het was in ieder geval prima weer,
wanneer ook niet dit jaar trouwens.
De scheidsrechter was op tijd en
floot nagenoeg om 10.00 uur precies, voor aanvang van de wedstrijd.
De schrijver van dit artikel kwam
juist aanlopen met een bakje koffie
en het al was 1-0. Maikel had met
een mooi schot de score geopend,
heel vroeg in de wedstrijd. Het spel
zag er al gelijk goed uit. De aanval
en de verdediging sloten goed aan
op elkaar. Er werd goed gebruik gemaakt van de vleugels. Bij een tegenaanval maakte E1 zich klein en
verdedigde goed op de man. Het
kon dan ook niet uitblijven en ze
scoorden weer. En weer was het
Maikel die deze goal voor zijn rekening nam. Korte tijd later scoorde
hij weer een goal, 3-0 en een mooie
hattrick dus. Het liep als een trein,
het spel was geweldig om naar te
kijken. Hertha’s E1 was gretig, ze roken de overwinning en wilden meer.
En dat kwam even later door een
mooi goal van Mickey, korte tijd later gevolgd door nog een doelpunt
gemaakt door Sten. Het was dus nu
al 5-0. Om die doelpunten te kunnen maken moet je natuurlijk wel
worden aangepeeld.
Voorzetten
Dat gebeurde ook, want er waren
mooie voorzetten van Jay, Niels en
Thom. Vlak voor de rust werd het 60 door een mooi doelpunt van Jay.
Met deze stand gingen ze de rust
in. Victoria had geluk dat niet ieder
schot op doel erin ging. Want ook
Damian, Sten, Dennis en Jay schoten op doel, maar de keeper wist

Legmeervogels worstelt
met zichzelf

ze tegen te houden. De keeper van
Victoria verdient wel een pluim omdat deze jongen ondanks de vele doelpunten toch ontzettend zijn
best bleef doen. Hij liet zijn koppie
niet hangen.
Hertha’s keeper Kjelt had nog niet
zoveel te doen gehad, maar was er
steeds op de goede momenten om
mee te voetballen met het team. In
de rust werd geconstateerd hoe gedisciplineerd ze luisterden naar wat
hun leiders uitlegden.
Een beetje drinken en daar was
de scheidsrechter alweer voor de
2e helft. Het ging ontzettend goed.
Het publiek zag hoe ze de bal naar
elkaar speelden, samenwerkten,
niet egoïstisch voetbalden (moeilijk woord, betekent niet alles alleen willen doen). Nummer 7 was
in de maak en werd ingeschoten
door Sten. Zo ging het maar door,
er kon niet even worden weggekeken of er werd al weer gescoord: nr.
8 door Dennis, nr. 9 weer door Sten,
nr. 10 door Thom, nr. 11 door Jay,en
nr. 12 nam Jay ook voor zijn rekening. De voorzetten die werden gegeven door Dennis, Maikel, Damian, Thom en Mickey volgden elkaar
snel op.
Op een bepaald moment hoorde
men zelfs dat de Hertha spelers zeiden dat ook Kjelt wel een keer een
doelpunt mocht maken. Kom op
jongens, wel op je positie blijven
natuurlijk. Het was trouwens maar
goed dat Kjelt niet met de voorhoede meeging, want het was toch
twee keer noodzakelijk dat hij ingreep en een doelpunt voorkwam.
Het was gelukkig voor Victoria dat
de scheidsrechter floot voor het
laatste fluitsignaal.
Jongens, het was een prima wedstrijd, jullie speelden met een goede instelling, als een echt team. Mijn
complimenten. Op naar de 2e competitiewedstrijd tegen Wasmeer.

Uithoorn - Uitwedstrijd van Legmeervogels zaterdag 1 tegen
OSM’75 in Maarsen vond plaats op
een hobbelig kunstgrasveld in tropische temperaturen. De wedstrijd
begon om 15.00 uur.
Het onbekende OSM’75 startte in
een 4.3.3 opstelling de Legmeervogels in een 4.4.2. Eerst even elkaar
bekijken voordat het tot voetballen
kwam.

Gelijkspel voor Argon C1
Mijdrecht - Argon C1, uitkomende
in de 2e divisie Zaterdag C junioren,
speelde afgelopen zaterdag haar 2e
wedstrijd. Perfecte weersomstandigheden en 22 gemotiveerde jongens, die er een mooie en sportieve
wedstrijd van wilden maken. In de
1e helft had Argon de betere kansen met schoten op de lat van Jack
en Robert, een kopbal van Menno
die net voorlangs ging en een goede keeper die duidelijk in de weg
stond. Hollandia kon daar weinig tegenover stellen en liet het bij speldenprikken. Ver in de 1e helft een
prima aanval via Emiel die teruglegde op Bram, maar diens schot werd
net overgetikt. Uit de corner van
Jack kwam de bal via Robert uitein-

Mijdrecht - Wederom een nieuw
record: 28 dames en 24 heren namen aan deze traditionele, gezellige
dag deel; een tiental meldde zich via
de website, de overigen via de inschrijflijst in het clubhuis.
Er waren 6 rondes van 45 minuten;
iedereen speelde 2 rondes dubbels
en één mixed.
De weersomstandigheden waren
optimaal.

Vervolgens wachtte men op de verrassingen: wie zou dit jaar het beroemde “veteraantje” in beslag mogen nemen en welk aantal games
zou beslissend zijn om tot de prijswinnaars te mogen horen.

De Kwakel - De eerste uitwedstrijd
van Qui Vive Jongens A1 in de topklasse hockeycompetitie leverde
het team uit De Kwakel drie punten op. Dankzij solide spel werd afgelopen zaterdag het Bloemendaalse HBS met 1-5 opzij gezet. Het was
een welkome overwinning, want in
de eerste ronde moest Qui Vive z’n
meerdere erkennen in Pinoké. Met
nog drie wedstrijden te gaan heeft
Qui Vive nog alle kansen op een
topklassering in de voorcompetitie.
Tegen HBS, altijd een geduchte tegenstander met opvallende uitslagen, ging Qui Vive voortvarend van
start. In de tweede minuut werd
al een strafcorner geforceerd, die
knap werd gestopt, in de vijfde minuut dwong Wouter Haremaker een
kans af en in de zesde minuut vond
Tom Günther het Bloemendaalse
net, na een slimme pasje van Matthieu Eveleens: 0-1. De eerste offensieve periode van Qui Vive werd na
een kwartier met een aanval door
het midden afgerond door Haremaker. Met een 0-2 voorsprong ging de
club uit De Kwakel de rust in. HBS
was er door het tactische en technische overwicht van Qui Vive niet
aan te pas gekomen, op een enkele counter na. Achterin verdedigden
Joep Heijerman, Jasper van Hijfte en
Maarten Sterk echter solide, waardoor keeper Mats Kaas maar een
enkele keer zijn kwaliteiten hoefde
te laten zien.
Scherp en gedisciplineerd
De rust werd door coach Etienne
Spee benut om Qui Vive JA1 nog
scherper en gedisciplineerder tussen de lijnen te krijgen. HBS probeerde na de hervatting het initiatief
naar zich toe te trekken, maar daartoe liet Qui Vive zich niet verleiden.
Het middenveld, met Jacob Veerhuis, Casper Slot en Maarten Post
afwisselend in hun rol van balafpakker en opbouwer, pareerde zeer gedreven alle pogingen van HBS. In
de twaalfde minuut scoorde Marc

van Zijverden voor het Dutch Flower
Group-team met de beslissende 30 de fraaiste goal, als resultaat van
een ingestudeerd patroon. Weer met
een aanval door het midden was het
Daniël de Graaf, die met een backhand-schot de uitstekende HBSkeeper in de 25e minuut het nakijken gaf: 0-4. Vlak daarna trof Wouter Haremaker via een ongelukkige
scoop hetzelfde doel als waarin hij
in de eerste helft scoorde, waarmee
HBS de eer redde.
Die tegengoal was voor de Qui Vive-hockeyers het sein om extra gas
te geven, waarbij de snelheid van
Casper Wilmink de aanval verrassende impulsen gaf. Jesse Kolenberg snoepte vlak voor tijd de bal op
het middenveld af, paste direct op
De Graaf die Eveleens in een niet te
missen scoringspositie bracht. Slim
rondde hij de aanval af, waardoor de
eindstand 1-5 werd en Qui Vive met
drie wedstrijdpunten in de sticktas
de tweede wedstrijd afsloot.
Het team kan de opsteker goed gebruiken, want zaterdag 26 september is op het fraaie hockeycomplex
aan de Noorddammerweg Reigers
uit Hoofddorp de tegenstander. “Een
gevreesde ploeg, waartegen we hele mooie wedstrijden hebben gespeeld”, aldus teammanager Pieter
Bas Kolenberg. De topper, die het
kantelpunt in de voorcompetitie kan
betekenen, begint om 14.15 uur.

