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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
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u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

Uithoorn - Bij een verkeersonge-
val tussen twee personenauto’s op 
de kruising van de Randweg met 
de Noorddammerweg in Uithoorn, 
is zondagmiddag een bejaard echt-
paar uit Amstelveen om het leven 
gekomen. De inzittende van het an-
dere voertuig kwam met de schrik 
vrij.
Het ongeval gebeurde omstreeks 
13.40 uur. Na de aanrijding tussen 
de beide voertuigen raakte de au-
to van het echtpaar te water in een 

sloot naast de weg. Enkele omstan-
ders en een vijftal politieagenten 
gingen te water. Het lukte hen met 
de toegesnelde brandweer en GGD 
de twee slachtoffers uit het voertuig 
te krijgen waarna is gestart met re-
animatie. Daarna zijn de slachtof-
fers overgebracht naar een zieken-
huis waar ze later op de middag zijn 
overleden. De politie heeft een uit-
gebreid sporenonderzoek ingesteld 
naar de juiste toedracht van het on-
geval. Een politieauto van een ander 

wijkteam, die eveneens te hulp wilde 
schieten, kwam op de Europaboule-
vard in aanrijding met een voetgan-
ger. Het slachtoffer is een 68-jarige 
vrouw uit Bennebroek, die daar juist 
overstak. De vrouw is overgebracht 
naar een ziekenhuis. Er zal een af-
zonderlijk onderzoek worden inge-
steld naar dit ongeval. Verkeers-
specialisten van een naburig korps 
hebben een technisch sporenon-
derzoek verricht. 

Foto’s: Ronald van Doorn

Bejaard echtpaar komt om 
het leven bij aanrijding

Uithoorn - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben zich vo-
rige week uitgesproken over een 
bustracé tussen Amstelveen en Uit-
hoorn. De voorkeur van GS gaat uit 
naar een tracé over de voormalige 
spoorbaan van busstation Uithoorn 
naar de eindhalte Westwijk van de 
Amstelveenlijn en vervolgens ten 
oosten van deze halte via de Burge-
meester Wiegelweg en de Bovenker-
kerweg naar de halte Poortwachter 
(Amstelveenlijn). Vanaf deze halte 
volgt het tracé de Poortwachter en 
de Van der Hooplaan naar het (hui-
dige) busstation Amstelveen. 
In opdracht van de provincie Noord-
Holland is een studie uitgevoerd 
naar een hoogwaardig bustracé tus-
sen Amstelveen en Uithoorn, in deze 
studie zijn twee hoofdvarianten on-
derzocht. Het ene over de voormali-
ge spoorbaan in de Legmeerpolder, 
de andere naast de Zijdelweg/Bo-
venkerkerweg (N521). 

Daarbij is o.a. gekeken naar de ver-
wachte reistijd, het aantal potentië-
le reizigers, de veiligheid, gevolgen 
voor flora en fauna, de luchtkwali-
teit, geluidhinder en toekomstvast-
heid. Op basis van deze studie is 
een derde variant ontwikkeld die de 
voordelen van de eerste twee com-
bineert. 
De toekomstvastheid van het tracé 
en de aantrekkelijke ongehinder-
de route over de voormalige spoor-
baan zijn daarbij doorslaggevend 
geweest. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland geven aan deze der-
de variant de voorkeur. De volledi-
ge studie staat op de website van de 
provincie Noord-Holland, 
www.noord-holland.nl.

Uitwerking in twee delen
GS hebben de gemeenten Uithoorn 
en Amstelveen en de Stadsregio 
Amsterdam per brief gevraagd in 
te stemmen met het voorkeurstra-

cé. Na instemming zal de provincie 
Noord-Holland het voorkeurstra-
cé in samenwerking met genoem-
de partijen verder uitwerken. Voor 
het gedeelte van het busstation Uit-
hoorn tot aan de halte Poortwachter 
gaat het om een nieuw aan te leg-
gen busbaan. Voor het gedeelte van 
de halte Poortwachter tot aan het 
busstation Amstelveen gaat het om 
de uitwerking van infrastructurele 
maatregelen om de doorstroming 
van het verkeer te verbeteren.

Snelle ontsluiting 
Legmeer-West
Vanwege de wens van de gemeen-
te Uithoorn om de nieuwe wijk Leg-
meer-West op korte termijn met het 
openbaar vervoer te ontsluiten zal 
het deel in Uithoorn tot de (omge-
legde N201?) Randweg vooruitlo-
pend op de overige delen van het 
tracé met voorrang worden uitge-
werkt.

Snel bustracé tussen 
Amstelveen en Uithoorn

Vereniging nabestaanden 
hield avondwake op kerkhof
Uithoorn – Per 1 oktober wilde het 
kerkbestuur beginnen met de ont-
manteling van het kerkhof. Daarom 
hielden de leden van de Vereniging 
Nabestaanden begraafplaats Zijdel-
veld op 30 september jl. een avond-
wake op hun zo geliefde kerkhof. 

Zo’n 200 kaarsjes verlichtten het 
kerkhof. Het was een mooi gezicht. 
Op elk graf stonden kaarsjes. Je kunt 
je toch niet voorstellen dat dat er 
straks niet meer is. 
Of het avondwake heeft geholpen, of 
dat het bestuur even een stilte voor 

de storm heeft ingelast, we weten het 
niet. Momenteel is het even stil rond 
het kerkhof. Er worden geen stenen 
verwijderd, geen bomen omgehakt, 
geen schuttingen gezet. Er heerst 
weer even de serene rust die er hoort 
te heersen op een kerkhof.

Geen krant
ontvangen?

0297-581698

Krant deze week op 
een ander formaat
Omdat er ernstige softwareproblemen aan de 
drukpers bij onze huidige krantendrukker zijn 
ontstaan, zijn wij RODI Druk/Broek op Langedijk 
& Dijkman/Diemen dankbaar voor het feit dat 
zij zich bereid hebben gevonden onze 
11 krantentitels deze week te drukken. 
De adverteerder en lezer zal het 
gewijzigde formaat opvallen. 
Voor het hierdoor ontstane ongemak 
bieden wij u onze excuses aan. Directie
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

C O L O F O N

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 7 oktober 2009

Het is de bedoeling dat alle huishou-
dens in Uithoorn en De Kwakel het 
informatiepakket over de start van 
de inzameling van plastic verpak-
kingsafval uiterlijk 3 oktober in huis 
hebben gekregen. 

Landelijk inzamelen
Niet alleen de gemeente Uithoorn 
gaat inzamelen. Veel gemeenten 
zijn al begonnen of gaan beginnen 
met het inzamelen van kunststofver-
pakkingsmateriaal. De verspreiding 
van de startpakketten gebeurt niet 
via de gemeente, maar via een orga-
nisatie die dat voor alle gemeenten 
in Nederland uitvoert. Doordat veel 
gemeenten tegelijk beginnen, heeft 
de bezorging vertraging opgelopen. 

Plastic verpakkingen 
verzamelen in speciale zak
In het pakket vindt u een brief, fol-

der, afvalkalender en speciale zak-
ken om plastic verpakkingsafval in 
te doen. Hiermee kunt u voorlo-
pig vooruit. Op de ook in het pakket 
bijgevoegde kaart leest u wanneer 
u uw volle zakken met plastic afval 
kunt buitenzetten. 
Extra zakken kunt u voorlopig afha-
len in het gemeentehuis en bij het 
scheidingsdepot. Wij raden u aan de 
folder en kalender goed te lezen en 
te bewaren.

Niet ontvangen?
Mocht u 5 oktober nog geen pakket 
hebben ontvangen, dan kunt u con-
tact opnemen met de afdeling Pu-
bliekszaken 0297 51 3111.

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van het informa-
tiepakket vragen, bel dan gratis met 
de Afvalservicelijn: 0800 0221768.

Startpakketten
kunststofi nzameling 
uiterlijk 3 oktober in huis

Bewoners uit 
De Legmeer praten 
en denken mee!
De gemeente Uithoorn wil samen met de bewoners uit De Legmeer en 
Woongroep Holland, politie Amsterdam-Amstelland en stichting Car-
danus hard werken aan de leefbaarheid in de wijk. Bewoners van De 
Legmeer 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: woensdag 14 oktober
Waar: Alkwin Kollege
Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Binnenkort valt de uitnodiging op de deurmatten in De Legmeer. 

Meer informatie
Meer informatie over het Groot Bewonersoverleg of Buurtbeheer in 

het algemeen vindt u op www.buurtbeheer.uithoorn.nl.
Maximumsnelheid in 
Legmeer-West aangepast
De gemeenteraad heeft op 24 sep-
tember 2009 besloten om rond Leg-
meer-West de grens van de bebouw-
de kom aan te passen. Hierdoor ver-
andert de wettelijk toegestane snel-
heid in de wijk.

Legmeer-West is gebouwd tussen 
De Legmeer en de Randhoornweg. 
De nieuwe wijk heeft aansluitin-
gen op de Noorddammerweg en 
de Randweg. Op deze wegen is de 
maximaal toegestane snelheid 60 

km/u. Zolang Legmeer-West buiten 
de bebouwde kom valt, geldt deze 
snelheid voor de hele wijk. De snel-
heid van 60 km/u. geldt niet voor Bui-
tenhof, want op 30 juni 2009 heeft 
het college besloten deze weg aan 
te wijzen als 30 km/uur zone. Met het 
besluit van de raad om de grens van 
de bebouwde kom volgens de we-
genverkeerswet te verleggen, wordt 
de toegestane maximumsnelheid in 
de rest van Legmeer-West 50 kilo-
meter per uur.

Tijdelijk hondenborden
Veel hondenbezitters houden zich 
bij het uitlaten van hun hond goed 
aan de regels. Maar jammer genoeg 
niet iedereen. Wij krijgen nog veel 
klachten over hondenpoep op ande-
re groenstroken of de stoep en zelfs 
op speelveldjes. Dit komt vooral voor 
op groenstroken of speelveldjes die 
aansluiten aan een route of losloop-
gebied.
Om nog eens extra duidelijk te ma-
ken dat dit echt niet de bedoeling 
is, plaatsen we op diverse overlast-
plaatsen tijdelijke borden. Die bor-
den geven duidelijk aan dat daar 
geen hondenuitlaatgebied is.

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond de Slauerhof-
laan en de Adm. De Ruyterlaan.

Extra controles
Op de plekken waar de borden staan 
controleren de gemeentesurveillan-
ten extra. Bij constatering van een 
overtreding kunt u een boete krij-
gen.

De algemene regels
Wat zijn ook alweer de regels? In Uit-
hoorn zijn de hondenroutes en hon-
denlosloopgebieden duidelijk aan-
geduid met opvallende borden en 
paaltjes.
De paaltjes met rode (uitlaatroute) 
en groene (losloopgebied) plaatjes 
geven de grenzen aan. 
Voor de losloopgebieden geldt dat 
honden lekker los mogen lopen en 

dat hun poep niet hoeft te worden 
opgeruimd.
Op de hondenroutes moeten de hon-
den zijn aangelijnd en hun uitwerp-
selen op verhardingen moeten wor-
den opgeruimd. In het groen mogen 
ze blijven liggen. 
Overal elders moet de hond zijn aan-
gelijnd en moeten drollen meteen 
worden opgeruimd. Op speelplaat-
sen mogen honden helemaal niet 
komen. Meer informatie kunt u vin-
den op www.uithoorn.nl/in_uithoorn/
wonen/honden

Nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur 
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl 
o.v.v. hondenborden) of telefonisch 
(513111) of schriftelijk (gemeente 
Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn) een locatie voor tijdelijke hon-
denborden voorstellen. Geregeld 
worden de borden op een nieuwe lo-
catie gehangen.

Nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

TIJDELIJKE VERKEERS-
HINDER DRECHTDIJK

B&W zullen binnenkort een bouw-
vergunning 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 heiwerk-
zaamheden. De bouw zal ongeveer 
een jaar duren. Vanwege de werk-
zaamheden moet bouw- en heima-
teriaal worden aangevoerd. Het ma-
teriaal 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 plaats-
vinden 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 inge-
licht.

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met 
de werkzaamheden op de Amster-

WERK IN 
UITVOERING

damseweg. Dit houdt in dat er zand 
wordt aangebracht op het tracé tus-
sen de Hollandse Dijk en de Amster-
damseweg. Gedurende een perio-
de van circa twee weken vinden er 
zandtransporten plaats. Daarbij rij-
den ongeveer 10 vrachtwagens per 
uur via de Wiegerbruinlaan over de 
Amsterdamseweg heen en weer. Er 
kan hierdoor overlast ontstaan. Voor 
vragen en/of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met het informa-
tienr. van de N201: 023-514 3230.

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) AF-
GESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds mei afgeslo-
ten in verband met de aanleg van 
de N201. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 
via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (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 aan-
gelegd.

REINIGING RIOLERING 
BILDERDIJKLAAN EN 
OMGEVING

Vanaf 21 september wordt de riole-
ring in de Bilderdijklaan van binnen 
gefreesd.  In de week vanaf 28 sep-
tember en de daarop volgende we-
ken worden nog meer werkzaamhe-
den aan de riolering uitgevoerd. De-
ze laatste werkzaamheden (in week 
40) kunnen stankoverlast veroorza-
ken. Bovendien kunnen bewoners 
dan tijdelijk het riool niet gebruiken 
omdat dit gedeeltelijk is afgesloten 
is op het moment van de werkzaam-
heden. De betrokken bewoners heb-
ben daarover een brief ontvan-
gen met meer informatie. 

Instellingen en verenigingen in de gemeente Uithoorn hebben de mo-
gelijkheid om voor 1 november 2009 een waarderingssubsidie voor het 
jaar 2010 aan te vragen. 
Een waarderingssubsidie kan worden verleend als blijk van waarde-
ring of aanmoediging voor het uitvoeren van een activiteit of activitei-
ten, die past/passen binnen het gemeentelijk subsidiebeleid zoals ver-
meld in de door de raad op 25 januari 2007 vastgestelde Algemene 
Subsidieverordening. Deze verordening is in te zien en te downloaden 
via de website van de gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl).
Om voor een waarderingssubsidie in aanmerking te kunnen komen, 
moet u gebruik maken van een aanvraagformulier. Dit formulier is in 
te zien en te downloaden via www.uithoorn.nl: home -> digitaal loket -
> thema: subsidie -> subsidie aanvragen -> voorwaarden -> waarde-
ringssubsidie -> aanvraagformulier. Ook kunt u het formulier afhalen bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. 
Zorg ervoor dat u het aanvraagformulier mèt een aantal verplichte bij-
lagen vóór 1 november 2009 bij de gemeente indient. Het gaat om de 
volgende bijlagen:
- een activiteitenplan met daarin een beschrijving van de activiteiten 

die u in 2010 zult organiseren. Daarbij geeft u aan wat u met de ac-
tiviteiten beoogt;

- uw jaarverslag over 2008;
- uw begroting voor 2010;
- het fi nancieel verslag van het laatste subsidiejaar met accountants-

verklaring of een verklaring van de kascommissie;
- de balans per 31 december 2008.
Sinds januari 2004 is het Besluit Accountantscontrole Provincies 
en Gemeenten (BAPG) van kracht. Eén van de gevolgen hiervan is 
dat de gemeente gedwongen is strikte regels te hanteren voor het 
handhaven van bovengenoemde gemeentelijke subsidieverorde-
ning. Dat betekent onder meer dat we niet tijdig ingediende subsi-
dieaanvragen niet meer in behandeling kunnen nemen.

Waarderingssubsidie
instellingen en 
verenigingen
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 8 oktober 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt 
om 21.00 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2009

Informatief Beraad
Voorzitter: mevr. G. Veninga

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het
 betreffende agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 19.50 uur
 Uithoorn 2009 (RV09.47)
 Het college van b&w stelt voor de APV Uithoorn 2009 
 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de APV 
 Uithoorn 2006 (incl. presentatie). 
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming
1.4 Programmabegroting 2009 samenwerkingsverband 20.25 uur
 G2 (RV09.53)
 Het college van b&w biedt de raad de gelegenheid zijn ziens-
 wijze(n) kenbaar te maken over de programmabegroting 2009 
 van de G2. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het 
 college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.

Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 20.55 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: H.L. Groen

2 Opening - stilte - primus 21.00 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 8 oktober 2009
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 24 september 2009
2.4 Ingekomen stukken week 39
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 

agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 21.15 uur

Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
3.1 Busverbinding Aan de Zoom/Faunalaan 21.30 uur
 De raad voert een debat over de voorgenomen openstelling 
 van Aan de Zoom/Faunalaan voor busverkeer.
 Doel: Politiek debat
3.2 Vaststellen structuurvisie (RV09.55) 22.15 uur
 Het college van b&w stelt voor de structuurvisie voor de 
 gemeente Uithoorn vast te stellen.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.3 Samenwerking Aalsmeer 22.45 uur
 Aan de hand van het verslag geven de fractievoorzitters een 
 terugkoppeling van het op 17 september 2009 gevoerde 
 overleg met de fractievoorzitters van Aalsmeer over de 
 samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
 Doel: Terugkoppeling

Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 23.15 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  23.20 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en 
 eventuele stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Herstemming motie VVD over de Schanskerk
 2. Vrijgeven trouwlocaties (RI09.18)
 3. Modernisering WSW 2de fase (RV09.45)
 4. Bestemmingsplan Park Krayenhoff (RV09.53)
 5. Bekrachtiging geheimhouding Iepenlaan (RV09.59)
 6. Bekrachtiging geheimhouding Brede school (RV09.58)

Sluiting openbare vergadering 23.30 uur

De agenda’s en de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 2 ok-
tober 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 griffi er van de ge-
meenteraad van Uithoorn, tel.: 0297 - 513 963 of e-mail: griffi e@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 griffi er (per telefoon of e-mail).

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
RAAD UITHOORN OP 1 OKTOBER 2009

Tijdens de raadsbijeenkomst is geen gebruik gemaakt van het recht om in te 
spreken. Er was deze avond geen Informatief Beraad.
Tijdens de raadsvergadering was aanwezig de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, 
Commissaris der Koningin in de provincie Noord Holland. De Commissaris 
heeft in de vergadering om toelichting gevraagd op de voorgelegde profi el-
schets voor een nieuwe burgemeester. Vervolgens heeft de raad de volgen-
de raadsvoorstellen aangenomen:
- vaststellen profi elschets;
- vaststellen verordening vertrouwenscommissie;
- benoeming leden vertrouwenscommissie.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
8 oktober 2009. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi er (e-mail:  
griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

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

Het nieuwe Influenza A (H1N1)-vi-
rus (de Mexicaanse griep) is door 
de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) offi cieel tot pandemie uit-
geroepen. Een pandemie is een in-
fectieziekte die wijdverbreid voor-
komt gedurende een beperkte tijd op 
meerdere continenten. U vindt actue-

le informatie over het H1N1-virus op 
www.grieppandemie.nl en op de si-
te van de GGD Amsterdam--Amstel-
land: www.gezond.amsterdam.nl
Postbus 51 heeft een speciaal te-
lefoonnummer ingesteld waar u uw 
vragen over de grieppandemie kwijt 
kunt: 0800-1100.

Vindplaatsen van actuele 
informatie over grieppandemie

Activiteitenkalender
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. De-
ze 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.

7 okt. Buurtoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 20.00 u.
 9 okt. Kinderdisco in The Mix, Van Seumerenlaan, 19.00-21.30 u.. 

3.
 10 okt. 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 u.

 14 okt.  Groot Bewonersoverleg De Legmeer, Alkwin Kollege, 19.30 u.
 15 okt.  Bewonersoverleg Zijdelwaard, Bilderdijkhof, 19.00 u. 
 18 okt.  Yvonne Keuls vertelt, € 10,- Thamerkerk, 14.30 u.
 20 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
 25 okt. Braderie Oude Dorp
 27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
 31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
 2 nov. Informatieavond ecologische oeververbinding Leopoldlaan,
 ‘t Buurtnest, A. van Schendellaan, 19.30 u.
 4 nov. Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
 7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
 14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein 
 20 nov. Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en Stabat Mater 

van Haydn, De Burght, 20.15 u.
 22 nov. Offi ciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
 22 nov. Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 u.
 24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
 8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
 20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, 10,-, 14.30 u.

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 buurt-
beheer.uithoorn.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare 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 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid 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 ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 6, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een warmteop-

slagtank.
- Anjerlaan 2, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de voorgevel.
Meerwijk-Oost
- Karveel 11, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.
Thamerdal
- Prinses Beatrixlaan 15, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde.
- Zijdelveld 24, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis en 

een hekwerk.
Zijdelwaard
- Jan Luikenlaan 3, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde en aan de achterzijde.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Legmeer
- Legmeerplein 1, vergunning voor het slopen van De Kwikstaart + gymzaal, De 

Toermalijn, Kinderdagverblijf Dribbel inclusief schoolplein en bijgebouwen. 
 Bezwaar: t/m 10 november 2009.
Legmeer-West
- Bosmuis 24 vergunning  voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-

de. Bezwaar: t/m 10 november 2009
Zijdelwaard
- Slauerhoffl aan 14, vergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en 

een pergola en het vernieuwen van een tuinhuis. Bezwaar: t/m 10 november 
2009.

- Slauerhoffl aan 14 vergunning voor het slopen van De Dollfi jn inclusief school-
plein. Bezwaar: t/m 10 november 2009.

- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan mevrouw Van der Sluis voor 
het organiseren van een kinderkledingbeurs op 9 oktober 2009 van 13.00 – 
20.00 uur en op 10 oktober 2009 van 10.00 -15.00 uur. Bezwaar t/m 12 no-
vember 2009

- Zijdelrij, verlenging van de vergunning aan Van der Weide B.V. voor het in ge-
bruik nemen van gemeentegrond tot en met 23 oktober 2009. Bezwaar t/m 9 
november 2009

De Kwakel
- Noorddammerweg 2, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey-

club Qui-Vive voor het organiseren van het AB feest op 10 oktober 2009 van 
21.00 tot 01.00 uur.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Vergunning aan Stichting Cardanus voor een later sluitingsuur 

van zaterdag 3 oktober 2009 op zondag 4 oktober 2009 
tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 10 november 2009

Vervolg op volgende blz.
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Veel belangstelling voor jarige 
wereldwinkel De Aardnood
Uithoorn - Zaterdag 3 oktober 
bouwde wereldwinkel De Aardnood, 
gevestigd aan de Hugo de Grootlaan 
in het souterrain van de bibliotheek, 
een feestje. In de eerste plaats van-
wege het feit dat de wereldwinkel 
in Uithoorn 20 jaar bestaat. In 1989 
werd het initiatief daartoe geno-
men door mevrouw Thea Pieck die 
vanuit de voormalige fietsenstal-
ling onder de bibliotheek produc-
ten uit ontwikkelingslanden aan de 
man (en vrouw) bracht. Inmiddels is 
de winkel een ‘echte winkel’ gewor-
den. Recentelijk is deze bovendien 
geheel onder handen genomen en 
opnieuw ingericht. Alles is geschil-
derd en gewit, het plafond en de 
verlichting zijn vernieuwd, de vloer 
is gedaan en van een oranjekleurige 
vloerbedekking voorzien. De wan-
den zijn gesausd in de kleuren geel, 
terra (zandkleur) en paars. Kleuren 
die standaard zijn in de wereldwin-
kels in Nederland waarvan er inmid-
dels bijna 400 zijn. Ze worden geëx-
ploiteerd door ruim 12.500 vrijwilli-
gers. In De Aardnood zijn dat er 46 
die de winkel draaiende houden. 
Het tweede feit dat gevierd wordt 
is dat de totale organisatie van we-
reldwinkels op 19 september jl. haar 
veertigjarig bestaan vierde. Ter ge-
legenheid daarvan deed minister 
Bert Koenders van Ontwikkelings-
samenwerking besluiten al die vrij-
willigers te bedanken voor hun inzet 
om overeenkomstig een ‘Fair Trade’ 
hier producten uit ontwikkelingslan-
den te verkopen. Hij heeft daarvoor 
een speciale ‘lintjesregen’ opge-
start. Het eerste lintje, bestemd voor 
de vrijwilligers in Uithoorn, werd on-
der grote belangstelling door burge-
meester Berry Groen bij Thea Pieck 
opgespeld. Vanzelfsprekend was zij 
blij verrast hiermee en zag dit als 
een bewijs van erkenning voor al 
het werk dat zij samen met het vrij-
willigersteam voor de wereldwinkel 
doet. Voorzitter Wietze Boomsma 
gaf vervolgens aan dat hij de lintjes 
bij de andere vrijwilligers zou uitrei-
ken en/of opspelden. Burgemees-

ter Groen liet zich in haar overigens 
korte voordracht uit graag en regel-
matig bij de wereldwinkel te ‘shop-
pen’. Zij verrichtte de officiële ope-
ning door twintig duiven uit een 
mand los te laten, één voor elk jaar 
dat de wereldwinkel bestaat. In het 
kader van de wens dat er ooit over-
al op de wereld ‘vrede’ zal zijn werd 
aan de vogels het predicaat ‘vredes-
duiven’ toegekend. Alle aanwezigen 
kregen vervolgens een attentie in de 
vorm van een handgemaakt stenen 
duifje mee naar huis. Het gebeuren 
buiten naast de bibliotheek werd 
muzikaal omlijst door de Fanfare 
Tavenu uit De Kwakel. Na het offi-
ciële gedeelte konden de genodig-
den en andere belangstellenden de 
nieuwe ingerichte wereldwinkel be-
wonderen en/of daar iets leuks ko-
pen in de vorm van een cadeautje, 
woondecoratie of delicatesse dan 
wel wijn. Velen lieten zich niet onbe-
tuigd en deden dat ook. Buiten werd 
in en rond de partytenten een on-
derhoudend programma geboden, 
bestaande uit muziek met dansop-
tredens en konden belangstellen-
den genieten van koffie of thee met 
lekkere hapjes. Het geheel was pri-
ma georganiseerd.

Acht soorten werelden
Wereldwinkel De Aardnood is inmid-
dels 16 jaar gevestigd in de ‘kelder’ 
van de bibliotheek, maar als zoda-
nig niet meer herkenbaar. Daarvóór 
werden de producten vanuit huis 
verkocht. Vandaag de dag is het een 
volwaardige cadeauwinkel met een 
groot assortiment aan bijzondere 
kunstnijverheid en (h)eerlijke food-
producten. “De opnieuw ingerich-
te winkel was een maand geleden 
al klaar, maar toen waren veel men-
sen nog met vakantie, daarom doen 
we het vandaag,” vertelt bestuurs-
lid en vrijwilliger Frans van Zelst. 
“Het is het derde aspect wat gevierd 
wordt, namelijk de officiële opening 
van de winkel. Doordat we de ruim-
te tijdens het strippen en schilde-
ren meteen efficiënter hebben in-

gericht is er nu ook meer ruimte. 
Het merendeel van de renovatie is 
door professionals uitgevoerd, maar 
er is ook veel gedaan door vrijwilli-
gers. De toonbank, tafels en kubus-
sen voor de vitrines zijn van blank 
gelakt MDF en dat sluit goed aan bij 
de rest van de kleuren en inrichting.” 
Bestuursvoorzitter Wietze Boomsma 
van de stichting Wereldwinkel Uit-
hoorn voegt eraan toe dat de win-
kel is opgedeeld in acht soorten we-
relden die elk een eigen productas-
sortiment vertegenwoordigen. Zo-
als de wereld van wierook en beel-
den, sieraden, muziek, papier, geluk, 
wonen, speelgoed en voedsel.” De 
wereldwinkels verkopen de mooi-
ste wereldcadeaus. Verrassend om 
weg te geven. Of om zelf te houden 
en te gebruiken. Wereldwinkelca-
deaus zijn authentiek, ambachtelijk 
en soms zelfs volgens eeuwenou-
de tradities gemaakt. Natuurlijk met 
een hedendaags tintje. Afkomstig 
uit bijvoorbeeld India, Ghana, Ma-
dagaskar en Tibet. Van houtsnijwerk 
en keramiek tot sieraden en food-
producten. Elk wereldwinkelcadeau 
heeft bovendien een eigen verhaal. 
Hoe het soms met maar weinig mid-
delen is gemaakt en hoe de makers 
met de verkoop ervan hun bedrijf 
hebben opgebouwd. Of simpelweg 
dat zij hun kinderen nu naar school 
kunnen sturen. Koop je dus een ca-
deau in de wereldwinkel, dan draag 
je bij aan de ontwikkeling van de 
mensen die het hebben gemaakt.

En juist dát maakt een wereldca-
deau tot het mooiste cadeau! De 
wereldwinkel is voor iedereen (vrij-
blijvend) toegankelijk en een be-
zoekje méér dan waard. In de na-
bije omgeving is voldoende (gra-
tis) parkeerruimte. Wereldwinkel De 
Aardnood is gevestigd aan de Hugo 
de Grootlaan 1 (souterrain van de 
openbare bibliotheek), Uithoorn. Tel. 
0297-533103. Openingstijden: ma t/
m do van 13.30 tot 17.00 uur; vrij van 
11.00 tot 17.00 uur en za van 11.00 
tot 16.00 uur.

Burgemeester Berry Groen heeft Thea Pieck (li.) het eerste lintje voor wereldwinkel vrijwilligers opgespeld

De kleurrijk ingerichte wereldwinkel is een fraaie cadeaushop die een bezoek meer dan waard is

Twee Twee Stichtingen 
samen verder
Uithoorn - Vanaf 1 januari 2010 
gaan Gastouderbureau OOK en 
Stichting Uithoornse Kinderopvang 
samen verder. Het gehele scala aan 
kinderopvangvormen zit dan onder 
1 dak: zowel dagopvang, peuter-
opvang, tussen- als buitenschool-
se opvang en nu ook gastouderop-
vang.
Zowel gastouderbureau OOK als de 
Uithoornse Kinderopvang zijn al ja-
renlang vertrouwde partners van ou-
ders bij het opvangen en begeleiden 
van kinderen. Ieder op een eigen wij-
ze: meer individueel en kleinschalig 
bij gastouders of meer groepsge-
richt bij de kinderopvang. Een van 
de gemeenschappelijke kenmerken 
van beide organisaties is het bieden 
van een vertrouwde, veilige én uit-
dagende omgeving voor kinderen. 
Vanaf 2010 worden de krachten ge-
bundeld. Dit levert voor beide orga-
nisaties voordelen op, en daarmee 
voor ouders en kinderen. De uitbrei-
ding met gastouderopvang biedt de 
Uithoornse Kinderopvang een nieu-
we uitdaging omdat deze opvang-
vorm nog niet in het aanbod zit. Het 
aanbod wordt verbreed en er wordt 

kennis gemaakt met een andere tak 
van sport. 
Voor Gastouderbureau OOK biedt 
dit de mogelijkheid om op een ver-
antwoorde manier verder te gaan 
als gastouderbureau. Immers door 
de forse wijzigingen die van kracht 
worden in de wet kinderopvang per 
januari 2010 wordt met name de 
gastouderopvang op de proef ge-
steld. Op deze manier is het moge-
lijk om in de gastouderopvang de 

persoonlijke dienstverlening voort te 
zetten en aan alle ouders en gastou-
ders de ondersteuning en begelei-
ding te blijven bieden die vertrouwd 
is. Met dezelfde personen en stem-
men aan de telefoon. 
Wilt u meer informatie over de Stich-
ting Uithoornse Kinderopvang en/of 
gastouderbureau OOK, bezoek dan 
de websites: www.uithoornsekin-
deropvang.nl of www.gastouderbu-
reau-ook.nl

Nieuw gevestigd in 
Uithoorn: Deli-Line 
gewichtsbegeleiding
Uithoorn - Onlangs is Deli-Line 
een praktijk voor gewichtsbegelei-
ding in Uithoorn gestart. Voor Ber-
nadette Blauwhoff is dat de tweede 
vestiging van haar bedrijf. Zij begon 
in mei vorig jaar als gewichtsconsu-
lente in haar woonplaats Leimuiden. 
Daar bleek al snel dat de praktijk in 
een grote behoefte voorziet. Haar 
succesvolle aanpak wil ze nu ook in 
Uithoorn gaan toepassen. 
Overgewicht ontstaat meestal door 
ongezonde eetgewoonten en te wei-
nig beweging. Deli-Line helpt haar 
klanten om vaste patronen te door-
breken en te komen tot een nieu-
we levensstijl. Kenmerkend voor de 
werkwijze van Deli-Line is de per-
soonlijke aanpak. Er wordt geke-
ken welke levensstijl het beste bij 
de klant past en dus ook het mak-
kelijkste is vol te houden. Bewezen 
is dat persoonlijke begeleiding de 
beste manier is om tot een gezond 
gewicht te komen en ook te behou-
den.
Voor klanten bij wie het afvallen 
om welke reden dan ook moeizaam 
gaat maakt Deli-Line regelmatig ge-
bruik van het bekende en succes-
volle Prodimed-dieet.  Erica Terpstra 
is daar in een half jaar tijd meer dan 
40 kilo mee afgevallen. Een belang-
rijk voordeel van de Prodimed-me-
thode is dat in één keer alle oude 
patronen aan de kant worden ge-
zet en in plaats daarvan aan een ge-
zondere levenswijze wordt gewerkt. 
Het snel zichtbare resultaat werkt 
bovendien zeer motiverend. Als het 
gewenste gewicht is bereikt zorgt 
Deli-Line voor een goede nabege-
leiding zodat het bekende jojo-ef-
fect uit blijft.
Bernadette Blauwhoff wijst ook de 
inwoners van Uithoorn op het be-
lang van een gezond gewicht. 
Een BMI van 25 is het maximum.
Het berekenen van uw BMI (Bo-
dy Mass Index) is een snelle manier 
om vast te stellen of u een gezond 
gewicht heeft. Op zaterdag 10 okto-

ber kunt u tussen 10.00 en 14.00 uur 
gratis en helemaal vrijblijvend ko-
men checken hoe hoog uw BMI is, 
hoeveel vet en spiermassa u heeft 
en hoe het is gesteld met uw ver-
branding. Op basis van al deze ge-
gevens wordt bovendien berekend 

wat volgens de weegschaal uw leef-
tijd is.
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Bernadette Blauwhoff (0172-
506847 of 06-10095999). Deli-Line 
is gevestigd aan de Wiegerbruin-
laan 8a te Uithoorn.

15 oktober a.s.

Bewonersoverleg 
Zijdelwaard
Uithoorn - Op 15 oktober a.s. vindt 
het eerstvolgende bewonersover-
leg Zijdelwaard plaats, een overleg 
ván bewoners vóór bewoners van 
Zijdelwaard. Aanvang 19.00 uur in 
Het Bilderdijkhof. Alle bewoners van 
Zijdelwaard zijn hiervoor van harte 
welkom.

Zijdelwaarders worden op deze 
avond uitgenodigd om sámen te on-
derzoeken hoe het is gesteld met de 
leefbaarheid in hun buurt en waar 
en hoe deze kan worden verbeterd. 

Denk hierbij aan buurtbarbecues 
en straatfeesten maar ook aan een-
zaamheid van buren of overlast in 
de straat.
Het overleg staat ondermeer in het 
teken van de ontwikkelingen van 
het winkelcentrum Zijdelwaard en 
van de voortgang van het buurtpro-
gramma, waarin diverse zaken zijn 
opgenomen die de leefbaarheid in 
Zijdelwaard verbeteren. 

De agenda voor deze avond ziet er 
als volgt uit:
1) Welkom, opening en vaststelling 
agenda
2) Mededelingen
3) Notulen vorig buurtbeheer- en 
bewonersoverleg (zie www.buurt-
beheer.uithoorn.nl/buurten/zijdel-
waard)
4) Korte presentatie van klankbord-
groep Winkelcentrum Zijdelwaard 
over de ontwikkelingen rondom het 
winkelcentrum
5) Buurtkrant
6) Buurtbudget (ideeën en bijdra-
gen van bewoners)
7) Buurtschouw (en Groot Bewo-
nersoverleg)
8) Voortgang Buurtprogramma
9) Werk in Uitvoering Zijdelwaard
10) Rondvraag
11) Afsluiting

Alle bewoners van de Zijdelwaard 
kunnen hun aanvullingen op deze 
agenda mailen naar fhuijbregts@

cardanus.nl of doorbellen op 06 55 
343 141. Graag tot ziens op 15 ok-
tober  a.s. in het Bilderdijkhof, aan-
vang 19.00 uur.

Opbrengst 
collecte
De Kwakel - De Opbrengst van de 
collecte van de Nierstichting, ge-
houden in de week van 20 t/m 26 
september, heeft een bedrag van 
2484,54 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan alle collectanten. 
maar ook veel dank aan de gevers.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBodE.nl

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: uitslui-
tend 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

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

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-psychologische-
begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. Rap, 
tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
de Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en 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 9.30-13.00 
u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 u/13.30-
15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg). Voor info 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 aan-
melding voor thuiszorg, verpleegthuis-
zorg, 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 vrijwil-
lige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 voor 
info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De Ronde 
Venen’, Croonstadtlaan 1a, 3641 AL 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. inschrijf 
spreeku. ma. 16.30-18.00 u. en di. van 
13.30-14.30 u. Spreeku. vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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, Hoofd-
weg 6a, tel: 0297-285163. Open: ma t/m 
vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

Nachtelijke werkzaamheden 
verbinding A2 - A9 op 
16 en 17 oktober
Regio - Van vrijdag 16 oktober 
23.00 uur tot zaterdag 17 okto-
ber 07.00 uur is de verbindingsweg 
van de A2 richting de A9 afgeslo-
ten. Verkeer vanuit Utrecht richting 
Amstelveen/Schiphol wordt omge-
leid via Ouderkerk a/d Amstel. Dit 
wordt met gele borden aangegeven. 
De werkzaamheden maken deel uit 
van de reconstructie en verbreding 
van de A2 naar 2x5 rijstroken, tus-
sen Amsterdam en Utrecht, welke 
eind 2010 gereed is. 

Van 1 oktober tot 16 oktober vinden 
voorbereidende werkzaamheden 
plaats. Gedurende deze werkzaam-
heden blijft één rijstrook beschik-
baar. Het effect van de werkzaam-
heden aan de verbindingsboog is 
voor de weggebruikers minimaal. 

Door de verbindingsboog nu te ver-
leggen, kan medio 2010 de aanslui-
ting op de gereconstrueerde oos-
telijke rijbaan van de A2 gemaakt 
worden.

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet 
Rijkswaterstaat er alles aan om de 
hinder en de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden en het verkeer 
zo goed mogelijk te laten doorstro-
men.

Voor actuele informatie over werk-
zaamheden en de te verwachten 
hinder kan het publiek terecht op 
de landelijke informatielijn 0800-
8002 (gratis) en op internet 
www.rijkswaterstaat.nl/a2 en/of 
www.vananaarbeter.nl.

Vereniging ‘de Christenvrouw’
De Ronde Venen - Vereniging ‘de 
Christenvrouw’ afdeling De Ronde 
Venen hoopt weer bij elkaar te ko-
men op D.V. donderdag 15 okto-
ber a.s. in gebouw ’t Kruispunt van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Mijdrecht aan de Koningin Juli-
analaan 22. Deze avond is ds. K. van 
Velzen uit Blaricum de gastspreker 

met het onderwerp: “Het lijden van 
een mens?!” God is liefde... toch?! 
Spreekt het onderwerp u aan? Kom 
gerust eens vrijblijvend een keer kij-
ken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom!
Aanvang 20.00 uur en de koffi e staat 
om 19.45 klaar!

Aanstaande zondag
Slagwerkconcert door KnA
Uithoorn - Komende zondag 11 ok-
tober geven Crescendo Hillegom 
en Muziekvereniging KnA-Uithoorn 
een gezamenlijk slagwerkconcert in 
The Mix aan de van Seumerenlaan 
in Uithoorn. Het concert begint om 
14.00 uur en de zaal is open vanaf 
13.30 uur. De toegang is gratis.
Beide verenigingen staan onder lei-
ding van Louis de Blieck en zullen 
tijdens dit concert laten zien dat 
slagwerk meer is dan alleen maar 
drummen of trommelen. Het pro-
gramma is zo samengesteld dat bij-
na alle slagwerkinstrumenten be-
speeld zullen worden waardoor een 

zeer luisterrijk en variërend pro-
gramma ontstaat.
Voor de pauze zal Crescendo Hille-
gom het concert openen met num-
mers als The eve of the War, Just 
Play it, Palovagina mars, The Prin-
cess of the Oriënt, Amirican Para-
de, Cadensa no. 1 News Flash  en 
Tequila.  
Na de pauze is het de beurt aan 
Muziekvereniging KnA-Uithoorn en 
zij zullen o.a. ten gehore brengen 
First Time together, To the Japane-
se Drummers, Bongo Solero Stick 
Jokes, Mozambique, Bongo Song, 
Back to Bozzio en Rio.

Yvonne Keuls in Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 18 oktober 
om 14.30 uur ontvangt de SCAU  
Yvonne Keuls weer in de Thamer-
kerk. Twee jaar geleden was haar 
bezoek een groot succes toen zij 
vertelde uit haar boek “Mevrouw 
mijn moeder”. Deze keer vertelt zij 
uit haar nieuwste boek “Benjamins 
Bruid”, het ontroerende levensver-
haal van Dolores, maar ook het ver-
haal van haar Indische familie, haar 
echtgenoten, vrienden en vooral 
het verhaal van haar zoon en diens 
plaatsvervanger.
Yvonne Keuls is al meer dan 40 jaar 
een veel gelezen en geprezen au-
teur, als kind van een Joods-Neder-
landse vader en een Indonesische 
moeder kwam zij in 1938 vanuit Ne-
derlands Indië naar Den Haag. Op 
jonge leeftijd begint zij al te schrij-
ven maar zij blijkt ook een liefde 
voor acteren te hebben. Haar ou-
ders zien haar echter liever naar de 
kweekschool gaan dan naar de to-
neelschool en zo wordt zij onderwij-
zeres. Tot zij na haar trouwen met 
Rob Keuls dat beroep moet opgeven 
en steeds meer begint te schrijven. 
Vanaf 1967 verzorgt zij ook lezingen 
op scholen, boekhandels en biblio-
theken. Daar groeit haar belangstel-
ling voor de problemen van jonge-
ren, die onderwerp worden van veel 
succesvolle boeken.

