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Weerstand bij winkeliers en omwonenden over
vestiging Emmaschool

Drie supermarkten zijn
geïnteresseerd in vestiging
op het Legmeerplein
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Winkelcentrum Legmeer is hard aan een opknapbeurt toe
Uithoorn - Naar aanleiding van
vragen van de raad over de Emmaschool en de uitbreiding c/q renovatie van het Legmeerplein heeft het
college deze vragen beantwoord in
een brief. Wat de Emmaschool betreft meldt het college dat een projectteam is samengesteld om de criteria te onderzoeken bij diverse locaties. Het college heeft gekozen voor
het Legmeerplein omdat het nieuwe
schoolgebouw op die plek planologisch en qua omvang daar het beste
past en de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer ook goed is. Ook
is het zo dat met de vestiging van
de Emmaschool het leerlingenaantal op die locatie verminderd wordt.
Van de scholen die er nu staan zijn
er circa 700 leerlingen. Met de Emmaschool worden dit er ongeveer
196. Verder is het zo dat de scholenlocatie Legmeerplein op korte
termijn beschikbaar komt en in eigendom is van de gemeente. Wat de
uitbreiding van het winkelcentrum
betreft is er op 8 september een gesprek geweest met de eigenaar Ultimo Vastgoed. De heer Bergsma, directeur van Vastgoed, wil doorgaan
met zijn plannen en niet wachten op
de structuurvisie en economische
visie. De heer Bergsma is van mening dat er eerst uitbreiding dient
te komen van het winkelcentrum en
dan pas gekeken moet worden of er
nog ruimte is voor de Emmaschool.
De heer Bergsma is geen voorstander van het vestigen van de Emmaschool op deze plek.
Visie
Het college is van mening dat eerst
de structuurvisie en economische
visie moeten worden afgerond. De
economische visie zal uitwijzen of,

en zo ja in welke mate, er uitbreiding
van het winkelcentrum mogelijk is
ook in verhouding met de rest van
de gemeente. Naar aanleiding van
een stedenbouwkundig onderzoek
is gebleken dat ook met de huisvesting van de Emmaschool er nog voldoende ruimte overblijft voor andere
invulling zoals woningen en uitbreiding. Verder hebben muziekvereniging KnA en de familie Van Beurden
(snackbar/café) ook een stem in het
kapittel. De 500 m2 van de familie
Van Beurden zal in de nieuwe situatie teruggebracht worden tot 250
m2, omdat de heer Van Beurden
heeft aangegeven het zalencomplex
te willen sluiten. KnA wil graag enige uitbreiding van het vloeroppervlak. De eigenares van de kapsalon
was inspreker tijdens de raadsvergadering en vroeg zich af waarom
de Emmaschool niet bij de Brede
School kan komen. “Er moet nu eindelijk duidelijkheid komen over het
winkelcentrum. Wij kunnen niet verbouwen. Het bewonersaantal is gegroeid. Wij hebben niets tegen de
Emmaschool, maar Ultimo Vastgoed
moet de ruimte krijgen.” Marvin Polak van de VVD constateerde dat de
Emmaschool weerstand oproept bij
de winkeliers en vond dat nu er een
nieuwe eigenaar is die goede plannen heeft deze ook medewerking
moet krijgen. Jules Bosma van GB
wilde weten wat de impact is van de
gymzaal bij de Emmaschool op de
overige gymzalen en het CDA vond
dat de bewoners gebaat zijn bij uitbreiding van het winkelcentrum
maar dat de verkeerssituatie wel geoptimaliseerd moet worden. Ria Zijlstra tenslotte van GroenLinks wilde
weten hoe de overlast momenteel is
met de Emmaschool in Hoofddorp.