Oplichter actief
Uithoorn - In de omgeving van de
Prinses Margrietlaan en Plesmanlaan is onlangs een man gesignaleerd die zich uitgaf voor functionaris van Eneco en probeerde bij mensen binnen te komen. Hij kon geen
legitimatiebewijs tonen en nam snel
de benen toen hem hiernaar gevraagd werd. Vraag dus altijd naar
een legitimatiebewijs als u iemand
aan de deur krijgt die beweert een
vertegenwoordiger van een firma of
instelling te zijn.

Inspiratie
Of het door de warmte kwam of inspiratie maar beide elftallen bakte
er in de tweede helft werkelijk helemaal niets van. OSM kon niets,
Legmeervogels wilde niet of kon
ook niet beter. Nog een paar “hoogte” punten uit de tweede helft. Nick
Driehuis van de Legmeervogels produceerde in de 60ste minuut een
schot wat richting het doel ging.

TVM-Senior-plus-Dag

Voor de gezamenlijke lunch was
ruim tijd gereserveerd en dat was
maar goed ook, want er viel veel
te smullen. De organisatie daarvan
was bij Margreet Poolman van de
SeniorPlusCommissie in uitstekende handen.
Vanaf 3 uur was er een gezamenlijke afsluiting met prijsuitreiking en
een borrel met vele, zeer gevarieerde borrelhapjes
In deze slotbijeenkomst, waarbij alle
deelnemers zich op het terras hadden genesteld ,werden allereerst de
dames van de catering hartelijk bedankt voor hun goede zorgen en
daarna de wedstrijdleiding.

Qui Vive JA1 zet HBS in
solide wedstrijd opzij

delijk bij Menno, die perfect de 1-0
scoorde. In de 2e helft startte Hollandia duidelijk feller en moest er
behoorlijk door Argon gewerkt worden om de voorsprong te behouden.
Tot ver in de 2e helft lukte dat, kreeg
Hollandia wel enkele kansen, maar
ook Argon had die mogelijkheden.
Een vrije trap op rechts iets buiten
het 16m gebied werd via de grond
door 1 van de 3 vrijstaande Hollandia spelers ingekopt. Met 1-1 op het
bord probeerden beide kanten de
winst mee te nemen en bijna lukte Argon dit maar de goal werd terrecht wegens buitenspel afgekeurd.
Kort daarop floot de goed leidende
scheids, de heer Bos, af. De 1e punt
is binnen, dikverdiend.

Legmeervogels probeert voetballend het doel van OSM te bereiken wat in de 6e minuut een eerste hoekschop opleverde. OSM, is
inmiddels duidelijk, hanteert de langen bal van achteruit. De OSM verdedigers peren de bal naar voren in
de hoop een aanvaller te bereiken.
Het naar voren peren gaat ze aar-

derbroken. Een meter of vijf buiten
het strafschopgebied. De vrije schop
wordt door Dave van de Schinkel
mooi genomen. Het schot beland
jammerlijk op de kruising en is tevens het enige wapenfeit van Legmeervogels in de eerste helft. Met
een 1-0 achterstand en een matige/
slechte eerste helft van beide partijen gaan de spelers de rust in.

Het veteraantje is een wisseltrofee,
die al in 1987 door pottenbakster
Hanneke Oort is gemaakt en door
haar ieder jaar voorzien wordt van
een nieuw voetstuk. Dit jaar ging
de trofee over van Harry Zoutendijk naar Kate Nevison voor het vele
werk, dat zij achter de schermen in
het clubhuis verricht.

-Nel Leeuwerik en Theo Lambers
hadden de hele dag de uitslagen
nauwkeurig bijgehouden; het behaalde aantal games kon immers
beslissend zijn voor het behalen van
prijzen.
Degenen die de meeste games hadden behaald werden wel genoemd,
kregen wel applaus, maar geen
prijs.
Vooraf had het organiserende comité vastgelegd, welke getal dit jaar
recht zou geven op een prijs.
Jan van Bodegom had voor een gevarieerd aanbod aan prijzen gezorgd.
Allen die precies 19 games op deze 19de september hadden behaald werden als eerste naar voren
gehaald; dat waren er liefst 8: Ans
Bruggeman, Ada v.d. Meulen, Joke
v.d.Vliet, Margreet Poolman, Genie
Hoogervorst, Russ Nevison, Pieter
van Diemen en Pieter Koopmans.
Aanmoedigingsprijzen waren er
voor Elly en Cees van Dijk.
Tenslotte waren de resterende prijzen voor het koppel Lenny van Diemen-Ineke Schiphorst en Ria Drukker , die de hoogste scores van de
dag hadden behaald.
Ook voor seniorplussers is gezellig
contact na het tennissen heel belangrijk.
Bijna alle 50plussers bleven dan ook
nog lang genoeglijk pratend en borrelend op het terras nagenieten van
deze geslaagde zonnige dag.
Ook de sponsoring door bakker
Elenbaas, fruitleverancier Patrick
van Oostveen en slotborrel aanbiedende TVM sponsorcommissie
droeg aan dit succes bij.

Een wel heel zinderende
wedstrijd...
Mijdrecht - Zaterdag mocht het
team van Argon E3 afreizen naar
Blaricum voor een wedstrijd tegen
BVV E2. Het begon teleurstellend,
voordat ze het wisten stonden zij al
met 2-0 achter. Hun vechtlust werd
gewekt en na een kwartier liepen ze
in met 1 doelpunt. Na 3-1 gingen ze
er helemaal voor. Om en om werden
er doelpunten gescoord. Ouders
stonden hen fanatiek aan te moedigen. In een zinderende eindstrijd

wisten zij het winnende doelpunt te
maken en de eindstand van 6-5 te
behalen. Dit allemaal onder de bezielende leiding van Rix Ronday, Rix
bedankt!
Inmiddels stond de pers met grote
telelenzen langs de lijn. Die bleken
er echter niet te staan voor hun megaprestatie maar voor een tegenstander en zijn vader: Luca en Marco Borsato!

dig af maar de aanvallers verspelen
regelmatig op een knullig manier de
bal. In de 14e minuut weer een lange bal naar voren, wordt goed voorgezet en prima afgemaakt 1-0.
Even later weer zo een aanval, dit
schot beland op de lat. Legmeervogels gaat vroeg storen om de lange
bal uit het spel te halen, en probeert
zelf iets van een aanval op te zetten. Dit lukt niet al te best omdat er
geen lijn in de opbouw zit, de linies
niet op elkaar aansluiten en de pass
te zacht of onzuiver is. Op deze manier van spelen staan de Legmeervogels aanvallers geïsoleerd en onbereikbaar. In de 22ste minuut is er
eindelijk sprake van iets wat op een
Legmeervogels aanval lijkt maar deze wordt door een overtreding on-

70ste minuut enige opwinding voor
het doel van OSM. Legmeervogels
kreeg een mooie kans op de gelijk
maker.
Doelpaal, lat, tegenstander en eigenspeler stond een doelpunt van
Legmeervogels in de weg. Pas in de
75ste minuut iets wat op een OSM
aanval leek afgerond met een schot
wat ruim voorlangs het Legmeervogels doel ging.
Nog een keer zorgde Legmeervogels, in de 80ste minuut, voor enig
opwinding in het strafschop gebied
van OSM. Met veel kunst en vliegwerk wist OSM ook dit gevaar te keren. Het leverde Legmeervogels niet
meer dan een hoekschop op. Eindstand 1-0.

Richard Reurings de nieuwe
secretaris van de JAC
De Ronde Venen - Jonathan Stam
heeft voor de zomervakantie afscheid
genomen van de JAC. Hierdoor was
de JAC op zoek naar een nieuwe secretaris. Jonathan heeft zich verdienstelijk ingezet voor de JAC maar
kan dit helaas niet meer combineren
met andere werkzaamheden. Zijn
taken zullen worden overgenomen
door Richard Reurings. Richard is al
weer één jaar lid van de JAC en wil
zich meer gaan profileren. Voorzitter
Maarten van der Greft zegt erg blij
te zijn met de nieuwe secretaris. “Richard heeft aangetoond zeer kundig
te zijn, het secretariaat is bij hem in
goede handen.” Aldus Maarten. Verder is de JAC op zoek naar nieuwe
leden. Een aantal jongeren is vanwege de studie ergens anders gaan

wonen. Hierdoor zijn er weer wat
plaatsen vrij gekomen.
Meepraten?
Wil jij meepraten over belangrijke
zaken als woningbouw voor starters,
de komst van een grote discotheek
in onze gemeente of sportvoorzieningen? Dan is de JAC iets voor jou.
Het is gebleken dat de JAC daadwerkelijk iets kan bereiken. De voetbalkooi naast jongerencentrum Allround is hier een goed voorbeeld
van!
Als je lid wilt worden, meld je dan
aan. Voorwaarde is wel dat je tussen
de 15 en 23 jaar oud bent en in De
Ronde Venen woont. Je kan natuurlijk ook een keer langskomen bij een
vergadering.