U kunt weer een boeiende middag 
met deze schrijfster en voordrachts-
kunstenaar beleven. Kaarten voor 
dit bezoek zijn verkrijgbaar ad acht 
euro bij de boekhandels Ten Hoope 
aan het Zijdelwaardplein en Bruna 
aan het Amstelplein en aan de zaal 
zolang er plaats is.

www.ivn.nl/
derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ
HUIS

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

U raadt het al: herfsttijd: pad-
denstoelentijd. In een duize-
lingwekkend aantal soorten 
en maten, kleuren en vor-
men. Alleen al in Nederland 
hebben we 3500 soorten! Die 
zult u niet allemaal vinden in 
De Ronde Venen maar toch 
valt hier veel te genieten. Loop 
eens vanaf het Kloosterplein 
in Vinkeveen over de oude 
spoorbaan richting Breuke-
len. Onder de berken vindt 
u de fameuze vliegenzwam 
met de rode hoed en witte 
stippels. De onderkant van 
de hoed heeft plaatjes. Die 
lijken om lamellen en zo wor-
den ze ook wel genoemd. De 
vliegenzwam heeft een ring 

en aan de basis een gerande 
knol. Behoort dus tot de knol-
zwammen. De vliegenzwam 
leeft in een symbiose – een 
verbond – met onder ande-
re de berk: het ondergrond 
mycelium (schimmeldraden) 
omgeeft de haarwortels van 
de boom.
In het rode vlies van de hoed 
zit een giftige stof: musca-
rine. Dit is een vliegendodend 
middel. Vandaar wellicht de 
naam.
Er zitten ook andere hallu-
cinogene stoffen in de vlie-
genzwam en daarom valt 
deze zo algemeen bekende 
paddenstoel onder de opi-
um wet. Vroeger werd van 
de vliegenzwam heksenzalf 
gemaakt. Smeerde je jezelf 
daarmee in dan kreeg je het 
idee dat je kon vliegen.
Ook de Berkenboleet kunt u 
langs de Oude Spoorbaan 
vinden onder de berken daar. 
Deze paddenstoel heeft aan 
de onderkant van de hoed 
geen plaatjes maar buisjes. 
Is aangenaam en eetbaar. 
Een paddenstoel die u vast 
wel eens gezien hebt is de 
reuzen bovist: wit, rond en 
zo groot als een voetbal. Be-

hoort tot de familie stuifzwam 
en groeit in parken, tuinen en 
weilanden. De jonge exem-
plaren zijn  heel eetbaar. 
Snijdt ‘m in plakken en haal 
de plak door de paneer en 
bak in olie of boter. 
Een paddenstoel waar je ge-
makkelijk aan voorbij loopt is 
de Weidekringzwam. Bruin-
achtige hoed en tamelijk 
onopvallend. De onderkant 
van de hoed heeft plaatjes. 
Onopvallend tenzij ze met 
z’n allen in een mooie kring 
staan, de zgn. heksenkring.  
Deze kring ontstaat doordat 
het mycelium onder de grond 
in alle richtingen uiteengroeit. 
Juist aan de uiteinde van de 

schimmeldraden groeien 
dan de paddenstoelen in een 
mooie kring.  In vroeger tijden 
toen men het mycelium nog 
niet had ontdekt geloofde 
men dat op de plaats van de 
paddenstoelenkring ‘s nachts 
heksen hadden gedanst. 
U kunt in ons gebied verder 
nog uitkijken naar Inktzwam-
men met  een lichte geschub-
de hoed en aan de onderkant 
plaatjes  Met een lange witte 
steel. De plaatjes worden via 
verkleuringen uiteindelijk ver-
vloeiend zwart. 
Ook de Stinkparasolzwam 
zult u zeker tegenkomen. 
Het is een kleine paddenstoel 
met een klokvormige hoed; 
bruinig met aan de onder-
kant witte plaatjes. De geur 
is onaangenaam.
Dit was  een kleine greep uit 
de enorme paddenstoelen-
rijkdom. Kijk met een zak-
spiegeltje onder de hoed van 
een paddenstoel en u ziet, 
jawel: buisjes of plaatjes!

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

IVN meldpunt natuurwaar-
nemingen: 0297 563813

U raadt het al: herfsttijd: pad- hoort tot de familie stuifzwam 

Van buisjes en
plaatjes, van hoeden 

en knollen...

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Aanstaande vrij-
dag  9 oktober organiseert Sup-
portersvereniging De Lijnkijkers 
weer een bingoavond in het 
clubgebouw van de sv Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaar-

ten kosten 50 eurocent per stuk.
Deze avond is er als hoofdprijs 
een combi-magnetron.

Natuurlijk is het eerste kopje 
koffi e/thee gratis!



Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Trots zijn op!

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 ..................................................

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 Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

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

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

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

Het is altijd weer leuk om te kunnen vertellen dat een scholenproject goed 
loopt en de mensen ter plekke blij en trots zijn op wat er gezamenlijk is be-
reikt. Dat is hier zeker het geval op twee middelbare scholen in Wajir in 
Noordoost Kenia.
Op de Wajir High School is de werkplaats voor vakonderwijs volledig gere-
noveerd; oude machines zijn opgeknapt en er is nieuw gereedschap voor 
hout en metaal aangeschaft. Vanuit de traditie wordt ambachtswerk laag 
gewaardeerd, maar geleidelijk ontstaat het besef, dat terugkeer naar het 
nomadenbestaan niet realistisch is en dat ambacht een belangrijk middel 
van bestaan kan zijn. Mr.Elyas (op de foto), het vroegere hoofd van de Fura-
ha Secondary School, is nu hier de gedreven kracht achter de nieuwe ont-
wikkeling.
Op de Furahaschool, indertijd bijna geheel gefinancierd door de donoren 
van onze Stichting Welzijn Wajir, loopt het goed. Hier was dringend behoef-
te aan een bibliotheek, die tevens gebruikt kan worden als studieruimte.
Vooral meisjes hebben thuis dikwijls niet de mogelijkheid om hun huiswerk 
te maken. Inmiddels zijn de eerste boeken aangeschaft en is men heel trots 
op dit mooie gebouw.
Voor de realisatie van beide projecten is de Stichting financieel ondersteund 
door de Turing Foundation, die ernaar streeft om jongeren uit ontwikke-
lingslanden onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen en hen on-
afhankelijker en zelfstandiger maakt.
                                                                                                                   

           Elly Thuring

Wie afgelopen donderdag en of maan-
dag de raadszaal inliep vond daar volle 
tribunes. Het nieuwbouwproject Grutto, 
Estafette Project en het PlusPlan voor 
de boeren stonden in twee vergaderin-
gen op de agenda. In twee vergaderin-
gen moesten de belangrijkste beslis-
singen genomen worden, die de raad 
deze raadsperiode te nemen heeft. Zal 
het dan eindelijk gebeuren na vele ma-
len vertragen door individuele raadsle-
den en soms zelfs coalitiefracties. Zou 
men eindelijk publiekelijk zich uit dur-
ven spreken over deze zeer gevoelige 
punten. Toeval of niet was het ook deze 
vergaderingen waar de dames en heren 
politici op hun paasbest aan tafel zaten, 
waarbij ze zich op een enkele uitschie-
ter na gedroegen als volwassen en niet 
het gebruikelijke kleuterklasje wat men 
gewend is aan te treffen achter de deu-
ren van onze raadszaal. Een betere blik 
leert dat er camera’s geplaatst zijn en 
MidPoint tv de raadsvergadering inte-
graal uitzend op tv en internet. 

Buiten dat dit voor de geschied schrij-
ving een fantastische bron zou kun-
nen worden. Is het ook het steuntje in 
de rug dat de voorzitter nodig had om 
de etterbakjes van haar kleuterklasje 
te temmen. Complimenten zijn op zijn 
plaats ze deed haar uiterste best en 
slaagde er goed in om het overzichte-
lijk te houden. Tot maandagavond laat, 
toen er een aantal raadsleden vervielen 
in vertrouwd gedrag van mekaar afzei-
ken en vliegen afvangen. Het was deze 
zelfde maandagavond,  dat het besluit 
moest vallen over de belangrijkste van 
de drie te bespreken projecten Estafet-

te Project en PlusPlan. Boeren die vele 
avonden hebben moeten luisteren naar 
raadsleden die moeten beslissen over 
hun toekomst. De voor en tegenstan-
ders van het estafette project waarbij 
vooral de tegenstanders een campagne 
gevoerd hebben, waar menig politieke 
partij nog wat van kan leren. Na vele 
uren luisteren die aangevoeld moeten 
hebben als tropenjaren zou iets na 
twaalven de besluitnemende raads-
vergadering beginnen. De hele avond 
was er veel commotie over verdeelde 
fracties binnen de coalitie en dit moest 
het moment worden dat een ieder met 
de billen bloot moest en kleur moest 
bekennen. Je uitspreken over zaken 
die van essentieel belang zijn voor de 
toekomst van de gemeente, waar je als 
democratisch gekozen volksvertegen-
woordiger in de raad zit. Dit gebeurde 
ook maar niet door 23 maar 22 raadsle-
den. Een van de raadsleden scheen een 
kwartier voor stemming vertrokken te 
zijn, volgens zijn fractievoorzitter ziek. 
Of raadslid Koedam van RVB last het 
van acute Oost -Indische stemziekte of 
daadwerkelijk iets onder de leden had, 
zal alleen hij zelf kunnen vertellen. Feit 
is dat hij de schijn erg tegen heeft.  Het 
getuigd ook van weinig doorzettings-
vermogen dat hij dit laatste half uurtje 
waar de raad na vele vergaderingen 
eindelijk tot een beslissing moest ko-
men, niet zijn verantwoordelijk heeft 
genomen en kleur heeft bekend. On-
dergetekende wenst raadslid Koedam 
beterschap. (Alle drie de projecten zijn 
door de raad aangenomen)

De Kletsmajoor

Kletsmajoor

Beterschap

Poes vermist in Wilnis
Wilnis - Ik ben als vermist opgege-
ven door mijn baas. Ik ben een rood/
wit cyperse kater.
Ik ben 5 jaar en heet “Banjer”. Ik 
wordt vermist uit de Burg. Padmos-

weg in Wilnis. 
Heeft iemand mij gezien, wilt u dan 
contact opnemen met de Dierenbe-
scherming Aalsmeer e.o. tel. 0297-
343618? 

Marijke Helwegen geeft 
startsein Nationale 
Kringloopdag
Mijdrecht - Niemand minder dan 
glamourgirl Marijke Helwegen gaf 
maandagmiddag het startsein voor 
de allereerste Nationale Kringloop-
Dag (NKD). Dat gebeurde bij de 
Kringkoop aan de Constructieweg 
66 in Mijdrecht. De altijd perfect uit-
ziende Marijke werd op locatie offi-
cieel ontvangen door burgemeester 
Marianne Burgman, directeur Har-
ry Slotema van de Branchevereni-
ging Kringloopbedrijven Nederland 
(BKN) en de filiaalmanager Kring-
koop Mijdrecht, de heer Floor Groe-
nendijk.
Na een welkomstwoord van direc-
teur Harry Slotema wees burge-
meester Burgman op het belang 
van de kringloopwinkel in Mijdrecht. 
“Wist u dat er jaarlijks ongeveer 900 
ton goederen wordt aangeboden 
waarvan 50 procent weer wordt 
hergebruikt? En dat hier ruim 250 
klanten dagelijks over de vloer ko-
men die wat kopen? Ook belangrijk 
is dat dit werkgelegenheid voor 30 
mensen oplevert”, aldus de burge-
meester die de inwoners opriep om 
tijdens de Nationale KringloopDag 
eens een kijkje te komen nemen bij 
deze winkel waar gebruikte goede-
ren en artikelen vlot aan de man en 
vrouw worden gebracht. 
Sociaal bewogen Marijke Helwegen 
hield de aanwezigen voor hoe blij je 
mensen kunt maken met spullen die 
weliswaar gebruikt zijn, maar toch 
nog in zodanige staat verkeren dat 
een ander er voor weinig geld nog 
veel plezier aan kan beleven. Met 
een stukje zelfspot wees zij op zich-
zelf en vond dat er van haar al ge-
noeg op de vuilnisbelt terecht was 
gekomen. “Het zou teveel zijn om 
daar mijzelf nog aan toe te voegen. 
Dus ik wil nog jaren mee”, zo zei zij 
onder grote hilariteit. Vervolgens 
overhandigde zij een aantal van 
haar eigen snuisterijen en gebruiks-
artikelen, waaronder een fraai ver-
sierd theeservies in bijpassende ge-
schenkdoos, aan de Kringloopwin-
kel. “Ik heb een autokoffer vol mee-
genomen”, liet Marijke en passant 
nog even weten. Ongetwijfeld zullen 
veel attributen van haar als collec-
tors items de weg naar een liefheb-
ber snel weten te vinden!

Startsein
Met het aanbieden van haar spul-
letjes gaf Marijke tevens symbo-
lisch het startsein voor de Nationa-
le KringloopDag die overigens aan-
staande zaterdag 10 oktober plaats-
vindt. Omdat de BN-er er nu toch 
was liet zij zich een rondleiding door 
het bedrijf niet ontzeggen waarbij zij 
en passant enkele leuke dingen van 
haar gading tegenkwam en meteen 
maar kocht. Daaronder een gro-
te krabpaal voor haar poezen thuis 
en enkele woondecoraties. Rond 
kwart voor vier was het tijd voor ver-
trek en nam Marijke als een echte 
BN-er op haar manier afscheid van 
het ontvangstcomité en Kringkoop 
Mijdrecht. Deze kringloopwinkel 
was door haar doelbewust uitgeko-
zen om het startsein te geven omdat 
die een goed voorbeeld is van een 
kringloopbedrijf waarachter een he-
le wereld zit waar veel mensen niets 
van weten. Kringkoop Mijdrecht is 
een grote winkel die bekendheid 
geniet door zijn professionele opzet 
met hardwerkend en accuraat per-

soneel.

Open Huis
Zaterdag 10 oktober houden alle bij 
de Branchevereniging aangesloten 
kringloopbedrijven in het land een 
feestelijk Open Huis waarbij ieder-
een welkom is. De kringloopwin-
kels maken inmiddels een meer dan 
gezonde groei door en zien de toe-
loop van het aantal klanten steeds 
meer groeien. Gebruikte spullen lig-
gen momenteel goed in de markt, 
deels vanwege de economische re-
cessie die veel mensen doet be-
sluiten toch maar even te wachten 
met de aankoop van nieuwe (du-
re) goederen en artikelen. Daaren-
tegen kijken ze eerst eens rond en 
komen dan bij de Kringloopwin-
kels vaak goed weg met aantrekke-
lijke keuzes tegen heel schappelij-
ke prijzen. Veel tweedehandse goe-
deren en bruikbare materialen ver-
dienen een tweede leven door her-
gebruik omdat ze er nog goed uit-
zien. Bijkomend voordeel is dat dit 
bijdraagt aan een beter milieu om-
dat er minder op de afvalberg be-
landt. Bovendien bevordert het ook 
de sociale werkgelegenheid. Eén en 
ander is genoeg reden om ieder-
een die eens met de Kringloopwin-
kel kennis wil maken, dat op 10 ok-
tober tijdens een Open Huis zonder 
schroom en geheel vrijblijvend kan 
doen. Men zal versteld staan hoe-
veel buren, vrienden en kennissen 
hetzelfde idee zullen hebben!

Volgens directeur Harry Slotema 
wordt De Nationale KringloopDag 
een gezellige dag vol activiteiten bij 
de Kringloopwinkels. ”Maak kennis 
met het grote assortiment van aller-
lei verschillende producten en wat 
er allemaal mee te doen is. Waarom 
een nieuw kastje kopen, als je er één 
kunt kopen met een levensverhaal? 
Met een beetje creativiteit maak 
je er een eigen uniek en hip kast-
je van. Bovendien scheelt het enorm 
in de portemonnee. De NKD staat 
ook voor een kennismaking met een 
winkel vol ervaring. Ervaren zijn niet 
alleen de spullen, maar ook de me-
dewerkers, die met hun levenserva-
ring de klant van dienst zijn. Dat zul 
je bij veel winkels niet meer tegen-
komen,” aldus Slotema.
Bij de Kringkoop in Mijdrecht zijn de 
magazijnen, sorteerafdeling en re-
paratieafdelingen tijdens het Open 
Huis open voor bezichtiging. Tussen 
10.00 en 15.00 uur is er een spring-
kussen voor kinderen. Van 11.00 
uur tot 14.00 uur kan men poffer-
tjes eten en rond 15.00 uur is er een 
prijsuitreiking van ‘Raad de afbeel-
ding’. 
De Kringkoop in Mijdrecht is op za-
terdag open van 10.00 tot 16.00 uur. 
Meer weten? Bezoek de website: 
www.kringkoop.nl.

Oliebollen bij 
rommelmarkt Vinkeveen
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober 
is het winkeltje in het spoorhuis in 
Vinkeveen weer open. U kunt daar 
allerlei tweedehands goederen ko-
pen van goede kwaliteit tegen een 
lage prijs. 
Tegelijkertijd is er op deze dag ook 
verkoop van oliebollen door de ZWO 
groep van de protestantse kerk in 
Vinkeveen. De oliebollen worden 
gebakken door het oudejaarsteam 
van de kerk en de opbrengst komt 
volledig ten goede aan waterfilters 
in ontwikkelingslanden. U bent aan-
staande zaterdag van harte welkom 
bij het spoorhuis aan Demmerik te 
Vinkeveen tussen 9.00 tot 15.00 uur.
Met de verkoop van oliebollen wil 
de ZWO groep van de protestantse 
kerk te Vinkeveen geld ophalen voor 

het laten plaatsen van schoonwater 
filters in ontwikkelingslanden. De 
actie ‘Zet de kraan open’ van sama-
ritan’s Purse bouwt met locale mid-
delen voor 60 euro een filter die 20 
tot 60 liter schoon water per uur kan 
produceren. In ontwikkelingslanden 
is water schaars, en schoon water 
een uitzondering. De oliebollen kos-
ten 60 cent per stuk. De grondstof-
fen zijn geschonken door de kerk, 
zodat 100 oliebollen goed zijn voor 
1 waterzuiveringsinstallatie.

De verkoop is bij het spoorhuis aan 
Demmerik in Vinkeveen van 9.00 
uur zolang de voorraad strekt (tot 
ongeveer 15.00 uur). Tegelijkertijd is 
ook de rommelmarkt in het spoor-
huis open.

Raad wil weer uitstel: Gelijkspel 
voor Nota Wijkgericht Werken
Burgemeester: “Weer 
uitstel, dat gaat echt niet 
werken!”
De Ronde Venen – Het heeft heel 
wat voeten in de aarde om in de ge-
meente De Ronde Venen de No-
ta Wijkgericht Werken door de raad 
te krijgen. We hebben er als krant 
al heel veel overgeschreven. Duide-
lijk is wel, dat een groot deel van de 
wijkcomités het wel een goede no-
ta vinden, ze zijn zeker niet tegen 
het plan, maar de wijkcomités wor-
den in deze nota teveel aan banden 
gelegd, door de zogenaamde wijk-
teams.

De wijkcomités vinden dat ze van 
bovenaf gedicteerd gaan worden 
wat ze moeten gaan doen. Boven-
dien hebben de wijkcomités ver-
schillende aanbevelingen gedaan 
maar er is niets mee gedaan door 
de coördinator en het college en dat 
staat een groot deel van de vrijwilli-
gers niet aan.

Deze mening is ook een groot deel 
van de raad toegedaan. Afgelo-
pen donderdag miste de raad een 
raadslid, Toon van der Meer, waar-
door er een even aantal ontstond en 
bij stemming bleek dat het 11 tegen 
11 om deze nota wel of niet goedge-
keurd te krijgen door de raad.

Uitstel
Elf van de 22 raadsleden von-
den dat het college nog eens even 
goed naar de nota en de aangege-
ven aanbevelingen door de wijkco-
mités moest kijken en de nota wat 
moest aanpassen. Zij vroegen daar-
voor vier weken uitstel.

Maar o, nee, daar wilde de burge-
meester niets van weten: “Dat ont-
raad ik u sterk. Dat gaat echt niet 
werken. Dat lukt niet in vier weken, 
dan ben je zo weer een half jaar ver-
der. Geef ons toch het vertrouwen 
dat het allemaal goedkomt. Er is 
blijkbaar een blokkade bij het wijk-
comité van de wijken Proosdij. Wel, 
als dat het is, dan zoeken we ge-
woon een andere proefwijk.”

Maar ook dat hielp niet. De raad 
bleef tot op het bot verdeeld. Maan-
dag jl. was er weer een raadsverga-
dering en besloten werd dat er dan 
opnieuw over dit onderwerp ge-
stemd zou gaan worden. Dan is in 
ieder geval raadslid Toon van der 
Meer er weer en kan zijn stem door-
slaggevend zijn. Of de raad heeft in 
het weekend per mail weer heen en 
weer gemaild en zijn er tot andere 
gedachten gekomen.

Maandag
Maandagavond half acht: de verga-
dering begint. 

De zaal zit bomvol. 
Twee belangrijke agendapunten. 
Marickenland en het estafettepro-
ject.
Half een ’s nachts, de vergadering 
loopt op zijn eind, o, jee dat agen-
dapunt van afgelopen donderdag? 
Vergeten... o, schuiven we door naar 
de vergadering van eind oktober. Ie-
dereen was blijkbaar moe van de 
lange avond en vond het best zo, 
dus: wordt vervolgd...

Gestolen fiets
Mijdrecht – Een jongen werd op 
woensdagmiddag 30 september 
aangehouden omdat hij in het 
bezit van een gestolen fiets was.

Agenten zagen rond 16.10 uur 
een onbeheerde fiets met daar-
bij een rugzak op de Zonnekroon 
staan. Bij onderzoek in de omge-
ving troffen zij een 15-jarige jon-

gen uit Vinkeveen aan. Hij ver-
klaarde dat het zijn fiets en rug-
zak waren. Bij navraag bij de 
meldkamer bleek de fiets in au-
gustus 2006 te zijn gestolen. 

De agenten hielden de jongen 
aan en namen de fiets in beslag. 
Tegen de jongen is proces-ver-
baal opgemaakt.



Nieuw wooncomplex 
Zideris Mijdrecht met veel 
tam-tam geopend
Mijdrecht - Met veel tromgeroffel 
van de Djembikkéls werd afgelo-
pen donderdagmiddag de opening 
van de nieuwste woonlocatie van 
Zideris Mijdrecht aan de Proost-
dijstraat ingeluid. Cliënten van Zide-
ris, volwassenen met een verstan-
delijke beperking, vormen de kern-
groep van deze drumband die ritmi-
sche geluiden produceert op ‘djem-
be’s’. De djembe is een Afrikaan-
se trommel die traditioneel wordt 
gebruikt als communicatiemiddel. 
Het is echter ook een instrument bij 
feesten en partijen. Het is daarvoor 
een populair instrument geworden 
zowel in Afrika als Europa. En feest 
was het in de Proostdijstraat. Direc-
tie, bestuur, leden en clustermana-
ger Marleen Gräper van Zideris ver-
welkomden rond half drie een grote 
groep belangstellenden bij de offici-
ele opening van het nieuwe woon-
complex. Daaronder bewoners en 
hun verwanten, vertegenwoordigers 
van Veerhuis Bouw die de renovatie 
en nieuwbouw hebben verzorgd, le-
den van architectenbureau Jorissen 
Simonetti, talloze medewerkers uit 
de gehandicapten zorg, vertegen-
woordigers van De Opbouw, vrij-
willigers en niet in de laatste plaats 
tientallen schoolkinderen van de 
aangrenzende Proostdijschool die 
allen waren voorzien van kleurrijke 
ballonnen. Na een welkomstwoord 
van Zideris directeur Felix Thieme 
die en passant alle betrokkenen bij 
de totstandkoming van de nieuwe 
behuizing hartelijk bedankte voor 
hun inzet, kreeg clustermanager Zi-
deris Mijdrecht Marleen Gräper het 
woord die haar blijdschap niet on-
der stoelen of banken stak dat de 
officiële opening van het pand aan-
staande was, ook al waren de be-
woners er vanaf begin juli al inge-
trokken. Vervolgens telde zij 3 tellen 
af waarna de kinderen hun ballon-
nen lieten opgaan. Tevens werd een 
foto onthuld van de twaalf bewo-
ners die de appartementen inmid-
dels bewonen. Daaronder ook Arjon 
Pauw die de eer te beurt viel de offi-
ciële openingshandeling te verrich-
ten. Dat bestond uit het doorknip-
pen van het lint bij de hoofdingang. 
Vervolgens werden de belangrijkste 
medewerk(st)ers in de bloemen ge-
zet en kreeg iedere aanwezige een 
alcoholvrij drankje aangeboden.

Snoeien
De nieuwe bewoners zijn mannen 
en vrouwen die verhuisd zijn van-
uit de Zideris locatie aan de Molen-
wiek. “Nu daar meer ruimte komt 
kunnen we aan de slag om die lo-
catie te gaan renoveren,” aldus di-
recteur Felix Thieme die de door de 
overheid voorgenomen straffe be-
zuinigingen in de zorgsector met het 
nodige pessimisme tegemoet ziet. 
Want ook in de gehandicaptensfeer 
ligt het in de bedoeling daar sterk in 
te gaan snoeien. Niettemin is hij blij 
met de huidige ingebruikname van 
het complex aan de Proostdijstraat. 
“Dit stemt mij met vreugde en vol-
doening,” aldus een tevreden ogen-
de directeur.

“Deze nieuwbouw heeft toch een 
behoorlijk gat in de begroting ge-
slagen, maar we ontkomen niet aan 
uitbreiding omdat de huidige woon-
ruimte niet genoeg plaats biedt om 
meer cliënten te kunnen huisves-
ten,” legt Marleen Gräper uit. “En 
ook wij worden getroffen door de 
bezuinigingswoede van de overheid. 
Daarom is er te weinig geld voor 
meubels in de gezamenlijke ruim-
tes, tuingereedschap en tuinstoelen, 
snuisterijen, planten, een barbecue, 
uitstapjes en dergelijke. De meeste 
cliënten moeten ook hun eigen ver-
huizing betalen. Ik doe daarom een 
oproep aan particulieren en het be-
drijfsleven eens te bekijken in hoe-
verre u ons kunt voorzien van der-
gelijke spullen in de vorm van spon-
soring in natura. Dan wel in hoever-
re u kunt bijdragen aan de nieuwe 
start van de locatie Zideris Mijdrecht 
Proostdijstraat. Voor nadere inlich-
tingen kunt u altijd bellen met 0297-
288565 of een e-mail sturen: info@
zideris.nl. Vraagt u naar Georgia Ko-
perberg of Mariëtte Fakkeldij.”

Voormalige dierenartsenpraktijk
Het appartementencomplex is in de 
plaats gekomen van de voormalige 
dierenartsenpraktijk van Berry Pie-
per. Toen hij zijn activiteiten staak-
te verkocht hij het pand aan Veer-
huis Bouw. Die bood het op zijn 
beurt aan stichting De Opbouw in 
Utrecht aan, een werkmaatschap-
pij van het toenmalige GVT Molen-
hoek (Gezinsvervangend Tehuis). 
De stichting gaf Veerhuis weer op-

dracht het te verbouwen en tevens 
op de plaats van de (ruime) achter-
tuin nog eens zeven nieuwe appar-
tementen aan te bouwen. Vijf op de 
begane grond en twee erboven. Het 
voormalige woonhuis met praktijk-
ruimte is omgetoverd tot vijf appar-
tementen inclusief een multifunctio-
nele ruimte, een ontmoetingsruimte, 
een keuken en twee kantoren. Door 
middel van een gang is het nieu-
we gedeelte verbonden met de be-
staande bouw. Aan de straatkant is 
voldoende parkeerruimte op eigen 
terrein. Ondanks de nieuwbouw is 
er toch nog een stukje tuin overge-
bleven dat in een binnenplaats met 
enig groen is omgevormd. Prettige 
bijkomstigheid is dat de gemeen-
te De Ronde Venen op alle fronten 
haar medewerking heeft verleend 
om de renovatie en nieuwbouw te 
kunnen realiseren. Daardoor kon 
het complex ook op tijd worden op-
geleverd.

Aangepaste leefwereld
Zideris Mijdrecht heeft nu drie 
woonlocaties voor volwassenen 
met een verstandelijke beperking. 
Zij wonen in kleinschalige groepen 
die zijn gevestigd in de gemeente 
Mijdrecht. Ook zelfstandig wonen-
de mensen met een verstandelijke 
beperking worden door de mede-
werkers van Zideris begeleid. Men 
biedt deze mensen een aangepas-
te leefwereld. Een leefomgeving die 
alles omvat wat deze mensen nodig 
hebben, dat uit zich in wonen, wer-
ken, recreatie, medische en agogi-
sche zorg en activiteiten naar be-
hoefte. Een en ander zoveel mo-
gelijk gericht op de ons omringen-
de samenleving. De cliënten van Zi-
deris Mijdrecht behoren tot de hoog 
niveau verstandelijk gehandicapten, 
of zijn personen die op dit niveau 
functioneren.

Werkmaatschappij Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg (VG-zorg) rea-
liseert samen met de Prinsenstich-
ting binnen De Opbouw de zorg 
voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. VG-zorg biedt zowel 
intramurale als extramurale onder-
steuning in de provincie Utrecht en 
de provincie Gelderland. Meer in-
formatie treft u aan op de website:  
www.opbouw.nl.

Arjon Pauw verricht de officiële opening met het doorknippen van een lint bij de ingang

Vette streetdance op 
Cruyff Court
Mijdrecht - Op zaterdag 10 oktober 
a.s. organiseert Jazz & Showballet 
Nicole in samenwerking met de ge-
meente De Ronde Venen een vette 
streetdance workshop op het Cruyff 
Court bij Argon aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. De workshop wordt ge-
geven door Naomi Deira. Naomi is 
afgestudeerd aan de theaterschool 
in Amsterdam. Ze danst nu alleen 

nog in producties in Londen en New 
York en komt speciaal voor deze 
workshop naar Mijdrecht. 
Er komen twee workshops, één van 
11.00 tot 12.00 uur voor kinderen 
van 9 tot en met 13 jaar, en één van 
12.30 tot 13.30 uur voor 13-jarigen 
tot 20+. Dit zal een meer gevorder-
de les worden.
Tussen de workshops door komen 

er optredens van de selectiegroe-
pen en het showballet Nicole.
Kom dus 10 oktober naar het Cruyff 
Court! Je kan komen kijken maar er 
zijn ook nog enkele plaatsen om aan 
de workshops deel te nemen. Wil 
je informatie, stuur dan een mail-
tje naar info@showballetnicole.nl of 
kijk even op de website www.show-
balletnicole.nl

Twistvliedschool op 
bezoek bij NME centrum
Mijdrecht - Donderdagmiddag 
1 oktober zijn de leerlingen van 
groep 2 van de Twistvliedschool uit 
Mijdrecht naar het NME centrum 

in Wilnis geweest om met dieren te 
knuffelen.
De kinderen konden knuffelen met 
een cavia, een konijn en een muis. 

En de kinderen mochten ze eten, 
drinken en een schoon hok geven. 
Het was een gezellige en leerzame 
middag !

Fotostudio Enjoy genomineerd 
in Engeland en Nederland!
Uithoorn - Fotograaf Ingrid van He-
teren zal aankomend weekend 11 
oktober afreizen naar New Cast-
le in Engeland waar de uitreikingen 
zullen plaatsvinden van de Master 
Photography Awards 2009.
De MPA heeft verschillende cate-
gorieën waar je foto’s voor kunt in-
zenden. Deze zijn ook nog onder-
verdeeld in wedstrijdgedeelte, al-
leen voor deelnemers uit de UK en 
‘Overseas’. Ingrid is in Engeland ge-
nomineerd in 2 categorieën.
1 x in de categorie ‘Wedding’ en 1x 
in de categorie ‘Fashion & Beauty’.
Beide categorieën vallen natuurlijk 
onder Overseas!
Met 2 andere beelden heeft ze een 
eervolle vermelding behaald!
Sinds een paar maanden heeft In-
grid zich aangesloten bij de MPA. Ze 
zocht, na al jaren bij de DIPP (Dutch 
Instituut Profesional Photograhy) in 
Nederland te zijn aangesloten naar 

een nieuwe uitdaging! In Engeland 
kent ze nog helemaal geen fotogra-
fen en het werkt altijd inspirerend 
om nieuwe beelden te zien, en nieu-
we seminars bij te wonen.
Het is in Engeland allemaal wat 
grootser opgezet en er doen dan 
ook veel meer fotografen mee aan 
de wedstrijden! Blij verrast was In-
grid dan ook om te horen dat ze ge-
nomineerd was! Hoe het er allemaal 
zal verlopen is nog een grote verras-
sing! In de wandelgangen heeft ze 
wel gehoord dat de uitreikingen Os-
car-achtige tafarelen vertonen met 
dito grote beelden en het s’ avonds 
met een groot feest wordt afgeslo-
ten!
Uiteraard hoopt ze met een beeld 
naar huis te komen, maar om eerlijk 
te zijn vindt ze het al een eer om ge-
nomineerd te zijn!
In Nederland bij de DIPP is Ingrid 
natuurlijk ook nog actief en heeft 

daar ook meegedaan aan de wed-
strijden. Het werkt daar iets anders, 
je moet 4 beelden inleveren die los 
van elkaar beoordeeld worden en 
de punten worden dan bij elkaar 
opgeteld. Als 1 beeld minder scoort 
kun je dus al buiten de prijzen val-
len! Je hebt 2 categorieën Portret/
huwelijk en reclame/vrij werk. In de 
laatste is ze genomineerd samen 
met 5 andere collega’s! Dus zeker 
nog geen gewonnen strijd, maar ze 
zit ook hier dicht bij het vuur! Op 7 
november tijdens de jaarlijkse af-
sluitingweekend van de DIPP zullen 
de prijswinaars bekend worden ge-
maakt! Ook zal Ingrid net als vorig 
jaar weer een trouwalbum inleveren 
om mee te doen aan de Best Wed-
dingalbum 2009 .
Wil je meer informatie, of op de 
hoogte blijven neem dan gerust een 
kijkje op haar website www.fotostu-
dioEnjoy.nl

Woninginbraak
Uithoorn - In een woning in In 
het Midden is tussen vrijdag en 
zondag ingebroken. 

De daders kwamen binnen door 
verbreking van de voordeur. Het 
hele huis is doorzocht. 

De verdachten hebben onder 
andere sieraden weggenomen,

Bijna acht keer 
de limiet

Vinkeveen – Een beginnend 
bestuurder bleek in de nacht 
van donderdag 1 op vrijdag 2 
oktober wel een hele grote slok 
te veel op te hebben. 
Rond 02.55 uur controleerden 
agenten op de Groenlandseka-
de een 23-jarige automobilist uit 
Putten. Hij had te veel alcohol 

gedronken en werd aangehou-
den. Bij de ademanalyse in het 
politiebureau blies hij 685 ug/l, 
bijna 8 keer het wettelijke maxi-
mum voor een beginnend be-
stuurder van 88 ug/l. Tegen de 
Puttenaar is proces-verbaal op-
gemaakt en zijn rijbewijs is in-
gevorderd.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Rijden onder invloed
Wilnis – Een 34-jarige automo-
bilist uit Wilnis is in de nacht 
van zaterdag 3 op zondag 4 ok-
tober betrapt op rijden onder 
invloed.

Omstreeks 03.30 uur zagen 
agenten de man rijden op de Ir. 
Enschedeweg. Ze wilden hem 
waarschuwen dat zijn rechter-
achterlicht het niet deed, maar 

de man reageerde niet op het 
stopteken. Ook reed hij slinge-
rend. De blaastest wees uit dat 
hij te veel had gedronken. Daar-
op werd de man aangehouden. 

De ademanalyse op het bureau 
gaf als uitslag 605 ug/l. De man 
moest zijn rijbewijs inleveren. 
Tegen de man is  proces-ver-
baal opgemaakt.



pagina 0 Nieuwe Meerbode - 00 maand 2008

LESPROGRAMMA 
OKTOBER-NOVEMBER

Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 27 

oktober en op woensdagmiddag 2 december.  
Basiscursus XP
• De cursus op 29 oktober is vol. De eerstvolgende 

acht lessen beginnen op 4 januari 2010.
Internet en Email
• Zeven lessen te beginnen op vrijdagmorgen 6 

november. 
Fotobewerken
• De cursus voor 28 oktober is vol. De eerstvolgen-

de begint op maandagmiddag 7 december.
Internetbankieren
• Een workshop van twee uur op woensdagmid-

dag 25 november.
Andere
• Verder organiseren we twee uur durende work-

shops over computerbeveiliging, kennismaking 
met de computer, CD’s en DVD’s branden en het 
gratis tekstverwerkingsprogramma Open Office.

Meldt u aan
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer 
deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
nadere inlichtingen voorlopig 0297-282938.

De maand oktober wordt voor SeniorWeb DRV een 
drukke maand. Voor de vierde maal in tien jaar tijd 
worden we gedwongen ons leercentrum te verhui-
zen. De opgaaf van onze inventaris in het Prinsen-
huis ligt inmiddels in het gemeentehuis en ergens 
tussen 7 en 14 oktober, zo is ons beloofd, krijgen 
wij verhuisdozen. Wanneer de verhuizing van onze 
spullen van het Prinsenhuis naar Colombier op het 
Mijdrechtse industrieterrein, Energieweg 107, exact 
gaat plaatsvinden weten we nog niet omdat niet al-
le huurders tijdens de presentatie van de datum, die 
door de gemeente op 16 oktober is gesteld, aanwe-
zig waren. We kunnen dan ook nog niet zeggen of we 
in de week van 19 oktober al met de opbouw kunnen 
beginnen. Het vergt nogal wat inspanning even een 
computercentrum operationeel te maken. Zeker, om-
dat we ook nog afhankelijk zijn van de provider die 
ons telefoonnummer moet verhuizen en daar ADSL 
op moet zetten. Maar... we blijven optimistisch en ho-
pen dat we niet al te veel lessen moeten opschorten 
Wat wel nog meldenswaardig is. 
We hebben een nieuw emailadres: seniorwebdrv@
gmail.com. Ons telefoonnummer 0297-272720 blijft, 
zover we nu weten, intact. Ook ons websiteadres 
blijft ongewijzigd derondevenen.seniorweb.nl. 

Over veertien dagen hoort u in deze rubriek hoe de 
verhuizing is afgelopen, hoe u bij ons nieuwe leslo-
kaal kunt komen en hoe we verder gaan.

Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Kinderkoor Ismaël 25 jaar
Wilnis - Zaterdag 10 oktober geeft 
het kinderkoor Ismaël haar jubile-
umconcert, ter ere van het 25-ja-
rig bestaan van het kinderkoor. De 
avond begint om 19.00 uur in de 

Hervormde Kerk te Wilnis. Hieraan 
werken mee: kinderkoor De zang-
vogeltjes uit Posbroek, kinderkoor 
De Lenteklokjes uit Kamerik en na-
tuurlijk het jubilerende koor Ismaël 

uit Wilnis. De muzikale begeleiding 
is van Naomi Stam-panfluit, Trineke 
Palm-gitaar, Marjolein van Strien-
dwarsfluit, Jonathan Stam-organist 
en Johan Kroon-djembe.

Kom a.s. zaterdag 10 oktober naar de energiebeurs 

Een HR-ketel of 
zonneboiler levert steeds 
meer geld op
De Ronde Venen - De rente op 
spaarrekeningen houdt niet over en 
beleggen blijft riskant. Wat wél di-
rect geld oplevert is investeren in 
energiebesparende maatregelen in 
het eigen huis. Zoals de aanschaf 
van een HR-ketel of zonneboiler. Bij 
C. & R. van der Wilt in Mijdrecht is 
bovendien een extra Bespaarbonus 
van 1.000,- euro te winnen.

Bijna dertig jaar geleden kwam de 
eerste energiezuinige HR-ketel op 
de markt. Vanwege het milieu én 
omdat de gasprijzen de pan uitre-
zen – vonden we toen.

Maar een kuub gas kostte destijds 
omgerekend 12 eurocent, terwijl het 
nu zo’n 67 eurocent is. De energie-
prijzen zijn de laatste tien jaar met 
10% per jaar gestegen! Energiebe-
sparing is niet voor niets ‘hot’.

Subsidie op zonneboilers
De meest doeltreffende manieren 
om energie te besparen zijn een 
goede isolatie van de woning en de 
aanschaf van een energiezuinige 
HR-ketel, desgewenst in combinatie 
met een zonneboiler. Een zonneboi-
ler (nu met subsidie!) verwarmt tot 
60% van het water voor keuken en 
badkamer met gratis zonne-ener-
gie. Wie zich afvraagt of een zonne-
boiler rendabel is, weet dat binnen 
een paar minuten met de Bespaar-
test op www.nefit.nl. 

Vakwerk bespaart energie
Hoe energiezuiniger een verwar-
mingstoestel is, hoe belangrijker de 
afstemming met de rest van de in-
stallatie. Een optimale werking van 
de installaties in huis kan volgens 
het kennisinstituut ISSO tot wel 
25% energiebesparing opleveren. 

Anders gezegd: vakwerk bespaart 
energie. Een andere reden om te 
kiezen voor een echte verwarmings-
specialist is dat deze maatwerk kan 
leveren. Goed persoonlijk advies is 
belangrijk voor warmte- en warm-
watercomfort én voor energiebe-
sparing.

Bespaarbonus van 1.000,-
C. & R. van der Wilt in Mijdrecht is 
erkend dealer van Nefit, het meest 
verkochte merk HR-ketels en zon-
neboilers. Wie tussen 1 oktober en 
1 maart zo’n energiebesparend toe-
stel in huis haalt, kan een Bespaar-
bonus van 1.000,- winnen. Kijk voor 
meer informatie op www.nefit.nl. Of 
neem contact op met C. & R. van der 
Wilt, Communicatieweg 12, 3641 SE 
in Mijdrecht. Telefoonnummer 0297-
284295. Zie ook onze advertentie el-
ders in deze krant

Aanstaande zaterdag kijkdag 
in woonplan Rietlanden
Kudelstaart - In Kudelstaart wordt 
het woonplan Rietlanden gereali-
seerd. Deze dorpse omgeving gooit 
hoge ogen op woongebied. Dit komt 
onder meer door de ligging nabij de 
Westeinderplassen en alle denkba-
re moderne faciliteiten. Ook het ge-
moedelijke karakter in een ruime, 
groene en waterrijke opzet geven 
veel meerwaarde. Tel daarbij op het 
gebruik van jaren dertig stijlelemen-
ten in de architectuur en u wilt hier 
nooit meer weg! Aanstaande zater-
dag 10 oktober biedt Lamur Vast-
goed BV samen met Combinatie-
bouw Kennemerland BV de moge-
lijkheid een aantal nog te koop zij-
nde nieuwbouwwoningen en de lo-
catie waar 26 halfvrijstaande villa’s 
aan het water zullen worden ge-
bouwd te bezichtigen. Het betreft 
een gevarieerd aanbod van wonin-
gen in bouwstijl en prijs.
Van het type Brighton zijn nog zes 
huizen te koop. Het betreft een drie-

laagse woning met een begane 
grond van 11.00 meter diep en twee 
slaapkamers vanaf 229.000 euro tot 
een woning met  5 slaapkamers en 
een luxe badkamer met ligbad van 
circa 311.000 euro. Opleverings-
prognose vanaf circa begin 2010. 
Van het type Windsor is nog één 
huis te koop:  Een schitterend drie-
laags herenhuis gesitueerd bij een 
grote waterpartij. De woning heeft 
een royale living/open keuken en 
totaal vijf slaapkamers. Thans in 
prijs verlaagd naar 389.000 euro en 
oplevering kan per direct. 
Van de woningen, type Jasmijn, start 
de verkoop deze zaterdag. Het be-
treft halfvrijstaande villa’s met op 
de begane grond een living/keuken 
en een garage. Op de eerste verdie-
ping zijn 3 slaapkamers en een bad-
kamer. Daarnaast kunnen de villa’s 
via woonpakketten worden voorzien 
van extra luxe, geschikt worden ge-
maakt voor senioren of worden ver-

kleind. Koopsom vanaf circa 325.000 
euro. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn 
belangstellenden zaterdag van har-
te welkom in het Informatiecentrum 
Rietlanden aan de Madame Cu-
riestraat 7 te Kudelstaart. Naast een 
kopje koffie met lekkers, ligt er een 
plattegrond klaar met een overzicht 
van de te bezichtigen woningen 
Medewerkers leiden de belangstel-
lenden graag rond. Uiteraard wor-
den ook brochures verstrekt, zodat 
thuis een en ander nog rustig door-
gelezen kan worden. 