Hangjongeren
Daar blijkt alleen overlast van hangjongeren te zijn, maar niet van de
school zelf aldus de omwonenden.
Wethouder Maarten Levenbach
gaf nogmaals aan dat er voldoende ruimte overblijft voor uitbreiding
maar dat een structuurvisie verplicht is.
Verder was de wethouder niet zo
overtuigd van het lijstje winkels dat
volgens zeggen bereid was zich op
het Legmeerplein te vestigen. Wel
had de wethouder bericht gekregen
van Bergsma dat drie supermarkten in de sfeer van C1000 geïnteresseerd zijn in vestiging op het Legmeerplein.
Het feit dat het zalencomplex weggaat, was ook nieuw voor het college en wat dat voor consequenties
heeft voor andere zalen is nog niet
bekend. Wethouder Monique Oudshoorn legde nog even uit waarom
niet is gekozen voor het ‘t Buurtnest
als locatie voor de Emmaschool. Er
zou dan een nieuw onderkomen
voor ‘t Buurtnest moeten komen en
ook andere aspecten spelen een rol
die te maken hebben met de planologie. Wat de gymzalen betreft blijkt
inderdaad dat er onvoldoende gymzalen zijn voor groep vijf en misschien moet er een extra gymzaal
bij komen. Wat het vervoer betreft
komen er hoogwaardige buslijnen
en is het waarschijnlijk dat die ook
bij de school zullen komen. Door de
bewoners is zelf uitbreiding van het
winkelcentrum aangegeven, ook in
verband met het toenemende aantal bewoners in Legmeer West wat
toch een verbinding gaat vormen,
zoal niet is, met de Legmeer.

Musical ter afsluiting van
de Kinderboekenweek
Uithoorn - Het zag er allemaal
heel gezellig uit in de bibliotheek.
Een mooi geel met roze scherm
was achter het ‘podium’ geplaatst,
maar het mooiste waren natuurlijk
Kolder en Kwast die speciaal voor
de musical waren gekomen als afsluiting van de Kinderboekenweek.
Wie zijn Kolder en Kwast eigenlijk?
Het zijn twee dikke vrienden die alles samen doen. Kwast is gekleed in
een mooie roze broek en een paars
gestreept vest met een lange roze
slaapmuts op en Kwast ziet er helemaal vrolijk uit in zijn oranje pak
met een flitsend groen overhemd en

een groene haardos die alle kanten
uitpiekt. Kolder en Kwast zijn helemaal enthousiast geworden van poëzie. “Weten jullie eigenlijk wel wat
een ‘poesiealbum’ is”, vraagt Kolder.
“Hebben jullie er ooit wel een gehad of gezien, ja toch?” Kolder wil
graag meer weten van de poëzie en
gaat op zoek naar poëzieboeken in
de bibliotheek. “Als ik niks leuk kan
vinden, dan gooi ik het weg hoor,
want dat doet de bibliotheek ook.
Na de Kinderboekenweek gaan alle boeken de prullenbak in.” Tenminste, dat dacht Kolder die ook meteen maar probeert of hij kan dich-

ten: “Oh, zie daar in de maneschijn
ja en dan ik heb toch echt een boek
nodig.” De aanwezige kinderen willen ook best helpen en roepen “wij
hebben wel een plaatje.” Maar wat
is poëzie nou. Kolder en Kwast gaan
daar eens heel diep over nadenken.
“Het is iets met rijmpje”, weet Kolder
heel zeker “maar soms ook niet, dan
rijmt het helemaal niet, maar dan is
het toch een gedichtje, dat is raar.”
Zoeken
“Nou, ik ga toch maar eens even
zoeken.” Eindelijk heeft Kolder wat
boekjes gevonden en gaat hij met

Vinkeveen - Een automobilist raakte op woensdag 8 oktober van de weg en ramde
een muurtje. Rond 22.30 uur
reed een 18-jarige automobilist
uit Vinkeveen over de Vinkenkade, komende uit de richting
van de Plaswijk en gaande in
de richting van de Baambrugse
Zuwe. Plotseling zag hij iets de
weg oversteken. De Vinkevener remde, week uit en belandde met zijn rechterwielen in de
berm. Hij verloor de macht over
het stuur en de auto botste vervolgens achterstevoren tegen
een muurtje bij een woning.
De Vinkevener had last van zijn
onderrug en hoofd. Hij werd
per ambulance naar het AMC
in Amsterdam gebracht. Hij
mocht na onderzoek het ziekenhuis verlaten. Er bleek geen
alcohol in het spel te zijn.

een grote bril op, want anders kan
hij het niet lezen, in een hoekje zitten. In de tussentijd vindt Kwast het
wel een goed idee om een grapje
met Kolder uit te halen: “we doen
net of we de poëzieziekte hebben,
dus op alles wat Kolder zegt gaan
we rijmen. We gaan het eerst even
uitproberen: wat rijmt er op Wollie?” Nou, dat wisten de kinderen
wel: “tollie pollie.” Dan komt Kolder
weer terug en begint met een zin
te zeggen “ik drink altijd ranja met
een rietje”. “En ik heet Sofietje”, zegt
Kwast. “Ja, maar jij heet toch helemaal geen Sofietje”, vindt Kolder en
dan wil hij weten wie van de kinderen er eigenlijk een naam heeft.
Nou, dat wordt een lawaai van jewelste, want iedereen wil even zijn
naam roepen. Dan wil Kolder weten
of de kinderen ook een stem hebben en ja hoor, dat hebben ze en de
papa’s en de mama’s hebben ook
een stem. Kolder wil toch nog even
naar boven en zegt tegen Kwast dat
hij tot maandag boven allemaal ge-