Verkeersongeval N201/
Amstelplein
Uithoorn - Bij een verkeersongeval op de Provincialeweg N201 bij
het Amstelplein zaterdagmiddag 19
september rond vijf uur, is een 44jarige Apeldoornse gewond geraakt.
De vrouw is op de voetgangersoversteekplaats aangereden en met on-

bekend letsel overgebracht naar het
ziekenhuis.
De 50-jarige Amsterdamse motorrijder, die haar aanreed is voor verhoor meegenomen naar het bureau.
De politie doet onderzoek naar de
precieze toedracht.

Twee mannen aangehouden
na voorbereiding skimmen
Uithoorn - Na een tip heeft de politie woensdagmorgen 16 september,
een 31-jarige en een 20-jarige man
kunnen aanhouden op verdenking
van “skimmen”. Een viertal mannen hield zich verdacht op rond een
bankautomaat op het Amstelplein.

Bij de komst van de politie gingen
zij er vandoor, waarbij op aanwijzingen van het publiek de mannen na
een achtervolging werden gearresteerd.
De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Auto-inbreekster
aangehouden
Uithoorn - Personeel van een autobedrijf heeft maandagmorgen 21
september, rond halftien, een 30-jarige vrouw op heterdaad betrapt op
het moment dat ze aan het inbreken
was in een auto op een bedrijfsterrein aan de Noorddammerweg. Het

personeel was het al eerder opgevallen dat er de laatste tijd werd ingebroken in gestalde voertuigen.
De in Alphen aan den Rijn woonachtige verdachte is overgenomen
door politiepersoneel en ingesloten.
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Parencompetitie bij Bridge
Vereniging De Kwakel

De Kwakel -41 paren betraden op
donderdag 24 september 2009 de
bridgearena in Dorpshuis De Quakel om de strijd met elkaar aan te
binden.

In de A lijn gaven regerend clubkampioenen Dick Elenbaas en Andre Verhoef weer eens een keertje
flink gas en zij zetten de concurrentie met een score van 63,23% op een
achterstand van meer dan 10%.
‘Best of the rest’ waren Rees en Gerard van der Post met hun score van
53,13% en de koplopers in de totaalstand Gerda Bosboom en Rina
van Vliet, deze keer voor het eerst
deze competitie in de beoogde samenstelling, werden 3e met 52%.
Zij handhaafden zich hiermee op
de koppositie, maar voelen de hete
adem van Rees en Gerard en Dick
en Andre in de nek op resp. 0,5% en
1,7% (gemiddeld) achterstand.
Onderaan de ranglijst hebben 4 paren een achterstand van meer dan
3% op de veilige 12e plaats, dus dat

wordt voor deze paren nog een hele
kluif om degradatie te ontlopen.

58,5%, gevolgd door Han Mann en
Ria van Zuylen met 57,6%.

In de B lijn staan al meerdere kandidaten te trappelen om de binnenkort open gevallen plaatsen in de A
lijn over te nemen. Er vonden in de
totaalstand wel de nodige verschuivingen plaats. Wim en Rita Ritzen
staan op de positie die op voorhand
van hen verwacht mocht worden,
helemaal bovenaan dus. De koplopers na 3 ronden, Jan en Hennie van
der Knaap, duikelden van hun voetstuk door maar liefst ruim 26% lager te scoren dan de week ervoor.
Zij staan nog altijd op een promotieplaats, maar het wordt dringen.

Het grootste applaus deze avond
echter was er in de C lijn en wel
voor Tilly en Frans Wouda. Vorig seizoen worstelden zij nog wel eens
met conventies, vormverlies of ander bridge-ongemak, na een lange
vakantie in Griekenland hebben zij
dit blijkbaar van zich afgezet en met
64,6% lieten zij even zien dat zij er
aankomen.
Die score was zelfs Trudy Fernhout
en Thecla Borggreven te machtig,
die niettemin met 62,5% een prachtige score neer zetten en hun koppositie in de totaalstand vrijwel onaantastbaar maakten. Ploon en Fons
Roelofsma scoorden hun eerste vermeldenswaardige resultaat: 3e met
54,5% en hiermee komen zij dicht
bij een van de 4 felbegeerde promotieplaatsen.

De meeste aandacht ging deze
avond uit naar Jose Moller en Yvonne Koestal, die vorige week nog
een gemiddelde hadden staan van
ca 41% en nu uithaalden met maar
liefst 69%!. May Verhoef en Joop de
Jong hebben de smaak weer helemaal te pakken en zij werden 2e met

Na volgende week is er weer meer
duidelijk.

Rivaldo, Rik de J, Silvano, Toine, Rik P., Steffan, Reinard, Thijs, Menno met de coaches John en William.

Waterpolo
Dames
DWT3
ZAMI-mannen steken KDO
E4 in het nieuw!
De Kwakel - De jongens van de
E4 van KDO zijn super trots op de
nieuwe wedstrijdshirts. Wederom
hebben de mannen van de zaterdag
middag afdeling (ZAMI) een jeugdteam voorzien van nieuwe kleding.
Deze shirts voorzien van logo en
rugnummers worden gefinancierd

uit de succesvolle wedstrijdbalaktie. De spelers van ZAMI lopen er
zelf ook graag netjes bij, menig betaald voetbalvereniging is dan ook
jaloers op de outfit van deze voetballers. Voor de wedstrijd worden de
schoenen glimmend gepoetst, shirtjes gestreken en netjes in het spierwitte broekje gedragen. Jong ge-

leerd is oud gedaan. Door te investeren in de jeugd stelt de zaterdagmiddagafdeling van KDO het voortbestaan voor vele jaren veilig. Over
een (groot) aantal jaren zullen, de
jongens van de E4, zich ongetwijfeld
dit mooie gebaar in 2009 herrineren
en wellicht op zaterdagmiddag nog
tegen een balletje trappen.

Schoolhandbaltoernooi
bij de Legmeervogels
Uithoorn –De afgelopen twee
woensdagen werd het schoolhandbaltoernooi gespeeld bij Legmeervogels en KDO. De weersomstandigheden waren fantastisch en de
organisatie kan terugkijken op twee
goed verlopen dagen.
Er werd in alle groepen fel gestreden om de beker en voor sommige
jongens was het even wennen, want
asfalt is toch iets anders dan gras.
Je kunt lelijk terecht komen.
Afgezien van wat schaafwonden
bleef de schade gelukkig beperkt.
Op de laatste woensdag speelden
de jongste (groep 3) op een miniveld. Dit blijft altijd een genot om
naar te kijken maar zeer moeilijk om
te fluiten/leiden.
Als laatste waren de groepen 8 jon-

gens en meisjes aan de beurt. Door
het volle programma was er geen
tijd meer om gelijk finalewedstrijden
te spelen. De winnaars van de poules zullen dan ook in april/mei uitgenodigd worden om bij Legmeervogels alsnog deze finales te spelen.
Het betreffen de teams van De Zon
2 en DeToermalijn 1 bij de jongens
en bij de meisjes De Toermalijn 1
en De Kwikstaart 1.
De winnaars mogen dan mee doen
aan de voorronde NK Schoolhandbal. Dit zal worden gespeeld op 26
mei bij de H.V. Vriendschap in Amsterdam-Noord. De winnaar hiervan mag dan deelnemen aan het
NK Schoolhandbal op 12 juni in Emmen.