De verkoopdocumentatie is overi-
gens nu al op te vragen via de aan-
meldingsformulieren op www.kbwo-
nen.nl en is op te halen in het Infor-
matiecentrum Rietlanden waar ook 
de maquette bekeken kan worden. 
Het informatiecentrum is iede-
re donderdag en vrijdag open van 
12.00 tot 18.00 uur en zaterdag tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. 

Westhoek Wonen geeft 
impuls aan Wickelhof
Mijdrecht – Westhoek Wonen wil 
graag nieuwe woningen realiseren 
in de gemeente De Ronde Venen. 
Westhoek Wonen-directeur Tom 
Burgers: “Wij bouwen in alle kernen 
en dat is nodig om doorstroming op 
de woningmarkt te krijgen én hou-
den. In de nieuwbouwwijk Wickel-
hof (Mijdrecht) ontwikkelden wij 
aan de Kamille twee appartemen-
tencomplexen voor starters.
Het zijn kleurrijke gebouwen gewor-
den, die helemaal passen in deze 
fraaie wijk. Om een verdere impuls 
te geven aan de uitstraling en de 
leefbaarheid, hebben wij een kunst-
werk laten maken voor op de gevel 
van één van de woongebouwen. In 
het kunstwerk staat de mens cen-
traal. Het laat zien dat wij voortdu-
rend in beweging zijn en daarmee 
energie genereren. En dat is precies 
wat Westhoek Wonen ook doet: on-

ze energie inzetten om betaalbare, 
kwalitatief goede woningen te rea-
liseren.” 

Doorstroming
Wethouder Bram Rosendaal onthul-
de samen met Tom Burgers het ge-
velkunstwerk afgelopen donderdag 
(1 oktober).
Wethouder Rosendaal deelt de vi-
sie van Westhoek Wonen op het 
gebied van woningbouwbeleid. Hij 
zet zich er al jaren voor in, dat er 
veel verschillende woningtypes ge-
bouwd worden, zodat er voor ieder-
een (jongeren, gezinnen en senio-
ren) een passende woning is in De 
Ronde Venen. Burgers en Rosen-
daal gaven elkaar na afloop van de 
onthulling een ferme handdruk ter 
bevestiging van de goede samen-
werking. Burgers: “Dit succesvol-
le project smaakt naar meer. West-

hoek Wonen werkt daar momentaal 
hard aan en realiseert op diverse lo-
caties circa 100 nieuwe woningen. 
Doorstroming bereik je door gericht 
nieuw te bouwen, zoals voor star-
ters. Maar vooral ook door het rea-
liseren van woningen voor ouderen 
en gezinnen. Zij laten dan een huur-
woning achter waar vervolgens jon-
geren in gehuisvest kunnen worden. 
Samenwerking met de gemeente is 
daarbij cruciaal.

Wij benutten samen al onze moge-
lijkheden om deze doorstroming in 
gang te zetten. De woongebouwen 
in Wickelhof zijn een goed resultaat 
van onze gezamenlijke inspannin-
gen en daar zijn wij bijzonder trots 
op. Het nieuw onthulde kunstwerk 
is de toef slagroom op de taart. Het 
vergroot de uitstraling en brengt 
een vrolijke noot in de omgeving.”

Het hospitium in Wilnis 
houdt Open Huis
Wilnis - In het kader van de In-
ternationale Dag van de Palliatie-
ve Zorg opent het Johannes Hospi-
tium De Ronde Venen in Wilnis op 
zaterdag 10 oktober a.s. van 11.00 – 
14.00 uur haar deuren voor belang-
stellenden.
In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het 
Johannes Hospitium, Vossestaart 
2,  zijn medewerkers en vrijwilligers 

aanwezig om informatie te geven 
over de organisatie, de opnamecri-
teria, de zorg aan bewoners en het 
vrijwilligerswerk. Er is divers folder-
materiaal aanwezig. Indien gewenst 
kunt u worden rondgeleid in het 
Hospitium.
Medewerkers en vrijwilligers nodi-
gen eenieder van harte uit eens een 
kijkje te komen nemen in dit huis in 

het hart van De Ronde Venen. En 
mocht u er al langer over denken 
zich aan te melden als vrijwilliger 
is dit de kans u vrijblijvend te ko-
men oriënteren over de mogelijkhe-
den, met name vrijwilligers als koks, 
gastvrouwen en in de huishouding 
zijn bijzonder welkom. 
Kijk ook op de website 
www.johanneshospitium.nl

Uithoorn - Op woensdagavond 14 en donderdagavond 15 oktober van 20.00 tot 22.00 uur is het moge-
lijk om in Atelier De Penseelstreek een workshop “herfstbladeren schilderen” te volgen. Er wordt geschil-
derd met plakkaatverf; de kosten zijn inclusief alle materiaal 17.50 per avond. Voor meer informatie en opga-
ve: 0297540444

Herfstbladeren schilderen
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Breien voor het goede doel

Brei- en babbelclub in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Elke maandag van 10.00 
tot 12.00 uur is het een gezellige 
drukte in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof.
Er zit dan een groepje dames on-
der leiding van Loes Verbey te brei-
en voor het goede doel. Dit doel is 
Artsen zonder Grenzen. 
Een jaar of vijf geleden is het groep-
je hiermee begonnen en inmiddels 
is het een hechte vriendinnengroep 

geworden, die het goede doel steunt 
door te breien voor een kindertehuis 
in Roemenië.
Sjaals, mutsen, sokken, truien, baby-
sokjes, van alles staat er op de brei-
pen. Er worden lapjes gebreid die 
samen dan weer een deken wor-
den. En in het kindertehuis zijn ze er 
heel blij mee. Eens in de zes weken 
komt een vrijwilligster, Gonnie Lo-
wie, langs, haalt dan op wat er alle-

maal gemaakt is en brengt het naar 
het depot in Almere, waar vandaan 
het verder vervoerd wordt naar Roe-
menië. Gonnie is samen met haar 
man altijd in de weer om vrijwil-
lig de medemensen te helpen, ook 
komt ze bij de mensen thuis als er 
iets gehaald moet worden, zo steu-
nen ze een heel goed doel. Op don-
derdag 12 november wordt alles wat 
de laatste tijd gemaakt is tentoon-
gesteld in de Schutse. 

Ook iets voor u?
Ze hebben de breigroep niet voor 
niets de brei- en babbelgroep ge-
noemd. De dames van de brei- en 
babbelgroep genieten tijdens het 
breien van het babbelen en de vro-
lijkheid zo met zijn allen. De dames 
breien allemaal met gekregen wol, 
maar dat raakt ook wel eens op. Als 
er nu mensen zijn die nog wol thuis 
hebben liggen en er niets mee doen, 
de brei- en babbelgroep zal er dol-
blij mee zijn (nieuw mag natuurlijk 
ook!)
U kunt de wol afgeven in het Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof aan de Bil-
derdijkhof 1 in Uithoorn. 
Ook bent u van harte welkom om 
een keer te komen kijken, wie weet 
is breien voor het goede doel ook 
wat voor u?

C1000 ruilactie GoGo’s drukbezocht door sparende jeugd

‘Hé, mag ik die, die heb ik 
nog niet, en die...’
Uithoorn – Het is weer een hele ra-
ge, GoGo’s sparen. Bij elke 10 euro 
boodschappen ontvang je bij C1000 
een zakje met daarin een GoGo en 
een sticker. Voor de stickers zijn er 
boekjes en met de GoGo’s en de 
boekjes kun je leuke spelletjes spe-
len.
Het is werkelijk weer een rage. De 
kinderen staan dagelijks bij de uit-
gangen van de C1000 om aan klan-

ten te vragen of zij misschien de 
zakje(s) met GoGo’s mogen hebben. 
Er zijn veertig verschillende poppe-
tjes en probeer die maar eens bij el-
kaar te sparen. 

Woensdagmiddag jl. had C1000 Reu-
rings in winkelcentrum Zijdelwaard 
een GoGo ruilmiddag georganiseerd. 

Lange tafel stonden opgesteld, waar-

op bekertjes met limonade en bakjes 
met pepernoten stonden en ja hoor, 
daar kwamen de jongens en meisjes. 
Sommigen met wel tientallen Go-
Go’s, in de hoop dat een ander net 
die GoGo dubbel had, die hij of zij 
nog miste. 

Het was een gezellige drukte waarbij 
vele GoGo’s van hand tot hand gin-
gen.

Volop voordeel tijdens Open Huis Dagen

Beleef avonturen met 
Renault en Disney
Uithoorn - De nieuwe animatiefilm 
UP van Disney staat centraal tijdens 
de Renault UP 10-daagse bij Renault 
Nieuwendijk. Een bezoek aan de 
showroom van Nieuwendijk kan van 
8 tot en met 17 oktober een scala aan 
prijzen en extra veel voordeel opleve-
ren. De hoofdprijs is een droomreis 
ter waarde van tienduizend euro. 
UP is een echte familiefilm, dus kop-
pelt Nieuwendijk deze actie aan 10 
dagen extra veel voordeel en valt er 
veel te beleven voor het hele gezin. In 
de eerste week van oktober ontvan-
gen consumenten een huissleutel bij 
de Renault/UP huis-aan-huiskrant. 

Tijdens de UP 10-daagse kunnen zij 
in de showroom met deze sleutel pro-
beren het huisje van Carl, de hoofd-
rolspeler in de film, te openen. Gaat 
de deur open, dan maken ze kans 
op een droomreis ter waarde van 
tienduizend euro. Gaat de deur niet 
open, dan zijn er nog andere prijzen 
te verdelen zoals Xbox 360’s, Xbox 
UP-games en bioscoopkaartjes. Bo-
vendien ontvangen alle kleine bezoe-

kers een speciaal UP cadeautje.

Festiviteiten zondag 11 oktober 
Voor één keer opent Renault Nieu-

wendijk ook op zondag haar deuren. 
Op 11 oktober van 11.00 tot 16.00 uur 
is iedereen van  harte welkom voor 
een bezoekje aan de vestigingen 
Aalsmeer, Badhoevedorp en Am-
stelveen. Op deze zondag is er extra 
vertier in de vorm van onder ande-

re springkussens en een ballonnen-
raad- en kleurwedstrijd. Alleen op 
deze zondag geeft Nieuwendijk 500 
euro korting op de toch al specta-

culair geprijsde Clio. Belangstellen-
den kunnen de bouw van het nieu-
we pand van Renault Nieuwendijk in 
Lijnden bekijken. 

Kijk voor meer informatie op www.
renault-nieuwendijk.nl

Een geslaagde presentatie 
van ANBO en BOP in het 
winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - Op zaterdagmiddag 3 
oktober hebben de afdeling Uit-
hoorn–De Kwakel van de Algeme-
ne Nederlandse Bond van Ouderen 
(ANBO) en het Bureau Onderwijs 
Projecten (BOP), gevestigd in Uit-
hoorn, een gezamenlijke presenta-
tie gehouden in het overdekte ge-
deelte van het Winkelcentrum Am-
stelplein.
Onder de naam ‘Ouderen en Com-

puters’ werd de aandacht gevestigd 
op de mogelijkheden die de com-
puter aan ouderen biedt. Men kan 
daarbij denken aan het leren mailen 
met familie waar ook ter wereld en 
aan een beter leren beheersen van 
het medium. Bij de vorige presenta-
tie in maart was er veel interesse en 
ook deze keer toonden de vele win-
kelende senioren, maar ook andere 
leeftijdsgroepen, ruime belangstel-

ling voor dit samenwerkingsproject. 
Behalve naar het streven naar uit-
breiding  van de kennis van de com-
puter, streeft zowel ANBO als BOP 
door deze presentatie naar een gro-
tere naambekendheid.

Het lijkt er op dat het initiatief van 
beide organisaties zal leiden tot een 
halfjaarlijkse traditie in de maanden 
maart /april en oktober.

Vrijwilligers ThamerThuis brengen 
palliatieve zorg onder de aandacht
De Kwakel - Komende zaterdag 10 
oktober a.s. is het weer de jaarlijk-
se Internationale Dag van de Palli-
atieve Zorg. Op deze dag delen vrij-
willigers van ThamerThuis op diver-
se plekken in de regio rozen uit aan 
het winkelend publiek. Zo willen zij 
de palliatieve zorg en het werken als 
vrijwilliger in de palliatieve zorg on-
der de aandacht brengen. Palliatieve 
zorg is de zorg die aan een ernstig 
zieke gegeven wordt, wanneer ge-
nezing niet meer mogelijk is. Wan-
neer de dokter geen behandeling 
(gericht op genezing) meer kan bie-
den voor de ziekte waaraan iemand 
lijdt, wil dat niet zeggen dat er niets 
meer gedaan kan worden, integen-
deel. Juist dan komt het erop aan 
goede zorg te geven, zodat men tot 
het laatst toe een zo groot mogelijke 
kwaliteit van leven kan hebben. Niet 
alleen lichamelijke klachten moeten 
behandeld worden, ook psychische, 
emotionele en spirituele ondersteu-
ning is van groot belang, zowel voor 
de patiënt als voor diens omgeving.
Palliatieve zorg wordt gegeven in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
maar ook thuis, in een hospice of 
in een bijna-thuis-huis zoals Tha-
merThuis in De Kwakel. ThamerT-
huis is een kleinschalige, zelfstandi-
ge woonvoorziening voor mensen in 
de laatste fase van hun leven. Wan-
neer thuis sterven, om welke reden 
dan ook, niet tot de mogelijkheden 

behoort, wil ThamerThuis aan ter-
minale patiënten een woonomge-
ving bieden die de thuissituatie zo 
dicht mogelijk benadert. Vandaar de 
naam: bijna-thuis-huis. 
Bij deze vorm van palliatieve zorg 
spelen vrijwilligers een belangrij-
ke rol, zowel in ThamerThuis als bij 
terminale patiënten die thuis ver-
blijven. Vrijwilliger zijn in Thamer-
Thuis betekent in principe tweemaal 
per week gedurende drie uur zor-
gen voor de gast of gasten (maxi-
maal twee) die in het huis verblij-
ven. Wijkverpleegkundigen en huis-
artsen komen in huis voor de medi-
sche zorg. Vaak is er ook familie, die 
een deel van de zorg op zich neemt. 
Vrijwilligers zijn er om de familie te 
ondersteunen en om hun taken over 
te nemen wanneer zij daar zelf niet 
toe in staat zijn. 

Vrijwilligers
Ook in de thuissituatie kunnen vrij-
willigers worden ingezet, bijvoor-
beeld om een paar uur bij de pa-
tiënt te zijn, zodat de mantelzorger, 
die de dagelijkse zorg voor de pa-
tiënt heeft, even vrij is. Vaak drei-
gen mantelzorgers overbelast te ra-
ken door het voortdurende zorgen; 
de hulp van een vrijwilliger kan dan 
net het verschil maken waardoor ie-
mand weer op adem komt. De in-
zet van vrijwilligers in de palliatie-
ve terminale zorg in de regio Am-

stelland wordt geregeld en onder-
steund vanuit ThamerThuis. Vrijwil-
ligers worden naar eigen keuze in-
gezet in ThamerThuis óf in thuissi-
tuaties, maar het is ook mogelijk om 
beide vormen te combineren.
Bent u geïnteresseerd geraakt, of 
wilt u meer weten over palliatieve 
zorg, dan kunt u contact opnemen 
met ThamerThuis. Het telefoonnum-
mer is 0297 540 536. Of kijk op de 
website: www. thamerthuis.nl  
U kunt daar ook terecht wanneer u 
meer informatie wilt over het wer-
ken als vrijwilliger in de palliatieve 
terminale zorg. Het zou ook zomaar 
kunnen dat u op zaterdag 10 okto-
ber a.s. in Uithoorn, Aalsmeer, Am-
stelveen, Kudelstaart of Ouderkerk 
aan de Amstel iemand tegenkomt 
die u een roos aanbiedt. Dan weet 
u dat dit een vrijwilliger is van Tha-
merThuis, aan wie u alles kunt vra-
gen wat u altijd al wilde weten over 
het vrijwilligerswerk in de palliatieve 
zorg. Of kom naar één van de twee 
voorlichtingsbijeenkomsten die ge-
houden zullen worden op 26 okto-
ber om 19.30 uur Hoofdgebouw van 
de Amstelring, Laan van de Helende 
Meesters 431, 1186 DK Amstelveen. 
Of op 28 oktober 19.30 uur Tha-
merThuis, Kwakelsepad 2, 1424 AZ, 
De Kwakel. U kunt zich aanmelden 
bij Mantelzorg Steunpunt,  mzs@
amstelring.nl, tel 0900-1866. 
Gewoon langskomen mag ook!

Expositie keramiek en 
schilderijen in bierbrouwerij
Uithoorn - In de maanden oktober  
en november exposeren Ton Röling 
en Tini van Braak in de bierbrouwe-
rij aan de Schans. 
Tini van Braak exposeert haar kleu-

rige vlakjes schilderijen van stadjes 
en vergezichten, zij heeft daar een 
eigen stijl in ontwikkeld.
Ton Röling heeft in de bierbrouwerij 
zijn schilderijen met als thema ‘vlin-

ders’ in vele variaties opgehangen.
Beide schilderen al jaren met veel 
plezier, alleen en in groepsverband,  
bij het bekende ‘Thamen collectief’, 
een schildersclub in Uithoorn.
Het keramiek van Ton Röling zijn 
paddenstoelen en vazen met pad-
denstoelenmotief.
De expo is leuk om te zien en de 
toegang is gratis tijdens de ope-
ningstijden van de bierbrouwerij.

Wellicht CU-deelname 
gemeenteraad
Uithoorn - Het gaat goed met de 
ChristenUnie in Nederland. Uit pei-
lingen blijkt dat de ChristenUnie er 
in de Tweede Kamer extra zetels bij 
zou krijgen als er nu verkiezingen 
zouden worden gehouden. Maar 
voordat er landelijke verkiezingen 
zijn, hebben we in maart eerst de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. 
In Uithoorn overweegt de Chris-
tenUnie deel te nemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Christen-
Unie Amstelveen, waar Uithoorn on-
der valt, had enkele bijeenkomsten 

georganiseerd om de meningen te 
peilen. De opkomst was groot en de 
reacties waren erg positief. Een aan-
tal plaatselijke leden denkt nu seri-
eus na over deelname aan de ge-
meenteraadsverkiezingen.

Herfstbladeren 
schilderen
Uithoorn - Op woensdagavond 14 
en donderdagavond 15 oktober van 

Opbrengst 
collecte
De Kwakel - De opbrengst van de 
collecte van de Nierstichting, ge-
houden in de week van 20 t/m 26 
september, heeft een bedrag van 
2484,54 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan alle collectanten, 
maar ook veel dank aan de gevers.

20.00 tot 22.00 uur is het mogelijk 
om in Atelier De Penseelstreek een 
workshop “herfstbladeren schilde-
ren” te volgen. Er wordt geschilderd 
met plakkaatverf; de kosten zijn in-
clusief alle materiaal 17.50 euro per 
avond. Voor meer informatie en op-
gave: 0297-540444.
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AH puzzelstukjes actie loopt geweldig goed

F-jes Legmeervogels 
puzzelde mee voor 
Guiness Book of records
Uithoorn – Het was woensdagmid-
dag jl. weer gezellig druk bij AH Jos 
van de Berg in winkelcentrum Am-
stelplein in Uithoorn. AH heeft lan-
delijk weer een leuke actie op po-
ten gezet: de puzzelstukjes actie. Bij 
aankoop van iedere tien gulden aan 
boodschappen ontvang je een zakje 
met puzzelstukjes. Met deze stukjes 
kun je zelf een mooie puzzel bij el-
kaar sparen. Een puzzel met waarop 
een hedendaagse voetballer staat 
afgebeeld in een vijftiger jaren te-
nue.

Tevens probeert AH, samen met al 
haar AH zaken in Nederland, in het 
Guines Book of records te komen 
door een puzzel in elkaar te puzze-
len van meer dan 1,1 miljoen puz-
zelstukjes.
600 AH bedrijven in Nederland ont-
vangen 2000 puzzelstukjes waar-
mee puzzels van voetballers moeten 
worden gemaakt. Woensdag 7 okto-
ber a.s is het de bedoeling dat al de-
ze 600 maal 2000 stukjes in elkaar 
zijn gepuzzeld en als 1 puzzel in el-
kaar wordt gezet in het Olympisch 

stadion in Amsterdam.
Natuurlijk heeft Jos van de Berg van 
AH Amstelplein hiervoor weer iets 
l;leuks bedacht. Hij nodigde de F-jes 
van de Legmeervogels uit om deze 
2000 puzzel;stukjes in elkaar te zet-
ten en dat gebeurde woensdagmid-
dag jl. En het lukte. De F-jes maak-
te keurig de puzzels. En nu afwach-
ten of vandaag het record wordt ge-
haald, een record waar dan ook de-
ze voetballertjes uit Uithoorn aan 
hebben meegewerkt.

Seizoen van Camillus 
weer van start
Uithoorn - EHBO-vereniging St. 
Camillus heeft haar seizoensope-
ning weer achter de rug. Maandag-
avond 28 september was er weer 
de Algemene Leden Vergadering in 
het Buurtnest. De nodig zaken weer 
zijn besproken.  Er zijn minder eve-
nementen gedraaid dan voorgaan-
de jaren, maar desalniettemin is het 
enthousiasme er niet minder om ge-
weest. Ook dit jaar was er een top 
3 van leden die veel standby heb-
ben gestaanbij evenementen. Dit 
zijn Chris Lakerveld, Alice van Zan-
ten en Jane van Heteren.
Afgelopen seizoen hebben alle cur-

sisten hun EHBO-examen gehaald 
en vanavond werden de diploma’s 
uitgereikt.  Helaas waren ze niet al-
lemaal aanwezig, maar zij die er wel 
waren ontvingen terecht applaus: 
Eva Poupa en Ad den Boer.
Natuurlijk werden ook trouwe 
EHBO’ers niet vergeten en werden 
aan hen insignes uitgereikt:
Theo Pepping is al 25 jaar actief als 
EHBO’er bij Camillus. Henk Timmer 
20 jaar, Jolette Voorn 15 jaar, An-
gela Soppe-Scholte 10 jaar alsook 
Quileen van der Schaft. Henk Veld-
man ontving een speldje voor 5 jaar 
lidmaatschap. Terwijl de ‘oude trou-

we’  leden in het vak zaten te ver-
gaderen, waren een tiental nieuwe 
cursisten zich in het zweet aan het 
werken in hun tweede EHBO- les. 
Na afloop van zowel de vergadering 
als de les was er nog tijd voor een 
gezellige borrel. Overigens is er een 
nieuwe mogelijkheid voor het vol-
gen van een EHBO-cursus: E-Lea-
rning. Dit houdt in dat een gedeel-
te van de cursus via het internet en 
dus op eigen tempo, gevolgd kan 
worden. Als je hier meer informatie 
wilt kun je contact opnemen met A. 
van Zanten, tel: 0297-561758, secre-
tariaat@ehbo-camillus.nl

Eva Poupa, Ad den Boer (pas gediplomeerd), Angela Soppe Scholte, Jolette Voorn (jubillarissen), Chris Lakerveld en 
middenvoor Alice van Zanten (in top 3 van Standby’ers).

Bronzen Ster voor Keurmerk 
Veilig Ondernemen
Uithoorn - Donderdagmiddag 1 ok-
tober werd in het gemeentehuis van 
Uithoorn de eerste Ster uitgereikt 
in het kader van het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen (KVO) op het be-
drijventerrein in Uithoorn (Noord). 
Ook wel genoemd ‘Certificaat ba-
sis samenwerking’. Een resultaat 
waar deelnemende partijen als de 
Gemeente Uithoorn, de Onderne-
mersvereniging en de Industriekring 
Uithoorn, de Brandweer en de Re-
gionale Politie Amsterdam-Amstel-
land, bureau Uithoorn, terecht trots 
op kunnen zijn. Iets wat wethou-
der Jeroen Verheijen van Economi-
sche Zaken en Integrale Veiligheid 
in zijn openingswoord niet onder 
stoelen of banken stak. “Ik hecht 
eraan te vermelden dat veilig onder-
nemen een zaak van ons allemaal is. 
Dat doe je samen. Voor alle partij-
en is de eerste certificering van het 
Keurmerk, dat zich uit in het verkrij-
gen van een Bronzen Ster, een bij-
zondere gebeurtenis aangezien wij 
pas een jaar geleden met elkaar de 
intentieverklaring hebben onderte-
kend. Nu is er dus al resultaat en is 
de eerste certificering een feit.” Al-
dus een opgetogen wethouder die 
vervolgens met de vertegenwoordi-
gers van de deelnemende partijen 
het convenant ondertekende.

Veilig ondernemen
Doel van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen is een middel waarmee een 
veilige werkomgeving voor onder-
nemers op bedrijventerreinen moet 
worden bevorderd. Door het ont-
wikkelen van een ’instrument’ (het 
Keurmerk) moet de kwaliteit van die 
veiligheid herkenbaar en gewaar-
borgd worden waardoor continuïteit 
van het ondernemen gegarandeerd 
is. Voorbeelden: ondernemers moe-
ten maatregelen nemen om crimi-
neel gedrag in en rond hun bedrijf 

tegen te gaan of (nagenoeg) onmo-
gelijk te maken; de politie moet zor-
gen voor een veilige omgeving (sur-
veillance); de gemeente voor ade-
quate terreinfaciliteiten en (open) 
aanvoerroutes, terwijl de brandweer 
toezicht houdt en controle uitoefent 
op brandveiligheid in de vorm van 
keuringen, en brandwerende voor-
zieningen. Verder adviseert zij bij de 
aanschaf en installatie van blusmid-
delen, het maken van nooduitgan-
gen en dergelijke.

Terugdringen criminaliteit
Regiomanager MKB Haarlemmer-
meer-Schiphol, de heer Fabian 
Nagtzaam, herinnerde eraan dat er 
in 2007 al initiatieven werden ont-
plooid om te komen tot een Keur-
merk Veilig Ondernemen op de be-
drijventerreinen in Uithoorn. Vooral 
mevrouw Rita Vromen van de stich-
ting Beveiliging Bedrijven Uithoorn 
(SBBU) heeft zich daarvoor inten-
sief ingezet. Dat leidde in 2008 tot 
het ondertekenen van de Intentie-
verklaring waarbij deelnemende 
partijen zich hebben vastgelegd in 
een samenwerkingsverband om te 
komen tot een manier om o.a. crimi-
naliteit en vandalisme op bedrijven-
terreinen terug te dringen en pre-
ventieve maatregelen te treffen op 
het gebied van brandveiligheid, ver-
keer, milieu en de aanpak van over-
last. In 2007 werd op het gemeen-
tehuis al een dergelijke intentiever-
klaring ondertekend voor het Keur-
merk Veilig Ondernemen voor win-
keliers. Certificeringinstantie KIWA 
heeft het totale plan van aanpak be-
oordeeld en gesprekken gevoerd 
met alle werkgroepleden. Dit leid-
de tot de conclusie dat een certifi-
cering zeker op zijn plaats was. Dat 
is donderdag dan ook in een feeste-
lijke sfeer gerealiseerd door onder-
tekening van het convenant.

Mijlpaal en een begin
“De ondertekening van het conve-
nant moet niet gezien worden als 
een eindresultaat, maar eerder als 
een mijlpaal en vooral als een be-
gin om nóg betere resultaten te be-
halen waardoor het voor alle bedrij-
ven veiliger zal worden om te onder-
nemen,” aldus Nagtzaam.

Die veiligheid scheelt al gauw tien-
duizenden euro’s per door crimina-
liteit getroffen individuele onder-
nemer. Daardoor is het beslist no-
dig in veiligheid te investeren. Dat 
het KVO een succesvol instrument 
is, begint steeds duidelijker te wor-
den. Elders zijn resultaten gemeten 
waaruit blijkt dat het aantal strafba-
re feiten is afgenomen. Het aantal 
inbraken nam in sommige gebieden 
af met maar liefst 77 procent! Daar-
naast levert samenwerking ook he-
le andere praktische voordelen op. 
Zo verbetert het contact tussen on-
dernemers en gemeente waardoor 
ook andere zaken ter sprake komen, 
waaronder de mogelijkheid van ge-
zamenlijke afvalinzameling en/of 
schoon houden van het terrein.
Fabian Nagtzaam wees erop dat er 
nu voortgang moet komen in het 
realiseren en uitvoeren van de ge-
maakte afspraken om de beschre-
ven maatregelen in het proces te 
implementeren. Doelstelling is om 
te komen tot hercertificering die 
over twee jaar zal plaatsvinden.

Na de toespraak van de MKB regio-
manager reikte Jan Bosschers, co-
ordinator Veiligheid en Handhaving 
bij de gemeente Uithoorn, de certi-
ficaten uit. De vertegenwoordigers 
van de deelnemende partijen lieten 
dit vervolgens graag even digitaal 
vastleggen, waarna één en ander in 
een informele sfeer met een hapje 
en een drankje werd beklonken.

Dronken automobilist 
beland in sloot
Uithoorn - Een 34-jarige automobilist is zondagmiddag 4 oktober rond halfzes, onder invloed van alcohol op de 
Noordammerweg, bij de provincialeweg N201 in een sloot terecht gekomen. Hij was vermoedelijk in slaap gevallen 
bij het verkeerslicht en schrok wakker toen het licht al even op groen stond. Hij gaf flink gas, vloog uit de bocht en 
kwam naast de weg terecht. Hij dat drie maal teveel gedronken en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Wellicht CU-deelname 
gemeenteraad
Uithoorn - Het gaat goed met de 
ChristenUnie in Nederland. Uit pei-
lingen blijkt dat de ChristenUnie er 
in de Tweede Kamer extra zetels bij 
zou krijgen als er nu verkiezingen 

zouden worden gehouden. Maar 
voordat er landelijke verkiezingen 
zijn, hebben we in maart eerst de 
verkiezingen voor de gemeente-
raad.

In Uithoorn overweegt de Christen-
Unie deel te nemen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen. ChristenUnie 
Amstelveen, waar Uithoorn onder 
valt, had enkele bijeenkomsten ge-
organiseerd om de meningen te pei-
len. De opkomst was groot en de re-
acties waren erg positief. Een aantal 
plaatselijke leden denkt nu serieus 
na over deelname aan de gemeen-
teraadsverkiezingen.

Expositie Keramiek en 
Schilderijen
Uithoorn - In de maanden Okto-
ber -November exposeren Ton Rö-
ling en Tini v Braak in het Bierhuis 
in de Schans in Uithoorn.
Tini v Braak exposeert haar kleurige 

vlakjes schilderijen van stadjes en 
vergezichten, zij heeft daar een ei-
gen stijl in ontwikkelt.
Ton Róling heeft zijn schilderijen, 
met als thema,,vlinders,, in velen va-

riaties ,op gehangen.
Beide schilderen al jaren met veel 
plezier ,alleen en in groepsverband 
bij het bekende,, Thamen collectief,, 
een schilder club in Uithoorn.
Het keramiek van Ton Röling zijn 
paddenstoelen en vazen met pad-
denstoelen motief.
De expo is leuk om te zien en de 
toegang is gratis op de openingstij-
den van de bierbrouwerij.



Regio - Sinds 24 september wordt 
de Aalsmeerbaan voor al het star-
tend vliegverkeer ingezet om de 
Kaagbaan te ontlasten. De Uit-
hoornse en Aalsmeerse wethouders 
Verheijen en Fransen waren onaan-
genaam verrast door deze maatre-
gel.

Acties van wethouders 
Aalsmeer en Uithoorn
Beide wethouders zetten zich sa-
men in om deze maatregel onge-
daan te maken. Momenteel wordt 
zware bestuurlijk druk uitgeoefend. 
Er is veelvuldig contact met het 
ministerie van Verkeer en Water-
staat, de Bestuurlijke Regie Schip-
hol (BRS) en met de Commissie Re-
gionaal Overleg Schiphol (CROS). 
Ook hebben beide wethouders hun 
gemeenteraden geïnformeerd. Die 

steunen hen bij hun acties om de 
maatregel terug te draaien. Zowel 
wethouder Verheijen als wethouder 
Fransen noemen de maatregel van 
Schiphol Group onaanvaardbaar. 
Ook zijn ze niet te spreken over de 
manier en de korte termijn waarop 
Schiphol de maatregelen aankon-
digde. De gezamenlijke bestuurlij-
ke druk leidt inmiddels tot bewe-
ging in Den Haag, waar Kamervra-
gen gesteld worden. Het is nog on-
bekend of dit ook tot terugdraaien 
van de maatregel leidt. Als dit niet 
het geval is, beraden de beide wet-
houders zich op nadere acties. De-
ze maatregel is voor hen ‘de druppel 
die de emmer doet overlopen’.

Wat ging vooraf?
Amsterdam Airport Schiphol heeft 
op aandringen van de Inspectie 

Verkeer en Waterstaat (IVW) en na 
overleg met de luchtvaartsector een 
maatregel genomen om te voor-
komen dat enkele normen van de 
handhavingspunten voor de geluid-
belasting ten zuiden van de Kaag-
baan overschreden worden. Dat be-
tekent dat de Kaagbaan met ingang 
van 24 september tot mogelijk het 
einde van het operationeel jaar (een 
operationeel jaar in de luchtvaart 
loopt van 1 november tot en met 
31 oktober) tussen 06.30 en 23.00 
uur bij zuidelijke wind veel minder 
wordt ingezet als startbaan. In deze 
periode wordt startend vliegverkeer 
van de Kaagbaan, afhankelijk van 
de weersomstandigheden, voorna-
melijk over de Aalsmeerbaan en in 
mindere mate over de Buitenvel-
dertbaan en de Zwanenburgbaan 
richting het zuiden geleid. Door dit 
aangepaste baangebruik zullen met 
name de inwoners van Aalsmeer, 
Uithoorn en  Amstelveen meer ge-
luidbelasting ondervinden. 

Klachten?
Als u overlast heeft dan kunt u kla-
gen 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 telefoonnum-
mer 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
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Gemeenten vechten voor terug-
draaien maatregel Schiphol

Buurtbewoners opgeschrikt door graafmachines

Alle bomen weg, en nu, 
gaat er gebouwd worden?
Uithoorn – Er wordt al zoveel jaren 
gepraat over woningbouw op het 
terrein van de melkfabriek. Er wordt 
al jaren en jaren gepraat over het 
project de Vinckenbuur. Maar wat 
er gebeurde, niets. Ook de buurt-
bewoners hoorden niets en weten 
niets. Tot vorige week blijkbaar want 
we ontvingen deze brief:
”Dinsdag 29 september werden wij 
de bewoners van de Thamerweg 
verrast met een grote graaf machine 
die alle bomen op het oude melk-
fabriek kwam weghalen. ’s Mid-
dags direct contact gezocht met de 
gemeente ,want wij (de bewoners) 
wisten weer eens van niets. Heel 
apart dat zo’n project als de Vin-
kenbuurt zo lang op zich laat wach-
ten. Terwijl wij al in 2007  tekeningen 
hebben gezien hoe het wellicht zou 
kunnen worden. Waarom duurt het 
allemaal zo lang? En waarom wor-
den we niet op de hoogte gehou-
den. Gaan we nu dan eindelijk bou-
wen op de Vleeshoek en het melk-
fabriek terrein, of is het een schijn 
beweging om ons zoet te houden? 
Ik weet dat er al meer dan 10 jaar 
gesproken word over huizen”, aldus 
de brief

Plannen
“Maar wat is de reden dat de ge-
meente de plannen niet goedkeurt?’, 
zo vervolgt de brief. “Het terrein was 
inmiddels prachtig begroeit met di-
verse bomen, en struiken Veel ver-

schillende vogels en andere dieren 
hadden er in middels een plek ge-
vonden. Vleermuizen, ijsvogels, ad-
den en zelfs de halsband parkieten 
woonde in het tijdelijke park .En nu 
wat gaat er nu gebeuren? De bo-
men zijn om. Word de boel nu een 
grote zandbak net als de vleeshoek? 
Dan kunnen ze over een paar jaar 
weer op ruimen .Want de ervaring 
leert dat het nog wel een paar jaar 
kan gaan duren voor de eerste paal 

de grond in gaat? En de begroeing 
gaat veel sneller.
Dus wie o wie gaat ons vertellen wat 
er gaat gebeuren? En wanneer?
Gemeente of bouw ontwikkelaar??
Werk samen aan een oplossing! 
Want wij worden het zat om als 
maar te wachten op verbetering! 
Voor wie zich geroepen voelt om 
hier iets over kwijt te willen graag 
een reactie!”, was getekend, Mariel-
le van Dijk uit Uithoorn.

Zo ziet het er nu uit, na het bezoek van de graafmachines

Zo zag het eruit voor de graafmachines kwamen

Brandje weer snel geblust 
in gebouwtje aan Vuurlijn

Uithoorn - Donderdagmiddag rond kwart over 4 was er een brandje in een gebouwtje aan de Vuurlijn. Brandweer 
rukte er voor uit maar bleek allemaal erg mee te vallen. Er was in het midden van het gebouw een afval brandje 
dat snel geblust was. (Foto Michael van Doorn) Raadsleden op bezoek bij 

“Weken in het groen”
Uithoorn - Afgelopen woensdag is 
een delegatie van leden uit de ‘Uit-
hoornse gemeenteraad op uitnodi-
ging van Land en Tuinbouw Organi-
satie (LTO Noord Glaskracht ) op be-
zoek geweest bij verschillende kwe-
kers in de gemeente Uithoorn. Van-
uit de raadscommissie economische 
visie was de wens uitgesproken om 
beter geïnformeerd te worden over 
het “Werken in het groen”. 
De delegatie is gestart bij Quakel 
Plant in De Kwakel. Het productie-
proces van Hedera’s werd bewon-
derd. Dit blijkt een arbeidsintensie-
ve teelt te zijn. Veel van het hand-
werk wordt zelfs uitbesteedt aan de 
sociale werkvoorziening in Utrecht. 
Hier worden wekelijks vele tiendui-
zenden stekjes handmatig gestoken 
en naar de kassen in De Kwakel ver-
voert waar de planten verder wor-

den afgekweekt. Na dit bezoek is de 
delegatie naar het bedrijf van Arno 
Turk op de Iepenlaan geweest om 
zijn phaleanopsis gewas (orchidee-
en) te bewonderen. Hier zag de de-
legatie een moderne kweker die met 
zijn tijd meegaat. Bij de gebroeders 
van Rijn hebben de raadsleden ge-
zien hoe op 3,5 hectare een prach-
tig rozengewas groeit. Ondanks de 
extreem moeilijke tijd voor de glas-
tuinbouw werken deze jonge onder-
nemers keihard aan de beste kwali-
teit voor hun rozen. Het naastgele-
gen bedrijf van PowerGrow kweekt 
paprika’s. Het is het eerste bedrijf in 
ons tuinbouwgebied dat niet in de 
sierteelt actief is. Het twaalf hecta-
re grote bedrijf is één van de mo-
dernste bedrijven op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Heel bijzon-
der is dat PowerGrow samen met 

Van Rijn Roses én het bedrijf van de 
gebr. Hartog (kwekers van Kentia’s, 
palmen) een EIGEN energiecen-
trale hebben ontwikkeld. Energie 
wordt maximaal benut. Niet alleen 
de warmte en elektriciteit voor de 
belichting in de drie bedrijven, maar 
ook een groot deel van de elektrici-
teit voor Kudelstaart komt van deze 
energiecentrale.
Het vrijkomende CO2 wordt ook 
voor het teeltproces ingezet. Aan 
het einde van de dag was er genoeg 
stof om na te praten. De raadsleden 
waren onder de indruk over de wij-
ze van moderne ondernemers in de-
ze sector binnen onze gemeente-
grenzen.
Opgedane kennis zal worden mee-
genomen in de behandeling van de 
economische visie die januari 2010 
op de agenda staat.

De Kwakel - op zaterdag 10 okto-
ber viert zanggroep The Bridges het 
40-jarig bestaan in de R.K. kerk in 
De Kwakel met een miniconcert.
Opgericht in 1969 als Jongerenkoor 
The Bridges heeft het koor een staat 
van dienst die er zijn mag. De koor-
zang mag dan voor velen wat “saai” 
overkomen, de 37 zingende leden 
van The Bridges zijn bijzonder en-
thousiast over het koor.  “De hele 
week is druk, maar de koorrepetitie 
op dinsdag is heilig”. Het koor heeft 
de Kwakelse  parochie als thuisba-
sis en verzorgt gemiddeld eens per 
drie weken de muziek en zang tij-
dens een viering in de kerk. Omdat 
de gemiddelde leeftijd van de koor-
zangers in al die jaren wat gestegen 

is noemt het koor zich “Midden-
koor”, een nieuwe benaming voor 
koren die het repertoire van jon-
gerenkoren een warm hart toedra-
gen en qua zangervaring al wat ge-
vorderd zijn. Dat repertoire varieert 
van een aantal liederen uit de be-
gintijd van het koor tot meer eigen-
tijds werk zoals “The Rose”, “The po-
wer of your love” en “For the beau-
ty of the earth (Rutter)”. De begelei-
ding bestaat uit een 3-koppig com-
bo met Andrea Kooijman, toetsen, 
Hans Brozius, gitaar en Anton Bak-
keren, drums.  De muzikale leiding 
is in handen van Leo van Rijt.
Vanwege het jubleum wordt The 
Bridges bijgestaan door drie ko-
ren uit de omgeving. Het koor Elc-

kerlyc uit Ouderkerk aan de Am-
stel, o.l.v. Laurens de Boer, Aurora 
uit Amstelveen o.l.v. Lous Zandvliet 
en Ackoord uit Uithoorn o.l.v. Mar-
jon Ittner. Tesamen goed voor meer 
dan 80 koorzangers. Elk koor zal tij-
dens het concert een aantal num-
mers uit het eigen repertoire bren-
gen. Daarbij worden tijdens de re-
petitie ‘s middags nog twee liede-
ren ingestudeerd die als één groot 
koor worden uitgevoerd. De geza-
menlijke repetitie in de kerk is vanaf 
half 4 al toegankelijk voor publiek, ‘s 
avonds om 19 u. begint het  eigenlij-
ke concert in de kerk aan het Kwa-
kelse pad in De Kwakel.
De toegang is zowel  ‘s middags  als  
‘s avonds gratis.