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN SERIEUZE

BEZORGER/STER

Heb je op woensdagmiddag tijd en wil je
wat bijverdienen? Bel dan: 0251-674433
dichten gaat lezen. “Maar als er ranja komt en snoepjes dan moet je me
waarschuwen, hoor.” Kwast vindt
het eigenlijk helemaal niet leuk dat
Kolder zomaar verdwenen is maar
verzint toch wat leuks, zij gaat met
de kinderen playbacken. “Maar wel
een beetje stil doen, want Kolder zit
boven te lezen. Allemaal achter elkaar.” Maar daar komt Kolder alweer
naar beneden. “Wat is dat voor een
olifantengedreun. Wat voor maat
schoenen hebben jullie wel niet,
vast 45.”
Kwast
En dan gaan Kwast en de kinderen
op alle dingen die Kolder zegt een
rijmpje maken. Kolder wordt er helemaal tureluurs van en zegt dan tegen Kwast “Er gebeuren hier enge
dingen.” Kwast antwoordt dan “ik
sta bijna op springen.” Kolder vindt
ook dat de kinderen er raar uitzien
en ook Kwast en komt met een bijl:
“dan kan ik een stukje van je arm
afhakken en opsturen naar de dok-

ter”, maar dat vinden de kinderen niet zo leuk: “dan gaat ze misschien wel dood.” Dus doet Kolder
dat maar niet. “Misschien als ik haar
laat schrikken” en toetert heel hard
vlak bij Kwast. Dan zegt Kwast “het
was maar een grapje, hoor.” Maar
Kolder is niet overtuigd. “Pas als
de papa’s en de mama’s het zeggen ben ik overtuigd.” Uiteindelijk
moet Kolder het wel geloven en omdat hij zo vrolijk is gaan ze ook nog
een leuk liedje zingen over een banaan en mogen de kinderen mee
dansen en zingen. Na afloop van de
voorstelling krijgen de kinderen een
glaasje ranja en snoep zoals Kolder
al wist en dan is het afgelopen met
de pret. Caroline Heijlman van de
bibliotheek vertelt nog dat de bibliotheek vanaf maandag de zelfservice
invoert. Via een chip in het boek kun
je zelf via een scherm een boek lenen. Er is dan meer tijd voor de medewerkers om advies te geven en te
helpen bij de informatie die mensen
nodig hebben.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
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Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

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

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

Gemeente plaatst
bladkorven
De bladeren vallen inmiddels
volop en dat zal de komende
weken alleen maar meer worden. Sommige bomen laten
zoveel blad vallen dat het wel
eens overlast kan geven zoals
gladheid of verstopte putten.

Van deze bladeren kan goede compost worden gemaakt en daarom
heeft de gemeente liever niet dat
ze bij het gf/restafval komen. De gemeente is bezig met het neerzetten
van bladkorven op diverse plaatsen.
In totaal komen er verspreid over

S

Uithoorn en De Kwakel 200 bladkorven.
Bewoners kunnen daarin alleen hun
bladafval gooien, dus geen ander
tuinafval. Dat moet zolang er nog
geen groendepots in de buurt zijn
naar het gemeentelijk afvaldepot of
in uw eigen compostvat.
Zodra het meeste blad is gevallen
worden de korven weer weggehaald
en de plek waar deze gestaan hebben netjes achtergelaten. Waarschijnlijk gebeurt dit begin december, maar is natuurlijk afhankelijk
van het weer.

Voorheen konden alle inwoners van Uithoorn van 70 jaar en ouder op
grond van hun leeftijd voor een Regiotaxipas in aanmerking komen.
Dit is nu dus niet meer mogelijk. Met deze wijziging wil de gemeente Uithoorn bereiken dat de Regiotaxi alleen wordt gebruikt door de
groep waarvoor deze bedoeld is, namelijk door personen die vanwege
een lichamelijke of sociale beperking niet anders kunnen reizen.

Heeft u al een pas?

Heeft u al een pas, dan verandert er voor u niets. U kunt gebruik blijven maken van de Regiotaxi .