Jongens
Mochten er jongens zijn die, naar
aanleiding van het schoolhandbal,
er over denken om te gaan handballen dan zijn ze bij Legmeervogels
van harte welkom. Op dit moment
zijn er 5 jongens.
Zij willen er graag nog een paar bij
om dan als jongensteam de zaalcompetitie te gaan beginnen. Op
dit moment wordt het team aangevuld met meisjes. Legmeervogels zoekt jongens die geboren zijn
in 1997/1998/1999. Als je interesse
hebt kun je, op proef, een paar keer
meetrainen en spelen.
Voor meer informatie kun je terecht
bij Carla van Laar, tel. 534478 of
email: carlavanlaar@versatel.nl

Uithoorn - Zaterdagavond moesten de Amsteldames uit naar Haarlem, waar DWT hen wachtte. De
Amstel ging als een speer van start
en Ninke veroverde eerste bal. Zij
speelde op Hilde waarna ze de bal
terug kreeg en daarbij een overtreding beging. Na ruim een halve minuut kreeg DWT 10 een uitsluiting
voor 20 seconden. Door een fout
van De Amstel profiteerden ze hier
niet van en kregen een vrije bal tegen wegens bal onder water. Colette maakte de aanval van DWT onschadelijk en gaf een lange bal op
Nikè, die de keeper in de lange
hoek probeerde te verrassen. Hilde schoot nog eens naast, duidelijk
was dat De Amstel sterker was. Veel
van de Amstel-aanvallen eindigden
helaas met een aanvalsfout. Na bijna twee minuten spelen kon Mireille alleen afgestopt worden met een
zware overtreding. Dat leverde een
5-meterbal op. Toen DWT 11 commentaar leverde op die beslissing
kon ze vertrekken. Helaas miste Mireille de strafworp. Colette en ook
Yvonne (W) en Yvonne (V) moesten toch wel een paar keer handelend optreden om het doel schoon
te houden. Met nog iets meer dan
een minuut te spelen had Hilde zich
goed vrij gezwommen en de stand
werd 0 – 1. Even later had Hilde bijna weer succes toe ze een lange bal
van Colette opving, maar haar drukschot eindigde op de paal. Het doelpunt dat Kate scoorde uit de rebound werd afgekeurd. Een mooie
aanval via Colette, Maaike en Kate
leverde een nieuwe kans op, maar
Hilde’s schot ging naast.
Het tweede partje begon opnieuw
bij Ninke die naar Hilde speelde,
door naar Maaike en naar Kate. Die
kreeg een vrije bal mee die ze zelf

afspeelde naar Nikè, die op Hilde
passte en DWT 12 had een zware
overtreding nodig om Hilde te stoppen. Hilde benutte zelf de strafworp:
0 – 2. Rianne wist een paar keer knap
een aanval van DTW te onderbreken. Na anderhalve minuut spelen
kreeg Hilde via Kate een niet te missen kans: 0 – 3. Nikè onderschepte
een gevaarlijke bal van DWT 9, maar
even later was het toch raak: 1 – 3.
Een mooie aanval vanaf Colette naar
Nikè en vervolgens via Hilde, Maaike en Mireille eindigde in een vrije
worp voor Mireille. Mireille speelde af op Maaike die er een 2-meterbal aan over hield. Nikè nam deze en speelde naar Hilde die de bal
terugspeelde, maar het schot van
Nikè eindigde op de paal. De volgende aanval begon bij Colette en
via Ninke, Maaike, Nikè en Mireille
kwam de bal bij Hilde die te zwaar
aangevallen werd. De vrije bal leverde niets op. Zeventien seconden
voor tijd wist Nikè uit een 2-meterbal van Ninke te scoren: 1 – 4. Eén
seconde voor tijd werd Maaike eruit
gestuurd voor 20 seconden.
Vrouw minder
Het derde partje begon De Amstel met een vrouw minder. Omdat
Ninke de bal veroverde kon Maaike weer mee doen. Via Hilde en Kate ging de bal naar Maaike die op
Hilde speelde en die Ninke in scoringspositie bracht. Haar schot ging
net naast. Vlak daarop ging een
drukschot van Maaike op de lat. Na
anderhalve minuut bleek DWT 9 te
sterk voor Kate zodat het 2 – 4 werd.
Een uitworp van Colette belandde bij Hilde na twee minuten spelen. Zij werd onregelmatig gestopt.
De vrije bal naar Maaike leverde ook
een overtreding van DWT op. Maai-

ke nam zelf de vrije worp en speelde naar Mireille, die speelde terug
en Maaike scoorde: 2 – 5. De aanval vanaf Colette naar Kate en naar
Hilde leverde een man-meer-situatie op. DWT 10 mocht naar de kant.
Hilde speelde Ninke aan die er 2 –
6 van maakte. Met nog 21 seconden te gaan veroverde Kate de bal
en haar pass op Nikè bracht de 2 – 7
op het bord. Er stonden nog drie seconden op de klok toen Colette zich
door een schot vanaf de middenlijn
liet verrassen: 3 – 7.
Het vierde partje begon met Ninke
aan de bal, vervolgens via Hilde en
Maaike naar Rianne. DWT 9 zette
Rianne van de bal en raakte vervolgens, buiten bereik van Colette, de
paal. De overtredingen werden aan
beide kanten wat veelvuldiger, de
vermoeidheid begon duidelijk mee
te spelen. Yvonne (W) moest een
paar keer handelend optreden om
doelpunten te voorkomen. Op de
helft van de speeltijd kreeg DWT 9
een tijdstraf waarvan De Amstel niet
profiteerde. Een foute spelhervatting van DWT leverde geen succes
voor De Amstel op. De laatste aanval van De Amstel, in de laatste 30
seconden, was een voorbeeld van
hun spel. Colette speelt naar Maaike, Maaike naar Hilde. Die krijgt een
vrije worp mee, passt op Maaike, die
speelt naar Ninke, die op Yvonne
(V) passt. DWT 2 begaat een zware
overtreding. Yvonne (V) neemt zelf
de vrije bal en speelt op Hilde die
meteen terugspeelt, maar het schot
van Yvonne (V) wordt door de keeper gestopt.
Opnieuw een mooie overwinning
voor onze dames en hun coach Elmer. De doelpunten van Nikè werden door vader Robert met een brede grijns ontvangen.

Feestelijk en sportief succesvol
weekeinde in clubhuis en
op velden van Qui Vive
Uithoorn - Het hele weekend was
het gezellig druk in het clubhuis en
de velden bij Qui Vive. Dat begon
natuurlijk op zaterdagochtend met
de wedstrijden van de jeugd. Het
feestelijke hoogtepunt was dit keer
het jaarlijkse recreanten toernooi op
zaterdagavond.
Dit recreantentoernooi wordt jaarlijks georganiseerd door de ‘Kwakkoe-crew’ onder leiding van Jeroen van der Voort. Op een zaterdagavond spelen dan ongeveer 250
recreanten uit heel Nederland verdeeld over 16 teams een toernooi.
De gezelligheid en het feest achteraf zijn de belangrijkste ingrediënten van dit toernooi. Steevast worden van tevoren de bekers al uitgereikt en het spetterende hoogtepunt
is het feest achteraf dat vaak tot in
de kleine uurtjes doorgaat. Door de
exotische gerechten en muziek is
de sfeer van dit toernooi erg populair bij vele recreantenteams in Nederland. Voor volgend jaar gaat dat
zeker weer een succes worden, gezien de vele positieve geluiden van
alle mensen die dit jaar aanwezig
waren.
Heren 1
Op zondagmiddag was er vrijwel
niets meer te merken van het feest
van de avond tevoren, alles was netjes opgeruimd door de toernooiorganisatie. Voor de Heren 1 was de
tweede thuiswedstrijd tegen promovendus Oss een belangrijke wedstrijd.
Beide ploegen wilden graag win-

nen om de eerste punten van het
seizoen binnen te halen. Qui Vive
begon agressief aan de wedstrijd
wat al snel resulteerde in drie doelpunten van Jeremy Simon, Stefan
Schrauwers en Stein Settels. Voor
de rust kon Oss nog in een man
meer situatie de 3-1 scoren, maar
het antwoord van Qui Vive kwam
nog voor de rust. Door twee goals
van Ynthe Vermeulen en Mark Otto was de ruststand uiteindelijk 51. Na de rust kabbelde de wedstrijd
relatief rustig naar het eindsignaal.
Ondanks twee late tegengoals van
Oss kwamen de eerste 3 punten
van het seizoen niet meer in gevaar.
Met het debuut van de A-junioren
Marc van Zijverden en Tom Gunther
in Heren 1 was ook te zien dat Qui
Vive ook in de jeugd talentvolle spelers heeft rondlopen.
Hopelijk kan dit helpen in de komende uitwedstrijd bij Tempo 41 uit
Zwolle om de volgende drie punten
binnen te halen.
Dames 1
Na een goede doordeweekse voorbereiding gingen de Dames 1 op
weg naar Bloemendaal om de punten bij HBS weg te halen. De vertraagde start van de wedstrijd en
zeer korte warming up waren de belangrijkste oorzaken dat de dames
van Qui Vive lauw aan de wedstrijd
begonnen. Dit resulteerde al snel in
een 1-0 achterstand. Het enige echte goede antwoord werd door de
ploeg gegeven door drie goals van
Roanne Voorburg, Jacklyn McRae
en Charlotte Vega. Gevolg was een
1-3 ruststand. In de tweede helft
leek het nog even moeilijk te wor-

den maar een tegengoal van HBS
werd gelukkig afgekeurd. Echter
door goals van Willemijn de Bruin
en Emma Cobin werd duidelijk dat
er maar één ploeg recht had op de
overwinning. Een late tegengoal van
HBS had dus geen gevolgen. Door
de 2-5 overwinning hebben de dames een perfecte start van 9 punten
uit 3 wedstrijden.
Hopelijk kan in de volgende thuiswedstrijd tegen Overbos (zondag
a.s. om 12.45 uur) de reeks voortgezet worden. De steun van het thuispubliek kunnen de dames hierbij
zeker gebruiken!
Voor meer informatie:
UHC Qui Vive
Laszlo Schmikli
E-mail communicatie@quivive.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Dankzij ABN AMRO:

Tophockeyer deelt handtekeningen

uit bij Qui Vive
De Kwakel - De jeugd van Qui Vive verheugde zich erg op het bezoek van De Nooijer.
Mark Galloway, vestigingsmanager
ABN AMRO Uithoorn:
‘Toen Teun om 10.00 uur nog niet
was gesignaleerd, was de onrust
onder de kinderen voelbaar. Gelukkig liet hij niet lang op zich wachten.’
‘Ik vind het leuk om Teun de Nooijer
in het echt te zien.
Ik ben fan van hem. Hij is een groot
voorbeeld en heeft me nieuwe trucs
geleerd,‘ aldus een van de jonge

fans.
Teun de Nooijer is het gezicht voor
alle activiteiten die ABN AMRO organiseert in samenwerking met
hockeyclubs.
Campagne
De tour van Teun is onderdeel van
de campagne van ABN AMRO om
haar Eurostyle-rekening te promoten.
Jongeren tot 18 jaar kunnen hiermee zelf hun bankzaken doen.
Galloway: ‘Hockey is een sport die
uitstekend past bij onze bank. Veel

van onze klanten zijn liefhebber van
hockey.
Daarnaast biedt onze samenwerking met de clubs ons de mogelijkheid een breed publiek te informeren over onze producten en dienstverlening.’
Hoofdsponsor
ABN AMRO is hoofdsponsor van
acht tophockeyclubs in Nederland.
Naast de hoofdklasseclubs is de
bank hoofdsponsor van de Euro Hockey League, de International
Hockey Federation en ruim 70 lokale verenigingen in Nederland.
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Honkbal pupillen 2 van
Thamen wordt kampioen
Uithoorn - Afgelopen zondag moest
het pupillen 2 team van Honk- en
Softbalvereniging Thamen een dubbele wedstrijd spelen tegen the Pirates uit Amsterdam.
Van tevoren was al bekend dat als
zij beide wedstrijden zouden winnen, het kampioenschap zeker was.
De druk was dus hoog, zowel bij de
kinderen als bij de coaches en de
ouders.
Jesse kon door een blessure helaas
niet meedoen, maar zijn inzet in het
team heeft zeker ook bijgedragen

aan de resultaten.
De eerste wedstrijd won Thamen
glansrijk met 15 tegen 3. Jorrit als
pitcher en Bart als catcher w1as
een sterke combinatie. Mooie nullen
werden er gemaakt door Jorrit (pitcher), 2e honkman Auke, 3e honkman Ruben en een aktie van Jesper (korte stop) naar 1e honkman
Menno. Patrick en Jonathan waren
fanatiek honken aan het stelen, en
scoorden daarmee ieder 2 punten.
De 2e wedstrijd verliep moeizamer.
Menno sloeg een prachtige home-

run en Bart een prachtige 2-honkslag. Totaal scoorde Thamen 7 punten.
Pitcher Rick en catcher Dani verdedigden het team goed. Mede dankzij hun goede samenspel konden
the Pirates slechts 3 punten scoren.
Met deze 2e overwinning is het team
kampioen geworden in de 3e klasse van de honkbal pupillen! Gefeliciteerd jongens, een superprestatie!
Met dank aan de coaches Eric
Schouten en Jan Dijkstra, en aan de
trainers Pascal Schotman en Mees
Röling.

Legmeervogels F6 staat
ongeslagen bovenaan

Boven van links naar rechts: Rick, Bart, Eric, Jan, Ruben
Onder van links naar rechts: Jesse, Jorrit, Auke, Jesper, Dani, Patrick, Jonathan
Vooraan: Menno

Qui Vive JA1 wint de
derby tegen Reigers
Uithoorn - De altijd geladen derby tegen Reigers wist Qui Vive jongens A1 in de derde competitieronde van de topklasse hockeycompetitie uiteindelijk overtuigend met 31 te winnen. Beide teams hebben
nu zes competitiepunten en volgen
daarmee het Amsterdamse Pinoké,
dat afstevent op de eerste plaats in
de poule. Reigers heeft echter een
beter doelsaldo. Met nog twee wedstrijdrondes te gaan houdt Qui Vive
zicht op een tweede plaats, die directe plaatsing in de IDC (Interdistrictscompetitie) garandeert.
Direct na het eerste fluitsignaal zette Reigers alles in op de aanval, wat
in de tweede minuut al resulteerde in een eerste kans. Qui Vive herpakte zich snel, dwong na 5 minuten
de eerste strafcorner af, maar wist
niet te scoren. Beide teams maakten veel overtredingen, de passing
was zeker vanuit de verdediging
van Qui Vive onvoldoende zuiver en
dat verhoogde de spanning, zoals
die bij een derby hoort. Met afwisselend het overwicht voor de Dut-

ch Flower Group-boys uit De Kwakel en de Hoofddorpse Reigers,
bleef de derby tot de laatste minuut
van de eerste helft spannend. Beide
teams kregen twee groene kaarten
en hielden ook daarmee de wedstrijd in balans. De Reigers versierden één strafcorner die goed werd
verdedigd, aan Qui Vive werden er
in totaal vier toegekend. De vierde in de laatste seconden voor rust,
waaruit spits Ton Gunther de plank
raakte: 1-0. Het protest van Reigers
omdat het schot te hoog zou zijn geweest, werd door de scheidsrechters niet gehonoreerd maar gooide
wel olie op het vuur.
Flitsende hervatting
Qui Vive hervatte de wedstrijd na
rust direct met een flitsende aanval,
maar de kans die daaruit ontstond
werd niet benut. Het was daarentegen Reigers, dat door een zwak verdedigde strafcorner al na vier minuten de stand gelijktrok. Het spel
golfde op en neer, met Qui Vive in
een licht overwicht vanuit een stabiele defensie met op de linkerflank

Maarten Sterk als een van de uitblinkers. Dat leidde tot twee achtereenvolgende stafcorners in de
tiende minuut. Via de tweede rebound zette Casper Slot de 2-1 op
het scorebord. Qui Vive gaf daarna
het heft ongewild uit handen en het
spel werd van beide zijden grimmiger. Er kwam geel voor de coach van
Reigers en tegen het einde van de
wedstrijd ook voor de keeper, nadat
Wup Haremaker Qui Vive een fraai
uitgespeelde aanval slim afrondde:
3-1. Qui Vive wist het overtal van 11
tegen 10 spelers dat hierdoor ontstond niet om te zetten in doelpunten, maar hield wel met gedoseerd
aanvalsspel het heft in eigen hand.
Beide teams kregen nog verschillende kansen, maar doelpunten waren er niet meer voor de talrijke supporters langs de lijn. Rechtsachter
Joep Heijerman redde vlak voor tijd
nog op de eigen doellijn. Volgende
week speelt Qui Vive A1 uit tegen
Xenios in Badhoevedorp. Bij winst
van die wedstrijd wordt de strijd om
de topposities in de topklasse heel
erg spannend.

Qui Vive JA1 dwong tegen Reigers zeven strafcorners af, waaruit twee keer werd gescoord en kreeg er drie tegen, met
één tegendoelpunt als gevolg.