Jongerenkoor The Bridges 
viert veertigjarig bestaan
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Groep 7/8 van de Hoeksteen 
“goes America” in Uddel
Mijdrecht - Van dinsdag 29 sep-
tember tot vrijdag 2 oktober was het 
weer tijd voor het jaarlijks terugke-
rende kamp van groep 7 en 8 van 
de Hoeksteen. Dit jaar stond alles in 
het teken van Amerika!
In de klas hadden de kinderen al 
een t-shirt beschilderd met de Ame-
rikaanse vlag erop en daarin kwa-
men de kinderen op de dag van ver-
trek, bepakt en bezakt, vrolijk en op-
getogen het schoolplein op rennen.
Met auto’s vertrokken zij naar het 
“Caitwickerzand” in Uddel en daar 
aangekomen werd eerst de omge-
ving, de speeltuin, het bos en het 

voetbalveld verkend. Daarna wer-
den de bedden opgeschud en wer-
den er echte Amerikaanse hambur-
gers gegeten.
‘s Avonds was er een speurtocht 
door het bos en aan het eind van 
deze tocht werd de Amerikaanse 
vlag gevonden met daarbij een brief 
waarin stond, dat iedereen sterren 
kon verdienen voor de vlag, door 
aardig voor elkaar te zijn, goede op-
drachten te doen en door elkaar te 
helpen.
Verder waren er natuurlijk nog tal 
van activiteiten deze week waaron-
der nog een grote speurtocht over 

de hei, waarna de juf een grote ver-
rassing had en dat was een mooie 
skeltertocht met heel veel skelters 
achter elkaar.
Woensdagavond hebben de kinde-
ren heerlijk gegourmet en donder-
dagavond was het alweer tijd voor 
de bonte avond met allerlei optre-
dens en werd het kamphuis omge-
toverd tot een “casino” waar de kin-
deren een gokje konden wagen.
Een supergeslaagd en gezellig kamp 
waar ze met z’n allen met veel ple-
zier op terug kunnen kijken.
Juffen, bedankt voor dit leuke Ame-
rikaanse kamp!

Samenwerkingsovereenkomst Estafetteproject goedgekeurd

Roosendaal: “Met dit project 
wordt onze gemeente klaar-
gestoomd voor de toekomst”
De Ronde Venen – Met 15 stem-
men voor en 7 stemmen tegen is 
maandagavond jl de eerste gro-
te stap gezet naar het creëren van 
een groot nieuw sportcomplex aan 
de Driehoek en woningbouw bij Ar-
gon en CSW. Een mijlpaal voor col-
lege raad, dat ze er naar jaren van 
plannen maken, overleg, wijzigin-
gen, bezwaren, overleg, toch uit zijn 
gekomen.

Wethouder Bram Roosendaal ver-
woordde zijn blijdschap zo: “Met dit 
project wordt onze gemeente klaar-
gestoomd voor de toekomst. Dit 
plan is een parel van ons beleids-
plan. We hebben ons best gedaan 
iedereen er bij te betrekken. Helaas 
zullen er altijd mensen blijven die 
het er niet mee eens zijn. Als u vindt 
dat de zorgsectors (woningen, red) 
er moeten komen. Als u vindt dat er 
meer winkels moeten komen. Als u 
vindt dat de gemeente toekomst-
proef moet zijn, dan moet u dit plan 
steunen”, aldus Roosendaal.

Niet zomaar
Het kwam er echter niet zonder slag 
of stoot doorheen maandagavond. 
Maar liefst negen insprekers lieten 
zich horen. Voor- en tegenstanders. 
Simone Borgstede, groot tegenstan-
der namens de omwonenden van 
de Driehoek, was weer even duide-
lijk en fel als we van haar gewend 
zijn: “Na een paar overlegavonden 
met de bewoners was het oorver-
dovend stil in de Driehoek. Inmid-
dels moeten de omwonenden uit 
de raadstukken vernemen dat er nu 
18 voetbalvelden komen en een ijs-
baan. Wij weten helemaal van niets.
Dat klopt want onder de stukken 
staat dat de omwonenden nog niet 
zijn geïnformeerd. De spijker op de 
kop. Op aandringen van de raad is 
er gekeken naar allerlei aanpassin-
gen voor de meeste betrokkenen: 
bij de CSW velden is een laagje van 
de flats afgehaald voor de omwo-
nenden. Naar het trapveldje is ge-
keken om dat voor de omwonen-
den verteerbaar te maken. De ijs-
club krijgt zijn ijsbaan en CSW en 
Argon krijgen een verdubbeling van 
hun velden. En de omwonenden van 
de Driehoek? Wat krijgen wij? Hel-
maal niente, nada, niks. Alleen nog 
meer voetbalvelden en dus veel 
meer licht, geluid en verkeersover-
last. Wat ons wel duidelijk is gewor-
den, politici zijn niet opgewassen te-
gen de coalitiedruk. Als een zwaard 
van Damocles hangt dit boven elke 
beslissing. Onderhandelen tussen 
de partijen bepaalt het goed of af-
keuren van de plannen. Dat is ach-

terkamertjespolitiek ten voeten uit”. 
Individueel
Een heel ander geluid komt er van 
voorstanders. De voorzitter van Ar-
gon: “Kijken we naar het proces 
van het laatste jaar, dan zijn er veel 
voorstanders. IJsclub Nooitgedacht, 
CSW, Argon, VIB, Stichting Zorg-
centra DRV. Allemaal middelgrote 
tot grote verenigingen. In totaal be-
hartigen zij de belangen van naar 
schatting 4000 tot 500 inwoners.
Kijken we naar de tegenstanders, 
dat zijn voor het overgrote deel indi-
viduele bewoners. Ze zijn in groten 
getale aanwezig en laten zich ho-
ren. Ik roep echter de raad op zich 
goed te realiseren dat het hier gaat 
om individuele belangen. Welk be-
lang dient de raad en het college? 
Mij lijkt het algemeen belang. Niet 
het belang van ongeveer 200 bewo-
ners van de directe omgeving.

Leden van de raad. Ook u bent waar-
schijnlijk, net als ik, onder de indruk 
van de vlammende betogen van de-
ze omwonenden en leden van de 
Droehoek. Allen met hun eigen, per-
soonlijke belang. Ik hoop dat u zich 
echter bij uw uiteindelijke beslissing 
ook wilt laten leiden door het grote 
belang van de inwoners van die an-
dere 8800 woningen, de lokale mid-
denstand en alle verenigingen in De 
Ronde Venen. Want, of je nu mee-
verhuist naar de Driehoek of niet, 
iedere vereniging is afhankelijk van 
nieuwe aanwas van jonge mensen. 
En die komen voort uit een groeien-
de gemeenschap. Het estafettepro-
ject kan bijdragen aan die noodza-
kelijke groeiende en bloeiende ge-
meenschap. Leden van de raad, 
neem uw verantwoording en durf te 
besluiten in het gemeenschappelijk 
belang. Voor het project dus.” 

Blijven bouwen
De raad was en bleef verdeeld. Maar 
niet alleen de raad, ook raadsfrac-
ties waren duidelijk verdeeld. Het 
CDA was weer verdeeld, drie voor 
en drie tegen. Ronde Venen Belang: 
3 voor en 1 tegen. Hoewel de tegen-
stemmer, raadslid Koedam, vroeg-
tijdig de vergadering verliet en het 
stemmen niet afwachtte.

D66 speelde een politiek spel en 
had er duidelijk plezier in dat de co-
alitie zo verdeeld was en strooide de 
hele avond zout in de wonden.
Van Loo sprak namens de voorstan-
ders van zijn fractie: “Als we onze 
gemeente activiteiten levendig wil-
len houden moeten we bouwen. Hij 
diende een amendement in waarin 
de raad het college dan de opdracht 

gaf om enkele zaken in het plan te 
wijzigen zoals de helft van een trap-
veldje in Wilnis moet blijven be-
staan. De hoogbouw in Wilnis wordt 
een laagje minder (men kiest voor 
variant 8) en er komt een ijsbaan.

Grote broek
Houmes D66 was tegen het plan. 
Had een heel betoog, met voor-
al steken onder water naar de ver-
deeldheid van enkele fracties. Ja, 
niet zo moeilijk voor een eenmans-
fractie, zelfs geen steunfractie. Hij 
zal geen andere meningen horen in 
zijn fractie. Echter toen hij nog deel 
uit maakte van de fractie de Combi-
natie was hij vaak de dissident die 
tegen was als de anderen voor wa-
ren en andersom. 
Dus eigenlijk was het meer van: 
de pot verwijt de ketel. Maar goed, 
Houmes was tegen. Hij zei zelfs: 
“Het estafetteproject is een zooitje”. 
Waarvan akte.

Ook Schouten van de CU/SGP vond 
het een feest om het CDA te kiete-
len met haar verdeeldheid en tegen 
de fractievoorzitter van RVB zei hij: 
“Volgens mij weet Goldhoorn niet 
waar dit over gaat met dit estafet-
teproject”

De VVD was duidelijk, dat waren ze 
van het begin af aan al. Zij vinden 
het een goed plan: “een plan met vi-
sie en durf. Er is een minkant bij ie-
der plan. Laten we er gewoon voor 
gaan.
In het begin vonden we het een 
goed plan, maar nu blijkt dat het fi-
nancieel niet haalbaar is, zijn we te-
gen.”

Goldhoorn van RVB was met twee 
fractiegenoten voor het plan. 
Koedam was tegen en volgens zijn 
fractievoorzitter omdat hij denkt dat 
het een financieel fiasco wordt.” 

“En als uw fractiegenoot later nu 
eens gelijk blijkt te hebben”, zo vroeg 
Schreurs. “Wel, dan heb ik een pro-
bleem”, zo zei Goldhoorn lachend. 

Schreurs: “Wij hebben dit plan van-
af het begin gesteund. We hebben 
gekeken naar de aangedragen al-
ternatieven, maar die konden niet. 
Wij zijn positief. We zullen dan ook 
voor het amendement van een deel 
van het CDA stemmen en dus voor 
het plan.

Met 15 voor en 7 tegen werd en het 
amendement en het voorstel aange-
nomen. Een belangrijke eerste stap 
is gezet.

Raadslid Koedam: Verliet voor de 
stemming de vergadering.

Raadslid Schreurs: Wij zijn voor. Wethouder Bram Roosendaal: Blij 
met dit besluit.

Bewoners Baambrugse Zuwe en Plashoeve vragen om hulp

“Red wegzinkend eiland 
met bestemming natuur!”
Vinkeveen – Al weer ruim een 
maand geleden heeft een deel van 
de bewoners van de Baambrugse 
Zuwe en Arkenpark de Plashoeve 
een brief gestuurd naar de gemeen-
te De Ronde Venen, naar de Provin-
cie Utrecht afdeling natuur, land-
schap en water, naar natuurmonu-
menten afdeling Utrecht en naar de 
eigenaar van het wegzinkende ei-
land Bulten.
Zij schrijven: “Als bewoners van de 
Baambrugse Zuwe en Arkenpark de 
Plashoeve maken wij ons al enige 
maanden ernstige zorgen over het 
in het water langzaam wegzakken 
van het eiland rechts voor de haven 
van de Plashoeve.

Dit eiland ligt in het midden van 
het water tussen de bewoners van 
de Baambrugse Zuwe 171, 173, 175 
en de bewoners van Arkenpark de 

Plashoeve 16 a en 16 b.
Het eiland heeft in het bestem-
mingsplan gelukkig een natuurbe-
stemming. Het is ook een bijzon-
der stukje natuur. Zomers en ’s win-
ters nestelen diverse vogels zich op 
deze plek, waaronder een koppel 
zwarte zwanen, diverse waterhoen-
tjes, ganzen, eenden, futen e.d.”, al-
dus de brief.

Wegzinken
“Het is ons in de loop van een aan-
tal jaren opgevallen”, zo vervolgt de 
brief, “dat het eiland in korte tijd aan 
het wegzinken is, waardoor er in-
middels al een scheur is ontstaan 
waardoor het eiland in twee delen is 
gesplitst. Het riet dat het eiland ooit 
omringde en dat voorkwam dat het 
eilandje afbrokkelde, is verdwenen.
Het is bijzonder spijtig voor alle zich 
huisvestende vogels als dit eiland-

je definitief in het water verdwijnt. 
Daarbij voorkomt dit eilandje dat 
schepen, op weg naar de jachtha-
ven Plashoeve, onevenredig hard 
varen en vormt dus een natuurlijke 
rem. Wij verzoeken u, om de eige-
naar, indien hij en voorzover hij on-
derhoudsplichtig is aan dit natuur-
gebied, hem als gemeentebestuur 
te houden aan dit onderhoud, con-
form de andere eilanden die be-
schermd natuurgebied zijn.

Indien hij en voorzover hij niet on-
derhoudsplichtig is aan dit natuur-
gebied, dan verzoeken wij u als ge-
meentebestuur dit natuurgebied in 
stand te houden conform de ande-
re eilanden die aangemerkt zijn als 
beschermd natuurgebied”, aldus de 
brief.
Tot op heden is er nog geen ant-
woord ontvangen.

Man overvallen, politie 
zoekt getuigen
Mijdrecht – Een man werd op zon-
dagavond 4 oktober op straat over-
vallen. De verdachten gingen er 
zonder buit vandoor.

Rond 22.15 uur parkeerde een man 
uit Mijdrecht zijn auto voor zijn wo-
ning aan de Maarschalkstraat. Hij 
had rond 22.00 uur zijn restaurant 
gesloten en was daarna naar huis 
gegaan. Hij stapte uit en zag dat uit 
de richting van de Prinses Marijkel-
aan drie jongens op hem af kwamen 
rennen. Zij bedreigden hem met 
een vuurwapen en een slagwapen 
en eisten geld. De Mijdrechter zag 
echter direct dat het vuurwapen nep 
was en besloot de tegenaanval in te 
zetten. Daar schrok het drietal ken-
nelijk zo van, dat het er te voet van-
doorging. Zij renden allen een an-
dere kant op en de Mijdrechter ren-
de achter één van hen aan. De jon-
gen rende een portiek van een flat 
aan de Johan van Renessestraat in, 
daar gaf de Mijdrechter de achter-
volging op en belde 112.

Direct gingen meerdere politie-een-
heden ter plaatse. Zij stelden een 
onderzoek in de omgeving in, waar-
bij ook een politiehond werd inge-
zet, maar de verdachten werden 
niet meer aangetroffen.

De verdachten waren drie jongens 
van rond de 14/15 jaar, twee van 
rond 1.70 meter en één van onge-

veer 1.60 meter. Twee van hen had-
den een capuchon over hun hoofd 
de derde een bivakmuts. In ieder 
geval één van de verdachten had 
een lichtgetinte huidskleur.

Aan getuigen van de overval en aan 
mensen die op of in de omgeving 
van de Maarschalkstraat iets ver-
dachts hebben gezien of de ver-
dachten menen te herkennen, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie van district Rijn & Venen 
op telefoonnummer 0900-8844 of 
via Meld Misdaad Anoniem op te-
lefoonnummer 0800-7000.

Zakkenrollerij bij 
Zijdelwaardplein

Uithoorn - Een inwoonster uit 
Uithoorn is donderdagavond 
1 oktober op het Zijdelwaard-
plein het slachtoffer geworden 
van een zakkenroller. Haar por-

temonnee werd uit haar tas ge-
haald. Vrijdagmorgen overkwam 
een bejaarde vrouw in dit win-
kelcentrum winkelcentrum het-
zelfde.
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Zoals u bekend heeft de VVD samen met De 
Combinatie een motie ingediend. Van u als 
raadsleden wordt verwacht een beslissing te 
nemen om wel of niet mee te werken aan een 
projectbesluit. Met deze brief willen we de 
stand van zaken en het gevolg van een even-
tueel projectbesluit nogmaals bij u onder de 
aandacht brengen en verduidelijken. Voorts 
heeft de winkeliersvereniging op haar kosten 
een gerenommeerd bureau gevraagd de eer-
dere onderzoeken/rapporten (Detailhandels- 
en Structuurvisie) op actualiteit te beoordelen 
en haar visie of aanvulling hierop te geven. Dit 
onderzoek c.q. de resultaten hiervan zullen 
wij u op korte termijn toe sturen.

1.	 In het verleden zijn er aan de voormalige
kleine buurtsupermarkt (Herenweg 71) en elek-
tronicabedrijf Koeleman (Herenweg 73) vrijstel-
lingen verleend om de verkoopruimte, magazijn
en werkplaats uit te breiden. Deze vrijstellingen
waren	 	alleen van toepassing op hoe de panden
toen gebruikt werden, te weten het exploiteren van
een kleine buurtsupermarkt (Herenweg 71) en het
exploiteren van een elektronicabedrijf (Herenweg
73). Beide locaties zijn hierdoor niet geschikt voor
het exploiteren van een grote supermarkt van ca.
900m2 zoals nu de bedoeling is in de huidige plan-
nen van dhr. Theijsmeijer. Hierdoor is de eerdere
aangevraagde bouwvergunning dan ook onjuist.
Plannen voor een grote volwaardige supermarkt
dienen getoetst te worden aan het geldende be-
stemmingsplan en de eigen beleidsregels van de
gemeente. Op grond van het huidige bestem-
mingsplan kan de bouwvergunning niet worden
verleend. We noemen hieronder enkele van de
vele punten waarmee een bouwvergunning voor
een grote volwaardige supermarkt in strijd is met
het bestemmingsplan.

2.	 De huidige bestemming van Herenweg 71 en
73 is ‘bebouwing met winkelhuizen’. Dit betekent
een gebouw, waarbij er nadrukkelijk een inpan-
dige verbinding aanwezig dient te zijn tussen de
winkel (beneden) en het woonhuis (boven). Met
andere woorden: in de winkel(ruimte) dient een
trap te zijn, waarmee men naar het woonhuis bo-
ven kan. Zelfs al zou die trap worden geplaatst dan
nog geldt dat de binding met de bovenliggende
woningen essentieel moet zijn voor het gebruik
als supermarkt. Vroeger was die binding met een
buurtsuper wel aan de orde maar voor een AH su-
permarkt zal dit nooit het geval zijn.

3.	 Het huidige bestemmingsplan geeft aan dat de
tuinen achter de hoofdgebouwen (de stenen win-
kelhuizen, Herenweg 71 (ca. 225 m2) en Herenweg
73 (ca. 225m2)) elk	 	 maximaal met 75m2 (totaal
beide locaties 150m2) bebouwd mogen worden.
Samen met de hoofdgebouwen mag de totale be-
bouwing op beide adressen maximaal ca. 600m2

zijn. Voor de goede orde, dit betreft alle bebouwing
zowel winkel-, als magazijnruimte. Het realiseren
van een supermarkt van ca 900 m2 past/kan dus
absoluut niet binnen het geldende bestemmings-
plan.

4.	 Ook zegt het bestemmingsplan dat op de gron-
den gelegen aan de Herenweg een maximale op-
pervlakteverharding van 18m2 per perceel is toe-
gestaan t.b.v. bijv. parkeren. Dit betekent dat er in
het huidige bestemmingsplan geen mogelijkheid
is meer dan 18m² parkeerterrein te realiseren op
‘eigen terrein’. Dit terwijl er, om aan de algemene
norm voor supermarkten te voldoen, minstens ca.
41 parkeerplaatsen t.b.v. een dergelijke super-
markt moeten worden aangelegd op eigen terrein
(de aanvrager gaat overigens voorbij aan de norm
en heeft in zijn plannen slechts 25 parkeerplaatsen
opgenomen, naar eigen zeggen 20 voor de super-
markt en 5 voor de coffeecorner. Op het perceel
waarop de ten onrechte verleende bouwvergun-
ning betrekking heeft wordt nota bene slechts
voorzien in 13 parkeerplaatsen.

Indien u als raad toestaat dat voorliggende motie
resulteert in een besluit een bestemmingsplanpro-
cedure te starten, en dus besluit medewerking te
verlenen aan de komst van een supermarkt aan
de Herenweg, dan gooit u uw eigen goed onder-
bouwde beleid te grabbel en dient u zich terdege
bewust te zijn van de gevolgen die dit met zich
meebrengt, te weten:

1. Consequenties als gevolg van het creëren 
van parkeerplaatsen.
Uit de bouwaanvraag/tekening blijkt dat aanvrager
op de Herenweg 71 (aan de kant van de Kerklaan)
13 parkeerplaatsen		en ook één extra op- en afrit
t.b.v. het parkeren (naast de al bestaande, maar
de laatste tijd niet meer gebruikte, op- en afrit) wil
aanleggen. Op Herenweg 75 zouden 12 parkeer-
plaatsen moeten worden aangelegd, en ook hier
moet een extra op- en afrit t.b.v. het parkeren ko-
men. Hierdoor ontstaan op (te) korte afstand van
de toch al zeer drukke kruising Herenweg met de
Kerklaan dus minstens 3 (extra) op- en afritten.
Het gevolg hiervan is een verkeerschaos en ver-
keersonveilige situatie die niet is te overzien. Gelet
het feit dat een supermarkt van de bedoelde om-
vang ca 6000 – 8000 consumenten per week trekt,
waarvan 60% met de auto komt, komt dit neer op
dagelijks ca. 600 – 800 extra auto’s. Dit staat gelijk
aan toename van het aantal van tenminste 1.200 tot

1.600 verkeersbewegingen op/nabij de genoemde
kruising; auto’s die op weg zijn naar of van deze
supermarkt. Voor eenieder moge duidelijk zijn dat
de voorgenomen 25 parkeerplaatsen hier niet op
berekend zijn. Zelfs bij aanleg van 41 minimaal
volgens de norm vereiste parkeerplaatsen voor de
supermarkt (vermeerderd met de extra parkeer-
plaatsen voor de coffeecorner) is het de vraag of
een dergelijke toename van de verkeersstromen
op deze locatie op een goede en veilige wijze kun-
nen worden verwerkt. Noodzakelijk objectief on-
derzoek zal naar onze mening uitwijzen dat dit op
deze locatie niet mogelijk c.q. wenselijk is.

2. Consequenties voor de winkeliers van win-
kelcentrum Zuiderwaard
a.	 Voor dit punt verwijzen we naar uw eigen vast-
gestelde beleid. De Detailhandelstructuurvisie en
Structuurvisie Centrum Vinkeveen welke door u
als raad in respectievelijk november 2006 en au-
gustus 2007 zijn goedgekeurd en aangenomen.
Hierin staat letterlijk dat de komst van een super-
markt, ongeacht welke formule, aan de Herenweg
niet wenselijk is en dat dit ernstige gevolgen zal
hebben voor de winkeliers van winkelcentrum Zui-
derwaard. Met andere woorden: dit zal leiden tot
ontwrichting van de detailhandelsstructuur en het
bestaande voorzieningenniveau en zal de positie
op dit gebied t.o.v. Mijdrecht niet ten goede ko-
men
b.	 Daarnaast worden, door de komst van een (Full-
service) supermarkt aan de Herenweg, ook onze
toekomstperspectieven (lees overlevingskansen)
als winkeliers in Zuiderwaard beperkt. Een su-
permarkt is zoals algemeen bekend de grootste
trekker van het winkelcentrum. Als er een (Full-
service) supermarkt aan de Herenweg gevestigd
wordt, betekent dit dat de bestaande koopstromen
veranderen en in dit geval het aantal klanten dat
winkelcentrum Zuiderwaard zal bezoeken dras-
tisch zal verminderen. Het gevolg hiervan is dat de
omzetten in Zuiderwaard zullen afnemen, perso-
neel ontslagen moet worden en er winkels zullen
moeten sluiten. Voor deze winkels zullen moeilijk
of geen nieuwe huurders gevonden kunnen wor-
den, met leegstand en dus verpaupering van Zui-
derwaard, het centrale winkelhart van Vinkeveen,
als direct gevolg. Consequenties van voorgaande
voor inwoners van Vinkeveen is verslechtering van
het voorzieningenniveau waardoor zij voor com-
pleet aanbod van zowel dagelijkse boodschappen
als aanvullende producten en diensten aangewe-
zen zijn op de voorzieningen in overige kernen
van de gemeente De Ronde Venen. Resultaat: een
vicieuze cirkel die leidt tot een onomkeerbare en
constante verdere verslechtering van de detail-
handelstructuur/voorzieningen in Vinkeveen en
al maar verslechterde positie t.o.v. andere kernen
waaronder Mijdrecht.
Dit alles terwijl Syntrus Achmea (eigenaresse van
het winkelcentrum) heeft aangegeven dat ze graag
willen investeren in Vinkeveen meer concreet in
winkelcentrum Zuiderwaard. Insteek is daarbij
winkelcentrum Zuiderwaard uit te breiden en extra
winkels, waaronder een supermarkt in het lagere
prijssegment (discounter) toe te voegen zoals op-
genomen in de Detailhandelstructuurvisie.

U ziet de motie c.q. het projectbesluit dat de motie
beoogt, heeft verstrekkende negatieve gevolgen.
Wij hopen dat u als raad inziet wat deze gevolgen
exact zijn en wat het met deze motie beoogde pro-
jectbesluit betekent.
Wij begrijpen aan de andere kant ook dat u wat wilt
doen om de verdere verpaupering van de panden
aan de Herenweg 71 en 73 tegen te gaan. Ster-
ker, wij zijn het hier geheel mee eens. Echter, wij
kunnen ons niet voorstellen dat u uw eerder wel-
overwogen en gedegen onderbouwde beleid rück-
sichtslos aan de kant zet voor slechts één moge-
lijke invulling van de ‘Koeleman’ locatie. Helemaal
gezien de verregaande negatieve gevolgen die nu
net dit specifieke plan heeft. Naar onze mening zou
het niet zo moeten zijn dat hiervoor alle bezwaren
aan de kant geschoven moeten worden.
Daarbij zijn wij van mening dat de eigenaar van het
pand, ook als zijn plan voor een supermarkt geen
doorgang kan vinden, absoluut in staat geacht
mag/kan worden tot een nieuw plan te komen dat
zonder problemen wel op deze plek verwezenlijkt
kan/mag worden. Zo weten wij van Jan Boelaart
(eigenaar van de HUBO) dat hij al meerdere malen
bij dhr. Theijsmeijer heeft aangegeven zich graag
te willen vestigen op deze locatie.
Tot slot merken wij op dat het ons verbaast en te-
leurstelt dat de wethouder tot op heden niet met
ons is in gesprek is getreden en wil treden. Onze
pogingen/officiële verzoeken hiertoe zijn tot op
heden altijd structureel afgewezen. Op deze wijze
gaat kostbare tijd verloren t.b.v. de renovatie/up-
grading,		uitbreiding en invulling van Zuiderwaard
en mogelijke alternatieve invullingen m.b.t. de
Koeleman locatie.
Wij vertrouwen erop dat u in het belang van Vin-
keveen haar inwoners en winkeliers een wel-
overwogen, goede en op gedegen onderbouwing
gestoelde beslissing neemt. Deze brief als ook de
aanvulling op de eerdere onderzoeken/rapporten
van MKB-reva dat wij u spoedig zullen toesturen
dient u hierbij van de juiste en gedegen informatie
te voorzien.

Bestuur winkeliersvereniging Zuiderwaard

open brief aan de raad
van winkeliers van Zuiderwaard
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 Ja! Ja! de grote finale

Wij zijn aangeland bij 
de finale van de kwestie 
Herindeling. Ja! Ja! 

Allereerst mijn excuus voor deze lange Ja! Ja! 
Het gaat om een groot belang. Het gaat om 
een heel groot belang! Ja! Ja! Het is duidelijk. 
Burgemeester en Wethouders zijn voor de 
GRV (grote variant met Abcoude, Breukelen en 
Loenen). De Rondeveners zijn faliekant tegen 
welke herindeling dan ook en als het dan toch 
moet dan maar met Abcoude erbij. Ja! Ja! Ik denk 
dat de aanwezige Rondeveners bij de vergadering 
op 30 september in de Meijert in Mijdrecht met 
rood en groen goed duidelijk hebben gemaakt 
dat ze in overweldigende meerderheid tegen de 
voorgestelde herindelingen zijn (90%+ tegen). 
Prachtig! Eindelijk waren er heel veel mensen bij 
de vergadering. Eindelijk konden veel mensen 
aan de hand van steekhoudende argumenten 
hun mening geven over de herindeling. Er waren 
toch ongeveer 200 Rondeveners. Maar goed, 
daarvan waren er zeker 50 belanghebbenden, 
zoals B&W zonder Bram Roosendaal (die zag 
de bui al hangen zeker) en raadsleden en 
ambtenaren. Niemand had zoveel mensen 
verwacht, maar deze keer was duidelijk dat het er 
om ging en dus hebben veel meer Rondeveners 
de moeite genomen om naar de Meijert te gaan. 
Ja! Ja! Het gaat erom. De tijd om nog iets te doen 
tegen de herindeling is ongelooflijk kort. Moet je 
nagaan. Na deze vergadering op 30 september 
is er al een voorbereidende vergadering van de 
Herindelingcommissie 6 dagen later. Maar 3 
werkdagen om verslag te doen, te verzenden en 
te bestuderen en een antwoord te formuleren. 
Waanzinnig kort voor zo’n onderwerp met zulke 
verstrekkende gevolgen. Eindelijk was het voor 
en tegen eens wat verder uitgediept zodat de 
Rondeveners konden begrijpen wat het in zou 
houden als wij zouden samengaan met Abcoude, 
Loenen en Breukelen in de GRV Ja! Ja! Het komt 
er uiteindelijk op neer dat onze rijke gemeente 
moet opdraaien voor de armoede in de drie 
andere gemeentes. 
Het komt er op neer dat de Rondeveners moeten 
bloeden voor het niet uit te voeren beleid van 
het Rijk. Toch? Ja! Ja! Dus bepaalt Den Haag 
uiteindelijk wat er moet gebeuren tegen de wil 
van de Rondeveners in. Maar mensen, wij hebben 
gelukkig ook nog wakkere politici. Ja! Ja! Jan 
v. ’t Loo is namens het CDA (6 zetels) faliekant 
tegen de GRV. Kost veel te veel. Ronde Venen 
Belang (4 zetels) bij monde van Anco Goldhoorn 
was faliekant tegen de GRV ( van het begin af 
aan). Veel te duur en onlogisch. De Combinatie 
(4 zetels) van P.v.d.A. Ernst Schreurs en mevr. 
Marja Buul en GroenLinks Wim Klaassen (was 
er ook nog 10 minuten) en fractievoorzitter, 
woordvoerder, Antoine Doezé. (Een zwevende 
grootheid zonder achterban). (Raar bij elkaar 
geraapt stelletje moet ik zeggen). (Hij had niets 
anders te doen). Ze zijn vóór, omdat ze het zielig 
vinden en die andere gemeenten geholpen 
moeten worden en omdat het beter voor ons 
zou zijn. Ja! Ja! Gemeentebelangen (2 zetels) bij 
monde van Bert van Broekhuijsen was aldoor 
en ook nu uiteraard tegen omdat het absoluut 
geen verbetering inhoudt. De VVD bij monde 
van Rob Blans (4zetels) kon kennelijk haar eigen 
VVD burgemeester niet afvallen en was op echt 
onduidelijke gronden voor. 
De Christenuni-SGP (2 zetels), vertegenwoordigd 
door Hendrik Palm, was helder (zoals altijd) zag 
geen verbetering en was dus duidelijk tegen. 
Cees Houmes (1 zetel) was vanaf het begin voor. 
De angst bestaat dat je dan over 10 jaar weer 
met een herindeling zit. Hij hield een vurig betoog 
maar twee minuten is voor hem tekort en de 
voorzitter liet hem lekker doorpraten. (Waarom?). 
(Ik denk omdat hij vóór was). Toon v.d. Meer 
(1 zetel). De enige die echt voor Vinkeveen 
opkomt, beraadt zich nog. Overweegt met zijn 
VVW leden of hij voor de GRV zal stemmen of 
er tegen (democratisch in ieder geval). Ja! Ja! 
Als ik de stemming zo peil dan 14+ Toon van de 
Raadsleden tegen en maar 8 leden voor. Bam! 
Bam! Dat komt aan! Daar zijn de Rondeveners 
blij mee. Erg blij. Maar de burgemeester niet. 
Ja! Ja! Het was een groot spel. Duidelijk een 
heel groot politiekspel dat er op gericht was om 
ons Rondeveners zand in de ogen te strooien. 
Ja! Ja! Vermakelijk om te zien hoe de voorzitter 
van die avond zich in alle bochten wrong om 
de grote variant (GRV) erdoor te jassen. Ja! Ja! 
De grote variant moest erdoor komen. Lachen. 
Dat lukte niet. Dat lukt helemaal niet. Het was 
een geweldige nederlaag voor de burgemeester 
en haar team: de adviseur en tevens voorzitter, 
de voorlichter en secretaris en natuurlijk De 
Provincie Utrecht. Er is geen draagvlak. Ze wilden 
ook geen referendum houden. Waarom niet? 
Maar het blijft, zeg maar gerust een daverende 
NEDERLAAG!!!! Maar wij zijn nog niet klaar!!! Wij 
moeten nog steeds oppassen. Voor trucen. Ja! Ja! 
Nu het spel. Het politieke spel. 
Leg de krant anders maar even weg en lees 
straks weer even verder. Of niet. Toch? De zaal 
was behoorlijk vol. Op de tafels lagen voor elke 
stoel 2 vouwblaadjes, een rood en een groen. 
Daar moest mee gestemd worden. Groen voor 
en rood tegen de stelling. Er waren 8 stellingen 
die door de fractievoorzitters twee aan twee 
werden toegelicht. Leuk was de keuze van een 
fractievoorzitter tegen de GRV en een voor. 
De voorzitter van de avond stelde zich voor als 
onpartijdig. Ja! Ja! Wiens brood men eet wiens 
taal men spreekt is een bekend spreekwoord. 
Dat bleek al snel en de stellingen waren ook een 

gerichte keuze naar de GRV!! Er moest een grote 
variant uit komen dat bleek uit alles. Goed, nu de 
stellingen.
De 1ste stelling: Een kleine gemeente is uitstekend 
in staat de verkeers- en mobiliteitsproblemen 
op te lossen. (Slaat nergens op). Wat is een 
kleine gemeente? DRV is een middelgrote 
gemeente. Maar goed. Rob Blans VVD (voor 
GRV) had een slap verhaal. Deed alleen maar 
vooronderstellingen en gaf geen duidelijke 
argumenten. Hendrik Palm (tegen GRV) sterk en 
duidelijk zoals altijd, gaf aan dat grote noch kleine 
gemeenten daar iets over te zeggen hadden. De 
stemming 90+% groen, (dus voor) applaus! We 
wisten niet wat we zagen, het leek Oost-Europa 
wel. Wat een afgang voor B&W.
De voorzitter liep naar enkele tegenstemmers toe 
om enkele rode meningen te peilen en niet teveel 
groenen. (Dat is het spel, kijk! Zo gaat dat. Ja! 
Ja! Want dat komt in het verslag). Zo word je nu 
door de politiek bedonderd als je niet oppast. Ja! 
Ja! Je merkte duidelijk dat hij er alles aan deed 
om de stemming naar de GRV (Grote variant) te 
loodsen. Daar wordt hij voor betaald. Ja! Ja! Zo 
gaat dat. Slim hoor.
De 2e Stelling: Het vitaal houden van het landelijk 
gebied is gebaat bij een grote gemeente. 
Stemming (90+% rood, dus tegen.) Bam! Bam! 
Vanuit het publiek veel bijval voor het idee om 
niet op te gaan in een GRV. Weer een misser van 
jewelste voor B&W. 
De 3e stelling: Een grote gemeente kan beter 
presteren. Inleiding door Bert van Broekhuijsen 
(tegen GRV) en Douzé voor. 
Bert vond dat het niet nodig is groter te worden 
omdat onze gemeente bij goed beleid goed 
kan presteren. Douzé vond dat onze gemeente 
de andere gemeenten moest helpen en dat de 
eerder gekozen weg van voor de GRV zonder 
de juiste kennis voor die keuze maar moest 
worden voortgezet. Hij ziet zichzelf wel zitten 
(90+% rood, dus faliekant tegen). Bam! Bam! 
Dat deed zeer. Derde nederlaag voor B&W. 
Weer dezelfde procedure van de voorzitter veel 
vragen aan voorstemmers( groen) en weinig 
aan tegenstemmers(rood). 4e Stelling. Een grote 
gemeente kan de belangen van haar inwoners 
beter behartigen. Ineens geen stemming. Handige 
vogel die voorzitter. Ja! Ja! Ik vroeg hem tussen 
neus en lippen door “Geen stemming?” Nee! Dat 
doen wij niet aldoor. Ha! Ha! Dat is lachen. Dan 
was er geheid weer 90+% rood, dus tegen, te 
zien geweest.
Na de pauze De 5e stelling: (een linke). Het is 
logisch alle groen gemeentes tussen Amsterdam 
en Utrecht bij elkaar te voegen. Wel stemming 
maar geen stemmers.(Een soortement van CBR, 
rijexamenvraag). Niet duidelijk. Ingeleid door 
Anco Goldhoorn (duidelijk tegen de GRV omdat 
het in het geheel geen verbetering brengt en veel 
geld zal kosten en Cees Houmes een verwoed 
pleiter voor een GRV. Hij is er van begin af aan 
voor en hij wuift de bezwaren van de bewoners 
een beetje weg (een prima raadslid die alles 
goed voorbereidt). Weer geen stemming. 
Maar hoe meer sprekers uit de zaal hoe meer 
tegenstanders. 
De 6e stelling: Met welke gemeente we 
samenwerken maakt niet uit (slim hè?), het gaat 
om optimale dienstverlening. (Op die stelling 
hebben ze lang zitten broeden. Hoe maken wij ze 
in de war. De Rondeveners waren niet in de war 
te brengen). Met andere woorden: wij moeten 
zondermeer samenwerken. Geen stemming 
meer. Raar toch? De aanwezigen voorzagen geen 
verbetering wanneer er samen wordt gegaan in 
de GRV.
De 7e stelling: Financiën spelen bij een herindeling 
een ondergeschikte rol. Daar dacht Jan v. ’t Loo 
van het CDA heel anders over. Het hele project 
zou De Ronde Venen enkel tientallen miljoenen 
gaan kosten rekende hij voor, terwijl Den Haag 
niet compenseerde. Dat is lastig. Dus geen GRV. 
Toon van der meer zag voor de arme gemeente 
Abcoude wel voordelen, net zoals indertijd voor 
Vinkeveen. Ja! Ja! Uit de zaal bleek wel dat men 
faliekant tegen was. Er werd niet meer gestemd. 
Dan zou de tegenstand tegen de GRV te duidelijk 
zichtbaar worden. Conclusie. De bevolking is 
faliekant tegen. Maar wat doet de Raad en 
wat doet straks de regering. Schuiven ze de 
mening van de raadsleden en de mening van de 
bevolking gewoon opzij? Het kan zomaar. Toch? 
Het politieke leven is steeds korter, hoewel je dat 
hier in onze gemeente niet zou zeggen, en er 
is landelijk en Europees zeer veel aan de hand. 
Daar moeten we kennelijk ook rekening mee 
houden. Ik kom wel eens in België en daar is ook 
een herindeling geweest 7 jaar geleden. Liefst 9 
gemeentes werden samengevoegd. 
Hoeveel mensen wonen er nu? Raden? Ja! Ja! Ik 
hou het nog even geheim. Je gelooft het niet. Ik 
geloofde het ook niet. 3000 inwoners. Ik ben geen 
nul vergeten. Conclusie: de aanwezigen voelden 
niets voor de GRV (Grote variant). Je gelooft het 
niet. Ik ben voor de grote variant. Eindelijk krijgen 
wij dan een ander bestuur en zal er anders 
bestuurd gaan worden, toch? Dan is het uit met 
de vriendjespolitiek. Dan is het uit met zo’n over 
het paard getild project als de verbouwing van 
het Haitsmaplein. Andere wethouders. Hoera! 
Andere burgemeester. Hoera! Andere raadsleden. 
Hoera. Een ander ambtenarenapparaat. 

Hoera! Hoera! Hoera! Wat een feest. Ja! Ja! Dat 
mag wel wat geld kosten. Toch? Ja! Ja! 

 John B. Grootegoed

Ingezonden brief:
Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld 

Parochie verkocht begraafplaats
De parochie heeft in november 2008 al een deel van 
de begraafplaats verkocht. De strook grond (grenzend 
aan Zijdelveld 24) is onderdeel van de begraafplaats 
en heeft ook deze bestemming. Uit het koopcontract 
(november 2008) blijkt dat de nieuwe eigenaar een 
nieuwe schutting en schuurtje moet plaatsen. Dit staat 
in schril contrast met het tot 2059 in stand houden van 
de begraafplaats. De vereniging zal de eigenaren aan 
de huidige bestemming en de wetgeving houden.

De vereniging valt van de ene verbazing in de andere. In 
het radio interview (RTV NH woensdag 23 september) 
wordt gesuggereerd dat de begraafplaats tot 2020 à 
2023 in stand blijft in plaats van tot 2059. De in juni 
en juli gehanteerde procedure en termijnen zijn medio 
augustus aangepast. Er is een deel van de begraafplaats 
al eerder verkocht. We hebben dus te maken met twee 
eigenaren van één begraafplaats. Het tarief voor de 
grafrechten is gestegen van €1,- naar €276,- per jaar. 
De betaling is €2.760,- ineens voor 10 jaar. Dit is voor 
veel mensen niet te betalen! Als men afstand doet 
van grafrechten is er een tarief van €100,- voor de 
verwijdering van de steen. De begraafplaats heeft voor 
afwatering een sloot rondom, die is niet onderhouden 
en dus verdwenen. De hoge waterstand is vervolgens 
een reden voor de sluiting? Wij vragen ons af of het 
toegangshek van de begraafplaats wel terugkeert na 
het nu opeens noodzakelijke onderhoud?

Ons bezwaarschrift van 17 juli aan de parochie is in 
september door het Juridisch Adviesbureau R.-K. Kerk 
beantwoord. Uit dit zeer beperkte antwoord blijkt dat de 
parochie de vereniging niet als partij wenst te zien. Dit 
spijt ons en wij zullen hierop gepaste stappen nemen. 
Nu blijkt dat de parochie het Juridisch adviesbureau 
R.-K. Kerk niet meer inzet en verwijst naar het Bisdom 

Haarlem-Amsterdam. De reden hiervoor is niet 
bekend.

De vereniging heeft (gesteund door de landelijke 
vereniging Terebinth) bij de gemeente Uithoorn 
het verzoek ingediend om de begraafplaats als 
gemeentelijk monument aan te merken. Wij vertrouwen 
erop dat de gemeente dit verzoek met urgentie 
behandelt. Dit is nodig omdat de parochie het ruimen 
van grafmonumenten niet wil uitstellen. Het is ons nog 
steeds volstrekt niet duidelijk waarom de parochie zo’n 
haast heeft, terwijl zij de reactietijd voor nabestaanden 
heeft verlengd tot 1 oktober 2010.
Wij roepen burgers, politiek en de gemeente op om er 
voor te zorgen dat dit stukje Uithoorn wordt aangemerkt 
als monument en behouden kan blijven. Wij zijn van 
mening dat hier mogelijkheden voor zijn. Wij danken de 
inwoners van Uithoorn voor de 1200 handtekeningen 
voor het behoud van de begraafplaats. Met de 250 
steunbetuigingen (reacties op de Nieuwe Meerbode) 
zijn er nu 1450 actieve medestanders.