Vragen?

Wilt u een Regiotaxipas aanvragen of heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan gerust contact op met het Loket wonen, welzijn en
zorg Uithoorn via het telefoonnummer 513131.

Notitie Wonen, welzijn
en zorg Uithoorn
2009-2011 ter inzage
De gemeente Uithoorn is al
langere tijd actief op het gebied van thema wonen, welzijn en zorg.

Het buurtbeheer Uithoorn krijgt steeds meer gestalte. Iedere buurt heeft nu zijn eigen kleur en logo.
15 okt. Bewonersoverleg De Kwakel, 19.30 uur, school De Zon
29 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur, ‘t Buurnest
30 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, 19.30 uur, Buurtsteunpunt
Legmeer

Groot Bewonersoverleg

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

-/%)4% /2/.$ 4% +/-%.

Fietswrakken uit beeld
Op verschillende plaatsen in
de gemeente staan ﬁetswrakken die het straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten
om deze “wrakken” op maandag 27 oktober in de omgeving van de Europarei weg te
halen en zo’n ophaalactie op
maandag 3 november in de
omgeving van het busstation
en de busbaan te doen.
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Vanaf 7 oktober 2008 kunnen inwoners van de gemeente
Uithoorn alleen voor een Regiotaxipas in aanmerking komen, wanneer zij door een lichamelijke of sociale beperking geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer of eigen vervoer. Dat hebben burgemeester
en wethouders besloten.
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Regiotaxi alleen
nog voor mensen
met een beperking

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

E

ALGEMENE INFORMATIE

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

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
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Deze actie is een samenwerking
van de politie, de gemeentesurveillanten en de afdeling Leefomgeving
van de gemeente. De ﬁetswrakken
worden tijdelijk opgeslagen op de
gemeentewerf.

Als “wrak” worden
beschouwd ﬁetsen die:
-

-

belangrijke onderdelen missen,
zodat je er niet mee kunt rijden;
zo verwaarloosd zijn dat mag
worden aangenomen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan;
een zo geringe economische
waarde hebben dat opknappen
geen zin meer heeft.

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

Van 2005 tot en met 2008 hebben
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
samengewerkt als provinciaal voorbeeldproject Wonen, welzijn en zorg
(WWZ). Er is inmiddels veel bereikt
in Uithoorn. Het gemeentebestuur
vindt het belangrijk de extra aandacht voor de samenhang tussen
wonen, welzijn en zorg vast te houden. Een belangrijke, niet de enige,
reden is dat het aantal senioren in
Uithoorn de komende periode blijft
toenemen.
De gemeente Uithoorn vindt het
belangrijk dat ouderen en mensen
met een beperking kansen krijgen
om zelfstandig te wonen en actief
mee te doen. Door het opstellen en
uitvoeren van dit programma wil de
gemeente samen met haar partners
hierin een actieve en stimulerende
rol blijven vervullen.
De noodzaak dat de gemeente zich
actief verder inzet voor wonen, welzijn en zorg wordt gedeeld door de
gemeenteraad, de WWZ-partners
en burgers/gebruikers.
Hierbij wordt niet alleen voortgeborduurd op de ervaringen van de
afgelopen 4 jaar maar vooral ook
bekeken hoe de gemeente Uithoorn
als regievoerder nog meer kan en
wil sturen op de samenhang tussen
wonen, welzijn en zorg.

Samen met de partners Woongroep
Holland, Vita welzijn en advies, Amstelring, Ons Tweede Thuis, steunpunt mantelzorg en zorgkantoor
Amstelland en Meerlanden wil de
gemeente vanuit het gezichtspunt
van de burger/klant kijken hoe de
verschillende diensten beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Inmiddels ligt de conceptbeleidsnotitie , waarin is uitgewerkt hoe dit
vervolg er uit gaat zien, ter inzage.
Inspraakreacties kunnen tot uiterlijk
maandag 17 november ingediend
worden. In afwachting van andere
beleidsontwikkelingen zijn nog niet
alle onderdelen voor 2009 volledig
uitgewerkt. Het gaat vaak om lastige en langdurige processen. De
bijstelling 2009 gebeurt gedurende
dat jaar (2009). Voor 2010 en 2011
wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Voor informatie over het lopende uitvoeringsprogramma 2007-2008 verwijzen wij u ook naar onze website
www.uithoorn.nl/wonen_en_leven/
wonen/woonzorgzones
Inspraakreacties kunt u tot uiterlijk maandag 17 november richten
aan het College van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Uithoorn ter attentie van de heer
Jos van Heeswijk, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer Jos van Heeswijk, beleidsadviseur, telefoon 0297-513 277, email
jos.van.heeswijk@uithoorn.nl