Uithoornse Wieler Training Club
organiseert Gentlemansrit
Regio - Ook dit jaar staat de Gentlemansrit, ook bekend als de Ad Fiege Memorial, weer op het programma. Deze koppeltijdrit wordt gereden in diverse categorieën. Een licentiehouder en een niet-licentie-

houder, dame en heer, ouder en
jeugd en als laatste categorie licentiehouder en licentiehouder.
Over een traject van 12 km wordt
er het uiterste van de renners verlangd om een snelle tijd neer te zet-

ten. Inschrijven vindt vanaf 10.00 uur
plaats in het clubhuis van de UWTC
gelegen aan de Europarei 3 in Uithoorn. Het eerste koppel start om
11.00 uur nabij het clubhuis. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Uithoorn - Het nieuwe seizoen is
aweer eventjes bezig en de kids van
de F6 zijn heel erg goed begonnen.
Na wat wisselingen in het team,
omdat Devin Sassen gestopt is en
keeper Bob Titulaer momenteel te
bewonderen is in de F1, moest de
F6 op zoek naar twee nieuwe spelertjes. In Zayd Ahdagh en Thomas
Koenen vond de F6 deze aanwinsten en zij hebben hun plekje in het
team al aardig gevonden. De F6 laat
zien, dat ze op alle fronten beginnen
te groeien. Er wordt 2x per week getraind en het voetbal begint al mooie
vormen te krijgen. De eerste twee
oefenwedstrijden van het seizoen
op het nieuwe kunstgras van Legmeervogels werden in winst omgezet. Eerst tegen Legmeervogels F5
(2-1) en daarna tegen Legmeervogels F8 (5-0). Hierna begon de competitie en moest de F6 laten zien,
voor het echte werk klaar te zijn. De
eerste wedstrijd was thuis tegen IJburg AFC F3. Deze wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. De doelpunten in deze wedstrijd werden

gemaakt door Zayd en Lars (A). De
tweede wedstrijd moest de F6 tegen
Roda 23 uit. De ongeslagen status
bleef behouden, want deze wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Mede door een eigen doelpunt van Roda 23 en een goal van Zayd. Afgelopen zaterdag was NFC Brommer
F2 aan de beurt. Lars Hogeveen uit
Amstelhoek was afwezig, dus moest
de F6 de klus met z’n 9-en klaren.
Morvan Somers (onze reserve keeper) begon in het doel.
Volle bak
Achterin stonden Jens Smit en Pawan Ratra. Op het middenveld deden Thomas Koenen, Teun de Boer
en Zayd Ahdagh vreselijk hun best.
In de spits waren Noah Bouman en
Lars Hogeveen (normaal keeper) uit
Uithoorn te vinden. Daniel Thiesen
bekeek het in de eerste helft allemaal vanaf de kant. Legmeervogels F6 begon vanaf het fluitsignaal
meteen volle bak en binnen 15 seconden tekende Zayd al voor de 10. Hierna begon het prijsschieten.

Thomas en Teun scoorden beiden
2x. Ook Zayd maakte er nog 2 bij.
Ook Noah pikte zijn doelpuntje mee,
wat een ruststand van 8-0 betekende. Na de limonade wisselden Thomas en Morvan van plaats en ook
Lars (U) en Daniel deden dat. De
F6 ging onverstoorbaar verder waar
ze voor de rust mee begonnen waren, nl………………...scoren. Zayd
maakte er nog 3, Teun scoorde nog
2x. Morvan, Jens en Pawan maakten
ook hun eerste competitie doelpunt.
Daniel heeft helaas niet gescoord,
maar die stond weer ouderwets
achterin alles weg te stofzuigeren.
Ook Lars (U) miste op een haar na
het doel, maar schoot wel bijna de
lat doormidden. De eindstand van
16-0 was een feit en dankzij Yannick
de keeper van NFC Brommer werd
er niet meer gescoord, want dit keepertje heeft ondanks de vele doelpunten tegen, nog heel wat mooie
reddingen verricht. Door deze ongeslagen status staat de F6 voorlopig bovenaan en dat hopen ze nog
voorlopig zo te houden.

Geslaagd schoolhandbal
toernooi bij Legmeervogels
Uithoorn - Op 23 september werden de laatste wedstrijden gespeeld
voor het schoolhandbal op het terrein van de Legmeervogels.
Toermalijn groep 8 (aangevuld
met 3 kanjers uit groep 7) moesten spelen in Poule P tegen de
Springschans,de Zon en tenslotte
tegen “aartsrivaal”de Kwikstaart.
We begonnen met hulp van Eva (
en wat voor een hulp!!!) . Gelukkig
stonden we na 10 minuten met ons
complete team in het veld en we
wonnen meteen de eerste wedstrijd

met 3-1 van de Springschans.
Na een lekker glas limo (met dank
aan de organisatie) begonnen we
een spannende strijd tegen de Zon.
Het ging er chaotisch aan toe,maar
met veel kunst-en vliegwerk slaagden we er weer in om de wedstrijd
te winnen ,deze keer met 2-1
nummer 1 van de pioule. De Toermalijn is kampioenDe laatste en beslissende strijd was tegen de Kwikstaart. Deze jongens staken soms
wel een kop boven die van ons
uit,maar we lieten ons niet op ons

kop zitten. Eerst stonden we met
3-0 voor, maar helaas vergaten we
toen te verdedigen en lieten we “de
cirkel”over aan de tegenstander.
Het werd heel snel 3-3 en ook erg
spannend. Gelukkig liet Toermalijn
dit niet over zijn kant komen en zetten we nog een keer druk bij hun
doel en verdedigden we heel goed.
Dit resulteerde in een eindstand van
4-4 en nummer 1 van de poule. De
Toermalijn is kampioen. De beker
zal zeker een mooie plek krijgen in
onze nieuwe Brede School

VVA/Spartaan pakt verdiend
drie punten in De Kwakel
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd
tegen VVA/Spartaan op het programma. VVA/Spartaan kende een
moeizame start van de competitie
met drie punten uit drie wedstrijden. KDO daarentegen is het seizoen prima gestart met twee overwinningen en één gelijkspel. Aangemoedigd door het zeer geslaagde
selectie-uitje in Volendam op vrijdagavond, kon KDO de wedstrijd
met veel vertrouwen tegemoet zien.
Al snel in de wedstrijd bleek dat
VVA/Spartaan een goed voetballende ploeg is waarbij een degelijke
defensie en gevaarlijke snelle voorhoede opviel. KDO, aantredend met
nieuwkomer Bart-Jan van der Jagt in de basis, kon geen vuist maken tegen de Amsterdammers. In
de 20e minuut kwam VVA/Spartaan
verdiend op voorsprong nadat een
schot van de Amsterdammers vanaf
20 meter in de rechterbenedenhoek
vloog, 0-1. KDO deed er vervolgens
alles aan om zich terug te vechten in de wedstrijd, maar de jonge
Kwakelse aanvallers kwamen niet
door de stugge Amsterdamse verdediging heen. Vlak voor rust kwam
toch de gelijkmaker als een geschenk uit de hemel vallen via Jelle
de Jong. De 19-jarige De Jong, die
deze middag als één van de weinige
KDO-ers een voldoende verdiende,
schoot de bal over de ver uitgekomen Amsterdamse doelman heen in
de linkerbovenhoek, 1-1. VVA/Spartaan klaagde massaal over deze tegentreffer vanwege vermeend buitenspel, echter was hier totaal geen
sprake van. De Amsterdamse grens-

rechter die bij vele Kwakelse aanvallen zijn vlag onterecht in de lucht
stook, werd terecht door de goedleidende scheidsrechter genegeerd.
Kortom, dit zorgde voor een enorme opsteker voor de Kwakelaars zo
vlak voor het bakje thee in de rust.
Gewaagd
In de tweede helft waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd. KDO
streed voor wat het waard was,
maar was niet in staat om zijn wil
aan de Amsterdammers op te leggen. VVA/Spartaan, individueel
sterker dan KDO, kende een moeizame tweede helft, zodat de wedstrijd nog alle kanten op kon gaan.
Trainer Ron Langhout probeerde door het inbrengen van Dennis Roolker en Rainier Onderwater meer druk op de Amsterdammers te leggen, maar vooral Roolker
kende een ongelukkige invalbeurt.
KDO kreeg in de 75e minuut een
kans om de 2-1 aan te tekenen,
maar op aangeven van Patrick
Schijff, kon Bart-Jan van der Jagt
koppend het verschil niet voor KDO
maken. Tien minuten voor het einde
van de wedstrijd wist de beste man
van het veld, de nummer tien van
VVA/Spartaan, de beslissende goal
aan te tekenen. De Amsterdammer
omspeelde twee Kwakelse verdedigers en kon vervolgens vrij voor
keeper Peter Onderwater knap de 12 maken in de rechterbenedenhoek.
Bij KDO kwam vervolgens aanvaller Patrick van der Nesse in het veld
voor verdediger Maykel Sitvast en
er kwam een waar Kwakels slotoffensief. Helaas bleef de gelijkma-