Oproep aan nabestaanden en rechthebbenden:
Voor diegenen die de grafrechten willen verlengen maar 
die optie niet hebben gekregen of niet (ineens) konden 
betalen. Wij adviseren u, ondanks eerder ingevulde 
verklaringen, alsnog een verzoek bij de parochie in te 
dienen voor de verlenging van uw grafrechten tegen 
een redelijk tarief.
Als u onze vereniging en het behoud van de 
begraafplaats wil steunen of als u vragen heeft kunt u 
reageren via ons e-mailadres: vnbz@live.nl.

Namens de 
Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld   
i.o. de heer Markenhof

Busbaan Aan de Zoom 
Hoe naïef is de heer Venekamp? Aan de Zoom wordt 
dagelijks en de gehele dag gebruikt door vele fietsers 
naar de scholen en naar de sportvelden. Onze dochter  
en zoon fietsen elke dag over Aan de Zoom naar 
school, uw kinderen ook?

Als de desbetreffende “deskundigen” de moeite namen 
om eens te kijken en dan niet alleen als iedereen naar 
zijn werk is of op vakantie zouden zij kunnen zien dat 
de weg zich niet leent voor bussen, maar snel een 30 
km-zone dient te worden. Deze 30 km-zone wordt ons 
al jaren beloofd door de wethouder en de gemeente. 
Het ziet er naar uit dat ook hier eerst weer het kalf dient 
te verdrinken voor dat de put gedempt wordt. 
Sommige bestuurders hoeven dan in ieder geval niet te 
verhuizen want die hebben al jarenlang ontheffing van 
de gemeentewet woonplaats vereiste. 
Mijn vraag is: Is de heer Venekamp een van deze 
deskundigen? Zijn naam duikt op in verschillende 

verslagen betreffende het “veiliger maken`’ van 
verkeerssituaties in Thamerdal.  Wat is de relatie tussen 
de heer Venekamp en de gemeente Uithoorn 

Wat wij ons nog steeds  afvragen: waarom is er 
gekozen voor de oplossing Aan de Zoom? Een 
behoorlijk antwoord hierop is nog steeds niet gegeven. 
Ook hebben degenen die een bezwaarschrift hebben 
ingediend nog steeds niets gehoord. Wethouder, u 
bent er voor de Uithoornaars!!

Misschien wordt het tijd dat Uithoornaars weer worden 
bestuurd door en voor Uithoornaars 
Op 8 oktober is er weer een raadsvergadering 
betreffende Bussen op Aan de Zoom. Wij zijn aanwezig! 
U ook?

Ruud Haak, 
namens vele verontruste bewoners 

aan de Wederik

Teleurgesteld, nog steeds 
en steeds meer, in wethouder Levenbach 

en collega’s
Eigenlijk zijn wij wel blij met de reactie van de heer 
Venekamp. De heer Venekamp heeft het op een aantal 
punten helemaal bij het rechte eind.

Inderdaad, het dient geen doorgetrokken streep te 
zijn. En de bussen en de auto’s mogen gewoon EN 
MOETEN over de fietsstrook, erg fijn een bus van 
2,65m breed en 2,30m hoog! Ziet u het voor u? Een 
fietsende moeder met haar zoon of dochter welke voor 
het eerst naar school fietst !!! Schooljeugd, twee naast 
elkaar opgedrukt door een bus, de sturen in elkaar. Aai, 
de remweg toch iets te lang. Volgens de wethouder is 
deze route voor de stadregio alleen interessant als er 50 
km door de bussen wordt gereden vanwege aanrijtijd.

Ja, het probleem lost zich zelf op. Of geen fietsende 
kinderen meer óf toch dat dodelijke ongeluk dat 
eigenlijk niemand wil hebben. De bewoners van 
Uithoorn hebben de wethouder en zijn ambtenaren 
gevraagd of zij een ernstig ongeluk op hun geweten 
willen hebben? De wethouder en ambtenaren (in 
dienst van de bewoners van Uithoorn ) voelen zich niet 
verantwoordelijk voor een eventueel ongeluk. En zeker 
niet persoonlijk. Nu is het toch echt in de Nederlandse 
wetgeving geregeld dat, als werknemers schade 
veroorzaken door grove nalatigheid, deze wel degelijk
persoonlijk aansprakelijk zijn. En heren, dit is 
nalatigheid.

Mijne heren, wees gewaarschuwd, waar is uw 
geweten? Minimaal 8 bussen per uur betekent elke 7 
minuten een bus. Mijnheer Venekamp, de bussen in 
Nederland rijden niet op tijd, dus hoe kunt u beweren 
dat de bussen elkaar niet zullen kruizen? U kent de 
busregeling? En inderdaad, het eerste stuk van Aan 
de Zoom is breder, daar rijden al jaren bussen. Ook 

op Aan de Klucht. Zijn deze fietspaden niet smaller 
geworden bij het aanbrengen van het nieuwe asfalt? 
Wellicht kan de heer Venekamp hierop antwoord geven 
want deze beschikt over insiteinformatie, terwijl de 
desbetreffende afdeling van de gemeente toch niet zo 
graag communiceert.
En nee, fietsers fietsen twee kanten op, en de 
middelbare scholen beginnen niet allemaal om 8.30 
uur en eindigen niet om 15.00 uur. O ja, de meeste 
kinderen van de basisscholen eten thuis, fietsen dus 
tweemaal heen en tweemaal weer (als ze het halen). Er 
zijn meer dan 2000 verkeersbewegingen van auto’s per 
dag op Aan de Zoom, deze gaan niet allemaal strikt om 
8.00 uur de deur uit en komen niet allemaal om 17.45 
uur thuis.
En nee, niet alleen in de morgen en in de middag, het 
hele Alkiwn sport op de sportvelden van de Legmeer 
over de gehele dag en de gehele week! O ja, ‘s avonds 
wordt de weg druk gebruikt door vele fietser die 
“gezond” gaan sporten, de voetballertjes, de voetballers, 
de handballertjes de handballers en alle sporters die 
de sportaccommodatie de Randhoorn gebruiken tot in 
de late uren, vergeet niet het evenemententerrein, etc.

Een ding verbaast ons in het stukje van de heer 
Venekamp. De heer Venekamp beschikt over informatie 
welke de raad nog geeneens heeft, Aan de Zoom wordt 
30  km zone????  

Blijft het feit dat er alternatieven aangedragen zijn, 
welke stukken veiliger zijn en aanzienlijk minder 
verspilling van ook uw belastingcenten voor deze 
tijdelijke voorziening. Wij vertrouwen er op dat de 
gemeente een verstandige beslissing neemt. 

De heren Molhoek en Baardse



Regio -Voor Kevin Zwanenburg, 
de 13-jarige Havoscholier van het 
Veenlandencollege in Vinkeveen 
was afgelopen zondag een span-
nende dag. Want wie de 13-jarige 
scholier afgelopen week zag, kon 
niet weten dat hij waarschijnlijk dis-
trictskampioen motorcross in de 
85cc hoge wielen klasse zou wor-
den. Zelf was hij er fysiek en men-
taal de hele week al mee bezig. 
Op het circuit waar ook de motor-
crosscompetitie eerder dit jaar be-
gon, namelijk Den Helder, zou op 
zondag 4 oktober de laatste en te-
vens beslissende wedstrijd van het 
motorcross-seizoen gereden wor-
den. Met een redelijk aantal punten 
voorsprong in het klassement begon 
Kevin aan de wedstrijd. Een achtste 
plek in de 1e manche zou al genoeg 

zijn om als kampioen het seizoen af 
te sluiten. Kevin koos voor zeker-
heid en reed netjes beide manches 
uit met een 6e en 5e plaats. Meer 
dan genoeg om als kampioen over 
de finish te komen. Op zaterdag 10 
oktober zullen alle beste coureurs 
van de vijf regio’s van Nederland 
achter het starthek verschijnen voor 

Regio - Afgelopen weekend is er 
tijdens de clubkampioenschappen 
weer fanatiek gestreden voor de be-
faamde titel  “beste ruiter van paar-
densport vereniging Troje.” 
Op het wedstrijd terrein was het dan 
ook weer lekker vol en gezellig. Ge-
lukkig had de club de weergoden 
ook weer mee want het bleef zon-
nig en droog. Als eerste moesten de 
paardenruiters de ring in voor hun 
dressuur proef.
De volgende deelnemers eindigden 
op de eerste drie plaatsen
1. Ninja van Eijk met Flearblom
met 193 punten

2. Daisy Strubbe met Sunny Solsikke 
met 187 punten
3. Stephanie Bouwman met Nenno 
v/d Neshoeve 182+ punten
De eerste drie plaatsen bij de po-
nyruiters waren voor:
1. Ashley Letteboer met Chelsie
met 198 punten
2. Rachel de Jong met Opaz Diaz 
met 183 punten
3. Demi Boereboom met Blitz 
met 182 punten 
Daarna mochten de deelnemers 
over het mooi uitgezette springpar-
cours wat mooi in de planten was 
gezet door Stal Zadelpret. Ondanks 

dat sommige paarden erg onder de 
indruk waren van de mooie beplan-
ting werd er toch goed gesprongen. 
Maar de drie absolute toppers wa-
ren toch echt:
Rachel de Jong met Opaz Diaz 
Sabibe van Dijk met Lizzy
Daisy Strubbe met Sunny Solsikke.

Al met al werd het dan ook aan 
het einde van de dag duidelijk wie 
de drie beste paarden of pony Rui-
ters van Troje waren. Maar de enige 
echte clubkampioen van P.s.v. Tro-
je is  Rachel de jong met haar pony 
Opaz Diaz. Een heel jaar lang mag 
zij zich de topper van Troje noemen 
volgend jaar zal zij dan ook haar ti-
tel mogen verdedigen. Alle winnaar 
kregen mooie prijzen mee naar huis 
wat varieerde van een paarden de-
ken, shabrakje, en paarden sokken. 
Omdat deze wedstrijd op dieren-
dag werd georganiseerd kregen al-
le paarden een heerlijk appeltje van 
de club. De volledige uislagen en fo-
to’s zijn te vinden op de site van de 
club www.paardensportvereniging-
troje.nl 20 oktober gaat paarden-
sport vereniging Troje weer met een 
bus vol leden naar de Zuidlarense 
paardenmarkt. En dat belooft weer 
een super gezellige dag te worden. 
Ook eens zin om bij een gezellige 
club aan te sluiten ga dan voor in-
formatie en opgave naar de site van 
de club.
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Atalante H1 wint met 0-4
Vinkeveen - Zaterdag 3 oktober 
speelde het eerste herenteam van 
Atalante Vinkeveen uit tegen Alli-
des H2 in Haarlem. De A-Side man-
nen wonnen overtuigend met 0-4 en 
pakten zo de volle winst van 5 pun-
ten! Nimmer kwamen zij echt in de 
problemen en met coach Erik Raket 
en invaller Erik Verbruggen, was het 
duidelijk dat ook zonder de flegma-
tieke Bas van der Lubbe er flitsend 
gevolleybald kan worden.
De tweede wedstrijd leek een uitda-
ging te worden, aangezien Bas van 
de Lubbe verstek moest laten gaan 
en er geen overduidelijke invaller 
voor deze middenpositie is. Geluk-
kig was daar Erik Verbruggen. Erik 
speelt momenteel in Heren 2, om-
dat hij herstellende is van een achil-
leshielblessure, maar is het spelle-
tje nog niet verleerd. Passend staat 
hij nog steeds zijn mannetje en ook 
aan het net maakte hij op de mid-
denpositie zijn punten. Samen met 
Frans Roos, Robert Hardeman, Sven 
Pothuizen, Leonard de Jong, Rick de 
Groot en Martijn de Vries begon Erik 
Verbruggen aan de wedstrijd. 
Coach Erik Raket liet er geen gras 

over groeien en liet meteen merken 
dat hij weer terug is op het oude 
nest; er moest en zou gehakt wor-
den gemaakt van de jonge jongens 
uit Haarlem. Hij wees Heren 1 op de 
mentale zwakte van de tegenstan-
der en wist iedereen scherp te hou-
den met gerichte coaching en lui-
de aanmoediging. 19-25 was dan 
ook een logische uitslag van de 1e 
set waarmee de A-Side mannen de 
toon hadden gezet.

De 2e set bleef Atalante onverstoor-
baar doorgaan. Spelverdeler Frans 
Roos bleef de juiste keuzes maken 
en zorgde er menigmaal voor dat 
Leonard de Jong de ballen snoei-
hard over het blok kon slaan, on-
houdbaar voor de Haarlemse ver-
dediging. Alles draaide zo goed dat 
er volgens de coach gevarieerder 
kon worden aangevallen en er zelfs 
combinatieaanvallen mogelijk wa-
ren. Aldus geschiedde en dat resul-
teerde in een 15-25 overwinning.
De angst van elke coach is de 3e set 
nadat de eerste twee overtuigend 
zijn gewonnen. Kan het team nog-
maals de concentratie opbrengen? 

Is de tegenstander getergd? Loop je 
tegen een achterstand aan? Inder-
daad, Atalante Heren 1 liep tegen 
een achterstand aan, omdat de gre-
tigheid van Atalante was omgesla-
gen in rommelig spel. Ondanks een 
redelijke pass lukte het de A-Side 
mannen niet om weg te lopen van 
de tegenstander. Sterker nog: Alli-
des H2 pakte een 23-18 voorsprong! 
Atalante liet zich vervolgens weer 
van de beste kant zien en bracht de 
stand terug tot 24-24. Erik Verbrug-
gen vond ook nog dat hij iets goed 
te maken had en serveerde ten slot-
te twee directe punten: 24-26

De jongens uit Haarlem kwamen dat 
huzarenstukje niet meer te boven en 
lieten in de 4e set weinig moois zien. 
Het was dat Atalante de druk van de 
ketel haalde en enkele punten ca-
deau gaf, anders was de score dra-
matisch geweest. Nu bleef het bij 
een sportieve 19-25. Atalante A-Si-
de Heren 1 stijgt hierdoor naar de 5e 
plek en speelt de komende wedstrij-
den woensdag 7 oktober om 20:30 
uur in Haarlem en vervolgens vrij-
dag 16-10 om 21:00 uur in de Boei.

Wisselend resultaat voor 
Atalante H2
Vinkeveen - Hoewel de eerste wed-
strijd werd verloren met 3-1, lieten 
de eerste en de laatste set zeker be-
ter beloven dan de wedstrijden van 
vorig seizoen. De tweede Rabobank 
equipe was toen in de degradatie 
zone geëindigd maar kon door p/d 
winst van H3 gelukkig in de tweede 
klasse blijven spelen. Zaterdagmid-
dag 3 oktober toog de ploeg naar de 
Beyneshal in Haarlem om tegen Al-
lides hun tweede pot te ballen. 
Ondanks ruime wisselmogelijkhe-
den werd de eerste set met 25-16 
door de promovedus Allides ge-
pakt. De Vinkeveense mannen van 
H2 moesten kennelijk nog wakker 
worden. De tweede set was beter, 

de pass was goed, de verdeling was 
goed maar de aanval liet te wensen 
over. Trainer/coach/speler Erik Ra-
ket maakte veelvuldig gebruik van 
de wisselspelers maar het mocht 
net niet baten, 25-21.

Dan de derde set, Arjan Bakker, Tim 
Ruizendaal, Rick van der Linden en 
Joost Plateijn zetten alles op alles 
en de pass kwam wederom goed 
maar het positiespel was toch wel 
wat zoek. Te vaak werd de tweede 
bal door een ander dan de verde-
ler gepakt en daardoor werden de 
patronen verstoord. De 1-2-3 liep 
niet lekker met als resultaat dat er 
minder vaak mooi opgegooid werd 

voor de aanvallers en er zo minder 
kansen waren om te scoren door de 
Vinkeveense mannen. Wederom 25-
20 voor Allides.
De laatste set. Nieuwe kansen, nieu-
we opstelling. De pass was goed, 
set-up goed, aanval goed en blok 
goed. Het liep als een trein.
Goed, beter, best: 3-1. En verlies is 
het enige wat rest. Voor de volgen-
de trainingen staat de aanval cen-
traal en de positie. Twee wedstrij-
den, twee keer 3-1. Dit seizoen gaan 
de mannen knallen, let op de vol-
gende wedstrijden van heren 2, met 
een grote selectie zijn de mogelijk-
heden om te kunnen wisselen on-
gekend.

Schaatsvereniging Amstel-
land naar het ijsfestijn
Uithoorn - Op zaterdag 10 oktober 
opent schaatsvereniging Amstel-
land Uithoorn het schaatsseizoen 
met een schaatsfeest op de Jaap 
Eden ijsbaan in Amsterdam. Op de 
ijsbaan wordt een groots “elfsteden-
tocht” spektakel georganiseerd. Het 

startsein wordt gegeven door Bar-
bera de Loor. Heb je zin om aan dit 
feest mee te doen en te ontdek-
ken hoe leuk schaatsen kan zijn? 
Ga dan mee! De vereniging ver-
trekt op 10 oktober om 11.30 van-
af het parkeerterrein bij sportpark 

Randhoorn nabij het evenementen-
terrein. De kosten bedragen slechts 
0,20 en schaatsen zijn te huur op de 
ijsbaan. Dit schaatsfeest is niet al-
leen bedoeld voor kinderen, de ou-
ders zijn ook van harte welkom om 
de schaatsen onder te binden.

Beste ruiter van het jaar

Springen voor Lis Hartel
Wilnis - Zoals ieder jaar organiseert 
LR&PC Willis op 11 oktober weer het 
jaarlijkse sponsorspringen. Het is de 
ambitie van de organisatie om dit 
jaar alle records van de voorgaan-
de jaren te breken, daarom is de sa-
menwerking met manege de Ma-
riahoeve in Mijdrecht gezocht. Ook 
dit jaar wordt er weer gesprongen 
voor “Lis Hartel”. Dit is een vereni-
ging die al 38 jaar open staat voor 
verstandelijk, lichamelijk, visueel en 
meervoudig gehandicapten. Zij zet-
ten paardrijden in voor deze men-
sen als een combinatie van sportbe-
oefening, recreatie en als therapeu-
tische hulp. LR&PC Willis staat vier-
kant achter Lis Hartel en heeft dan 
ook besloten dit jaar wederom de 
opbrengsten van het sponsorsprin-
gen ten goede te laten komen aan 
deze vereniging.
Het is de bedoeling dat de deelne-
mers zoveel mogelijk punten bij el-

kaar springen in een parcours van 
hindernissen met verschillende 
hoogten. Alle deelnemers zoeken 
een aantal sponsors die hen een 
(klein) bedrag per punt zullen ge-
ven. Op deze manier ontstaat een 
uitdagende en spectaculaire wed-
strijd die ook nog eens een goed 
doel helpt. De deelnemers hoeven 
geen lid te zijn van Willis en ook 
geen wedstrijdervaring te hebben.

Langs deze weg willen wij ieder-
een uitnodigen deel te nemen aan 
dit initiatief. Dat kan zijn als ruiter 
(opgeven via yvonnelugtigheid@
live.com), sponsor of als publiek. De 
wedstrijd wordt op zondag 11 okto-
ber gehouden bij Manege de Ma-
riahoeve aan de Hoofdweg 85  te 
Mijdrecht. Om 12:00 uur wordt de 
wedstrijd officieel geopend door het 
bekende dressuurduo Lotje Schoots 
en Diederik van Silfhout.

Kervin Bos op het podium
Regio - Gemert - Op het Circuit van 
Drenthe heeft Kervin Bos een po-
diumplek weten te pakken tijdens 
de laatste wedstrijd van het KNMV 
Open Nederlands Kampioenschap 
Wegrace. De coureur uit Wilnis werd 
tweede in de Supersport600 race. 
Een mooie afsluiting van het seizoen 
met de nodige ‘ups and downs’ voor 
het Van der Heyden Motors Racing 
Team.
Dutch Supersport:
In de trainingen verloopt alles naar 
wens en Kervin mag vanaf de twee-
de startplek vertrekken. Een bijzon-
der gevoel voor de rijder uit Wil-
nis die door zijn lengte en de ster-
ke wind op de zaterdag het gevoel 
had dat hij niet verder kwam dan de 
tweede startrij. De start van de wed-
strijd verloopt heel slecht en Kervin 
komt op een veertiende plek uit de 
eerste bocht. Daarna snelt hij zich 
naar voren en na vier ronden heeft 
hij al de derde plek in handen. Dan 
komt de rode vlag van de wedstrijd-
leiding, de wedstrijd wordt door een 
gevallen collega stil gelegd en er 
volgt een herstart. Er werd helemaal 
opnieuw begonnen dus de eerder 
gemaakte ‘Jump-start’ en de vijftien 
strafseconden van Van Nieuwenhui-

zen had geen gevolgen meer. 

Ook bij de tweede start komt Kervin 
niet lekker weg en hij moet weer in 
de achtervolging. Vanaf een plek ver 
buiten de top tien stuurt hij zich in 
slechts twee ronden terug naar de 
tweede plek. Leider Van Nieuwen-
huizen en Kervin nemen vervolgens 
afstand en gaan samen uitmaken 
wie deze laatste race van het sei-
zoen gaat winnen. De machine van 
Van Nieuwenhuizen is nipt sneller 
op topsnelheid. Door laat te rem-
men en mooi stuurwerk houdt de 
student echter de druk op de ke-
tel bij de leider. Links en rechts laat 
Kervin zien en horen dat hij zich 
niet zomaar neerlegt bij de twee-
de plek. Van Nieuwenhuizen wordt 
zenuwachtiger en maakt wat fout-
jes. Iedere keer komt Kervin dich-
terbij maar de leider kan wat meters 
voorsprong pakken bij het uit acce-
lereren. De laatste ronde is natuur-
lijk bloedstollend maar ‘Bossie’ vindt 
geen gat en moet tevreden zijn met 
de tweede plek.
Na de race zal Kervin nog vol adre-
naline en blikt hij terug op het week-
end. “Op de starts na verliep alles 
vlekkeloos. Het rijden ging lekker en 

de machine stuurt en remt prefect. 
Ik had veel vertrouwen in de machi-
ne en dat zie je gelukkig aan de uit-
slag. Het is geen best seizoen ge-
weest want met een tiende plek in 
het kampioenschap kan ik niet te-
vreden zijn. De problemen met het 
team zijn opgelost en we gaan op 
eigen kracht verder.” blikt Kervin nu 
alweer vooruit. “Dit alles is niet mo-
gelijk zonder de steun van de vol-
gende mensen. Natuurlijk mijn va-
der Jaap Bos die vanaf het eer-
ste moment mij voor de volle 100% 
steunt in mijn motorsportcarrière. 
Verder natuurlijk Gerard Rike, Wil-
lem van Wijk en Magreth de Wit. Te-
vens ben ik heel veel dank verschul-
digd aan McCain Foods, Totech Be-
toninjectie en Van der Heyden Mo-
tors uit Den Bosch. Daarbij natuur-
lijk alle overige sponsoren die mij 
zijn blijven steunen in goede en 
slechte tijden. Ik kijk nu al uit naar 
het nieuwe seizoen!”
 Volgende wedstrijd
De laatste wedstrijd van het seizoen 
voor het Van der Heyden Motors 
Racing Team is op 31 oktober en 1 
november. Dan wordt op het circuit 
van Albacete het Europees Kampi-
oenschap verreden. Sinds jaren is 
het EK omgezet van een kampioen-
schap naar een wedstrijd zoals we 
die in meerdere sporten kennen.

Kampioen motorcross op 
Veenlandencollege

de landelijke finale in het Zeeuw-
se Axel. Kevin z’n vertrouwde start-
nummer 34 zal voor de landelijke fi-
nale noodgedwongen plaats moe-
ten maken voor startnummer 11. De 
1 voor regio Midden Nederland en 
de 1 voor het winnen van het kam-
pioenschap. Dat vindt hij voor één 
keer niet erg. “Ik ben gehecht aan 
nr. 34 maar een ander startnum-
mer hoort er nou eenmaal bij in de 
landelijke finale. Kampioen worden 
was mijn doel dit jaar. Dat is gelukt. 
Volgende jaar rijd ik gewoon weer 
met 34”, aldus Kevin.
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Wat een vechtstreek van de overheid!
Daar plofte een brief op de mat. Van de Gemeente 
deze keer. Een uitnodiging van onze burgemeester om 
naar De Meijert te komen voor een hoorzitting over 
de toekomst van onze gemeente en die van andere 
gemeenten. Jammer dat die brief zo laat is ontvangen. 
Een andere afspraak was reeds opgetekend in mijn 
agenda. En die is ook belangrijk, voor mij tenminste.

Helaas kan ik daar dus niet naar toe, maar uiteraard 
heb ik er wel een mening over. Persoonlijk zit ik 
niet te wachten op een nog grotere gemeente. Een 
gemeente die zich uitstrekt tot de andere zijde van die 
kloof, A2 genaamd en een brede streep water die te 
diep is voor iemand die niet kan zwemmen. Dit zijn 
twee heel belangrijke grenzen die onze rustige De 
Ronde Venen scheidt van de Vechtstreek. Hoe groot 
wordt dan de oppervlakte van de gemeente? Een stuk 
groter, dat hebben we inmiddels, voor zover we het 
nog niet wisten, kunnen zien op de kaart. De hiervoor 
genoemde kloof wordt slechts door een drietal 
viaducten verbonden met het Vechtgebied. Ja, én een 
pontje! Een paar dunne draden die dus de Venen en 
de Vecht aan elkaar verbinden. Voor de rest voelen 
wij totaal geen band met de andere kant van de A2. 
Moeten de Vechtbewoners straks meestemmen over 
het onder water zetten van onze polders? Natuurlijk 
interesseert hun dat geen donder en zijn ze er grif voor, 
zolang het maar aan deze kant van de kloof blijft. En 
wat hebben wij met Breukelen, Loenen en Abcoude? 
Ik zou het echt niet weten. Die mensen zitten ook niet 
op ons te wachten. Abcoude zou je zo bij Amsterdam 
kunnen voegen, dat ligt als het ware onder de rook 
van de Bijlmer (veel plezier ermee!). Breukelen ligt 
zowat tegen Maarssen aan, dus laten ze maar bij die 
Maarssenaren aan tafel schuiven en Loenen mogen 
ze daar ook wel bijvoegen. Ze hebben in ieder geval 
gemeen dat ze allemaal aan de verkeerde kant van de 
A2 liggen en allemaal aan hetzelfde water. 

Pas las ik in de krant het stukje van de wethouder 
die nog eens benadrukt dat de lasten voor OZB flink 
omhoog gaan als we samengaan. Maar, zo schrijft hij 
erbij, als we niet samengaan worden ze nog hoger. 
Snapt u het nog? Dan zou je toch zeggen dat, wanneer 
we samengaan de lasten lager worden. Maar goed, de 
waarde van onze onroerende goederen gaat omlaag, 
maar de gemeente moet wel zijn ambtenaren betalen 
en het dure gemeenteapparaat, dus zal de waarde van 
ons huis eindelijk eens lager worden geschat, maar 
zullen de tarieven fors stijgen. Huurverhogingen zijn 

jaren terug door de overheid aan banden gelegd, maar 
voor hun eigen behoefte zijn de tarieven voor de OZB 
vogelvrij.
Wat dacht je van de huisvesting van onze nieuw te 
vormen gemeente? Er is geen dorp binnen de nieuw 
te vormen gemeente dat een gemeentehuis heeft dat 
plaats kan bieden aan alle ambtenaren van al die 
dorpen bij elkaar. Dus moet er een nieuw gemeentehuis 
komen. En een nieuw kantoor waarin ze het CWI 
kunnen vestigen, want natuurlijk zijn er wel een groot 
aantal gemeenteambtenaren overbodig. Tezamen 
met de bankemployées die in onze gemeenten op de 
schop worden genomen is er dus wel behoefte aan 
een “werkbedrijf”. 
Driemaal raden wie dat moet betalen en waarvan. Al 
die ambtenaren die elkaar het licht in de ogen niet 
gunnen en elkaar achter de lessenaars verdringen 
om toch maar zijn/haar eigen plek te behouden. 
Hoeveel meer oppervlakte dat onderhouden moet 
worden. En dan zegt de wethouder wel dat je dan 
betere afspraken kunt maken, maar daar geloof ik 
geen bliksem van. Hebben wij binnen de gemeente 
iemand die commercieel kan denken? Ik denk alleen 
nog maar aan het stukje grond dat onlangs verkocht 
is en waar per abuis een komma verkeerd stond, zodat 
er een linke meneer voor een prik een stuk grond kon 
kopen en er nog een paar honderd hectare bij cadeau 
kreeg ook.
Nee, ik geloof niet in samengaan van een diep 
doorsneden gebied. Je kunt je billen nog zo goed bij 
elkaar houden, maar je kunt er donder op zeggen dat 
er een keer pijn in de buik ontstaat en dan komt de 
vuiligheid er toch uit. 

En dan lees ik weer dat er een raadslid een Cultuurhuis 
in De Ronde Venen niet ziet zitten, maar vervolgens lees 
ik een week later dat er wel een Disco mag komen waar 
zo’n 800 personen in kunnen. Ik gun het de jongelui 
van harte en hoop dat ze, wanneer ze uitgefeest zijn, 
niet het nieuwe zwembad gaan slopen, want van die 
ene politieagent die tegen die tijd misschien Vecht 
en Venen moet verdedigen tegen onverlaten, mag 
je niet verwachten dat hij een kruising is van Zorro, 
Superman en de Hulk. Hetzelfde resultaat dus als met 
de huisartsenpost in Woerden. Als je een dokter nodig 
hebt is het te hopen dat het niet dringend is, want dan 
kun je beter gelijk de begrafenisondernemer bellen.
Een Cultuurhuis mag niet en klein theater is natuurlijk 
al helemaal niet bespreekbaar. Nee, we moeten naar 
de Boei in Vinkeveen en naar de Willisstee in Wilnis. 

Het CDA gelooft in de Schans
Korte, samenvattende geschiedenis

Het parochiebestuur heeft 2 jaar geleden met het 
bisdom onder andere besloten dat de kerk aan de 
Schans gesloopt wordt. Door de actiegroepen is dit 
besluit hartstochtelijk bestreden. De opeenvolgende 
ontwikkelingen van het niet afgeven van een 
sloopvergunning door de gemeente, het inpakken van 
het kerkgebouw en de onophoudelijke publiciteit hebben 
tot op heden geleid tot een impasse. Een nare tijd, die 
veel emoties los heeft gemaakt. Met handreiking van 
het bisdom op dit moment, is de impasse doorbroken. 
Er is beweging, en dit biedt kansen. 
Het CDA ziet deze handreiking als een erkenning van 
het bisdom voor de maatschappelijke betekenis van 
deze kerk voor Uithoorn en voor de parochianen. Ook 
vinden wij het moedig van de actiegroep Boud dat zij 
toch hun bezwaren opzij zetten en deze handreiking 
accepteren.
Waar gaat het om?
Het college stelt voor om een intentieverklaring met het 
bisdom aan te gaan voor een gezamenlijke studie naar 
herontwikkeling van de kerk en de bijgebouwen.
Omdat het gaat om de maatschappelijke betekenis van 
de kerk komen de kerk en de gemeente elkaar op dit 
kruispunt tegen. 
Visie CDA
Wat ons betreft is de juist maatschappelijke betekenis 
van de kerk (en de gebouwen) en de locatie uitgangspunt 
voor herontwikkeling. Dit licht ik graag toe:
De kerk is niet zomaar een mooi gebouw, maar vooral 
ook een plek om samen te komen, elkaar te ontmoeten, 
stil te zijn, te bidden, vreugde en verdriet te delen. Dat 
geldt overigens ook voor de pastorie en zijn bewoners, 
immers de pastoor brengt het heilige in verbinding met 
de parochianen, dus de maatschappij.
In deze vorm is de betekenis van het gebouw afgenomen, 
er zijn simpelweg veel minder kerkgangers. Maar 
de behoefte aan ontmoeting, samenkomen, stil zijn, 
rouwen en trouwen blijft onverminderd voortbestaan. Er 
is nu wel behoefte aan andere vormen, vormen die meer 

individueel beleefd kunnen worden.
Vergezicht CDA
Met dit uitgangspunt in ons achterhoofd willen wij u 
ook graag een vergezicht schetsen. Het gebied, van 
winkelcentrum tot aan het rechthuis zou een gebied 
moeten worden waarin al de bovengenoemde functies 
tot uitdrukking kunnen komen. Wij geven graag een 
aantal suggesties mee: een bibliotheek voor de stilte, 
een openbare beeldentuin voor de rust en de cultuur, 
een devotiekapel waar je het geloof kunt beleven en 
een buurthuis voor de ontmoetingen. En dat alles in 
een levendig en gezellig dorpshart….je kunt er een 
prachtige wedstrijd voor ontwerpers voor uitschrijven. 
(Dat laatste is trouwens nog een onvervulde wens uit 
het coalitieprogramma).

Standpunt
Het uitgangspunt van het bisdom en het college om 
beeldbepalende elementen te behouden en sloop niet 
uit te sluiten delen wij. Onze wens is dat het college 
aan haar kader de wens voor een maatschappelijke en 
culturele invulling meeneemt als ontwikkelingskans op 
deze unieke locatie.

  CDA fractievoorzitter Trudy Veninga

De Boei heeft een kleine theaterzaal voor hooguit 180 
mensen. Een podium moet je zelf bouwen en coulissen 
zijn er niet. Het enige dat De Boei wel heeft is een 
redelijke akoestiek. Daarvoor hoef je niet in de Willisstee 
te zijn want dat is, na de wederopbouw, zwaar knudde. 
Alle klank wordt vermoord. Dat gaat verloren aan alle, 
wegens geluids- en milieueisen, verklote akoestiek. Je 
kunt daar geen muziek- of zanguitvoeringen houden. 
Dus een theaterzaal voor zeg 250 mensen had 
prachtig geweest. Je kunt er toneelvoorstellingen laten 
plaatsvinden, muziekuitvoeringen of een filmvoorstelling. 
Een paar ruimtes erbij kun je verhuren voor zang- of 
muziekverenigingen, die daar hun repetities kunnen 
houden. Weten onze bestuurders wel hoeveel mensen 
in onze gemeente DRV zich bezighouden met het in 
stand houden van Cultuur? Maar het zal allemaal wel 
alleen gepraat zijn. 

Er wordt al sinds mensenheugenis gesproken over 
verlegging van de N201. Ergens zijn ze nu begonnen.
Er wordt al jaren gesproken over het creëren van een 
gigantische muggenplaag door het onteigenen van 
grond en het onder laten lopen van de polders. Er zijn 
gigantische bedragen uitgegeven voor alle mogelijke 

plannen en maquettes, en de boer……..? hij ploegt 
nog steeds, in het ongewisse blijvend, voort;  Over 
het zwembad is ook vele jaren gepraat en nu begint 
er zowaar een nieuw bad te komen. Uiteraard alleen 
overdekt hoor, stel je voor dat er ook nog een buitenbad 
met ligweide bij zou moeten komen, dat kan bruintje 
niet trekken; Het praten over een theater of cultuurhuis, 
of hoe je het ook wilt noemen, blijft eveneens gepraat 
in de akoestiekloze ruimte; Dus, zal het praten over 
de Gemeente Vecht en Venen (waarom niet Venen en 
Vecht?) ook wel bij gepraat blijven. Dat mag ik tenminste 
toch wel hopen. Want wie zal zich in Breukelen of Loenen 
interesseren voor het al of niet onder laten lopen van 
onze polders. Wie zal het, aan gene zijde van de kloof 
interesseren of de brug over de Amstel bij Uithoorn open 
blijft of gesloten wordt voor autoverkeer en het zal ze in 
Breukelen toch glad een zorg zijn of hier in Mijdrecht 
een theater wordt gebouwd? Net zo min als het ons hier 
interesseert of ze in Breukelen een theaterzaal hebben. 
Amstelveen is nog dichterbij….! 
Wanneer we dan toch moeten uitbreiden, waarom 
annexeren we Uithoorn dan niet?

Mijdrecht, Wiebe van der Schaaf

Hollandse Avond
Entertainment, Live Zanger, Live
DJ, Hollands Buffet, Onbeperkt

drinken*
9 oktober
6 november
4 december

€ 29,50 p.p.
Informeer bij onze receptie naar de 

overige data!!
* keuze uit tapbier, fris en wijn

ALL-IN EVENING GRILL
17 + 31 oktober

14 + 28 november
Steengrillen, dansen, live DJ en 

onbeperkt drinken*

* 3 uur onbeperkt drinken met keuze uit 
tapbier, fris en wijn tijdens het eten.

€ 32,50 p.p.
Informeer bij onze receptie naar de 

overige data!!overige data!!

speciaal tandori 
3-gangenmenu

voor  22.50

    (ook vegetarisch)

Markststraat 32, Aalsmeer
Tel. 0297 - 367405
Fax. 0297 - 367348 

restaurant@himalayahuis.nl
www.himalayahuis.nl

indian tandoori restaurant

Himalaya Huis

De Kempers Roef vaart
Toegankelijk, laagdrempelig en veelzijdig

Kudelstaartseweg 228, 
1433 GR Kudelstaart 
www.kempers-roef.nl

Tel. 0297-324145, fax 0297-360181
 mob. 06-51157935

Geopend v.a. 12.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Mogelijkheden voor:
lunches, diners,

vergaderingen en partijen

3 gangen lunch 27,50
3 gangen DineR 33,50

ZONDAGMIDDAG 11 oktober de band:

RIETVELD aanvang 15.00 uur

DONDERDAGAVOND 15 oktober en 26 oktober:

SOUL SHOW aanvang 21.30 uur

VRIJDAGAVOND 23 oktober de band:

DE KLUGHT aanvang 21.00 uur
Toegang voor deze evenementen is gratis

Ook  kunt u culinair genieten in ons restaurant
met o.a. vleesgerechten van de houtskoolgrill.

Of gewoon iets drinken tijdens het  borreluurtje 
aan onze gezellige bar vanaf 17.00 uur.

Wij hebben voor de rokers een huiselijk in gerichte rookkamer.

U bent dus van harte welkom.
Voor reserveringen: tel. nr. 0297-388144

Oosteinderweg 243  te Aalsmeer
Bezoek ook onze website. www.centennial.nu

erveringen: tel. nr. 0297-

Oosteinderweg 247-a   1432 AT Aalsmeer  www.beach.nl

Restaurant Het Strandpaviljoen 
presenteert een nieuwe 

lunchspecialiteit:

‘Het Aalsmeers Twaalf uurtje’

Restaurant Het Strandpaviljoen en 
The Beach zijn dagelijks geopend 

voor lunch en diner

vanaf 12 oktober 
vernieuwe menukaart

reserveren: 0297 - 347 444



Uithoorn - Zaterdag 3 oktober 
werd voor de vierde keer het Open 
Uithoorns Pétanquekampioenschap 
voor tripletten gehouden.
Het aantal inschrijvingen lag met 20 
tripletten vier hoger dan vorig jaar. 
Helaas moest de winnende equipe 
van 2008 zich terugtrekken, waar-
door het ongelukkige aantal van 
19 overbleef. Bij een oneven aan-
tal deelnemers is er in elke speel-
ronde een equipe met een vrijloting, 
De levert wel een 13-6 overwinning 
op, maar de spelers zijn in het alge-
meen niet blij met zo’n situatie, want 
ze willen strijd met de boules. Het 
deelnemersveld was weer erg sterk 
met twee Nederlandse kampioenen, 
een speler uit het triplette dat win-
naar is van het officieuze Europe-
se veteranenkampioenschap. Voorts 
was er een sterke equipe met spe-
lers van Marokkaanse afkomst. De 
sport is in Marokko erg populair, 
maar helaas ontbreken nog Ma-
rokkaanse spelers in de Uithoorn-
se vereniging Boule Union Thamen. 
Voorts kwamen er equipes uit Den 
Helder, Alphen a/d Rijn, Lisse, Bre-
da, Zeist, Nieuw Vennep en tien le-
den van Boule Union Thamen.
Na een voorronde van twee partij-
en werden de deelnemers op basis 
van gewonnen partijen en punten-
saldo verdeeld over de finalepoule 
(8 equipes) en de B-poule (11 equi-
pes). In de troostpoule werden drie 
voorgelote partijen gespeeld, waar-
na een eindstand werd opgemaakt 
op basis van het aantal winstpartij-
en en puntensaldo. Dit resulteerde 
in de volgende prijswinnaars in de 
B-poule:
R. Heus/C. Romijn/G. Vos
LBF-Lisse 3 gewonnen saldo +23
E. v. Waaij/I. Hoekstra/A. Saes
Mix 3+20
I. Blom/P. Blom/R. Loesberg
DVV-Sassenheim 3+19
W. Steenbergen/W. Steenbergen/S. 
Diemel Mix 2+13
In de finalepoule werd gespeeld vol-
gens het systeem van directe elimi-
natie. Verliezen in de eerste speel-
ronde betekende voor de verliezen-
de equipes doorgaan in het troost-

toernooi. Winnaars gingen natuurlijk 
door in de halve finales. In de halve 
finale won de equipe Voorn met 13-
7 van de equipe Maazous. In de an-
dere halve finale werd de equipe v/d 
Zwet door de equipe v Dijk met 13-
9 verslagen. In de strijd om de derde 
plaats wonnen Maazous/Elarkoubi/
Benazzous met 13-11 van Rob v/d 
Zwet/Yvonne Heus/Peter Balkenen-
de van LBF uit Lisse.
De finale werd een geweldige strijd 
met twee gezichten. In eerste instan-
tie hadden Michael Voorn/Sjaak v/d 
Geest/Fred Kops het spel volledig in 

handen. Er werd subliem geplaatst 
en Fred was bij het schieten erg 
trefzeker. De tegenstanders hadden 
geen greep op de partij en keken 
al snel tegen een 10-3 achterstand 
aan. Zoals wel vaker gebeurt, was 
het een gelukkig geplaatste bal van 
Bert van Dijk, die de partij omdraai-
de. Door een onverwachte stuiter 
van de geplaatste boule, kwam deze 
net voor de op punt liggende bou-
le van Voorn te liggen. Bij het schie-
ten werd echter de eigen bal weg-
geschoten en door ook nog een klos 
op een andere eigen boule kon de 
equipe van Dijk drie punten scoren 
(6-10). In de volgende mene ruilden 
de tireur Bas Velthuijsen en de mid-
denman Rayen Koebeer van functie. 
In deze mene werden twee punten 
gescoord en kwam de stand op 8-

10. De strijd werd nu dus echt span-
nend. Bert van Dijk plaatste bei-
de boules fabuleus. Rayen Koebeer 
schoot tweemaal een blijver, waar-
door ze op drie punten kwamen te 
liggen. Het was nu aan Bas om een 
boule van de tegenstander weg te 
schieten voor een vierde punt en 
daarna het vijfde en winnende punt 
te plaatsen. Het schot was echter 
mis en dus moest er nogmaals ge-
schoten worden, maar nu moet de 
boule waarmee geschoten werd ook 
op punt blijven liggen. Er lag dus 
echt druk op dit schot van Bas Velt-

huijsen, maar wat hij de hele dag al 
goed deed, deed hij nu ook. Een blij-
ver, vijf punten en winst in de finale.
In 2009 kregen ze dus weer een an-
dere winnaar. Wat bijzonder was, 
is het feit dat Rayen Koebeer in al-
le toernooien van Boule Union Tha-
men waaraan hij deelgenomen 
heeft de finale bereikte. Zo won hij 
vijfmaal het Open Uithoorns Kampi-
oenschap doubletten.
Eindstand:
Bert van Dijk/Rayen Koebeer/Bas 
Velthuijsen (Mix)
Michael Voorn/Sjaak v.d. Geest/
Fred Kops (Mix)
M. Maazous/N. Elarkoubi/
M.Benazzous
Rob v.d. Zwet/Yvonne Heus/Peter 
Balkenende (LBF-Lisse)
Jaco de Haan/Debbie Cowan/Gusta 
Vreeken (Mix) winnaar van het 
troosttoernooi.
Dit toernooi sloot eigenlijk het zo-
merseizoen af. De toernooien en 
competities verplaatsen zich nu 
naar de overdekte accommodaties. 
De leden van Boule Union Thamen 
blijven echter hun clubactiviteiten 
gedurende de winter buiten uitvoe-
ren. De clubavonden zijn op dinsdag 
en donderdag en woensdagmiddag 
is de clubmiddag, Voor nadere in-
formatie kunt u terecht bij Henk van 
Rekum, tel. 0297-565377.

pagina 0 Nieuwe Meerbode - 00 maand 2008

Hockeyheren Qui Vive JA1 
struikelen over Xenios
De Kwakel - ‘Als je ze niet maakt, 
krijg je ze tegen’, concludeerde een 
van de talrijke supporters die Qui 
Vive Jongens A1 afgelopen zaterdag 
zag struikelen tegen Xenios in Bad-
hoevedorp. De 3-1 nederlaag kwam 
hard aan in het Qui Vive-kamp, 
vooral omdat de Uithoornse hoc-
keyers veel kansen lieten liggen en 
met open ogen in de val liepen die 
Xenios zette. Mogelijk kan Qui Vive 
zich alsnog plaatsen voor de Inter-
districtscompetitie. Volgende week 
moet dan thuis tegen Overbos wor-
den gewonnen. 
Het eerste deel van de uitwedstrijd 
in Badhoevedorp drukte Qui Vive 
met overtuigend aanvalsspel Xe-
nios volledig in de verdediging. De 
Badhoevedorpers wisten na tien mi-
nuten pas met een eerste aanval in 
de cirkel van Qui Vive te komen. Qui 
Vive hield het initiatief, dwong ver-
schillende kansen af maar tot sco-
ren kwam het niet. Xenios herstelde 
zich en profiteerde van de onrust die 
zich van de Qui Vive-spelers mees-
ter maakte. Zij benutten de flanken 
niet, speelden te weinig samen en 
konden niet wennen aan het trage, 

zandingestrooide veld. Xenios rook 
kansen, Qui Vive liet de tegenstan-
der in zijn spel komen en tien minu-
ten voor het rustsignaal incasseer-
den de Uithoonse hockeyers een te-
gengoal. Vlak voor rust werden nog 
vijf kansen niet omgezet in doelpun-
ten en voor het eerst in deze voor-
competitie ging Qui Vive de rust in 
met een achterstand. 