Start plaatsen van
ondergrondse
afvalcontainers

In de eerste week van november begint het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers voor restafval, glas en papier. De eerste containers gaan de grond in bij de ﬂats aan de Europarei. Voor de kerstvakantie zijn Zijdelwaard en De Legmeer aan de beurt en begin 2009
volgen de overige wijken. De ondergrondse containers worden per
buurt in gebruik genomen. Bewoners die gebruik gaan maken van
deze containers, krijgen hierover van te voren persoonlijk
bericht en ontvangen een sleutel om de restafvalcontainer te openen.
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WERK IN

Evenementenagenda

UITVOERING

Regelmatig staat voortaan op de gemeentepagina een
overzicht van culturele evenementen in Uithoorn en De
Kwakel. Aanmeldingen kunt u doorgeven via gemeentepagina@uithoorn.nl
24, 25 en
26 oktober:

Opvoering door Toneelgroep Maskerade van
“’t Schaep met de 5 Pooten” in aula Alkwin Kollege
(vrij. en zat. aanvang 20.15 uur en zondag 14.15 uur)
26 oktober:
Optreden van Joop Visser en Jessica van
Noord (zang en gitaar) in Thamerkerk, 14.30 uur.
2 november: Opening tentoonstelling “Kunst als geschenk” in Fort
a/d Drecht door burgemeester Groen (15.00 uur)
30 november: Kamermuziek door Concert van het
Charadan Trio in Thamerkerk, 14.30 uur.
21 december: Kerstconcert door ensemble “Noblesse
Oblige” in Thamerkerk, 14.30 uur.
18 januari:
Kamermuziek door Van Dingstee Kwartet
in Thamerkerk, 14.30 uur.
22 februari:
Concert (zang ﬂuit en harp) door Amata Trio
in Thamerkerk, 14.30 uur.
22 maart:
Concert door Maaike Rademakers en Thijs Verschoor
(cello en piano) in Thamerkerk, 14.30 uur.
19 april:
Optreden Frank Cools “een beetje Annie”
(M.G. Schmidt) in Thamerkerk, 14.30 uur.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 9 OKTOBER 2008
In de raadsbijeenkomst van 9 oktober heeft één burger gebruik gemaakt
van het recht om in te spreken. Het onderwerp betrof het Legmeerplein en
de Emmaschool.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid stilgestaan bij:
- een brief van b&w over het Legmeerplein en de Emmaschool;
- de nota Gezondheidsbeleid;
- de nota Jeugdbeleid;
- de nota risicomanagement en weerstandscapaciteit;
- de notitie reserves en voorzieningen;
- de ﬁnanciële verordening en de nota activabeleid;
- de nota bedrijfsvoering.
In het vragenuur zijn door de fractie van GroenLinks mondelinge vragen
gesteld over de busverbinding 140 Uithoorn-Utrecht.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- benoeming lid welstandcommissie;
- scopewijziging N201+ - Zijdelweg.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 6 november 2008. Deze vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁer
(e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
6 NOVEMBER 2008 (IN HET GEMEENTEHUIS)
De volgende raadsvergadering is op donderdag 6 november 2008. Deze
vergadering is gewijd aan de vaststelling van de programmabegroting 2009.
Er is geen Informatief Beraad; de vergadering begint direct met het Politiek
Debat. De agenda en de raadsvoorstellen worden in week 44 op de website
van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op woensdag 5 november 2008 staat
de agenda op de gemeentepagina. Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van de gemeenteraad van Uithoorn,
telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl. Als u
wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk
om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben
aangemeld bij de grifﬁer (per telefoon of e-mail).