ker uit en was de eerste nederlaag
voor KDO in de competitie een feit.
Over de gehele wedstrijd gezien
was de nederlaag voor KDO terecht
te noemen. KDO speelde niet goed
genoeg vanmiddag om aanspraak
te maken om één of meer punten.
Volgende week staat de wedstrijd
van het jaar op het programma in
de streekderby tegen RKAV. Voor
deze ontmoeting zal geen enkele
Kwakelaar gemotiveerd hoeven te
worden, want in zon wedstrijd wil je
niet afgaan! De wedstrijd begint om
14:00 uur en voor het KDO is het te
hopen dat Rick Kruit, Sven Vlasman
en Paul Hogerwerf op tijd fit zullen
zijn om deel uit te maken van de selectie. KDO verheugt zich enorm op
deze derby en roept iedereen die
KDO lief heeft op om massaal naar
Aalsmeer af te reizen en onze jongens enorm te steunen in deze burenruzie die al jaren niet meer in
competitieverband heeft plaatsgevonden!
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag prima zaken gedaan in de competitie door met 6-3 van Waterwijk 3 te
winnen. Voor KDO waren JP Verbruggen, Rick Kruit (2x), Rick ten
Brink en invaller Patrick den Haan
(2x) trefzeker. Door deze overwinning blijft KDO meedoen om de bovenste plekken in de derde klasse.
Volgende week zondag speelt
het tweede, net als het eerste,
ook in Aalsmeer tegen RKAV 2.
Op voorhand een wedstrijd om je als
Kwakelaar enorm op te verheugen!
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Gall & Gall
Zijdelwaardplein in ‘t nieuw
Uithoorn - De Gall & Gall winkel
aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn
tapt uit een nieuw vaatje. Want zowel het interieur als het exterieur
heeft afgelopen week een metamorfose ondergaan. “We hebben
de zaak stevig onder handen genomen”, aldus Gall & Gall winkelmanager Erwin Hogervorst. “Op de gevel
en in de winkel prijkt het kersverse
logo. Het vertrouwde bordeauxrood
heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe
huiskleuren oranje en grijs. Sfeerbeelden maken het plaatje compleet. De heldere ‘navigatie’ maakt
het zoeken voor de klant een stuk
makkelijker. En – last but not least
– is het Gall & Gall personeel ook
letterlijk in een nieuw jasje gestoken. De stijlvolle grijze outfit onder-

Make over
Het resultaat van de Gall & Gall makeover is een toegankelijke en inspirerende drankenspeciaalzaak.
Nieuwsgierig geworden naar de
nieuwe eigentijdse en frisse uitstraling van de Gall & Gall winkel aan
de Zijdelwaardplein ? Dan is het tijd
voor een hernieuwde kennismaking.
Iedereen in Uithoorn is welkom. En
wie snel is, staat een verrassing te
wachten. Want de eerste 200 klanten krijgen op vrijdag a.s. een ‘Gall
& Gall in ‘t nieuw’ boodschappentas mét een handige fleshouderlus
cadeau.

Schutse aan de Merodelaan in Uithoorn.
Nieuwe leden gevraagd
Het koor zoekt nieuwe leden, vooral
bassen en tenoren. Sopranen en alten zijn ook welkom. De gemiddelde leeftijd van het koor is 45-50 jaar
en niet ouder dan 60 jaar. Het koor
hoopt op een goede opkomst en een
enthousiaste reactie. Voor meer info kunt u bellen met Linda Glas, tel.
0297-563543 of Diana James, tel.
0297-561488. Kijk ook op de website: ikk-united.tk

Kinderkoor op-maat is op
zoek naar jou?
Uithoorn - Het kinderkoor van
de katholieke Emmaüsparochie
in Uithoorn, kinderkoor Op-Maat,
zoekt per januari 2010 een nieuwe
dirigent(e) en/of pianist(e).
De huidige dirigente, Ireen van Bijnen, heeft het koor 4 jaar lang met
zeer veel plezier geleid, maar zij is
te druk met andere dingen om dit
te blijven doen. Ireen begeleidt het
kinderkoor nu zelf op de piano.
Haar opvolg(st)er kan dus een dirigent/pianist zijn, maar een aparte
dirigent en pianist is natuurlijk ook
prima!
Kinderkoor Op-Maat bestaat uit
momenteel zo’n 20 enthousiaste
kinderen in de leeftijd vanaf groep
4 van de basisschool tot en met de
brugklas. Het koor zingt ongeveer
maandelijks bij een gezinsviering
in de kerk van de Emmaüsparochie
de Burght aan het Potgieterplein in
Uithoorn. Momentaal repeteert het
kinderkoor iedere donderdag van
19.00 tot 20.00 uur, behalve tijdens

de reguliere schoolvakanties. Eventueel is verschuiving van de repetitie-avond naar een andere avond
bespreekbaar. Er is in de loop der
jaren een behoorlijk groot en afwisselend repertoire met leuke liedjes
opgebouwd, waarmee een nieuwe
dirigent voorlopig voort kan. Maar
ook de inbreng van nieuw repertoire wordt op prijs gesteld.
Wie er meer over wil weten, kan telefonisch contact opnemen met
Ireen: 0297-534603 of via de mail:
bertir1@kabelfoon.nl. Ook nieuwe
zangertjes/zangeresjes zijn trouwens van harte welkom.
Samen zingen is tenslotte harstikke
leuk en de repetities zijn altijd erg
gezellig.
Aanstaande zondag 4 oktober zal
het koor zingen tijdens de Bijzonderdagviering in de Burght. Iedereen kan dan naar dit leuke koor komen luisteren in een bijzondere viering, die te maken hur.
Iedereen is van harte welkom!

De Japanners
hebben Piggelmee de
kinderboekenbus ontdekt!
Uithoorn - Piggelmee, de enige rijdende kinderboekwinkel van Nederland, viert haar eenjarig bestaan.
De bus is nu dus een jaar onderweg
en inmiddels al aardig vertrouwd
in het straatbeeld van Uithoorn,
Mijdrecht en omstreken. Vele kinderen en hun ouders hebben al kennisgemaakt met het verschijnsel “rijdende kinderboekwinkel”. Nieuws is,
dat nu ook Japan de kinderboekenbus ontdekt heeft en daar de nodige
aandacht aan besteedt. Zo is er in
juli van dit jaar een artikeltje over de
bus verschenen in een Japans glossy designblad, en worden er binnenkort TV-opnames gemaakt met
als onderwerp het reilen en zeilen
van de kinderboekenbus. Op 6 oktober wordt er gefilmd in en om de
bus in Mijdrecht op het Burg. Haits-

Portefeuilles van
wethouders gedeeltelijk
aangepast

streept onze service”, zegt Erwin Hogervorst trots.

Komt allen tesamen met
Interkerkelijk koor united
Uithoorn - Interkerkelijk koor United
onder leiding van dirigent/pianist Rob
van Dijk organiseert een avond met
het zingen van kerstliederen. Houdt u
van zingen? Dan is deze avond voor
u bestemd. Gezellige kerstliederen
worden door het publiek en het koor
ingestudeerd en daarna uitgevoerd.
Voor wie het leuk vindt is er gelegenheid om mee te doen met het koor tijdens de kerstuitvoering op maandag
14 december en eventueel op 24 december tijdens een kerstavonddienst.
De sing-in vindt plaats op maandagavond 12 oktober om 20.00 uur in De

Wethouders wisselen projecten

Uithoorn - Gelet op de fase waarin
een aantal projecten verkeert, hebben B&W gezocht naar een logischer verdeling van de portefeuilles.
Deze verdeling gaat in per 23 september 2009.