Tij leek voor Qui Vive te keren
Direct na de hervatting leek het tij te 
keren en bracht aangever Marc van 
Zijverden de Dutch Flower Group-
boys bij een strafcorner op gelijke 
hoogte. Maar het zou geen kantel-
punt in de wedstrijd worden, omdat 
zelfs kansen voor een open Xenios-
doel werden verprutst. Op het mid-
denveld werd te veel balverlies ge-
leden, ruimtes werden niet benut en 
egoïsme overheerste in plaats van 
samenspel. Schoten op het doel van 
Xenios door Wup Haremaker, Jes-
se Kolenberg, Tom Gunther, Cas-
per Slot en Daniël de Graaf mis-
ten de scherpte die op topklasse-
niveau nodig is. In de 23e minuut 
kwam Xenios op een voorsprong 

uit een kans, die ontstond door on-
nodig balverlies. Terwijl Qui Vive in 
de tweede helft twee strafcorners 
kreeg, wist Xenios er vier te halen 
en uit de laatste werd de eindstand 
op 3-1 gezet. Qui Vive probeerde 
nog wel in te lopen, maar slechts bij 
vlagen werd het tempo en de slag-
kracht gerealiseerd die in de eerste 
drie wedstrijden van de voorcompe-
titie het spel typeerden. Een off-day 
dus voor de Uithoornse hockeyers, 
waar het teammanagement al voor 
had gewaarschuwd. Zaterdag aan-
staande krijgen de Qui Vive JA1 jon-
gens op het mooie sportcomplex 
aan de Noorddammerweg in De 
Kwakel nog een kans om op negen 
punten te komen en tweede of der-
de te worden in de topklasse voor-
competitie. Een tweede plaats bete-
kent rechtstreekse plaatsing voor de 
IDC (Interdistrictcompetitie), bij een 
derde plaats moet op 17 oktober 
nog een beslissingswedstrijd tegen 
de nummer drie uit de andere poule 
worden gespeeld. Hoe dan ook: het 
wordt een spannend duel tegen het 
altijd gevaarlijke Overbos uit Bever-
wijk, dat om 14.15 uur begint.

De keeper van Xenios keert het schot bij een strafcorner van Qui Vive

Karatespektakel op Plux
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was 
er hoog bezoek bij de karatelessen 
op Plux.
Te gast was Tony Heap uit Enge-
land. Tony Heap is een grootmees-
ter in deze edele krijgskunst. 7e dan 
karate en een fantastisch leraar die 
avond voor de leerlingen van Rob 
van Leeuwen.
Rob geeft al jaren karatelessen op 
Plux en was erg blij met de komst 
van deze grootheid.
‘Mijn leerlingen en ikzelf hebben 
weer veel goede dingen geleerd en 

gezien waar het in karate om gaat” 
aldus Rob van Leeuwen.
Na een kort welkomstwoord werd er 
snel overgegaan naar een degelijke 
warming-up. Eenmaal warm stapte 
Tony Heap snel over naar enige be-
langrijke basisprincipes in de kara-
tewereld. Daarna werd er diep inge-
gaan in hele specifieke karate oefe-
ningen.
Tony Heap heeft een deel van zijn 
karateopleiding gevolgd bij verschil-
lende Japanse leraren.
Dankzij zijn enorme kennis van deze 

material art en zijn grote talent is hij 
inmiddels zelf toonaangevend.
De leerlingen van Plux karate en al-
le overige karate genodigden waren 
blij met zijn komst en training.
Rob van Leeuwen is zelf een beken-
de karateka in Nederland en geeft 
al jaren les.
De karatelessen op Plux zijn ervoor 
de jeugd en voor senioren. Er is voor 
elk niveau een geschikte les. Men-
sen die (weer) met karate willen be-
ginnen kunnen altijd eens komen 
kijken op Plux.

Eerste en tweede prijs 
voor Judoschool Blaauw
Uithoorn – Zondag 4 oktober jl. or-
ganiseerde het rayon Zuid-Oost van 
de Judo bond Nederland, district 
Noord Holland een ontwikkelings-
toernooi voor geboortejaren 2001 
t.m 2003. Aan dit toernooi mochten 
judoka’s meedoen die maximaal ge-
le band met een slip zijn. 
Judoschool Blaauw had twee judo-
ka’s ingeschreven. Nadat om 09.30 
uur iedereen was gewogen werden 
de poules ingedeeld en konden de 
wedstrijden rond 10:00 uur begin-
nen.
Thijs Kees moest in de eerste wed-
strijd tegen een judoka van Pijloo 
Sports. Deze judoka deed linker 
worpen. Hiermee had Thijs moeite 
en ondanks dat Thijs uit een houd-
greep wist te komen verloor hij zijn 
eerste partij. In de tweede wedstrijd 
wist Thijs zijn tegenstander vrij vlot 
te werpen in een heupworp. Ook  in 
zijn derde en vierde partij was Thijs 
duidelijk beter dan zijn tegenstan-
ders en wist hij beide wedstrijden op 
een ippon te winnen. Hierdoor werd 
Thijs na vier wedstrijden tweede in 
zijn poule en mocht hij trots zijn zil-
veren medaille in ontvangst nemen 
bij de prijsuitreiking.
Ook Mats Koolmoes deed het erg 
goed in zijn poule. Mats maakte in 
zijn eerste wedstrijd binnen 10 se-
conden een hele mooie linker o-so-
to-gari. Met goed aanvallend judo 
wist Mats ook zijn tweede wedstrijd 
op een ippon te winnen. In zijn der-

de wedstrijd stond Mats tegenover 
een judoka die met gestrekte armen 
aan het judoën was. Mats wist zijn 
tegenstander goed mee te nemen 
en ook deze wedstrijd met een ip-
pon te winnen. Nadat Mats zijn vier-
de wedstrijd had gewonnen wist hij 
ook in de vijfde wedstrijd een hele 
mooie ippon te maken met een lin-
kerheupworp. Hierdoor werd Mats 
overtuigend eerste in zijn poule en 
kon hij bij de prijsuitreiking zijn gou-
den medaille in ontvangst nemen.

Om ongeveer 12.00 uur kwam er 
een einde aan een gezellige wed-
strijddag en kon iedereen tevreden 
huiswaarts keren.

Meer informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt u 
vinden op de website 
www.judoschoolblaauw.nl.
Ook kunt u contact opnemen met 
Judoschool Blaauw onder tel. 0297 
– 56 98 65 of via het e-mailadres:
info@judoschoolblaauw.nl.

Jeu de boules

Open Uithoorns Pétanque 
kampioenschap tripletten

Dames van De Amstel staan 
op voorsprong bij staken 
wedstrijd tegen DWT
Uithoorn - De dames van De Amstel 
waren weer goed op dreef in hun 
derde wedstrijd, toen de strijd hal-
verwege het derde partje gestaakt 
werd omdat één van de dames van 
DWT haar vinger brak. Waarschijn-
lijk sloeg ze tegen de muur waar-
door er een open botbreuk in één 
van haar vingers ontstond.

Vol goede moed begonnen de da-
mes aan hun thuiswedstrijd tegen 
DWT, het team dat ze in de uitwed-
strijd met 3–7 hadden verslagen. Bij 
DWT was het team behoorlijk ver-
anderd, maar De Amstel speelde in 
de vertrouwde opstelling. Hoewel 
DWT 9 de beginbal had, wist Rian-
ne de bal snel te heroveren. Haar te-
rugspeelbal op Colette werd door de 
laatste met een lange pass naar Di-
ana gespeeld. Diana zwom op maar 
werd gestuit door de keeper. Ninke 
onderschepte een aanval van DWT 
en speelde op Kate, die een voor-
zet gaf die door Rianne goed werd 
afgerond: 1–0. Een vrije bal van Hil-
de werd door Diana goed doorge-
speeld naar Nikè die vervolgens 
mooi scoorde: 2–0. De vrije bal na 
een overtreding van Rianne werd 
door Diana onderschept die naar 
Ninke speelde die met een over-
treding gestopt werd. De vrije worp 
van Ninke ging naar Nikè die – on-
der de ogen van haar trotse ou-
ders – haar tweede doelpunt scoor-
de: 3–0. Een vrije bal van Hilde op 
Ninke werd doorgespeeld naar Ka-
te die de bal ongelukkig in haar ge-
zicht kreeg. Inmiddels was Mireil-
le er in gekomen voor Nikè. Een 
breedtepass van Ninke op Hilde le-

verde een overtreding tegen Hilde 
op. Haar vrije bal ging snel naar Ka-
te die er 4–0 van maakte. Yvonne V. 
verving Hilde en kon meteen mee-
helpen verdedigen. Een mooie aan-
val van Colette, Diana, Ninke en Ri-
anne eindigde bij Mireille die haar 
schot gestopt zag door de keeper. 
Even later bleek DWT 6 te sterk voor 
Yvonne V. en Colette zodat de stand 
4–1 werd. Yvonne W. kwam Rian-
ne aflossen vlak voordat het eerste 
partje afliep.
Tussen de partjes wisselden DWT 
1 en DWT 4 van cap. Dat bleek la-
ter een goede zet te zijn geweest. 
Ninke veroverde de bal bij het begin 
en speelde Hilde aan. Deze speelde 
naar Yvonne V. die op Diana pass-
te en via Yvonne W. kwam de bal bij 
Hilde die haar doelkans verspeelde 
door een overtreding tegen de kee-
per te begaan. Uit de man-meer-si-
tuatie die ontstond toen DWT 3 voor 
20 seconden naar de kant moest 
ontstond wel een mooi samenspel 
tussen Diana, Nikè, Yvonne V. en 
Hilde, maar geen doelpunt. Ook Di-
ana vond de keeper van DWT op 
haar weg. Hilde en Yvonne W. vie-
len DWT 5 te hard aan en in een 
mooi dubbelspel tussen DWT 5 en 
DWT 12 scoorde de laatste: 4–2. 
Een schot van Kate belandde op de 
lat. Hilde had in dit gedeelte pech 
met haar schoten. Iedere keer lag 
de keeper in de weg of de paal en 
de lat. Yvonne W. ging er iets te fa-
natiek in waardoor ze 20 seconden 
naar de kant moest. De Amstel red-
de zich uit deze situatie. Toen DWT 
11 een zware overtreding beging 
en naar de kant moest profiteerden 

Yvonne V en Hilde wel. Hildes schot 
bracht de stand op 5–2.
Bij het begin van het derde part-
je was DWT 9 net iets sneller dan 
Ninke, maar veel leverde dat niet op. 
De tegenaanval via Colette, Ninke en 
Diana kon door DWT alleen met een 
zware overtreding gestopt worden. 
DWT 4 kon naar de kant. Uit de vrije 
worp kreeg Diana de bal terug en zij 
scoorde 6–2. Een uitworp van Colet-
te naar Kate liep niet goed af om-
dat Kate de bal op haar hoofd kreeg 
en vervolgens over de zijlijn zag 
gaan. Hilde onderschepte een lange 
bal van DWT en speelde naar Dia-
na, die passte op Ninke die een vrije 
bal meekreeg. Zij gaf een voorzet op 
Diana die knap afrondde: 7–2. Een 
overtreding van Ninke leverde een 
vrije worp van DWT op, maar verder 
dan een zwak schot waar Colette 
geen enkele moeite mee had kwam 
DWT niet. Hilde raakte nog eens de 
paal en de rebound van Mireille was 
een prooi voor de keeper van DWT. 
Een aanval van De Amstel via Hilde, 
Ninke en Mireille leverde een vrije 
worp op. De pass van Ninke op Mi-
reille werd door de keeper van DWT 
onschadelijk gemaakt. Bij een aan-
val van De Amstel sloeg DWT 11 
met haar hand tegen de kant waar-
door ze een open botbreuk aan haar 
vinger opliep. De wedstrijd werd ge-
staakt en of de resterende zes mi-
nuten nog gespeeld moeten worden 
is nu nog onbekend. Jammer dat 
een mooie wedstrijd zo eindigde.
De Amsteldames lieten voor de der-
de keer op rij goed spel zien en ver-
vangend coach Matthijs toonde dat 
hij het coachen nog niet verleerd is.
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Zaterdagvoetbal
Argon laat punten liggen 
in Eemnes
Mijdrecht - Argon heeft de kans 
om in Eemnes alle punten mee te 
nemen laten liggen, het eerste half 
uur verzuimde het te scoren en twee 
knullige verdedigingsfouten gaven 
de thuisploeg een 2-0 voorsprong. 
Na rust trok Argon de stand weer 
recht, mogelijkheden om de vol-
le winst binnen te halen leverden 
niets op.

Het eerste half uur was Argon de 
bovenliggende partij en kreeg het 
mogelijkheden om op voorsprong 
te komen, de mooiste kansen wa-
ren voor Leroy Leijgraaff en You-
ri van Adrichem. Eemnes kwam in 
die fase niet verder dan een schot 
rakelings naast van Joost Knippel. 
Daarna kantelde de wedstrijd, bin-
nen tien minuten werd het 2-0 voor 
de gastheren. Op links mocht An-
toon Haagen ongehinderd door-
gaan en vanaf de achterlijn kon 
hij zomaar inschieten, Mark Flap-
per deed nog een poging om op de 
doellijn te redden maar dat misluk-
te 1-0. Even later liet Argondoelman 
Bas van Moort zich verrassen door 
een afstandschot van Mitchel van ’t 
Klooster, de bal verdween in de voor 
hem rechterbovenhoek 2-0.
De tweede helft had Argon een dui-

delijk overwicht en kreeg het vol-
doende mogelijkheden om de stand 
een dragelijker aanzien te geven. 
Twee pogingen van de goed spelen-
de Kevin Blom gingen over en naast. 
Lars Sloothaak z’n inzet werd door 
keeper Henk Niesing onschade-
lijk gemaakt en Albert Mens kwam 
koppend ook niet langs Niesing. 
Na twee wissels, Niels de Wildt en 
Alan Doorson kwamen in het veld, 
scoorde Argon twintig minuten voor 
tijd de aansluitingstreffer. Een vrije 
trap van Albert Mens kon door You-
ri van Adrichem met de teen ver-
lengd worden 2-1. Twee minuten la-
ter was het opnieuw Youri van Adri-
chem die de stand op gelijke hoog-
te bracht, nu scoorde hij na een vrije 
trap van Kevin Blom. Eemnes pro-
beerde om alsnog de winst binnen 
te halen, maar het was in de afwer-
king nu minder gelukkig, net naast 
en over en een paar goede ingrepen 
van doelman Bas van Moort. Daar-
voor zagen we een doelpunt van Ar-
gon afgekeurd wegens buitenspel 
op aangeven van de assistent en 
ook bij twee andere goede moge-
lijkheden volgde de overigens prima 
arbiter het vlagsignaal.
Zaterdag thuis tegen het nog onge-
slagen IJFC.

Voorwedstrijd Argon Zondag 
1 tegen G-Team - Rabobank 
Veenstromen
De Ronde Venen - De Rabobank 
Veenstromen ondersteunt zeer veel 
sportieve zaken in De Ronde Ve-
nen, waartoe Argon natuurlijk ook 
behoort. In de breedste zin van het 
woord worden ook ondersteunin-
gen in de samenleving gedaan die 
niet altijd direct grote bekendheid 
genieten maar één van die onder-
steuningen betreft het G-Team van 
Argon. Dankzij de financiële bijdra-
ge van de Rabobank, lopen zij in de 
prachtige tenues met de Rabobank 
erop en heeft Argon extra gelden 
om haar  G–Toernooi van alle extra’s 
te voorzien. Natuurlijk moet daar in 
sportieve zin wat tegenover staan, 
dus werd er in 2008 voor het eerst 
om de BocxeRaboCup gespeeld. 
Deze prachtige beker werd belan-
geloos beschikbaar gesteld door de 
firma Bocxe uit Wilnis. 
Helaas werd de eerste ontmoeting, 
na een spannende wedstrijd met 
een klein verschil verloren en heerst 
er bij het G–Team sportieve revan-

chegevoelens. Inmiddels is er be-
kend geworden, dat het Raboteam 
een zeer sterke selectie op de been 
kan brengen, waarbij diverse Rabo 
coryfeeën van uit de diverse wind-
streken worden verwacht en tevens 
gastspelers vanuit De Ronde Venen 
zijn geronseld. Dit alles moet na-
tuurlijk in goede banen geleid wor-
den. Hun eigen G–scheidsrechter 
Michiel Kraan, hij heeft zich opge-
worpen om deze zeer zware klus te 
klaren, aangezien hij zijn collega’s 
van de Rabobank naar een neder-
laag moet fluiten? Kan hij dit naar 
eer en geweten volbrengen, alle 
supporters hiervan overtuigen, Ar-
gon hoopt op een grote schare sup-
porters, wie mag de CUP een jaar in 
de prijzenkast zetten? 

Wilt u dit bijzondere treffen bijwo-
nen, deze wedstrijd wordt aanko-
mende zondag 11 oktober om 12.15 
uur gespeeld als voorwedstrijd Ar-
gon– VVSB.

Thema-avond over sporten 
met verstandelijke beperking
Mijdrecht - Op maandagavond 12 
oktober wordt er een thema-avond 
georganiseerd door Sportservice 
Midden Nederland. Deze organisa-
tie houdt zich bezig om mensen met 
een beperking in diverse sporten te 
laten meedoen en helpt de sport-
aanbieders om dit te ondersteunen.

Speciaal voor trainers, begeleiders 
en met name mensen die geïnte-
resseerd zijn in deze tak van spor-
ten, wordt er op deze avond meer 
handvatten aangereikt om de mo-
gelijkheden bij deze groep mensen 
te vergroten en samen hierover te 

praten.
U kunt hier bij zijn, locatie is het Ar-
gon Clubhuis aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht en de thema-avond wordt 
gehouden in de bestuurskamer van 
19.30 tot 22.00 uur.

Via  www.usportandrs.nl kunt u al-
le verdere informatie vinden over 
de activiteiten, u kunt zich aanmel-
den bij de Consulent aangepaste 
sporten, regio Utrecht – West Ju-
dith Meeuwissen, tel. 030-7513840 
of 06-12949436. E-mail: jmeeuw-
issen@sportservicemiddenneder-
land.nl

Interne competitie van 
biljartclub D.I.O.
Vinkeveen – Het keurkorps van 
Rondeveense keurridders is bijna 
compleet na de vakantie. Alleen Kre-
lis van der Linden moet zijn eerste 
partij nog spelen. Donderdag  wer-
den 10 partijen gespeeld, terwijl met 
een half oog werd gekeken naar de 
wedstrijden van PSV en Ajax. Voor 
sommige biljarters verliep hun partij 
net zo teleurstellend als van hun fa-
voriete voetbalclub.
Als eerste kreeg Koos Zwerver een 
ongenadig pak slaag van Miens van 
Wijk, 0-3 in 19 beurten. Zo maak je 
geen vrienden. Frits Wildeman ver-
sloeg Jaap Aarsman in diens eer-
ste partij met 3-0 in 23 beurten. Die 
praten voorlopig niet meer met el-
kaar. Wim Bakker had ondanks zijn 
geslaagde staaroperatie geen schijn 
van kans tegen Herman Turkenburg. 
0-3 in 21 beurten. En Herman is zijn 
keu kwijt. Bert Dijkshoorn werd 
door Gijs van der Neut tot het uiter-
ste getergd. In de 24e beurt miste 
Bert zijn laatste, tamelijk eenvoudi-
ge carambole. Gijs ging met de vol-
le winst aan de haal, 1-3.
Jos van Wijk had Peter Driehuis he-
lemaal in de greep, maar anders dan 
zijn koelbloedige broer liet hij Peter 
helemaal terugkomen in de wed-
strijd en verloor alsnog in de 21e 
beurt, 1-3. Zij fietsten niet gezamen-

lijk naar huis. Hans Levy gunde John 
Vrielink nog lang de illusie van een 
mogelijke overwinning, maar maak-
te het karwei toch in de 23e beurt 
zelf af, 3-0.
Dik Aarsman had in de 12e beurt 
al de helft van zijn caramboles, 
maar zijn productiequotum zak-
te als een plumpudding, ten gun-
ste van de laatbloeier Wim Moen. 
0-3 in 18 beurten. Volgens welin-
gelichte bronnen waren ze daarna 
uitgepraat. Eric Brandsteder kreeg 
een gevoelige nederlaag te incas-
seren van een prima spelende Hen-
ny van ’t Hul, 0-3 in 18 beurten. Met 
een hoogste serie van 16. Voor Hen-
ny natuurlijk.
Jaap Hoogendoorn speelde niet 
zijn beste partij, maar scoorde wel 
regelmatig en won op die manier 
toch in 22 beurten van Ton Brantse-
ma, 3-0. Bert Dijkshoorn speelde in 
zijn tweede partij, onder invloed van 
toegestane stimulerende midde-
len, Cor Bavinck van de groene mat 
in 18 beurten, 3-0. Daarmee is Bert 
meteen een serieuze achtervolger 
voor koploper Gerard Verlaan, al is 
het verschil in winstpercentage best 
behoorlijk. Alleen Miens van Wijk is 
nog volledig schadevrij, samen met 
Peter Driehuis. En Krelis, maar die 
heeft nog niet gespeeld.

Aanstaande vrijdag 9 oktober
Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 9 ok-
tober 2 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43 in Vinkeveen. Tel. 
0297-263562. U dient om 20.00 uur 
aanwezig te zijn. Uiterlijk om 20.15 
uur wordt gestart met kaarten, dit 
op veelvuldig verzoek.
Er zal viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 

of winnares is bekend. Ook is er op 
deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond:
1 Dorus van der Meer met 7410
2 Frans Bierstekers met 7144
3 Nico van der Meer met 6999
4 Leen van Bemmelen met  6945
5 Henk van Breda met 6851 
De poedelprijs was deze avond voor 
Nico May met 5234 punten.

Verrassende ontwikkelingen 
bij Denk en Zet-Advisor
Vinkeveen - Nadat er in de onder-
linge competitie 3 ronden gespeeld 
waren, stond de ranglijst volledig op 
zijn kop. Er waren dan ook opval-
lende uitslagen, Bert Drost wist met 
zwart Jan de Boer te kloppen, wat 
hem vorig jaar geen één keer luk-
te. Jeroen Vrolijk ging tegen Engel 
Schreurs ten onder, terwijl Gert-Jan 
Smit verloor van John van de Ber-
ge. De remise tussen Bram Broere 
en Cees Verburg is niet opvallend, 
hoewel Bram de winst uit handen 
gaf. Alfred Weinhandl en Jan Smit 
kwamen ook remise overeen, terwijl 
Thierry Siecker en Evert Kronemeijer 
de weg omhoog vonden door resp. 
van Cees Kentrop en Bert Vrinzen te 
winnen – Bert liet zich in hevige tijd-
nood, maar wel in een min of meer 
gelijke stelling, mat zetten.
Niet iedereen zal gedacht hebben 
dat Bert Drost wel eens koploper zou 
kunnen worden, maar veel verras-
sender was het feit dat Henk Kroon 
- de nummer 2 van vorig jaar – na 3 
ronden voorlaatste stond. Ook gere-
nommeerde spelers als Thierry Siec-
ker en Evert Kronemeijer staan bij 
de onderste vijf, terwijl Jeroen Vro-
lijk en Gert-Jan Smit zich in de mid-
denmoot bevonden. Daar tegenover 
stonden Engel Schreurs (4e), John 
van de Berge (6e) en Alfred Wein-
handl (8e) verrassend hoog.

4e ronde
Spanning en sensatie dus wat de 
4e ronde op zou leveren.  Absolute 
topper op het program: Bert Drost 
moest zijn eerste plaats verdedigen 
tegen de nummer twee, de regerend 
clubkampioen Harris Kemp. Bert 
met de witte stukken, speelde zijn 
geliefde Reti opening. In het mid-
denspel kon Harris met maar liefst 
drie pionnen door het centrum mar-
cheren en hij  verlamde hiermee het 
witte spel. Hierdoor moest Bert op 
de 28ste zet de handdoek in de ring 
gooien. Engel Schreurs kon in een 
Siciliaan maar geen vuist maken te-
gen de altijd secure Bram Broere, 
die door deze overwinning de twee-

de plaats veroverde. In het dame-
loperspel tussen Cees Verburg en 
Jan de Boer volgde zwart de theo-
rie: een sterk pionnencentrum. Wit 
gokte op de aanval over – beide - 
vleugels.  Hoe meer stukken geruild 
werden hoe sterker die centrum pi-
onnen werden. De witte stukken 
wilden maar niet samenwerken. Na 
ruil van de dames en een stel torens 
was voor Cees geen houden meer 
aan. Jan won verdiend. 
Gert Jan Smit vloerde Jeroen Vro-
lijk, wat hij na afloop bescheiden als 
‘Een gelukje’, betitelde. Ook Jeroen 
nuanceerde na afloop: ’één zet over 
het hoofd gezien, maar wel een héle 
mooie’.  
De partij tussen de jeugdschakers 
Gerben Roos en Arno Kroon was 
leuk om de zien. In hun eindspel 
had wit een materiële voorsprong 
van twee torens tegen een zwarte 
toren en een paard. Na hevig ver-
zet van Arno wist Gerben het lastige 
eindspel te winnen.
Thierry Siecker maakte het, zoals 
gewoonlijk, heel bont. Onverstandig 
tegen een speler als Henk Kroon, 
die maximaal profiteerde van de on-
gelukgelijke opstelling van de witte 
stukken en zo zijn eerste partij won 
dit seizoen. Piet Harrewijne was de-
ze avond niet te stuiten: hij won met 
overtuiging in een koningsindisch 
partij van Freddy Weinhandl. De 
spannendste partij van deze avond 
was voor Bert Vrinzen tegen Kees 
Kentrop. Lang ging deze strijd ge-
lijk op. In het eindspel bleven alleen 
torens en de zwarte lopers met een 
enkele pion op het bord. Bert kreeg 
een fijne vrijpion. Kees had nog even 
kans op een tegenaanval, maar ver-
zuimde. Hierdoor kon Bert zijn eind-
speltechniek met succes demon-
streren en pakte zo de winst.

Stand na 4 ronden:
1. Harris Kemp 113
2. Bram Broere 111
3. Bert Drost 98
4. Jan de Boer 87
5. John v/d Berge 81

Motorcrosser Tino Winter
Regio - De laatste tijd gaat het weer 
erg goed met Tino. Zaterdag 22 au-
gustus was er een wedstrijd in Kat-
wijk, alwaar Tino netjes de eerste 
prijs weghaalde in de superklasse.
Het weekend daarna was er een 
wedstrijd in Oostenrijk in het woon-
plaatsje Moggers. Tino komt daar al 
menige jaren, en ook dit jaar was hij 
weer van de partij bij de internatio-
nale clubwedstrijden.
Op zaterdag 29 augustus werd Tino 
in allebei de manches 2de en een 
mooie 2e plaats totaal .
Op zondag 30 augustus begon de 
1ste manche goed, Tino lag 3de 
maar werd door een fanatieke Oos-
tenrijker erafgereden en werd uit-
eindelijk 5e. De 2de manche ging 
beter, en werd Tino 3e, totaal een 
4e plaats.
Er was dat weekend een 11000 
mensen tellend publiek, dat dus 
voor een mooi weekend zorgde.
Eenmaal weer terug in Holland was 
er weer een kermiscross in Noord-
wijkerhout op 10 september. Een 
leuk klein baantje met een hoop 
publiek. De 1e manche werd Tino 
na een klein valpartijtje 3de. De 2e 
manche ging beter en pakte Tino de 
laatste ronde nog net de 2e plaats 
wat hem dus totaal 2e maakte. Het 
vorige weekend van 26 en 27 sep-
tember was er weer het spektakel 
Zevenhoven on Wheels op de ach-
terweg. Tino kon alleen op de za-
terdag meedoen, want zondag had 
hij een NK in Harfsen. De 1e man-
che ging Tino als 3e door de eerste 
bocht, maar wist al snel de kopposi-
tie in te nemen tot het eind van de 

wedstrijd. De 2e manche was Tino al 
rap weg, en reed alleen maar verder 
weg op de nummer 2. Er was ook 
nog een 3e manche, Tino reed bij de 
start tegen een strobaal en moest 
vanaf plek 15 terugvechten naar vo-
ren. Na een paar rondjes lag hij al 
3e en de ronde daarna pakte hij al 
de koppositie tot het eind. Totaal 
1ste en een mooie beker in de feest-
tent ontvangen. Op de zondag had 
hij een wedstrijd in Harfsen (Deven-
ter) voor het Nederlands Kampioen-
schap. Met tijdtraining zette hij een 
12e tijd neer. De eerste manche had 
Tino een matige start en reed rond 
de 15e plek, maar hij vocht zich naar 
voren en lag 2 rondes voor het einde 
8ste. Maar helaas, de laatste ronde  
gleed hij van zijn motor af, en werd 
toch nog keurig 10e. 
De 2e manche was een slechte start, 
en Tino lag 20ste, maar hij reed weer 
naar voren en lag 10e twee rondes 
voor het einde. In de laatste ronde 
ging het helaas toch weer fout. Tino 
wou de man op de 9de plek bin-
nendoor inhalen, maar deze me-
neer ging opeens van het buiten-
spoor naar het binnenspoor toe en 
reed Tino eraf. Hij pakte gauw zijn 
motor weer en werd toch nog 13e. 
Totaal een hele mooie 10e plek. In 
het eindklassement van het Neder-
lands Kampioenschap staat Tino 
Winter nu 10e. Zondag 4 oktober 
was de laatste wedstrijd om het NK 
in Valkenswaard, waarover volgen-
de week meer.
Via de Meerbode bedankt Tino Win-
ter nogmaals zijn sponsors die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

Springen voor Lis Hartel 
bij LR&PC Willis
Regio - Zoals ieder jaar organiseert 
LR&PC Willis op 11 oktober weer het 
jaarlijkse sponsorspringen. Het is de 
ambitie van de organisatie om dit 
jaar alle records van de voorgaan-
de jaren te breken, daarom is de sa-
menwerking met manege de Ma-
riahoeve in Mijdrecht gezocht. Ook 
dit jaar wordt er weer gesprongen 
voor “Lis Hartel”. Dit is een vereni-
ging die al 38 jaar open staat voor 
verstandelijk, lichamelijk, visueel en 
meervoudig gehandicapten. Zij zet-
ten paardrijden in voor deze men-
sen als een combinatie van sport-
beoefening, recreatie en als thera-
peutische hulp. LR&PC Willis staat 
vierkant achter Lis Hartel en heeft 
dan ook besloten dit jaar weder-
om de opbrengsten van het spon-
sorspringen ten goede te laten ko-
men aan deze vereniging. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers zoveel 

mogelijk punten bij elkaar sprin-
gen in een parcours van hindernis-
sen met verschillende hoogten. Al-
le deelnemers zoeken een aantal 
sponsors dat hen een (klein) bedrag 
per punt zal geven. Op deze manier 
ontstaat een uitdagende en specta-
culaire wedstrijd die ook nog eens 
een goed doel helpt. De deelnemers 
hoeven geen lid te zijn van Willis en 
ook geen wedstrijdervaring te heb-
ben. Langs deze weg willen wij ie-
dereen uitnodigen deel te nemen 
aan dit initiatief. Dat kan zijn als rui-
ter (opgeven via yvonnelugtigheid@
live.com), sponsor of als publiek. De 
wedstrijd wordt op zondag 11 okto-
ber gehouden bij Manege de Ma-
riahoeve aan de Hoofdweg 85 in 
Mijdrecht. Om 12.00 uur wordt de 
wedstrijd officieel geopend door het 
bekende dressuurduo Lotje Schoots 
en Diederik van Silfhout.

Dammen: 
Toppers gewaarschuwd!
Regio - Omdat het 1e team van 
damclub Kunst & Genoegen verle-
den seizoen uit de hoofdklasse de-
gradeerde, zal het dit jaar in de klas-
se van het 2e team moeten uitko-
men. De eerste wedstrijd in de 1e 
klasse van Noord-Holland is inmid-
dels gepland, aanstaande maan-
dagavond in ’t Fort De Kwakel een 
‘derby’ tussen K&G 1 en K&G.
De messen werden inmiddels in de 
onderlinge competitie geslepen. Het 
2e team, inmiddels gedoopt als DC 
Nieuwveen, bestaat uit leden van 
over de Amstel. Kopman is Wim 
Könst, daarnaast de gevreesde ge-
broeders H. (Harte) en nestor Leo 
Hoogervorst.
Afgelopen maandagavond bleef dit 
team al ongeslagen en behaalde zes 

punten. De toppers van het 1e team 
werden door Wim en Leo op remise 
gehouden. Jos en Kees Harte ver-
sloegen hun opponenten en nestel-
den zich aan kop van de onderlin-
ge competitie. Kees deed het deze 
avond bijzonder goed door Piet Ter-
louw te verslaan. Dit gebeurde on-
der hoogspanning in de kleine uur-
tjes van deze avond. Een schrale 
troost, Ton Sybrands deed er bijna 
42 uur over.
Aanstaande maandagavond moet 
het dus vanaf 19.30 uur in ’t Fort De 
Kwakel gebeuren.
De overige leden spelen dan voor 
de onderlinge competitie of de be-
ker. Geïnteresseerd?
Kom eens kijken en schuif gezellig 
aan het dambord.

Het 24e Quakeltoernooi 
in de K.D.O.-sporthal
De Kwakel - De komende winter 
wordt weer door de afdeling zaal-
voetbal van K.D.O. voor de 24e maal 
het Quakeltoernooi georganiseerd. 
Dit jaar is alweer de 24e keer dat zij 
dit toernooi mag organiseren.
Wilt u zich hiervoor inschrijven, dan 
kunt u een inschrijfformulier invul-
len en opsturen via post of mail naar 
één van de onderstaande adressen.
Het toernooi is voor dames en he-
ren, dus alle teams zijn van harte 
welkom. Alle wedstrijden worden op 
de zaterdagavonden gespeeld. 
De winnaar van elke avond wordt 
automatisch geplaatst voor de fina-

leavond. Dan wordt zowel de heren- 
als damesfinale gespeeld. Het is 
voor u en voor K.D.O. van het groot-
ste belang dat u het inschrijfformu-
lier zo snel mogelijk inlevert bij on-
derstaande adressen, Dit i.v.m. de 
organisatie en het feit dat zij nie-
mand teleur willen stellen. De data 
voor het toernooi voor de heren zijn 
12 en 19 december 2009 en 2, 16 en 
30 januari 2010. De data voor de da-
mes zijn 9 en 30 januari 2010.
De grote finaleavond is op 6 febru-
ari 2010. 
Voor informatie kijk op www.kdo.nl 
of www.quakeltoernooi.nl

De dames van CSW spelen 
gelijk tegen Smerdiek
Wilnis - In St. Maartensdijk (Zeeuw-
se Eilanden) mocht CSW laten zien 
hoever ze zijn in de opbouw. Door 
blessures konden Mirte en Daniel-
le niet van de partij zijn, terwijl Sil-
via door griep in Wilnis moest ach-
terblijven. Al direct na de aftrap trok 
CSW ten aanval en zette de tegen-
standers onder druk. Halverwege 
de 1e helft kwamen de CSW-spe-
lers verdiend op voorsprong, uit een 
voorzet van Jorien kopte Christianne 
de bal mooi binnen, 0-1. Ze hielden 
het beste van het spel en de 0-2 was 
een logisch gevolg, Shannen gaf 
een mooie steekpass op Jorien, de 
bal werd door Jorien doorgespeeld 
op Chrstianne, die de bal in het lege 
doel kon schieten, 0-2. Gaandeweg 
de 1e helft nam Smerdiek het initi-
atief over en vlak voor rust moesten 
ze één tegentreffer incasseren, 1-2.
Na de rust moesten de Wilnissers  
tegen de harde wind spelen en wer-

den door Smerdiek verder terugge-
drongen. De bal kwam na de uitver-
dedigen weer net zo snel terug, de 
2-2 en 3-2 volgde binnen 10 minu-
ten. In de 2e helft kwamen Kim voor 
Lea en Pascalle voor Diana in de 
ploeg. CSW pakte de draad weer op 
en ging op zoek naar de gelijkma-
ker. Ze kregen kansen op de gelijk-
maker maar het duurde nog tot de 
85e minuut voor de gelijkmaker uit-
eindelijk op het bord kwam, Christi-
anne kreeg de bal aangespeeld, om-
speelde de laatste verdediger waar-
na ze beheerst de bal inschoot, 3-3. 
In de laatste minuten speelde Shan-
nen nog voor Natasja. Ondanks het 
punt zijn de CSW’ers huiswaarts ge-
keerd met het gevoel dat ze 2 pun-
ten hebben verloren.
Volgende week gaan ze thuis de 
strijd aan tegen Wartburgia, kom het  
CSW-team om 14.30 uur aanmoedi-
gen!
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Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 29 september 
werd de voorlaatste ronde van de-
ze eerste competitie gespeeld bij 
Bridgeclub Hartenvrouw. 

Volgende week volgt promotie/de-
gradatie. De schrijver van dit arti-
kel zei het al: de donkere dagen ko-
men eraan en daarmee de leden, 
want in de “A”-lijn werd met 12 pa-
ren gespeeld, eerste werden Elly 
van Nieuwkoop en Jessie Piekaar 
met 62.60%. Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck volgden als tweede met 
59.60%. Het combipaar Nel Bakker 
en Agnes de Kuijer werd derde met 
59.50%.

In de “B”-lijn, met veertien paren,  
plaatsten zich An van Schaick en 
Lea Wit zich als eerste met 58.09%. 
Reina Slijkoord en Renske Visser 
werden tweede met 55.31%. Annet 
Roosendaal en Rini Tromp deden 

het met 54.10% ook niet slecht en 
eindigden op de derde plaats.

Dan de competitie: in de A staan Nel 
Hamelijnck en Gerda Bosboom als 
eerste: “nog één keer een goed re-
sultaat dames en u verdient de eeu-
wige roem”. Tweede zijn Nel Bak-
ker en An van der Poel; redt u het 
nog dames, 4% inhalen op nummer 
een? Derde staan Geke Ludwig en 
Margo Zuidema. In de B staan Rei-
na Slijkoord en Renske Visser nog 
steeds als eerste. Wij zullen de go-
den niet verzoeken door het “o-
woord” te gebruiken: nummer twee, 
An van Schaick en Lea Wit volgen 
u op de hielen, zij staan slechts 2% 
achter. Derde in de B zijn Vera van 
Wessem en Ans Wijckmans. 

Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij de secretaris Alice Oost-
endorp, tel. 0297-540183.