*

LOPENDE
PROJECTEN

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

AFSLUITING DIVERSE
WEGGEDEELTEN
IN VERBAND MET
ASFALTERING

In opdracht van de gemeente Uithoorn gaat KWS Infra BV asfaltonderhoudswerkzaamheden uitvoeren
op de wegen Alfons Ariënslaan,
Laan van Meerwijk, Prins Bernhardlaan en Zijdelweg. Namens de gemeente houdt Grontmij Nederland
B.V. hierop toezicht. De afsluiting
van deze wegen wordt met tijdelijke
bebording aangegeven en geldt voor
een korte periode. De weggedeelten
die worden afgesloten zijn:
− Alfons Ariënslaan van 27 t/m 29
oktober: vanaf de rotonde met
Potgieterlaan/Joost van den
Vondellaan tot de kruising met
Wiegerbruinlaan;
− Prins Bernhardlaan op 29 oktober: Vanaf de rotonde met Pr.
Christinalaan/Pr. Irenelaan tot de
kruising met de N201;
− Laan van Meerwijk op 30 oktober: Alleen de verkeerszijde
vanuit Meerwijk-Oost wordt afgesloten tussen Meerlaan en de
kruising met de N201;
− Zijdelweg op 31 oktober: alleen
de verkeerszijde vanuit Amstelveen naar Uithoorn tussen Wiegerbruinlaan en Prinses Christinalaan. De verkeerszijde vanuit
Uithoorn naar Amstelveen wordt
niet afgesloten, maar zal voor
een korte periode verkeershinder ervaren.
Het kan zijn dat de werkzaamheden
moeten worden uitgesteld vanwege
het weer. Het uitstel wordt dan op
borden aangegeven. Voor het begin van de werkzaamheden wordt
de periode van afsluiting op borden
aangegeven. Tevens wordt bij de
wegwerkzaamheden een omleidingroute voor het autoverkeer aangegeven. De ﬁets- en voetpaden worden soms ook afgesloten, maar dan
zal ook hiervoor een omleidingroute
worden aangegeven. De bewoners
die met hun uitweg direct op het af
te sluiten weggedeelte aansluiten
krijgen een brief waarin staat wanneer deze afsluiting zal plaatsvinden
en hoe de uitweg eventueel nog te
bereiken is. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de heer
Disseldorp of de heer Olijerhoek van
Grontmij. De heer Disseldorp is bereikbaar op 06 55 30 49 86 en de
heer Olijerhoek is bereikbaar op 06
11 36 81 09.

GROOT ONDERHOUD
AAN 41 FIETS- EN VOETGANGERSBRUGGEN

De ﬁrma Haasnoot bruggen is in
opdracht van de gemeente Uithoorn
vorige week begonnen met de uitvoering van groot onderhoud aan 41
houten ﬁets- voetgangersbruggen
in Uithoorn en De Kwakel. De werkzaamheden omvatten voornamelijk
het renoveren van de bestaande
houten bruggen en het waarnodig
vervangen van de houten dekken

door Fiberline kunststofdekken.
Deze kunststof wordt gebruikt in verband met de gebruiksvriendelijkheid
en om de levensduur van de brug
aanzienlijk te verlengen.
Het gaat om:
- 20 bruggen in Meerwijk Oost
- 15 bruggen in Meerwijk West
4 bruggen in De Kwakel
2 bruggen in de Biezenwaard
De werkzaamheden kunnen enige
overlast veroorzaken, omdat een
brug tijdelijk kan worden afgesloten. De aannemer zal deze overlast
zoveel mogelijk proberen te beperken. Het hele project zal ongeveer
3 maanden in beslag nemen en
aan het eind van dit jaar zijn afgerond. Deze planning is natuurlijk wel
sterk afhankelijk van het weer. Als u
vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met
de heer B. Willemse van de afdeling
Leefomgeving. Hij is telefonisch te
bereiken op nummer 06-51662371
op maandag tot en met donderdag
van 08.00 tot 16.30 en op vrijdag
van 08.00 tot 12.00.

MEERWIJK 2E FASE
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Aansluitend op de baggerwerkzaamheden die in het voorjaar in
Meerwijk zijn uitgevoerd baggert
Waternet nu namens Waterschap
Amstel Gooi en Vecht de 2e fase
van het stedelijke gebied van Meerwijk. Er wordt voornamelijk met behulp van een duwboot gebaggerd.
De bagger wordt met een kraan
geladen en met waterdichte transportmiddelen afgevoerd naar het
depot van de gemeente Uithoorn.
De werkzaamheden kunnen enige
overlast veroorzaken. Waternet probeert die overlast tot een minimum
te beperken. Half december zijn de
baggerwerkzaamheden in Meerwijk
voltooid. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met de heer
M. de Brabander van Waternet, telefoon 608 2654 (tussen 9 en 11 uur
op werkdagen).