Uithoorn op zoek naar
een nieuwe burgemeester
Uithoorn -In mei 2009 heeft mevrouw Groen aangekondigd dat zij
niet meer in aanmerking wil komen
voor een volgende termijn als burgemeester van Uithoorn. Gevolg is
dat Uithoorn op zoek moet naar een
nieuwe burgemeester.
Voor het vinden van een nieuwe
burgemeester bestaat een speciale procedure. Deze begint met het
opstellen van een zogenaamde profielschets. Deze profielschets wordt
vastgesteld door de gemeenteraad.
Na de aankondiging van mevrouw
Groen heeft een speciale werkgroep
uit de gemeenteraad zich hiermee
beziggehouden. Het resultaat wordt
op 1 oktober 2009 in een extra vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij deze vergadering is
ook aanwezig de Commissaris van
de Koningin in Noord-Holland, de
heer mr. H.C.J.L. Borghouts.
De aanwezigheid van de heer Borghouts bij de extra raadsvergadering
is belangrijk omdat de Commissaris een speciale rol heeft bij de benoeming van een burgemeester. Na
het vaststellen van de profielschets
is het namelijk de Commissaris die
in de Staatscourant een advertentie plaatst voor een nieuwe burgemeester.
Na sluiting van de reactietermijn
maakt de Commissaris een eerste selectie uit de belangstellenden.
Vervolgens legt hij zijn selectie voor

aan een speciale commissie uit de
gemeenteraad van Uithoorn, de zogenaamde Vertrouwenscommissie.
De gemeenteraad spreekt zich op 1
oktober ook uit over de samenstelling van deze commissie.
Gesprekken
Na het overleg met de Commissaris voert de Vertrouwenscommissie gesprekken met de geselecteerde personen. De commissie informeert de gemeenteraad over deze gesprekken in een besloten vergadering. Op basis hiervan formuleert de gemeenteraad een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Normaal gesproken wijkt de minister niet af van de aanbeveling van
de gemeenteraad.
Het spreekt voor zich dat het verloop van de procedure zich voornamelijk achter gesloten deuren
afspeelt. Over de gang van zaken
kunnen in de komende periode dus
weinig tot geen mededelingen worden gedaan. Waar mogelijk zullen
wij u de komende tijd wel informeren over de stappen die in het proces zijn gezet.
Rest natuurlijk de vraag wanneer
Uithoorn een nieuwe burgemeester kan verwelkomen. De planning
is gericht op benoeming van een
nieuwe burgemeester in de tweede
helft van april 2010.

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 22 september
is alweer de vierde ronde van de
eerste competitie gespeeld. De vakantie en het mooie weer spelen
nog steeds een grote rol; het aantal aanwezigen slinkt met de week!
Maar niet getreurd, de donkere dagen komen eraan en daarmee de leden, jawel.
In de “A”-lijn, met twaalf paren werden eerste Gerda Bosboom en Nel
Hamelijnck met 62.17%, dames
ga zo door en u zal veel MP’s ten
deel vallen! Tweede Ted Brand en
Alice Oostendorp met 59.67%, ook
niet voor de poes. Derde werd het
combipaar Greet Overwater/An van
Schaick, met 57.42%.
In de “B”-lijn, met negen paren, plaatsten Thecla Maarschalk
en Rees van der Post zich als eerste met 59.38%. Reina Slijkoord en
Renske Visser volgden als twee-

de met 57.69%, derde deze keer
Alice de Bruin en José Möller, met
57.00%.
De competitie ziet er nu als volgt
uit: In de “A” staan bovenaan Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck, zij
hebben de lang onbetwiste “eerste”
Nel Bakker en An van der Poel naar
de tweede plaats verdreven. Derde
zijn Geke Ludwig en Margo Zuidema.
In de “B” staan Reina Slijkoord en
Renske Visser nu al een tijdje als
eerste. Neen, het “o-woord” brengt
de schrijfster van deze vierde ronde
niet ten tonele, ze kijkt wel uit. An
van Schaick en Lea Wit volgen op
de tweede plaats. Derde in de B zijn
Alice de Bruin en José Möller.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Alice Oostendorp, tel. 0297-540183.

Het project ‘Omlegging N201’ uit de
portefeuille Ruimtelijke en economische ontwikkeling van wethouder
Verheijen gaat naar de portefeuille
Verkeer van wethouder Levenbach.
De onderdelen ‘Luchtkwaliteit’ en
‘Geluid’ gaan vanuit de portefeuille Ruimtelijke en economische ontwikkeling van wethouder Verheijen

Altijd wat te doen bij
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Elke vierde vrijdag van
de maand is er een speciale activiteit in Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
De ene keer een modeshow, een
andere keer zo als nu een muzikale
middag. Deze maand was het afgelopen vrijdag 25 september. En het
werd een zeer gezellige middag
Er was gezellige muziek. Harry Lakenman uit Amsterdam kwam met
zijn trekharmonica en zijn spel op
de piano, en daarbij vertellend en
zingend, de bezoekers van het Wijksteunpunt vermaken.
En dat deed hij op sublieme wijze.
Van het begin tot het eind luisterden de bezoekers geboeid naar het
spel en zang
Er werd van harte meegezongen
met de bekende liedjes zoals “Geef
mij maar Amsterdam” en “Het kleine café aan de haven”.

Het werd een heel gezellige middag,
waar vóór aanvang de overheerlijke koffie en thee van Cor de barman genuttigd werd met een lekkere plak cake erbij.
Tijdens de pauzes werden er drankjes geschonken tegen een kleine
vergoeding.
Dat de zaal niet helemaal vol was,
was jammer, maar dat kwam omdat
een vaste groep bezoekers een ander uitje had. Ze waren naar Artis afgereisd en hadden hier een prachtige zonnige dag voor uitgekozen.
Na nog even napraten konden de
bewoners aanschuiven voor een
heerlijke (door vrijwilligers gekookte) zuurkoolmaaltijd en met een stuk
worst erbij natuurlijk en het lekkere
ijsje toe was het het einde van een
weer zeer geslaagde middag.

Opbrengst
collecte

maplein, en op 7 oktober op het Potgieterplein in Uithoorn. Omdat 7 oktober tevens de start van de kinderboekenweek is, wordt er die middag
voorgelezen in de bus voor kinderen
van 4 t/m 7 jaar. Toegang is gratis,
het is wel wenselijk je aan te melden
via de mail omdat Piggelmee maar
een beperkt aantal kinderen kan
ontvangen. Dus als je precies wilt
weten hoe en wat kijk dan eens op
de website van de kinderboekenbus
www.dekinderboekenbus.nl, en om
teleurstelling te voorkomen, meld je
snel aan voor de voorleesmiddag via
info@dekinderboekenbus.nl.
Eind oktober wordt het programma
uitgezonden in heel Japan, en wie
weet kan ook bij ons het programma binnenkort bekeken worden.

over naar de portefeuille Milieu van
wethouder Levenbach.
Het onderdeel ‘Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen’ uit
de portefeuille digitale dienstverlening van wethouder Levenbach gaat
naar de portefeuille Ruimtelijke en
economische ontwikkeling van wethouder Verheijen.
Het project ‘Helene Swarthlaan’
wordt overgeheveld van het onderdeel ‘Bouwgrondexploitatie’ uit de
portefeuille Financiën van wethouder Levenbach naar de portefeuille
Wonen, onderdeel ‘Woningbouwlocaties’, van wethouder Verheijen.

Uithoorn - Dit jaar is de opbrengst
van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte het geweldige bedrag van
10.467,48 euro. Het comité wil alle collectanten en alle gulle gevers
van harte bedanken voor de bijdrage aan deze collecte met als motto:
“Daadkracht voor Spierkracht”. Met
dit bedrag kunnen weer vele spierzieke mensen worden geholpen,
ook in onze gemeenschap.

Tavenu zoekt (her-)intreders
De Kwakel - Ooit een muziekinstrument bespeeld?
Dan is hier uw kans. In oktober start
Tavenu met een muziekopleiding
voor mensen van 15 tot 60 jaar, jonger of ouder mag natuurlijk ook.

Wie zoekt Tavenu?
* Mannen en vrouwen die in een
fanfare of bij een slagwerkgroep
muziek willen maken en vroeger
een instrument hebben bespeeld.
* Mannen en vrouwen die wel eens
willen proberen of ze muziek kun-

nen maken en de uitdaging aan willen gaan.
Wat biedt Tavenu?
* Professioneel les van een bevoegd
muziekdocent (4 proeflessen).
* Instrument in bruikleen.
* Lesboeken en muziekstandaard in
bruikleen.
* Aantrekkelijke en populaire muziek maken in een gezellige vereniging.
Wat houdt muziek maken in?
Leren spelen op een instrument of
béter leren spelen op een instrument. Regelmatige oefening thuis
op uw instrument. Samen repeteren
binnen een gezellige verenigingssfeer met op zijn tijd spetterende
uitvoeringen voor publiek.
Wanneer?
Op dinsdagavond zijn de lessen en
repetities van het orkest. Op woens-

Bingo avond
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan Kerklaan 16 wordt komende vrijdag 2 oktober vanaf 20.00 uur
weer een gezellige bingoavond gehouden. Vanaf 19.30 uur staat de
koffie klaar.
dagavond zijn de lessen en repetities van de slagwerkgroep.
Welke instrumenten?
Bij de slagwerkgroep: kleine trom,
grote trom, bekkens, tenortrom, xylofoon.
Bij de fanfare: trompet, bugel, hoorn,
saxofoon, trombone, bariton, bastuba en diverse slagwerkinstrumenten
(pauken, xylofoon, klein percussieslagwerk en drums).
Voor meer informatie:
Sandra Commandeur,
tel. 06 44246774
Frans Veen, e-mail: fm.veen@live.nl
Of kom gewoon op de repetitieavond langs in het dorphuis in De
Kwakel.