Nog één keer op en neer bij 
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Het gevecht om de 
sporten op de ladder bij Bridge Ver-
eniging De Legmeer verkeert in een 
beslissende fase.
Met nog 1 wedstrijd voor de boeg 
lijken de eerste zes paren van de 
A- en B-lijnen het droog te kunnen 
houden. Zij zijn meer dan 10 % pun-
ten “los” van de achtervolgers geko-
men en dat zou genoeg moeten zijn 
om een misstapje te kunnen over-
leven.
Daaronder in de A-lijn op nummer 
zeven is het paar Tini van Drunen & 
Wouda Roos met een subtotaal van 
265,76 maar 10,1 % punten verwij-
derd van het eerste paar van de B- 
lijn, Gerda Bosboom & Anneke van 
der Zeeuw, die op 255,66 staan. Tot 
en met de helft van deze lijn zit men 
binnen de 250 punten, met als grens 
het paar Marianne & Huub Kamp 
met 251,04 en die lijken dus vrij ze-
ker te zijn van een voortgezet optre-
den in de B- lijn.
De kop van de C-lijn wordt op dit 
moment ingenomen door An-
ton Berkelaar & Klaas Verrips met 
241,26%, slechts een luttele 1% ver-

wijderd van de zo gewenste B! Ook 
An Heimeriks & Anne Tolsma kun-
nen met een uitschieter in de laat-
ste zitting hun score van 235,14 nog 
voldoende opvijzelen.
Opvallende paren in de voorlaat-
ste zitting waren deze keer Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst en To van 
der Meer & Gijs de Ruiter in de nog 
virtuele A-lijn. Ben en Jan bereik-
ten na vijf pogingen eindelijk de top 
van het verenigingsgebeuren met 
59,03% en een eerste plaats. To en 
Gijs hebben de slag te pakken en 
scoren elke week zeer stabiel, nu 
tweede met 57,99%.
Minder voorspoedig verging het de 
paren Gerda Bosboom & Anneke 
van der Zeeuw en Heleen & Mees 
van der Roest. Door hun uitglijders 
van onder de 45% konden ze wel 
eens het Bridge Walhalla missen!
In de B-lijn weet Lijnie Timmer met 
haar partner in moeilijke tijden Ria 
Wezenberg de “stilzit” maximaal uit 
te buiten. Het bieden en antwoor-
den wordt dan even “gereset” en 
zo gelouterd scoorden ze het duize-
lingwekkende aantal van 70,42%!

Winst voor Legmeervogels D3
Uithoorn - Vroeg vertrok LMV D3, 
zonder nog een paar geblesseerden, 
die nog altijd hopelijk snel hersteld 
zijn, naar Almere. De eerste helft 
werd zeer goed gestart. De tegen-
stander werd direct vastgezet wat 
een paar corners opleverde. Uit een 
van die corners kopte Rick Kuit zeer 
goed in, waardoor de D3 een te-
rechte voorsprong kreeg, 0-1 voor 
de Legmeervogels. Beide ploegen 
probeerden de aanval te zoeken met 
veel strijd en inzet, waardoor er een 
heel leuke wedstrijd ontstond. Vooral 
als er overgespeeld werd, was de D3 

de meerdere van AS 80, wat ook een 
paar kansen opleverde, helaas luk-
te het niet te scoren. De verdediging 
had ook de handen vol aan AS 80 
en probeerde door goed naar buiten 
uit te verdedigen, een tegentreffer te 
voorkomen. Onverwachts kreeg de 
D3 een strafschop tegen, maar kee-
per Daan van der Schot en het he-
le team keek hem eruit, tegen de lat. 
Het begin van de 2e helft kwam de 
D3 wat meer onder druk en kwam er 
soms voetballend niet helemaal uit. 
Een tegendoelpunt leek in de maak, 
maar de D3 dacht daar anders over. 

Een mooi counter pass van Chendo 
Melgers naar Ricky van Putten lever-
de door een goeie rush de 0-2 op. 
Kort daarna eenzelfde situatie, al-
leen kwam de pass nu van Dennis 
Pappot, die dezelfde kans bood aan 
weer Ricky, 0-3. Vanaf dat moment 
was de D3 een klasse beter, maar de 
kansen die ze kregen gingen er net 
niet in. Verdiend gewonnen, dit was 
een heel leuke wedstrijd om naar te 
kijken, de D3 heeft veel voor elkaar 
over, en het levert zeer leuk voet-
bal op om naar te kijken. Ga zo door, 
mannen!

Nieuw in sporthal De Scheg!

Sporten voor 50-plussers
Uithoorn - Sporthal De Scheg heeft 
er een nieuwe activiteit bij: sporten 
voor vijftigplussers. Sportorganisa-
tiebureau Weber Sports uit Amstel-
veen biedt deze groep de mogelijk-
heid om gedurende een jaar deel 
te nemen aan het SMILE FIT pro-
gramma, speciaal ontwikkeld voor 
mensen van 50 jaar en ouder. Ie-
dereen van 50 jaar en ouder kan er 
aan meedoen, ook al heeft men ja-
ren niet gesport. De lessen worden 
aan ieders eigen niveau aangepast. 
Het programma staat voor ‘sporten 
met plezier’ en is speciaal bestemd 
voor mensen die niet meer of weinig 
sportief actief zijn, maar eigenlijk wel 
weer meer willen bewegen. Daartoe 
konden belangstellenden zaterdag 4 
oktober in De Scheg een uitgebrei-
de fittest ondergaan onder medisch 
toezicht. Na deze test kon men zich 
al dan niet inschrijven om geduren-

de 15 weken één uur in de week 
deel te nemen aan allerlei sportieve 
activiteiten binnen het introductie-
programma. Daaronder is een keuze 
uit ondermeer fitnessvormen, gym-
stick-healthoefeningen, lenigheids-
oefeningen, spierversterkende oe-
feningen, wandel- en/of hardloop-
programma’s, maar ook introduc-
tie van sporten als basketbal, volley-
bal, handbal, voetbal, etc. Daarnaast 
circuittrainingen en verschillen-
de sport- en spelvormen. Plezier in 
bewegen staat in deze groepspro-
gramma’s voorop. Deskundige be-
geleiding zorgt voor een veilig ver-
loop van de lessen. Wie daarna nog 
voldoende ‘puf’ heeft kan zich op-
geven voor het vervolgprogramma 
dat 20 weken duurt. Na het vervolg-
programma wordt een tweede fit-
test afgenomen. Het introductiepro-
gramma gaat deze week van start. 

Er worden meerdere lessen in de 
week gegeven op tijdstippen zowel 
in de ochtenduren als ’s middags en 
’s avonds. De kosten bedragen 3,95 
euro per activiteit, het ondergaan 
van de fittest kost 5,00 euro.

Dat er vanuit de vijftigplussersgroep 
inwoners belangstelling voor dit 
programma bestaat, blijkt uit het feit 
dat er zich voor die zaterdag meer 
dan 165 deelnemers hadden aan-
gemeld! Wie niet in staat was afge-
lopen zaterdag de fittest bij te wo-
nen, maar dit nog wel wil en boven-
dien graag aan het sportprogram-
ma wenst deel te nemen, kan con-
tact opnemen met de organisatie, 
de heer Michael Weber, tel. 020-
3792523 of hem rechtstreeks bellen 
op 06-46087776.
Eerst meer weten? Bezoek dan de 
website: www.webersports.nl.

Frans Kaandorp & Gerda Schave-
maker hebben ook de slag te pak-
ken en nestelden zich met 64,58% 
voorlopig midden in de A.
Marijke & Ger van Praag kennen 
hoge toppen en diepe dalen, soms 
slechts 37,50% en nu weer 59,58 
waardoor ze zelfs weer de A-regi-
onen hebben bereikt. Dit is ook van 
toepassing op Greet Overwater & 
Guus Pielage die deze maal vierde 
werden met 59,17%.
Onderaan gleden An & Jan van 
Schaick en Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers-Bays in het C- 
putje met minimale aantallen van 
onder de veertig.
Boven in die C-lijn lieten Ank 
Reems & Anne Tolsma daarentegen 
zien daar niet te willen blijven ge-
zien hun eerste plek en 60,42%. Ook 
Wies Gloudemans & Ria Sudmeijer 
met 55,42% en de Steegstra’s Tonny 
& Otto met 54,17% deden een ge-
slaagde poging zich hier, voorlopig, 
uit te werken.

Wilt u ook eens ervaren hoe stij-
gen op de ladder smaakt, waag dan 
een bridgepoging bij Bridge Vereni-
ging De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.15 uur in de barzaal 
van Sporthal De Scheg. Voor inlich-
tingen, secretariaat Gerda Schave-
maker, tel. 0297 567458.

Dammen
Het is heel erg stil aan de 
andere kant van de Amstel

Uithoorn - Maandagavond werden 
de dammers van over de Amstel het 
zwijgen opgelegd door de toppers 
van Kunst & Genoegen. Het 1e team 
van K&G wist in het eerste bonds-
duel in de eerste klasse van Noord-

Holland, het 2e team van K&G met 
een 6-2 nederlaag naar huis toe te 
sturen. Daar werd het stil aan de an-
dere kant van de Amstel.
Voor de onderlinge wedstrijd voerde 
het opperhoofd van het groene hart, 

Leo Hoogervorst nog het hoogste 
woord. Als uitspelende partij waren 
zij al eerder in ’t Fort de Kwakel dan 
de spelers van de thuisploeg. De 
gasten hadden de klok al aangezet 
zodat de toon al voor de eerste zet 
gezet was. Beide teams kwamen op 
hun sterkst uit en hadden geen ver-
rassende opstellingen. Zo zaten de 
toppers Wim Könst en Adrie Voorn 
tegenover elkaar. Deze kopmannen 
kwamen na anderhalf uur spelen tot 
een grootmeesterlijke remise, 1-1. 
Wim Keessen verbrak vervolgens de 
ban door Kees Harte positioneel van 
het bord te drukken. Inmiddels was 
ook broer Jos Harte in de proble-
men tegen René de Jong gekomen. 
Langzaam maar zeker trok René de 
strop aan en kon zo het winnende 
punt voor zijn team scoren, 5-1.

De nestoren van de beide teams, 
Piet van der Poel en Leo Hooger-
vorst, streden nog door tot aan het 
gaatje, met een plakkertje kon Leo 
het vege lijf redden zodat met 6-
2 de nederlaag beperkt bleef. Het 
was een sterke wedstrijd van bei-
de teams zodat er van beide teams 
nog veel te verwachten valt in de 1e 
klasse van Noord-Holland.

In de strijd om de beker wist Huib 
Arends Piet Terlouw verrassend op 
remise te houden en won Jan Bar-
tels in het eindspel miraculeus van 
Frans Verlinden.

K&G 1- K&G 2 6-2
A. Voorn- W. Könst 1-1
R de Jong- J. Harte 2-0
W Keessen- K. Harte 2-0
P. v.d. Poel- L. Hoogervorst 1-1

Kienen
bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 10 
oktober organiseert Stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw aan het Leg-
meerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
het kienen begint om 20.15 uur.
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van de bekende 
enveloppen.

De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen.

Ontknoping parencompetitie 
bij BVK nadert
De Kwakel - Met nog 1 speelavond 
voor de bekende boeg begint zich 
van een flink aantal paren een wat 
onrustig gevoel meester te maken. 
Dat onrustige gevoel heeft natuur-
lijk alles te maken met de felbegeer-
de promotie- en de alomgevreesde 
degradatieperikelen. De paren die 
nu al weten dat zij noch voor het 
een noch voor het ander in aan-
merking zullen komen kunnen deze 
week rustig slapen, voor de anderen 
wordt het woelen en draaien.

In de A lijn valt er uiteraard weinig 
te promoveren, zoals er in de C lijn 
niemand bang hoeft te zijn voor de-
gradatie, maar in de A lijn spitst de 
strijd zich wel toe op de koppositie 
aan het einde van de 1e cyclus. Top-
favorieten zijn Gerard en Rees van 
der Post, die alleen nog concurren-
tie te duchten lijken te hebben van 
Dick Elenbaas en André Verhoef, 
die op de laatste speelavond 6,31% 
meer zullen moeten scoren om de 
1e plaats over te nemen.
Afgelopen donderdag lukte het hen 
niet om veel dichterbij te komen, 
want zij eindigden weliswaar als 1e 
met 64,58%, maar Gerard en Rees 

volgden als 2e met 63,33%. Er was 
een gedeelde 3e plaats voor Anneke 
Karlas-Jaap Verhoef en Ria Broers 
en Tiny Mann met 54,17%. Door dat 
resultaat komt laatstgenoemd paar 
weer heel dicht bij de veilige 12e 
plaats in de totaalstand. Die plek 
wordt nu nog ingenomen door Le-
ny Heemskerk en Agnes de Kuijer, 
maar hun voorsprong op plaats 13 is 
welgeteld 0,02%(!!) gemiddeld.

In de B lijn staan uiteraard Wim en 
Rita Ritzen riant aan kop met maar 
liefst 59,46% gemiddeld en dat is bij-
na 6% meer dan runners up Riet en 
Ab van Nieuwkerk. Die 2 paren kan 
promotie niet ontgaan, maar voor de 
2 andere plekken komen toch nog 
wel zo’n 6 paren in aanmerking.
Wim en Rita werden ook deze week 
1e met 64,58%. Han Mann en Ria 
van Zuylen lijken elkaar nu toch 
steeds beter te begrijpen en zij trok-
ken hun stijgende lijn door met een 
score van 59,23%, waarmee zij 2e 
werden en serieus meedoen voor 
de promotieplaatsen. Hans Wagen-
voort had Nel op trainingskamp ge-
stuurd (was hard nodig naar zijn 
zeggen) en vond in Adrie Voorn een 

partner die hem wel begreep: 3e 
met 56,85%.
Onderin de totaalstand lijken de 4 
degradatieplaatsen bijna wel vast te 
staan, maar men heeft zich al vaak 
genoeg vergist in de veerkracht van 
sommige paren, die daardoor soms 
nog verrassend uit de hoek kunnen 
komen. Afwachten dus.

In de C lijn een zeer fraaie 1e plaats 
voor Toos Boerlage en Corrie van 
der Peet met 63,44%. Rie Bezuyen 
en Ineke Hilliard werden met exact 
60% 2e en Lous Bakker en Hans Eli-
as deden weer eens van zich spre-
ken met 59,2%, goed voor de 3e 
plaats. Hun promotie naar de B lijn 
lijken zij daarmee wel veilig gesteld 
te hebben.
Ook in deze lijn een afgeteken-
de koploper in de totaalstand. Tru-
dy Fernhout en Thecla Borggre-
ven staan daar met een gemiddel-
de van 58,65% meer dan 5% voor op 
de nummer 2 (Hans en Lous dus) en 
hier strijden nog 6-7 paren om de 
promotieplaatsen 3 en 4.
Het zal dus morgen, donderdag 8 
oktober. een heet avondje worden 
in Dorpshuis De Quakel.

Thamenpupillen 3 nummer
twee in de competitie
Uithoorn - De laatste wedstrijd van  
honk- en softbalvereniging Thamen 
werd thuis gespeeld tegen pupillen 
1 van Meteoor uit Amsterdam.
De wedstrijd was extra spannend 
omdat het op de 2e of 3e plaats in 

de competitie ging. Er moest dus ge-
wonnen worden! Thamen ging voor-
spoedig van start en na de 1e inning 
stonden ze met 5-3 voor. In de 2e in-
ning stoomden ze door naar een 7-5 
voorsprong. Dankzij uitstekend coa-

ching van Koen en Harm werd de 
eindstand 9-6 en is het team van 
Thamen 2e in de competitie gewor-
den. Maud, Vincent, Stan, Jesper, 
Cherwin, Skip, Axl, Tim, Donny, Roy 
en Lucas, gefeliciteerd!
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Biljarter Alex van der Hulst draagt 
een zware last op zijn schouders
De Kwakel – Afgelopen week stond 
alweer de vijfde speelronde op het 
programma van het biljartdistrict 
Veen en Rijnstreek. Het team van 
Wery Koeleman mocht op bezoek bij 
biljartvereniging de Sport uit Oude 
Wetering. Wery zelf was afwezig, hij 
was in Zwitserland bij de WK wiel-
rennen op de weg. Peter Maijenburg 
maakte het team weer compleet. In 
de eerste partij van de avond mocht 
Alex het opnemen tegen Chris Koot. 
Al na 20 beurten stond het vast dat 
het een latertje zou gaan worden. 
Beide spelers hadden slechts 2 ca-
ramboles op het scorebord staan. 
Het maken van de caramboles ver-
liep moeizaam. Na 67 beurten was 
het Alex die als eerste zijn 25 ca-
ramboles behaald had. Maar Chris 
is een taaie, in de nastoot maakte 
hij zijn 4 benodigde caramboles om 
er toch nog een remise uit te sle-
pen. Het hoge aantal beurten van 
Alex heeft hem geen goed gedaan 
in zijn strijd om het tweede speler-
schap weer voor zich op te eisen. 
Dit zal als een zware last op Alex 
zijn stevige schouders blijven rus-
ten. Kees Smit, bij gelegenheid eer-
ste speler deze avond, trof een op-
ponent in vorm. In no-time had hij 
zijn 25 caramboles bij elkaar. Geluk-
kig kon Kees na een moeizaam be-
gin toch nog enigszins in het kielzog 
komen. Maar de overwinning moest 
hij aan zijn tegenstander laten. In de 
laatste partij mocht Peter Maijen-
burg proberen om de winst veilig te 
stellen. Hier zag het lange tijd naar 
uit. Peter bouwde een comfortabele 
voorsprong op die hij niet meer uit 
handen gaf. Het laatste stuk duurde 
echter te lang en zodoende kon de 
tegenstander het extra punt veilig 
stellen voor zijn team. Een 4-3 ne-

derlaag was de uitslag.

De Schep
Dat niet alleen Alex lange partijen 
speelt bleek de dag er na. Het team 
van Piet Bocxe trad thuis aan tegen 
de Schelp uit Roelofarendsveen. Jo-
han van Doorn mocht het spits af-
bijten tegen Peter Beereboom. Een 
partij van een zeer bedenkelijk ni-
veau. Beide spelers hadden 90 
beurten nodig om tot een beslissing 
te komen. Die viel uiteindelijk in het 
voordeel uit van Peter. Quirinus van 
der Meer mocht tegen Jos Verdel 
proberen om het beter te doen. Ook 
hier waren 67 beurten nodig eer 
Jos er met de overwinning vandoor 
ging. Piet Bocxe moest inmiddels zo 
lang op zijn stoel zitten eer hij aan 
de beurt was dat de moraal hem al 
in zijn schoenen was gezakt. Cor 
den Edel had dan ook geen moeite 
met hem. 47 uit 57 beurten mag een 
goed resultaat genoemd worden. 
Een 7-0 nederlaag voor dit team. 
Het team van Bart de Bruyn had 
ook een offday. Bart die weer terug 
was van vakantie had het juiste rit-
me nog niet te pakken. Na 69 beur-
ten had Bart “slechts” 36 carambo-
les. Zijn tegenstander was uit. Mar-
tien Plasmeijer en Plat Voorn deden 
het niet veel beter.
Een 7-0 nederlaag wat dit team na 
de goede start op hun grondvesten 
deed trillen. Bart had hier het min-
ste last van, die was immers wat ge-
wend na de aardbevingen op zijn 
vakantie.
Het team van Jan van Doorn mocht 
proberen om voor de driebanden-
teams in de B1 klasse toch nog 
wat punten te scoren deze week. 
Jan zelf gaf het goede voorbeeld. 
Als eerste had hij zijn 37 carambo-

les bij elkaar en scoorde zodoen-
de 2 punten. Marco van Kessel liet 
zien uit het goede biljarthout te zijn 
gesneden. 37 uit 38 is een resul-
taat dat er zijn mag en bovendien 
ook nog eens goed voor 2 punten. 
Theo Bartels had een tegenstander 
waar geen maat op stond. Hij was 
dan ook blij dat hij toch nog 20 ca-
ramboles kon halen. Het gevolg was 
dat het extra punt ook naar de te-
genstanders ging. Maar toch kon de 
overwinning worden gevierd. 4-3. 

Getraind
John van Dam en Cs reisden af naar 
Jacobswoude. John had de afgelo-
pen week hard getraind en gecon-
stateerd dat de vorm stijgende was. 
In zijn partij tegen Ronald Plagme-
ijer kwam de vorm ook daadwerke-
lijk naar voren. Met 50 caramboles 
uit 49 beurten kwam het gemiddel-
de uit boven de 1.00. Dat is een re-
sultaat dat er zijn mag. Henny van 
Doorn wilde het voorbeeld graag 
volgen.
Maar juist als de wil er is loopt het 
niet altijd zoals verwacht. Maar liefst 
86 beurten had Henny nodig. Maar 
ook zo’n slechte partij moet je tot 
winst zien te brengen en dat deed 
Henny dan ook.
Jos Spring in ’t Veld beleefde een 
goede avond. Met een mooi resul-
taat zorgde Jos voor een 7-0 over-
winning. De balans van de drie-
bandenteams was hiermee weer in 
evenwicht.
In de C1 speelde het team van Kees 
de Bruyn tegen Jacobswoude. Met 
een klein beetje psychologische 
oorlogsvoering probeerden bei-
de teams elkaar onderuit te halen. 
De eerste partij ging lang gelijk op 
maar Kees kon een nederlaag niet 

voorkomen. Als er gepraat word dan 
voelt Hans van Eijk zich als een wal-
vis in het water. Hij kon dan ook de 
stand weer gelijk trekken.
Theo Gahrmann tenslotte mocht te-
gen Graddy Borst proberen om de 
punten in ’t Fort te houden. Maar 
zoals het een goed heer betaamt 
had Theo een zwak voor vrouwen. 
Graddy pakte dit prima op en stel-
de de overwinning voor haar team 
veilig.
Het team van Ton Karlas komt ook 
dit jaar weer uit in de C3 klasse. Ton 
zelf was afwezig en hierdoor mocht 
Dick Ausma het team completeren. 
Dick vervulde zijn taak voorbeeldig. 
Met een gemiddelde van 1.89 droeg 
hij een steentje bij aan de uiteinde-
lijke overwinning voor zijn team. Jan 
Schockman deed het goede voor-
beeld volgen en tekende voor de 
tweede overwinning.
Huib Bakker kwam er helaas veel te 
veel tekort waardoor de 5-2 over-
winning een terechte uitslag was. In 
de C4 mocht het team van Aad van 
der Laan uitkomen tegen Wester-
haven uit Alphen a/d Rijn. De bei-
de Aadjes hadden het moeilijk de-
ze avond en konden dan ook geen 
potten breken. Arjan Vlasman wilde 
niet onderuit gaan. Het duurde even 
voordat hij op gang kwam maar het 
eindresultaat was toch echt boven-
maats. 47 uit 22 bracht een gemid-
delde van boven de 2.00.
Kees van der Meer probeerde het 
nog beter te doen wat hem uitein-
delijk ook lukte. 44 uit 20 beurten 
deed hem net boven Arjan uitko-
men. Beide overwinningen waren 
goed voor het extra punt en dus de 
5-4 overwinning. 
In de C5 komen drie teams uit van ’t 
Fort. Het team van Peter Maijenburg 

trad aan tegen de Pepersteeg. Peter 
had weer een moeilijke avond. Te-
gen Astrid van der Geest  kwam hij 
te laat op gang. Uiteindelijk kwam 
Peter er 4 tekort maar de opgaande 
lijn is ingezet. 

De teamgenoten van Peter deden 
het gelukkig beter. Frans van Doorn 
kroop door het oog van de naald 
maar stelde de overwinning tegen 
Walter van het Hart toch veilig. In-
valler Flip Hoogervorst gaf geen bal 
weg aan John van Klink die hier 
niet goed mee om kon gaan en dus 
kansloos verloor. Maus de Vries 
pakte de eerste overwinning in dit 
seizoen. Hij liet zich niet uit de par-

tij praten door Elroy Zaal. Chapeau! 
7-2. De teams van Willem Holla en 
Gerard Plasmeijer verloren beide 
kansloos. Tegen Aalsmeer speelde 
enkel Willem Holla weer eens bo-
ven zijn niveau. De anderen konden 
niet meekomen, waardoor het team 
met 7-2 verloor. Tegen Inn ’t Lelie-
veld was het de van vakantie terug-
kerende Jolanda Brandse die 2 pun-
ten binnensleepte. De rest gaf ook 
hier niet thuis.

Een hoop punten werden dus aan 
de tegenstanders gelaten deze 
week, de teams van ’t Fort hopen 
het volgende week eens andersom 
te doen.

Bezwaard bevochten 
overwinning Legmeervogels
Uithoorn - Op vrijdag 2 oktober 
heeft Legmeervogels/Pioneer 1 een 
thuiswedstrijd gespeeld tegen Dcg 
1, in een spannend duel wist Lmv 
met 3-1 te winnen.

In de 1e helft ging de wedstrijd ge-
lijk op, de kansen gingen over en 
weer, Lmv maakte het spel.
Dcg ging na een minuut of 5 druk 
zetten op de helft van Lmv, dit was 
voor de mannen coach Rutgers las-
tig voetballen, ook creëerde Dcg een 
man meer door middel van de kee-
per die goed meedeed in de aan-
val, hierdoor kwam er natuurlijk veel 
ruimte te liggen achter de doelman, 
met een paar schoten van afstand 
wisten de spitsen van Legmeervo-

gels de doelman niet te passeren. 
Bij rust was het dan ook 0-0.
De eerste 10 minuten van de 2e 
helft ging het spel wederom op en 
neer, maar in de 35e minuut was 
daar dan toch de opening voor Leg-
meervogels, het was Mark Rutgers 
met een lange bal op Patrick Woer-
deman, de mee opgekomen Yan-
nick v.d. Akker kreeg in zijn val de 
bal van Woerdeman, v.d. Akker wist 
de bal bij Mark Rutgers te krijgen 
en met een droge schuiver stond de 
1-0 op het bord. Zes minuten later 
was het weer raak, door een foute 
inspeel pass van Dcg was het van 
Pierre die alleen op de doelman af 
kon gaan en de 2-0 was een feit. 
Legmeervogels speelde na de 2-0 

KDO vergeet toe te slaan 
in Aalsmeer
De Kwakel - Voor KDO stond afge-
lopen zondag de enige echte streek-
derby uit de 4e klasse E op het pro-
gramma tegen RKAV. In Aalsmeer 
werd er om 14.00 uur afgetrapt te-
gen de degradant uit de derde klas-
se van vorig seizoen, RKAV. De on-
derlinge spanningen vooraf waren 
flink aangewakkerd, zodat beide 
ploegen op voorhand erg gemoti-
veerd waren om een goed resultaat 
neer te zetten deze middag.
KDO startte de wedstrijd met onder 
anderen Sven Vlasman in de spits 
en Rainier Onderwater op de links-
backpositie. RKAV begon de streek-
derby sterker dan KDO en had in de 
eerste tien minuten veldoverwicht in 
Aalsmeer. Al vroeg in de wedstrijd 
kwam RKAV op voorsprong nadat 
een Aalsmeerse middenvelder vanaf 
de rand van het zestienmetergebied 
vrij uit kon halen en fraai in de lin-
kerbenedenhoek KDO-keeper Peter 
Onderwater wist te verschalken, 1-
0. Vijf minuten na de openingsgoal 
wist Bart-Jan van der Jagt na een 
voorzet van de rechterkant de bal, 
via de hand van de jonge Aalsmeer-
se doelman, op de lat te koppen. 
Pech voor KDO, maar de moed ging 
niet zakken en Sven Vlasman was 
in de 20e minuut gevaarlijk door uit 
de draai hard op het doel te schie-
ten, maar stuitte wederom op de 
RKAV-doelman. Ditmaal redde hij 
met zijn vuisten. In de 25e minuut 
kwam RKAV geheel tegen de ver-
houding in op 2-0. Uit een corner 
aan de linkerkant kon een RKAV-
er vrij inkoppen en het Aalsmeerse 
publiek weer tot juichen brengen. 
Een enorme domper voor de Kwa-
kelaars, maar naarmate de eerste 
helft vorderde pakte KDO het initi-
atief naar zijn handen en kreeg we-

derom goede mogelijkheden om te-
rug in de wedstrijd te komen. In de 
30e minuut wist Sven Vlasman uit 
een corner op aangeven van Patrick 
Schijff de bal via de handen van de 
Aalsmeerse doelman op de lat te 
koppen. Wederom geen geluk aan 
Kwakelse zijde, maar in de 35e mi-
nuut kwam dan toch de verdiende 
treffer via Joeri Stange. De 17-jarige 
Stange nam de bal vanaf 20 meter 
op z’n rechterslof en schoot knap in 
de rechterbovenhoek raak, 2-1. Met 
deze tussenstand werd ook de rust 
bereikt.

In de rust besloot trainer Ron Lang-
hout over te stappen naar het 3-4-
3 systeem en bracht centrumspits 
Rick Kruit in de ploeg ten koste van 
aanvoerder Maykel Sitvast.
In de 46e minuut vond uiteinde-
lijk de definitieve beslissing van de 
wedstrijd plaats. Linkerspits Joe-
ri Stange verraste twee Aalsmeerse 
verdedigers en kwam zeer kansrijk 
voor het doel. Echter twijfelde Stan-
ge om zelf te schieten en besloot de 
bal voor te geven. Echter miste Rick 
Kruit en Jelle de Jong de scherpte 
om deze kans binnen te tikken. Ach-
teraf had Stange de bal zelf binnen 
moeten afronden, maar daar koopt 
KDO niks meer voor. In de 55e mi-
nuut kwam RKAV makkelijk op 3-1 
en leek de wedstrijd beslist. Trainer 
Langhout bracht Dennis Roolker en 
Erik Verbruggen in de ploeg, maar 
ook zij konden het tij niet doen ke-
ren. RKAV was in de tweede helft de 
bovenliggende partij die voetballend 
sterker voor de dag kwam dan KDO. 
De Aalsmeerders wisten de gebo-
den ruimte prima te benutten en 
kwamen in de 70e minuut zelfs op 
4-1. Groot feest aan de Aalsmeer-

Meisjes F1 Qui Vive 
winnen overtuigend
Uithoorn - Zaterdagmorgen om 9 
uur speelde Meisjes F1 uit tegen Pi-
noké meisjes F1.  
De Qui Vive dames waren best wel 
zenuwachtig, want de tegenpar-
tij had nog geen wedstrijd verloren. 
Team 1 met Cleo, Amy, Fay en Tess 

won de eerste wedstrijd met 3-0. 
Team 2 met Sam, Julia, Floor en Lo-
rijn won met 6-0. Ook in de 2e helft 
bleken de Qui Vive meiden sterker, 
ze wonnen met 5-0 en 7-0. Tevreden 
keerde het team met deze 8-0 uit-
slag naar huis terug. 

Maandelijks bridgetoernooi
Bridge Activiteiten Uithoorn
Uithoorn/De Kwakel - Na de eer-
ste succesvolle poging van vorig 
seizoen om een maandelijks bridge-
toernooi in De Kwakel en Uithoorn 
van de grond te krijgen was afge-
lopen zondag de start van de nieu-
we reeks.
Vier en twintig paren, verdeeld over 
twee lijnen, kruisten met elkaar de 
degens in de barzaal van Sporthal 
de Scheg.
Een uitgelezen gelegenheid om 
eens te peilen waar nu eigenlijk de 
sterkste bridgers vandaan komen, 
uit De Kwakel, Uithoorn of uit de 
buurgemeenten. Eén ding werd al 
direct duidelijk, het was zeer gezel-
lig mede door de uitgelezen prijzen-
tafel met voor elk wat wils.
In de A- lijn nam De Kwakel de lei-
ding met een sterk optreden van de 

equipe Joop de Jong & Jaap Ver-
hoef, die een eerste plaats scoor-
den met 62,50%. Uithoorn liet dat 
niet zo maar gebeuren, een verras-
send goed optreden van het koppel 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman zorgde voor het redden 
ven de eer en het beslagleggen met 
60,42% op de tweede plek.
Slechts een ontactische “nul” in het 
allerlaatste spel liet ze het erecer-
tificaat nipt missen. Tiny & Adriaan 
Kooyman werden derde met 55,83% 
gevolgd door Anneke & Bob de Vree 
en Riet Bezuyen & Wim Egbers met 
respectievelijk 53,75 en 52,08%.

B lijn
In de B-lijn toonden Ria Wezenberg 
& Corrie Olijhoek hun kunnen door 
met 60,42%, een certificaat van in-

slordig, veel passes waren onzuiver 
en daardoor ontstond er een hand 
vol kansen voor Dcg, maar invaller 
doelman Patrick Brouwer stond aar-
dig in de weg. Twee minuten voor 
tijd werd het toch nog spannend, na 
wat geklungel in de defensie was 
het de spits van Dcg die de bal mee 
kreeg, en de 2-1 op het bord zette.
Dcg ging vanaf dat moment alles of 
niets spelen, waardoor er heel veel 
ruimte vrij kwam, 1 minuut voor tijd 
werd aan alle onzekerheid een eind 
gemaakt het was van Pierre met de 
beslissende treffer 3-1. Scheids-
rechter Bon vloot na de goal gelijk 
af.
De Legmeervogels staan na drie 
wedstrijden bovenaan in de com-
petitie. Vanavond, woensdag 7 ok-
tober, is het volgende duel, dit keer 
tegen een van de medekoplopers 
Golden Stars, de wedstrijd wordt 
gespeeld in de sporthallen zuid en 
deze start om 21.10 uur.

se zijde en diepe teleurstelling bij 
de Kwakelaars. In de laatste twintig 
minuten waren er geen noemens-
waardige gebeurtenissen meer, zo-
dat KDO met een zeer ongelukkig 
gevoel het veld verliet.

In de eerste helft en het begin van 
de tweede helft heeft KDO voldoen-
de kansen gekregen om de wed-
strijd in haar voordeel te doen kan-
telen. Dit werd niet gedaan en was 
het RKAV dat zeer efficiënt met de 
geboden kansen omsprong en KDO 
gevoelig op de pijnbank wist te leg-
gen. KDO heeft geen tijd om te treu-
ren over deze nederlaag, want aan-
staande zondag staat de thuiswed-
strijd tegen FC Socrates in De Kwa-
kel op het programma. Via RKAV is 
al vernomen dat de Haarlemmers 
een zeer sterke spits Oerlemans in 
de gelederen hebben en een crea-
tieve Marokkaanse nummer tien die 
het spel naar zijn hand kan zetten. 
Het is aan KDO de taak om deze 
spelers uit de wedstrijd te halen en 
de punten in De Kwakel te houden, 
want daar smakt KDO na tijdens de 
opening van de nieuwe kantine!

KDO 2
KDO 2 heeft in de streekderby te-
gen RKAV 2 niet de volle buit kun-
nen pakken. Nadat de Kwakelaars 
op een 0-2 voorsprong kwamen via 
Timo Kas en Doron Borger leken de 
drie punten naar KDO te gaan. Ech-
ter werd in de 70e minuut de aan-
sluitingstreffer door RKAV aangete-
kend en in de 94e minuut zelfs de 
gelijkmaker, 2-2. Een enorme dom-
per voor de Kwakelaars, want zij wa-
ren zo dichtbij de overwinning, maar 
hielden uiteindelijk slechts één punt 
over aan deze ontmoeting.

telligentie en dus de eerste plaats, 
de drive af te sluiten. In deze lijn 
werd op het scherpst van de sne-
de gestreden met als gevolg zeven 
paren boven de 50%. Nel & Henk 
van Ekeren waren hier primus in 
ter pares met 57,08% met daarach-
ter Riet Doeswijk & Joop den Blan-
ken (55,42), Toos & Gied Boerlage 
(54,58), Leny Heemskerk & Greet de 
Jong (52,92), Hans Wagenvoort & 
Henk van de Schinkel (52,50), Leny 
& Jan van der Schot (51,67)  en Cora 
de Vroom & Lia van Kessel (50,83).
Wilt u dit topevenement van Bridge 
Activiteiten Uithoorn (Bacu) voort-
aan niet meer missen en de herfst-
maanden eens gezellig en geestelijk 
inspannend ladderen, schrijf dan in 
voor de volgende drive op zondag-
middag 15 november, aanvang 14.00 
uur. Plaats van handeling nogmaals 
in Sporthal De Scheg, het buurt-
huis de Quakel volgt later in de se-
rie, kosten 8 euro per paar.
Opgeven bij: e- mail: 
chendrix@telfort.nl.

BMX rijders UWTC ruiken en proeven 
de vernieuwde baan in Oud-Beijerland!
Uithoorn - Op zondag 4 oktober 
reden de rijders van UWTC, onder 
het genot van een heerlijk zonnetje, 
hun achtste wedstrijd van de BMX 
West Competitie. Deze keer was het 
vroeg uit de veren om op tijd te zijn 
bij de gastheren van de Spuicros-
sers in Oud-Beijerland. Deze baan 
is dit jaar voorzien van een nieuw 
starthek en enkele “nieuwe/aange-
paste” bulten. Sommige rijders na-
men het ruiken en proeven wel heel 
letterlijk. De training voorafgaand 
aan de wedstrijd had aardig wat 
valpartijen. Bart ”boem-boem” van 
Bemmelen had een ritje naar het 
ziekenhuis nodig om enige hech-
tingen te laten aanbrengen op zijn 
hoofd. Ook in de manches had de 
EHBO de handen vol aan het opra-
pen van rijders. Wiljan Brouwer viel 
in de ½ finale zo hard dat hij daar-
bij een gebroken pols opliep en ook 
naar het ziekenhuis werd verwezen. 
Voor hem zit het BMX-en er niet 

meer in dit seizoen. De wedstrijd be-
gon strak om half 11 met de Crui-
sers, waarna de Boys en Girls in alle 
leeftijdsklassen volgden. Jaivey Lee 
Vink bereikte gelukkig zonder kleer-
scheuren, en dat scheelde niet veel, 
het ereschavot in de Open Klasse. 
Over twee weken, op zondag 18 ok-
tober, wordt de laatste BWC wed-
strijd gereden. Dit spektakel met 
aan het eind de prijsuitreiking vindt 
plaats in Uithoorn. U bent van har-
te welkom om een kijkje te komen 
nemen aan de Europarei. Het begint 
rond 10. 30 uur.
Uitslagen Eigen Klasse
A-finale: 1) Jochem v.d.Wijngaard, 
2) Maarten v.d. Mast, Roberto Blom, 
Michael Schekkerman, 3) Melvin 
v.d. Meer, Joey Nap, Bart de Veer, 
Roan v.d. Berge (2x), Wouter Plai-
sant v.d. Wal, Erik Schoenmakers,4) 
Izar v. Vliet, Tom Brouwer, Kevin de 
Jong, Elco Schoenmakers, 5) Max 
de Beij, Donne v. Spankeren, Mit-

chell Vink, Jaivy Lee Vink6) Wesley 
ter Haar, Sam Verhulst, 7) Scott Zet-
hof, Arjan v. Bodegraven, 8) Thomas 
v.d. Wijngaard, Mats de Bruin
B-finale: 1) Jeroen Noordergraaf, 
Jurre Overwater, Evert de Jong, 2) 
Sven Wiebes, 3) Gerard de Veer, 4) 
Peter Wiebes, 5) Danny de Jong, 6) 
Rick Doornbos, 7) Lars Wiebes ,8) 
Mike Pieters

Uitslagen Open Klasse
1)Jaivy Lee Vink2) Roberto Blom, 
Michael Schekkerman4) Donne v. 
Spankeren, Scott Zethof
5) Mitchell Vink,6) Tom Brouwer, 
Kevin de Jong. 7) Izar v. Vliet, Joey 
Nap
Meer Informatie over BMX en UWTC 
kunt u vinden op 
www.uwtc.nl/bmx .
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OBS Willespoort meisjes 
groep 8 weer Cruyff 
Court-kampioen!

Wilnis - Het gemeentelijke Cruyff-
court 6 vs. 6 kampioenschap 2009 
was weer een hele happening op 
Argon te Mijdrecht. In verschillende 
poules speelden zowel jongens als 
meisjes uit de groepen 7 en en 8 van 
de verschillende basisscholen uit de 
Ronde Venen in teams van 6 tegen 
elkaar.  Er waren gescheiden pou-
les voor jongens en meisjes en door 
verschillende poule-wedstrijden te 
winnen kon je steeds dichter bij een 
finale plaats komen.
Heel belangrijk bij deze wedstrij-
den is fairplay, hoe gaan we met el-
kaar, met de tegenstanders en met 

de scheidsrechter om? Op Argon 
wisten de leerlingen van de diver-
se scholen best hoe ze dat moes-
ten doen, want er hing een gezellige 
en gemoedelijke sfeer. Na de wed-
strijd werden er netjes handen ge-
schud met de tegenstanders maar 
ook werden de scheidsrechters net-
jes bedankt d.m.v. het schudden van 
een hand.
Maar belangrijk voor de deelnemers 
was toch ook wel de eindstand na 
elke wedstrijd, hoe gezellig er ook 
werd gespeeld. De eerste wedstrijd 
van de Willespoort M2 werd ge-
speeld tegen Veenzijde M1 en deze 

Vlnr.: Coach Frank, sponsor Patrick, Fleur, Julia, Eva, Femke, coach Robbin, Anna, Chiara, Sophie, Anne-Laure, Ne-
na en Puck

Profile Tyrecenter nieuwe
sponsor van HVM M8E1
Mijdrecht - Waarschijnlijk kent u ze 
nog? Afgelopen 2 jaar hebben deze
Mijdrechtse meiden als MF1 en 
ME4 vele kampioenschappen in de 
hoogste klasse van Noord Holland  
binnen gesleept voor HVM. Ook dit 
seizoen zijn ze weer voortvarend 
van start gegaan. In deze voorron-
de moesten onze super-meiden het 
moeten opnemen tegen meiden van 

Myra, de Kraaien, Hoorn en afge-
lopen zaterdag thuis tegen de Kik-
kers uit Nieuw-Vennep. Al deze par-
tijen werden duidelijk gewonnen 
door goed en mooi hockey waar-
in de individuele klasse van deze 
meiden duidelijk naar voren kwam. 
Maw, het kampioensschap is weer 
binnen.
De meiden van HVM M8E1 wilden 

De ontwerpplaats sponsor 
van HVM JE1
Mijdrecht - Sinds begin oktober 
hebben de jongens van HVM E1 
Deontwerpplaats als sponsor van 
hun team. Gehuld in shirt en jas met 
de karakteristieke O zijn de E1 jon-
gens niet te missen op het HVM 
veld. Deontwerpplaats wordt ge-
rund door Roel Smit, afgestudeerd 

aan de Rietveld Academie en met ja-
ren ervaring op het gebied van ont-
werpen en realiseren van interieurs 
en meubels. Bij Deontwerpplaats 
wordt vormgegeven. Uitgangspunt 
bij ieder ontwerp of advies is dat het 
doordacht, constructief, tijdloos en 
eigenzinnig moet zijn. 

Op hockeygebied gaat het heel 
goed met de HVM jongens E1 met 
nog geen verloren wedstrijd en nog 
maar 1 partij te gaan voor het einde 
van de eerste competitie.
Zaterdag 10 oktober wordt bekend 
ze eerste periode kampioen wor-
den.

door het behalen van dit “voorron-
de-kampioensschap” hun nieuwe 
sponsor Profile Tyrecenter hartelijk 
danken omdat Profile een prach-
tige nieuwe out-fit ter beschikkin-
fg heeft gesteld waar deze meiden 
reuze trots op zijn. Beste lezers, net 
zoals afgelopen jaren eindig ik ook 
nu weer met “van deze meiden zult 
ik nog veel horen komend seizoen”.