START WERKZAAMHEDEN RUYS DE
BEERENBROUCKLAAN
EN AALBERSELAAN

Bam wegen Noord-West is vorige
week begonnen met onderhoudswerk aan Ruys de Beerenbroucklaan
en Aalberselaan. De werkzaamheden bestaan uit het herstraten van
de trottoirs en asfaltering van de
rijbaan. De werkzaamheden zullen
zo’n 3 tot 4 weken duren. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zijn beide straten voor 1
dag afgesloten.

BOUWPROJECT 11
APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk, naast restaurant Leenders, is
de ﬁrma Bot Bouw begonnen met
de sloop van de bestaande panden
en vervolgens de bouw van 11 appartementen. Het hele project gaat
ongeveer anderhalf jaar duren. Bot
Bouw zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Het hele
terrein wordt door een hek omgeven.
Omdat er weinig ruimte is, is een
aantal parkeerplaatsen gedurende
de sloop en bouw niet beschikbaar.
Die parkeerplaatsen vallen namelijk
binnen het bouwterrein. De sloop
duurt circa 3 weken. Daarna volgt
een periode van sanering van de
grond en ook archeologisch onderzoek. Omdat niet duidelijk is wat
men in de bodem gaat aantreffen, is
niet helemaal zeker hoe lang deze
fase duurt. Bot Bouw hoopt half
november te kunnen beginnen met
het heien voor de nieuwbouw. Eerst
gaat men voorboren, om de geluids-

Ongelijk
behandeld

gelijk bellen
0900 - 2 354 354

Je kunt er wat aan doen

Campagne
antidiscriminatie
Ook in de gemeente Uithoorn is vorige week de campagne “Ongelijk
behandeld = gelijk bellen” van start
gegaan. Posters kunt u inmiddels
langs de openbare weg zien staan.
De gemeente ondersteunt deze actie van harte en werkt regionaal sa-

men met het meldpunt Discriminatie
Amsterdam. Iedereen die zich gediscrimineerd voelt of met ongelijke
behandeling te maken krijgt kan dat
melden via telefoonnummer 09002354354. Meer informatie leest u op
www.uithoorn.nl

overlast van het slaan van de heipalen zo kort mogelijk te houden. In
het eerste kwartaal van 2010 zullen
de 11 appartementen naar verwachting worden opgeleverd. Meer info:
Bot Bouw, Cor van der Linden, tel.:
06-52092090

den uitgevoerd, krijgt u hierover een
brief. Wilt u na lezing van die brief
nog meer weten dan kunt u contact
opnemen met de heer Disseldorp of
de heer Schrijvers van Grontmij. De
heer Disseldorp is bereikbaar op 06
55 30 49 86 en de heer Schrijvers is
bereikbaar op 06 22 48 61 19.

RENOVATIE BUITENRUIMTE EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat
en Monnetﬂat

Sinds de tweede week van september wordt in de buitenruimte tussen
de Briandﬂat en de Brusselﬂat en
aan de zuidzijde en de oostzijde van
de Monnetﬂat gewerkt aan het groen
en de bestratingen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de
totale renovatie van de buitenruimte
van de hele wijk Europarei. De plannen voor deze herinrichting zijn samen met de bewoners opgesteld in
de zogenaamde werkateliers. De
komende maanden tot het einde
van dit jaar worden de heesters vervangen, nieuwe bomen aangeplant
en de gazons vernieuwd. Ook wordt
bij de Brusselﬂat en Briandﬂat een
trapveld aangelegd, voorzien van
drainage. De doeltjes worden in het
voorjaar 2009 geplaatst als de grasmat goed is aangeslagen. Bij de
Monnetﬂat worden ook de trottoirs
aan de zuidzijde en de oostzijde van
de ﬂat herstraat.

ONDERHOUDSWERK
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM Wegen bv, Regio Noordwest herstraatwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden begeleid door
Grontmij Nederland bv namens de
gemeente. Zodra er bij u in de buurt/
straat herstraatwerkzaamheden wor-

TOEGANKELIJK
MAKEN BUSHALTES

Binnenkort begint aannemersbedrijf
Fronik uit Mijdrecht in opdracht van
de gemeente Uithoorn met het voor
mindervaliden toegankelijk maken
van 19 bushaltes. Begonnen wordt
met de haltes bij de Romeﬂat en
daarna zijn de andere haltes op de
Arthur van Schendellaan aan de
beurt. Vervolgens worden aangepast: de haltes Op de Klucht, In het
Rond, In het Midden, Alfons Ariënslaan, Petrus Steenkampweg, Fermoor, Achterberglaan, Guido Gezellelaan en halte Fort aan de Drecht.
De haltes op de Drechtdijk-Kerklaan
in De Kwakel zijn in januari 2009 aan
de beurt. Het hele project zal medio
februari 2009 zijn afgerond.
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is
het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u
vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon
0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële
mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de
termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan
moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president
van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten
in rekening gebracht.