Atlantis 5 behaalt punt 
tegen koploper
Mijdrecht - Zaterdag 3 oktober toog 
het vijfde seniorenteam van korfbal-
vereniging Atlantis naar Anna Pau-
lowna voor een wedstrijd tegen de 
koploper SVAP ’74. Het team, wat 
sinds jaar en dag gesponsord wordt 
door Frans van Kaam en dit seizoen 
compleet in het nieuw gestoken is 
door de sponsor, moest het deze za-
terdag stellen zonder vaste krach-
ten Kris Geusebroek en Henk Kraaij. 
Beiden moesten helaas verstek la-
ten gaan. De geblesseerde Nan-
cy Kroese ging wel mee om haar 
teamgenoten te voorzien van de no-
dige support. Iets wat niet geheel 
overbodig zou zijn: gezien de bar-
re weersomstandigheden en het feit 
dat er tegen de koploper gespeeld 
moest worden, was elke vorm van 
aanmoediging zeer welkom. Ge-
lukkig waren Ilona Pauw en Martijn 
de Horde bereid gevonden om het 
team te completeren zodat de wed-
strijd gewoon door kon gaan. 
Ruim van tevoren begon het van 
Kaam team aan de reis naar Anna 
Paulowna, gelegen in de kop van 
Noord-Holland. Bij Wormer werd 
coach Linda Bon opgehaald, die 
voor deze wedstrijd speciaal was te-
ruggekomen van een familieweek-
end om haar team te steunen. Na 
nog een korte sanitaire stop en een 
schitterende route door het prach-
tige polderlandschap werd Anna 
Paulowna bereikt. 
Het van Kaam team, wat op hun 
thuisbasis verwend is met een luxe 
kunstgrasveld, ging deze middag te-
rug naar hoe het korfballen ooit be-
gonnen is: ouderwets op gras. Oer-
Hollandse weersomstandigheden 
waren ook inbegrepen: regen en 
heel veel wind. 
De eerste aanval, bestaande uit 
aanvoerster Nathalie Valentijn, Ilo-
na Pauw, Martijn de Horde en Ca-
rel Beijeman, ging voortvarend van 
start. Na goed samenspel en een 
mooie actie van Nathalie scoorde 
zij een doorloopbal welke subliem 
werd aangegeven door Carel. 
De verdediging, bestaande uit de 
jarige José van Nieukerke, Ani-
ta Wolvers, Bart in ’t Veld en Mar-

cel de Jong, deed zijn uiterste best 
om het dicht te houden. Er kon 
echter niet voorkomen worden dat 
SVAP van afstand wist te scoren. Zo 
kwam dit vak in de aanval te staan 
en deed meteen iets terug. De aan-
val werd veelvuldig gezocht en uit-
eindelijk was het Anita die met een 
mooi schot de 1-2 op het scorebord 
bracht. Vrij snel hierna scoorde Bart, 
eveneens van afstand, de 1-3 en 
met deze voorsprong ging het van 
Kaam team de rust in. 
Coach Linda zette de laatste puntjes 
op de i. Na rust zou er namelijk ge-
wisseld worden van aanvalsvak, wat 
gezien de wind betekende dat er 
grotendeels aangevallen zou moe-
ten worden van achter de korf. Een 
nieuwe uitdaging voor dit jonge en-
thousiaste team wat sinds de start 
van dit seizoen getraind wordt door 
Harold Taal. Hoog tijd om het ge-
trainde in de praktijk te brengen en 

gelukkig was Linda er om haar team 
met al haar kennis bij te staan. 
Na rust was het wederom Natha-
lie die een doorloopbal wist te sco-
ren, nogmaals op aangeven van Ca-
rel. SVAP liet dit echter niet op zich 
zitten. De ploeg die koploper is in de 
poule en totnogtoe geen wedstrijd 
had verloren en gemiddeld 15 doel-
punten per wedstrijd scoort, deed er 
nog een schepje bovenop. Ondanks 
zeer goed verdedigingswerk van 
beide vakken kon men niet op tegen 
dit aanvallend geweld en SVAP wist 
achtereenvolgens de 2-4, 3-4 en 4-4 
te scoren. Helaas wist de aanval van 
Atlantis niet meer tot scoren te ko-
men. Het van Kaam team kan ech-
ter tevreden zijn met het behaalde 
gelijkspel wat absoluut verdiend is. 
Met opgeheven hoofd werd het veld 
dan ook verlaten. Moegestreden, 
maar tevreden begon men aan de 
terugreis naar Mijdrecht.

werd gewonnen met 1-0  door een 
doelpunt van Sterre Vogelaar en 
het houden van diverse harde bal-
len door Vera van Dijk op doel bij 
de Willespoort. In de tweede wed-
strijd tegen de Schakel M2 zaten de 
meiden goed in hun spel, want de 
Schakel kreeg niet veel kans om bij 
het doel te komen. Naomi Bouman 
en Robin Quick zorgden dit keer 
voor de doelpunten en Marmar Se-
lim en Susanne de Bruin zorgden er 
voor dat er een goede verdediging 
stond, waar de Schakel niet door-
heen kon komen. De derde wed-
strijd was erg spannend tegen de 
Vlinderbos, ook zij hadden alles nog 
gewonnen, veel ballen werden te-
gen gehouden door onze keepster, 
maar helaas werd er toch een mooi 
doelpunt gescoord door de Vlinder-
bos, en de Willespoort kreeg het 
niet voor elkaar om een tegen doel-
punt te scoren, waardoor ze deze 
wedstrijd hebben verloren.

De vierde wedstrijd tegen Twistvlied 
M1, begon niet al te best, al snel 
stonden ze achter met 1-0. Door-
dat het daarna wat rommelig was 
scoorden de meisjes van de Twist-
vlied een eigen doelpunt, maar he-
laas voor hen telde dat wel gewoon, 
dit maakte dat de meiden van de 
Willespoort er helemaal voor gin-
gen, nu was er weer iets mogelijk en 
ja hoor in de laatste minuut, scoor-
de Vera 2-1, dus wederom een over-
winning!

Nu mochten ze de halve finale spe-
len tegen de Twistvlied M2. Aange-
moedigd door veel ouders en klas-
genoten lukte het niet om in 1 keer 
te winnen, de wedstrijd eindigde in 
een 0-0, dus er kwamen penalty’s 
aan te pas. Gelukkig scoorden de 
meiden van de Willespoort net een 
penalty meer, dus op naar de finale!
In de finale kwamen ze weer de 
Vlinderbos tegen, de wedstrijd zelf 
eindigde in een gelijkspel. Dus weer 
die penalty’s, maar daar waren ze 
nu al een beetje aangewend en ja 
hoor, door er weer eentje meer in te 
schieten dan de tegenstanders wer-
den de meisjes van groep 8 van de 
Willespoort, Cruyffcourtkampioen 
van het sixentoernooi 2009! Er werd 
een mooie beker uitgereikt en nu 
mogen ze door naar de regiofinales 
in april/mei 2010, meiden heel veel 
plezier en succes daar!

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde Atalante JC2 haar 2e com-
petitie wedstrijd thuis tegen Veen-
land JC1. De eerste wedstrijd uit te-
gen AMVJ JC2 was al gewonnen met 
1-2 dus een geweldige start van de 
competitie. Deze 2e wedstrijd thuis 
was dan ook heel belangrijk om ook 
te winnen en de reeks van vorig jaar 
voort te zetten toen dit team kampi-
oen werd. De eerste set begon dan 
ook een beetje zenuwachtig voor ei-
gen publiek en ging tot aan de 15 
punten gelijk op, maar door de leng-
te voor bij het net en de lekkere set 

up’s snelde we toch naar een zege 
in deze set met 25-19. De 2e set was 
eigelijk een kopie van de 1e met het 
betere en soms rommelige spel van 
Atalante werd ook deze gewonnen 
met 25-16.

Dus alle reden om ook de 3e set 
naar ons toe te trekken, wat met ge-
mak begonnen we hier aan wat re-
sulteerde in een gelijk opgaande 
set met een moment dat Veenland 
zelfs voor kwam in de set. Na toch 
2x gebruik te hebben gemaakt van 
de time-out om de kopjes weer om-

hoog te krijgen ging toch deze 3e 
set ook naar Atalante met 25-17.
Al met al een lekkere en leuke wed-
strijd met goed spel van zowel Veen-
land als Atalante.

Vrijdag 9 oktober Atalante JC1 weer 
thuis in de Boei tegen Smashing 
Velsen MC1 en zullen we proberen 
om ook deze wedstrijd voor eigen 
publiek te winnen en zo mee te blij-
ven doen in de hoogste regione van 
deze competitie. Dus kom eens kij-
ken bij Atalante JC1 as. Vrijdag om 
19.00 uur in De Boei in Vinkeveen.

Winst Atalante JC1 tegen 
Veenland JC1
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Hertha herpakt zich goed
Vinkeveen - Na de geflatteerde 
verliespartij (5-0) vorige week in 
de uitwedstrijd tegen SDZ, moest 
Hertha opnieuw aantreden tegen 
een onberekenbare tegenstander 
uit Amsterdam. Aan Hertha de taak 
om drie punten te pakken en zich 
te revancheren voor het grote ver-
lies. De Vinkeveense ploeg won in 
een moeizame uitwedstrijd met 1-5 
van Zeeburgia.  
De selectie telde vooral in de verde-
diging veel afwezigen, zo kon trainer 
Sjaak ten Den geen beroep doen op 
de verdedigers Lars Overzee, Den-
nis van de Broek en Peter Post. Tim 
Bendemacher en Erik Post vormden 
het centrale verdedigingsduo en de 
16-jarige B-junior Chris Langeraar 
nam plaats op de bank. 
De wedstrijd begon van beide kan-
ten rommelig. Zeeburgia probeerde 
met veel druk naar voren te spelen 
het positiespel van Hertha te ontre-
gelen. Hertha was vooral in de be-
ginfase onrustig en hanteerde te 
veel de lange bal. Doordat Hertha 
niet bij machte was om de twee-
de bal op te pakken, kon de ploeg 
moeilijk onder de druk uitkomen. De 
uitstekend leidende scheidsrech-
ter liet veel doorspelen waardoor er 
veel persoonlijke duels werden uit-
gevochten. Zeeburgia creëerde een 
paar mogelijkheden, maar de groot-
ste kans kwam uit een spelhervat-
ting. Uit een corner kon een mid-
denvelder van Zeeburgia geheel vrij-

staand inkoppen, maar Pieter Lies-
veld redde op de lijn. Hertha kon on-
dertussen gevaarlijk worden met de 
snelheid voorin, door de ruimte ach-
ter de verdediging van Zeeburgia te 
benutten. De 0-1 na een twintig mi-
nuten spelen kon dan ook niet uit-
blijven. Landwaart ging alleen op de 
keeper af, na goed voorbereidend 
werk van Wessel Maijer, en kon be-
heerst de 0-1 binnenschuiven.

Rust
In de rust bleef Wim Mollers ach-
ter in de kleedkamer met een lich-
te blessure, Ski Klesman was zijn 
vervanger. Het positiespel was in de 
tweede helft meer verzorgd dan in 
de eerste helft. Hertha werd direct 
gevaarlijk en Landwaart kon door 
snelle combinaties over het as van 
het veld met Maijer en Rick Koot de 
0-2 binnen schieten. 
Hertha kreeg, door de verdubbeling 
van de voorsprong, meer rust in het 
spel en de ruimtes op het veld wer-
den groter. Hierdoor kon de ploeg 
diverse malen gevaarlijk worden. De 
goed ingevallen Ski Klesman beslis-
te de wedstrijd door uit de rebound 
van een hard schot op de lat van Jef-
frey Cijs de 0-3 binnen te koppen. 
Hertha bleef op zoek naar doel-
punten en kwam diverse malen ge-
vaarlijk door, maar het ontbrak aan 
scherpte in de afronding. Zeebur-
gia kon hier weinig meer tegen-
over stellen, maar bleef loeren op de 

counter. Een kwartier voor tijd werk-
te Koot de bal via de kluts in het 
doel, 0-4. Uit de counter kon Zee-
burgia nog eenmaal gevaarlijk wor-
den en de spits schoot zowaar de 
1-4 binnen. Vijf minuten voor tijd 
zorgde Klesman voor de eindstand. 
Klesman kon met een knappe indi-
viduele actie na een doorkopbal van 
debutant Langeraar de 1-5 binnen 
schieten. Hertha heeft de wedstrijd 
door hard werken naar haar hand 
kunnen zetten, maar kon voetbal-
lend niet overtuigen. Vooral de eer-
ste helft was erg moeizaam van Vin-
keveense kant. Door de overwin-
ning heeft Hertha negen punten uit 
vier wedstrijden en staat het op de 
tweede plaats. OSM’75 heeft het-
zelfde puntenaantal maar een min-
der doelsaldo en OSO had een wed-
strijd meer nodig om de negen pun-
ten te verzamelen. Vliegdorp heeft 
vijf wedstrijden gespeeld en is de 
ongeslagen koploper. 
Hertha 2 speelde in Tienhoven gelijk 
tegen Viod. Na een 1-0 achterstand 
schoot Albert Haveman, uit een pass 
van Bart Kroon, de verdiende gelijk-
maker tegen de touwen. Komende 
zaterdag speelt Hertha 2 thuis tegen 
Kockengen, de wedstrijd begint om 
12.00 uur. 

Hertha 1 speelt zaterdag thuis te-
gen Overamstel. Om 14.30 uur zal 
er worden afgetrapt op sportpark de 
Molmhoek.

Jongens Argon basketbal 
winnen verrassend van 
IJsselstein
Mijdrecht - Het jongensteam on-
der de 14 jaar van Argon basketbal 
speelde afgelopen zaterdag in IJs-
selstein een zware, zeer vermoei-
ende maar heerlijke wedstrijd tegen 
het plaatselijke JUMP IJsselstein. 
Vanwege blessures van Jordy de 
Vos en Marciano Mascini en afwe-
zigheid van Davey Kranendonk was 
de J14 selectie beperkt tot slechts 5 
spelers. Dit betekende dat alle spe-
lers de gehele wedstrijd moesten 
spelen en er dus niet gewisseld kon 
worden. Ook niet bij blessures of bij 
foutenlast. Een zware opgave aan-
gezien de tegenstander met maar 
liefst 12 spelers klaar stond en daar-
mee naast het thuisvoordeel een ex-
tra psychologische voorsprong nam. 
Na duidelijke instructies van de Ar-
gon coach op het gebied van het 
verdelen van krachten over de wed-
strijd, rust nemen in de aanval en het 
voorkomen van onnodige foutenlast 
gingen de jonge honden van Argon 
er meteen vol tegenaan alsof er wel 
degelijk genoeg wisselspelers be-
schikbaar waren. Het speltempo lag 
hoog aan beide zijden waardoor de 
afwerking in de aanval niet al te best 
was. Dit kostte vooral aan de Argon 
zijde veel energie en concentra-
tie waardoor de achterstand na het 
eerste kwart reeds 16-7 was. Tevens 
had spelverdeler Felice Mascini in al 
zijn gretigheid reeds twee persoon-
lijke fouten te pakken, dus de kan-
sen op een verassende overwinning 
waren verder geslonken. 
Maar in plaats van de koppies te la-
ten hangen gingen de J14 mannen 
van Argon er in het tweede kwart 
net zo fel in wat wederom veel ener-

gie kostte maar door betere contro-
le in de aanval tot het verkleinen van 
de achterstand leidde bij rust: 20-15 
in het voordeel van IJsselstein.
De rust werd ook echt gebruikt voor 
rust en voor het constateren dat 5 
punten achterstand maar 3 sco-
res betekende. Oftewel, er waren 
kansen op een overwinning als de 
krachten maar verdeeld konden 
worden over de resterende twee 
kwarten.

Flitsend
Het derde kwart begon flitsend en 
een scoreverloop geheel tegen de 
verhoudingen in. Binnen twee mi-
nuten had Argon J14 de voorsprong 
te pakken door drie scores van Ni-
no van der Heiden, Dennis Tolboom 
en Felice Mascini. De tegenpartij 
voerde vanaf dat moment de druk 
op in de verdediging, ging sneller 
doorwisselen om Argon uit te put-
ten maar bleef zelf slecht afwerken 
in de aanval. De center van Argon, 
Chiel Wagenaar, speelde een be-
langrijke rol in de verdediging en 
pakte samen met Tom de Vries veel 
rebounds waardoor IJsselstein geen 
dubbele kansen in de aanval kreeg 
en Argon de aansluiting kon behou-
den.  Met slechts één punt achter-
stand, 26-25, begonnen de inmid-
dels ietwat vermoeide Argon spe-
lers aan het bepalende vierde kwart. 
Meteen werden er weer 6 pun-
ten gepakt in de eerste twee mi-
nuten waardoor er een voorsprong 
van 26-31 ontstond. Doordat er in 
dit kwart veel meer tijd in de aan-
val werd genomen begon Argon de 
wedstrijd in dit kwart te controle-

ren en met nog 3 minuten te spelen 
was de voorsprong nog steeds ver-
rassend 5 punten. Na een tactische 
time-out werd besloten om de res-
terende minuten efficiënt te spelen 
zonder een aanvalspoging te onder-
nemen en derhalve de tijd weg te 
spelen. Een tactiek die de Argonau-
ten nog nooit hadden hoeven toe te 
passen maar gelukkig wel begre-
pen. De spelers van IJsselstein wa-
ren enigszins verrast en Argon kon 
door simpel passen en het vermij-
den van fouten bijna twee minuten 
van de speeltijd wegtikken zonder 
één aanvalspoging maar ook zon-
der balverlies en tegenaanval. Met 
nog één minuut te spelen ontstond 
een tumultueuze eindfase waarin 
IJsselstein persoonlijke fouten gin-
gen maken, Argon vier keer op de 
strafworplijn stond maar de verde-
diging geheel bleef controleren. Re-
sultaat uiteindelijk een verrassende, 
geheel tegen alle verhoudingen in, 
overwinning van 32-38 voor de jon-
ge spelers van Argon. Geheel ver-
diend, moegestreden maar vol adre-
naline werd de zo belangrijk geble-
ken rust uiteindelijk pas in de kleed-
kamer gevonden. Een wedstrijd en 
resultaat om trots op te zijn.

Topscorers aan de kant van Argon 
waren: Dennis Tolboom met 13 pun-
ten en Felice Mascini met 11 pun-
ten. In de eerste klasse van de kern 
Utrecht staat Argon J14 nu ge-
deeld eerste met Pioneers uit Alme-
re en Cangeroes uit Utrecht. Zater-
dag 24 Oktober is de eerstvolgen-
de wedstrijd van Argon J14 uit te-
gen Almere.

Rabobank Veenstromen en Bos 
Mijdrecht ondertekenen nieuw 
sponsorcontract met CSW
Wilnis - Voorafgaand aan de wed-
strijd tegen Marken ondertekenden 
Bert van der Horst namens Rabo-
bank Veenstromen en André Straat-
hof namens CSW een nieuw spon-
sorcontract voor de komende 3 jaar.
Rabobank Veenstromen is, naast 
Stieva Metaalbewerking, één van 

de hoofdsponsors van CSW. Behal-
ve het eerste elftal steunt de Rabo-
bank nadrukkelijk ook de ontwikke-
ling van de jeugd. Door ondersteu-
ning te bieden voor toernooien en 
extra activiteiten, voor de selecties 
maar ook voor de recreatieve voet-
baller.

Nieuw is het hoofdsponsorschap 
van Bos Mijdrecht b.v., zij krijgen 
een logo op de broekjes van CSW. 
Directeur Dennis Bos tekende daar-
voor een meerjarig contract.
CSW zit in de lift en is blij met de 
sponsors zodat ook in de breedte 
lekker gevoetbald kan worden.

Van links naar rechts: CSW voorzitter André Straathof, Arjo Oudshoorn van Stieva Metaalbewerking, Bert van de Horst 
Rabobank Veenstromen, Dennis Bos Bos Mijdrecht b.v. en Casper Duchhart CSW sponsorcommissie

De Vinken C2 blijft in de race
Vinkeveen - De wedstrijd van de 
korfballers van Vinken C2 tegen Lu-
no begon met een paar aanvallen 
van beide ploegen, maar een gro-
te kans tot scoren zat daar nog niet 
tussen. Na ongeveer 5 minuten viel 
het eerste doelpunt aan Vinken-
kant. Melvin gooide een slimme die-
pe bal naar Romy en die rondde de-
ze keurig af.

De verdediging maakte na een aan-
tal minuten een fout, waardoor Luno 
door kon breken voor een doorloop-
bal en deze ook keurig afrondde. De 
stand was weer gelijk. 
Er werd gewisseld van vak en func-
tie en het tweede aanvalsvak van De 
Vinken mocht aan de bak. Er wer-
den mooie aanvallen opgezet, met 
Kevin vaak in reboundfunctie, net 

als Amber. Vele - vooral korte - kan-
sen werden gemist en bij het pu-
bliek werd meer en meer gehoopt 
op een treffer. Sanne kon die wens 
vervullen, ze schoot een mooi af-
standschot raak.
Ook de 3-1 kwam via een schot van 
flinke afstand van Sanne. Ondanks 
mooie kansen van onder ande-
ren Patrick, vielen er de eerste helft 
geen doelpunten meer.

Terug uit de kleedkamers het veld 
op. De Vinken ging gestaag verder 
met het creëren van kansen, maar 
de bal ging er niet in. Ook Luno zet-
te een aantal aanvallen op, maar ook 
die gingen er niet in. Romy scoorde 
uiteindelijk een doorloopbal, waar-
door de stand op 4-1 kwam te staan. 
De Vinkenaanval bleef kansen krij-

gen, o.a. door het goede aangeven 
van Jorn. Het laatste doelpunt aan 
de Vinkenkant kwam van Mila, die 
wist te scoren via een afstandschot. 
Luno maakte gebruik van een onop-
lettendheid van de Vinkenverdedi-
ging, waardoor ze veel kansen kre-
gen via de doorloopbal. Het onver-
mijdelijke gebeurde en Luno scoor-
de via een doorloopbal de 5-2.

Kort daarop was de wedstrijd afge-
lopen. De C2 staat door deze winst 
op een keurige 3de plaats, slechts 
één punt achter OVVO C3. De ko-
mende twee weekenden staan nog 
de wedstrijden tegen Atlantis C2, 
dat nu één punt achterstaat op De 
Vinken C2, en Reflex C1, die nog 
puntloos onderaan staan, op het 
programma.
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Peter van der Wel is sneller dan zijn opponent.

Atlantis 2 wint van Triaz 3
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 tegen Triaz 3 
uit Amsterdam. Triaz stond nog ge-
lijk met Atlantis dus het was voor 
Atlantis belangrijk om de 2e plek in 
de poule voor zich alleen te verove-
ren.
De eerste helft kwam qua doelpun-
ten langzaam op gang. Na 10 mi-
nuten wist Atlantis voor het eerst te 
scoren met een mooi afstandschot. 
Eenmaal toen het eerste doelpunt 
was gevallen wist Atlantis al snel 
een 2e keer te scoren. Al snel sloot 
Triaz weer aan met een schot on-
der de korf waardoor de stand op 
2-1 kwam. Daarna werd het scoren 
al snel weer overgelaten aan Atlan-
tis want met nog 5 minuten te spe-
len in de 1e helft was de stand 5-1 
voor de thuisploeg. Toch kreeg Triaz 

nog de aansluiting in de eerste helft 
waardoor de ruststand 6-3 voor At-
lantis was. 
In de 2e helft verloor Atlantis de 
scherpte waardoor Triaz de moge-
lijkheid kreeg om terug te komen. 
Na een kwartier stond het dan ook 
nog maar 7-6 voor Atlantis. Onder-
tussen was Wendy Kentrop gewis-
seld voor Melissa van der Stap en 5 
minuten later wisselde Lisanne van 
Doornik voor Masha Hoogeboom. 
Gelukkig kwam in het laatste kwar-
tier de scherpte van het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 2 goed 
terug waardoor het een reeks van 5 
doelpunten wist te scoren waardoor 
de stand 12-6 werd. Na nog 2 on-
gelukkige foutjes in de verdediging 
en een mooie strafworp van de aan-
val was de zege binnengehaald met 
een eindstand van 13-8.

Argon zakt steeds verder
Mijdrecht - Het eerste weekeinde 
van oktober en de schade begint zo 
langzaam aan behoorlijk op te lo-
pen: niet alleen wat betreft verlies-
punten (11 na de wedstrijd bij AFC) 
maar ook wat betreft het aantal in-
zetbare spelers. Aan de behoorlijke 
lijst werd voor aanvang Jeroen Wes-
tera toegevoegd en gedurende de 
wedstrijd kwamen ook Nick Vijlbrief 
en Michael Kentrop er nog bij. Toch 
kon ook het nu op het veld staande 
team op gelijke voet spelen met de 
nog ongeslagen koploper, maar een 
eigen goal op een kwartier voor het 
eindsignaal maakte de schade com-
pleet.
In de openingsfase was Argon de 
ploeg met de meeste kansen, eerst 
schoot Josuah Patrick in vrije positie 
over het doel van goalie van Emme-
rik, even later gaf Michael van Laere 
de bal te weinig vaart mee, maar na 
9 minuten stond de voorsprong toch 
op het bord: Josuah Patrick troef-
de verdediger Ruijter af en ditmaal 
werd van Emmerik met een schuiver 
wel kansloos gelaten, 0-1. 
Na deze openingsfase kwam AFC 
beter in de wedstrijd en drukte Ar-
gon wat in de defensie, die echter 
niet al te veel mogelijkheden weg-
gaf. Kenepa stuitte op Eelco Zein-
stra en Ruijter mikte na een hoek-
schop naast het Mijdrechtse doel. 
Halverwege de eerste helft moest 
doelman van Emmerik al zijn talen-
ten aanspreken om een afstands-
schot van Sergio de Windt uit de 
bovenhoek te halen, waarna Kenepa 
tegen de eerste kaart van de wed-
strijd aanliep na onbesuisd door-
gaan op Eelco Zeinstra, die geluk-
kig wel kon worden opgelapt. Tien 
minuten voor rust leverde het spel 
van AFC dan toch een gelijkmaker 
op, al ging hier weer een persoonlij-
ke fout aan vooraf: Sergio de Windt 
verspeelde de bal te simpel door 
treuzelen, bij de daarop volgende 
pass liepen Frank Verlaan en Nico-
lai Verbiest elkaar in de weg waar-
door Jens een vrij doortocht kreeg. 
Zijn trekbal werd (ondanks storend 
werk van Jordi van Gelderen) door 
Scheerens over de doellijn gewerkt 
voor de 1-1. Nog voor rust moest 
noodgedwongen een dubbele wis-
sel worden doorgevoerd, Nick Vijl-

brief kreeg last van een liesblessu-
re en Michael Kentrop werd geraakt 
tegen zijn net genezen scheenbeen, 
beiden konden niet verder. Met Rory 
van Gulik en Ben Ebu-Mordi als ver-
vangers ging het verder en nog voor 
de doelwisseling had de voorsprong 
weer gepakt kunnen worden: eerst 
dook Anton den Haan na een pass 
van Josuah Patrick alleen voor doel-
man van Emmerik op, maar mikte 
tegen diens lichaam, in de volgende 
minuut kon Josuah Patrick zelf weer 
doorbreken, maar de te wilde inzet 
miste de juiste richting.

Uitbraak
Na rust veranderde het spelbeeld 
eigenlijk niet, AFC bleef de aanval 
zoeken en Argon gokte op de snel-
le uitbraak. Dat leverde na ruim een 
uur spelen ook een doelpunt op, 
toen na een afgeslagen hoekschop 
plots Sergio de Windt geheel vrij 
werd gevonden op de linkervleugel. 
Zijn voorzet op Ben Ebu-Mordi werd 
door van Emmerik onderschept, 
maar de weggeslagen bal beland-
de voor de voeten van Josuah Pa-
trick, die van buiten het strafschop-
gebied raak prikte. Tot verbijstering 
van alle blauwhemden ging de vlag 
van de assistent echter de hoogte in 
en werd het signaal ook nog over-
genomen, weg voorsprong! 
De aanvalspogingen van de thuis-
ploeg leverden een kopbal op van 
Langguth, maar de lengte van Eelco 
Zeinstra volstond om deze poging 
te neutraliseren. Een kwartier voor 
tijd was die lengte echter zelfs on-
voldoende om de bal nog te kunnen 
bereiken, toen Jasper de Haer de bal 
na een voorzet van Jens verkeerd 
raakte en het leer met de beken-
de boog precies in de verste hoek 
viel, 2-1. In de slotfase werd nog ge-
probeerd die tegenslag weg te wer-
ken, maar de dit keer gewenste 2-2 
kwam er niet meer. 

AFC blijft de fiere koploper en Argon 
is ver terug geworpen, de eerste ze-
ge is helaas nog steeds niet binnen 
gehaald. Met de twee thuiswedstrij-
den tegen VVSB en Haaglandia voor 
de boeg is de hoop er op gevestigd, 
dat aan de Hoofdweg de ban gebro-
ken zal kunnen worden.

Het seizoen voor Atalante 
Dames 1 is weer gestart!
Vinkeveen - Zaterdag 3 oktober 
speelde het eerste damesteam van 
Atalante gesponsord door Krijn Ver-
bruggen en Haaxman Lichtreclame 
in Soest tegen Sovoco Dames 2. Om 
18:00 uur mochten de dames aan-
treden op het veld om een lekker 
potje te ballen. 

De dames hebben in augustus en 
september al een aantal oefen-
wedstrijden gespeeld in De Meern 
en Amsterdam om alvast weer een 
beetje in het wedstrijdritme te ko-
men. Na een lekkere zomerse va-
kantie moet iedereen altijd weer een 
beetje in het spel groeien en aan el-
kaar wennen. Ook zijn er een aantal 
positie wisselingen in het team.

Zo is Suzan van de buiten/diagonaal 
positie naar de midden/diagonaal 
positie gegaan. Irma is van de spel-
verdeling weer terug op haar oude 
plek, de diagonaal, maar zij zal ook 
af en toe nog als spelverdeelster te 
zien zijn. Carin is van de middenpo-
sitie naar de buitenpositie gegaan 
maar kan eventueel ook nog op het 
midden worden ingezet. De rest van 
het team is gelijk gebleven, Marlie-
ke als libero, Astrid en Mirjam op de 
buitenpositie, Loes op het midden 
en Nancy wordt ingezet waar mo-
gelijk. Nancy die nu nog aan het ge-
nieten is van haar honeymoon zal 
de komende weken weer rustig aan 
gaan meetrainen en kijken hoe het 
gaat met haar arm.

Dan hebben we ook nog een nieu-
we dame in het team, al hoewel, 
heel nieuw is ze eigenlijk niet. Mar-
leen Sondermeijer is het team weer 
komen versterken en zal de mid-
denpositie voor haar rekening ne-
men. Ze is er een jaartje tussenuit 
geweest in verband met een stu-
die die ze gevolgd heeft, maar ze 
heeft het afgelopen seizoen in het 
tweede damesteam al wat wedstrij-
den meegespeeld. Zo ziet het team 

er voor dit seizoen dus uit. Natuur-
lijk is trainer/coach Sjaak Immerzeel 
ook weer van de partij om de dames 
naar de top te brengen.

De eerste wedstrijd werd helaas 
nipt met 3-2 verloren maar afgelo-
pen zaterdag werd vol goede moed 
aan de tweede competitie wedstrijd 
begonnen. Sovoco is een nieuwe 
ploeg in de poule dus het was even 
afwachten wat voor team we zou-
den treffen. De Atalante dames gin-
gen in ieder geval goed van start. 
Er werd geconcentreerd gespeeld 
en de tegenstanders konden goed 
onder druk gezet worden. De eer-
ste set werd dan ook gewonnen met 
25-22.

De tweede set was Sovoco even 
helemaal de weg kwijt. Atalante 
maakte hier natuurlijk meteen ge-
bruik van. De servicedruk was hoog 
en de aanvalsters sloegen elke bal 
raak waardoor er weinig ballen te-
rugkwamen. Er werd lekker ont-
spannen gespeeld en de sfeer zat er 
goed in. Deze set werd met gemak 
gewonnen met 25-7.
Ook de derde en de vierde set lie-
pen lekker. De meiden wilden niks 
meer uit handen geven en gingen 
voor de volle 5 punten. De passes 
kwamen goed waardoor de set-up-
pster het spel goed kon verdelen 
onder de verschillende aanvalsters. 
Coach Sjaak was blij met zijn team 
en stond met een grote glimlach op 
zijn gezicht langs de kant. De Ata-
lante dames pakten ook de laatste 
2 sets met 25-16 en 25-20. Een dik-
ke 4-0 overwinning dus voor Dames 
1 gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame.

Vrijdag 9 oktober zal de volgen-
de wedstrijd gespeeld worden om 
19:15 uur in Zaanstad. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd staat gepland 
op vrijdag 16 oktober om 20:00 uur 
in De Boei te Vinkeveen.

Atalante D2 
verliest met 3-2
Vinkeveen - Woensdagavond 30 
september speelde de Oudenallen-
Haaxman equipe tegen VCH D4, 
net als onze D5 de laatste wedstrijd 
in de FBK hal in Hoofddorp en dus 
werd het pas 10 uur toen de Atalan-
te dames aan de wedstrijd begon-
nen. Jet Feddema was nog wat zie-
kig en slecht bij stem, en Inge Bak-
ker was afwezig ivm werk. 

Tijdens het inspelen was al gezien 
dat dit team sterker was dan de eer-
ste tegenstander die vrij makke-
lijk met 4-0 waqs verslagen. En in 
de eerste set was er inderdaad veel 
meer rally. In eerste instantie bleven 
de Vinkeveense dames een fractie 
voorlopen, maar op de rake klappen 
van één van hen had de achterhoe-
de vaak geen antwoord. Aanvallen 
op de buitenpositie en via de 3m lijn 
scoorden veelal rechtstreekse pun-
ten. In de 20 ging het om en om. En 
dat bleef lange tijd doorgaan, het 
waren spannende en soms keilan-
ge rally’s. Nog niet eerder werden er 
zo langdurig zulke spannende mi-
nuten gespeeld, beide teams ble-
ven over en weer scoren. Maar ge-
lukkig, bij de 35-37 (!) pakten we de 
eerste set. 

Dat was een mooie eerste stap. De 
VCH’rs waren even uit het veld ge-
slagen en bleven aan het begin van 
de tweede set wat achter. Maar 
langzaam en gestaag haalden ze 
weer bij en het werd weer span-
nend aan het eind van de set. On-

danks mooie klappers van met na-
me Annemarieke Wijnands en Joke 
Ruizendaal lukte het echter niet de 
tweede set te pakken: 25-23.

In de derde set maakte de Vinke-
veense ploeg meer fouten. Het he-
le spelletje was al niet top netjes 
en zuiver, met name de service liet 
zwaar te wensen over. VCH speelde 
echt niet veel beter, vooral door het 
eigen spel en soms ook de te mak-
kelijke oplossingen die direct door 
de Hoofddorpse dames werden op-
gepakt, gaf Atalante de set uit han-
den: 25-17.

Setje 4. Nu begon ook de gastploeg 
meer foutjes te maken, de vaak aan-
gespeelde sterke aanvalster op bui-
ten en van de 3m mepte nu meer-
dere malen in het net. Met enthou-
siasme en herrie, ingefluisterd door 
coach Jet, probeerden we de ‘ze-
vende’ man te maken. Dat ging iets 
beter: 25-21 winst. 

Een vijfde set dus. Aan Vinkeveense 
kant werd het iets verkrampter en 
twijfelachtiger. De aanval was niet 
moeilijk genoeg en vrij makkelijk 
eigenlijk pakte VCH de laatste set 
(15-09). Wat een teleurstelling.
Komende trainingen weer eens flink 
oefenen op een solide service. En 
verdediging pass. En service pass. 
En verdeling en aanval.
En dan op naar de volgende wed-
strijd op vrijdag 9 oktober om 20:00 
u in de Boei!! 

Gelijkspel voor CSW
Wilnis - CSW heeft in het thuisduel 
met Marken met 0-0 gelijkgespeeld. 
Hoewel de uitslag anders doet ver-
moeden was het duel allerminst saai 
maar met de stevige wind dwars 
over hel veld was goed voetbal niet 
altijd mogelijk.
Het was CSW dat in de beginfase 
veel in balbezit was tegen een ach-
terover leunend Marken dat loer-
de op de counter. Voetballend zat 
het bij CSW aardig in elkaar maar 
tot echt grote kansen leidde dit niet 
want  het ontbrak te vaak aan preci-
sie bij de laatste bal. 
Marken kreeg eigenlijk de beste 
kansen in de eerste helft waarbij de 
eerste kans over het doel werd ge-
schoten en bij de tweede kans werd 
veel te slap ingeschoten waardoor 
Jordi Wens de bal kon oppakken. 
CSW probeerde het vanuit de twee-
de lijn via afstandsschoten maar die 
verdwenen naast het doel of de kee-
per van Marken stond op de juiste 
plek. Ook de vele corners die CSW 
in de eerste helft mocht nemen le-
verde geen resultaat op. 
De tweede helft ging CSW nog 
meer op de aanval spelen en de 
ploeg speelde puur voor de over-
winning. Het bleef echter levens-
gevaarlijk bij de uitbraken van Mar-

ken. Uit een zo’n aanval werd maar 
net voorlangs geschoten en mis-
schien had Marken ook wel een pe-
nalty verdiend bij wat duw en trek-
werk binnen de zestien. Ook CSW 
kreeg nu wat kansjes. Een voorzet 
van Mauricio Cabeza kwam terecht 
bij de vrijstaande Cesar de Kuyer 
bij de tweede paal maar zijn inzet 
kon ternauwernood tot corner wor-
den verwerkt. Bij een knappe ac-
tie op de achterlijn legde de Kuyer 
de bal panklaar voor het doel maar 
was er helaas niemand van CSW om 
de zaak af te ronden. Een schot van 
Cabeza eindigde net naast het doel 
en een doelpoging van Stephan de 
Graaf over het doel. 

Voor CSW zat er eigenlijk deze mid-
dag niet meer in dan een gelijkspel 
gewoonweg omdat de ploeg zich te 
weinig kansen wist te creëren. De 
beste kans voor CSW kwam eigen-
lijk in blessuretijd maar doordat Ste-
fan Baars de bal maar half wist te 
raken ging ook deze kans verloren.
Een toch wel terecht gelijkspel aan-
gezien beide ploegen qua veldspel 
niet veel voor elkaar onderdeden 
deze middag.
A.s. zaterdag gaat CSW op bezoek 
bij Overbos aanvang 14.30 uur.

Eerste minidag voor zes 
Atalanteteams
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelden de jongste volleyballers 
van Atalante hun eerste minidag in 
de Bankras in Amstelveen. De Ata-
lante Ukketoppers en Heroes be-
ten het spits af en deden het be-
slist niet onaardig. De Ukketoppers 
met 5 meiden van 7-8 jaar speelden 
weer een poultje (3) hoger dan hun 
vorige eerste seizoen. Niet meer al-
leen overgooien, maar de eerste bal 
steeds onderhands passen. Lukte 
dit vorig seizoen nog maar een en-
kele keer per wedstrijd, nu speelden 
Noa, Chanel, Roos, Claudia en Lucia 
de sterren van de hemel, en wonnen 
2 sets, heel goed! De Heroes (ook 
niveau 3) hebben het helemaal su-
per gedaan, Kimo en Ivar aangevuld 
door Stefan en Lars starten erg sterk 
met snel tempo, mooie combinaties 
en zeer sterk veldspel. Ook daarna 
bleven ze scoren, maakten totaal 
wel 15 punten en eindigden als eer-
ste in hun poule, erg knap! Onder-
tussen speelden de Citroenen ook 
hun wedstrijden en deze nieuwe mix 
moest in de eerste 2 wedstrijden erg 
aan elkaar wennen. Maar de laat-
ste wedstrijd ging het lekker en de 
nieuwe speelsters Grace, Marjolein 

en Loulou konden samen met Mari-
lot, Rachel en Ellen de laatste 2 sets 
heel keurig winnen, goed zo!
In de middenpoule speelde het aller-
jongste team de Ministars hun eer-
ste wedstrijd. Ze deden het hartstik-
ke goed, eerste set verloren maar de 
tweede toch mooi gelijk. De twee-
de pot was tegen een team dat al 
langer met elkaar speelt en ging he-
laas verloren, de laatste wedstrijd 
was tegen een andere debutant, 
mooi gelijk op en eindigde terecht 
met een gelijkspel. Het team kreeg 

complimenten van omstanders, het 
zag er dan ook super actief en veel-
belovend uit. Mooi gedaan door Va-
lerie, Fay, Talitha, Anouk en Isabel. 
Daarmee ook gelijk een dikke pluim 
voor de trainers die het deze kleine 
gasten zo gezellig mogelijk maken 
maar daarnaast ook zoveel moge-
lijk inzicht en balvaardigheid bij de-
ze leuke jongste koters van 6-7 jaar 
bijbrengen.
In de laatste ronde kwamen de 
oudste mini’s, de Kanaries van 10-
11 jaar in de allerhoogste poule 6 
aan zet. Ze hadden erg sterke te-
genstanders en bijna allemaal een 
kop groter dan onze gele kanjers. 
De eerste wedstrijd was gelijk van 
hoog niveau, de bal moest minimaal 
2x overgespeeld worden en mocht 
niet direct terug over het net. Daar-
mee wordt het samenspelen mooi 
bevorderd maar dat was best lastig 
voor onze Kanariepieten. Ondanks 
dat Sayuri, Nadine, Tess en Juriaan 
steeds beter gingen spelen en zich 
optrokken aan het hoge niveau ver-
loren ze de eerste wedstrijd. Ook de 
tweede was te moeilijk maar de der-
de wedstrijd pakten ze de wat slo-
me tegenstanders makkelijk in. De 

Muppets tenslotte speelden ook op 
een niveau (4) hoger dan vorig sei-
zoen. Best pittig ook en het lukte het 
viertal maar moeilijk om grip op de 
wedstrijden te krijgen.
De technieken worden weer wat 
strenger beoordeeld en het was nog 
flink wennen voor Marit, Jaco en 
Jeffrey om de ballen in drieën rond 
te spelen.
Helaars geen wedstrijden gewon-
nen maar volgende maand gaan ze 
vast en zeker wat moois laten zien! 
Meer info op www.vv-atalante.nl .

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Op de algemene ver-
gadering van K.J.C. Onder Ons is 
het bestuur bijna geheel vernieuwd, 
voorzitter Berto Blom was door om-
standigheden niet meer beschik-
baar en Cor de Haan moest om ge-
zondheidsredenen na 39 jaar zijn 
functie als penningmeester opge-
ven. De klaverjasclub heeft geluk-
kig een goed nieuw bestuur ge-
vonden met als voorzitter Ferry Ver-
braak, secretaris Martien de Kuijer 

en penningmeester Rob van Ach-
terbergh, geassisteerd door Frede-
rik Mulckhuijse, die tevens de jon-
gere leden begeleidt. ‘Onder Ons’ 
ziet graag nieuwe leden, iedereen is 
op dinsdagavond welkom om 20.00 
uur in het Meertje Achterbos 101 in  
Vinkeveen. Bij de laatstgespeelde 
kaartavond werd Corry van Kouwen 
eerste met 5489 punten, 2e, Rob 
van Achterbergh met 4903 punten, 
3e. Edwin van der Schaft met 4884 
punten, 4e. Cor de Haan met 4871 
punten, 5e. Mevr.  Bosman met 4863 
punten. De troostprijs was voor Theo 
Kranendonk met 4161 punten.