-

TER INZAGE
Ontwerp paraplubestemmingsplan “Procedure binnenplanse onthefﬁngen en
nadere eisen”. Inzageperiode: t/m 16 oktober 2008
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode : onbeperkt
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Uithoorn 2008. Inzageperiode: t/m 17 oktober 2008
Vastgestelde bestemmingsplan De Legmeer. Inzageperiode; t/m 20 november 2008. Info: mevrouw M. Stappers, tel.: 513276

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 11, reguliere bouwaanvraag voor het geheel oprichten van een onderheid terras.
Meerwijk-West
- Brandgans 3 te Uithoorn, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel.
Zijdelwaard
- Ter Braaklaan 46 te Uithoorn, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van
een woning aan de achterzijde.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
(de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Legmeer
- Reigersbek 10, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de achterzijde.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 1 maart 2010 en daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het (de) hierna
te noemen bouwplan(nen):
Zijdelwaard
- Schumanﬂat, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van het hekwek
langs het bouwterrein.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader
De Kwakel
- Poelweg 56, vergunning voor het plaatsen van een laad- en losoverkapping.
Bezwaar: t/m 19 november 2008.
- Bezworen kerf, vergunning aan Spaargaren Van Doorn B.V. voor het maken
van een uitweg van het perceel Bezworen kerf 24 naar de Bezworen kerf.
Bezwaar t/m 19 november 2008
Meerwijk-Oost
- Ebro 69, vergunning voor het plaatsen van een overdekt entree tussen de
berging en woonhuis. Bezwaar: t/m 17 november 2008
- Ebro 71, vergunning voor het plaatsen van een overdekt entree tussen de
berging en woonhuis. Bezwaar: t/m 17 november 2008.
- Amstelplein, vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 6 en 20 december 2008.
Bezwaar t/m 19 november 2008
Meerwijk-West
- Krakeend 38, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 20 november 2008.
- Kuifmees, vergunning aan Schildersbedrijf v.d. Wijde B.V. voor het in gebruik
nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één
schaftkeet van 6 oktober t/m 19 december 2008. Bezwaar t/m 19 november
2008
Legmeer-West
- Bosmuis 28, vergunning voor het vergroten van een schuur. Bezwaar: t/m 17
november 2008.
Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan, vergunning aan BAM voor het in gebruik nemen
van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één schaftkeet,
één eco-toilet en één container van 6 oktober t/m 7 november 2008. Bezwaar
t/m 19 november 2008
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 13 & 23, vergunning aan de exploitant van Steakhouse La
Pamba voor het exploiteren van horecabedrijf voor het jaar 2008 en een
drank- en horecavergunning voor de exploitant van Steakhouse La Pamba.
Bezwaar t/m 19 november 2008.

WWW.UITHOORN.NL

Te koop:
Meegroei kinderstoel 25 euro.
Teakhout salontafel 50x100 hg.
53 60 euro. Zwevend toiletpot
BIJ u AAN huIS
Pergamon nw. 40 euro.
Dus boek nu voor een geweldige dag
Tel. 0297-566497
Met veel pret en een hoop gelach
Gevraagd:
Wij zijn te boeken van 29 nov. t/m 6 dec.
Wie heeft mijn gouden armPrijs: 15 à 20 min.: 30 euro
band gevonden? Verloren zat.
11 okt. Christinal. Zijdelw. cenStrooigoed en vervoer inbegrepen
Emotioneel cadeau.
tel: 06-232 46 636 trum?
Tel. 0297-562829
Te koop:
Te koop:
Boeken o.a. Konsalik, CateaukTe koop:
ray, IJsma 1 euro. 2 mooie bl.
Buxus boompjes div. maten van Hummingbird fishfinder tot
diepte 100 meter bodemlock
borden 10 euro. Kerstb. bl. spar
1 tot 3 euro.
portable scherm kabels nog
1.80 15 euro. Fond.stel comTel. 0297-567384
i.z.g.st.
180
euro.
pl. 10 euro.
Aangeboden:
Tel. 0297-892088
Tel. 0297-567166
Gratis af te halen pallets.
Te koop:
Te koop:
Tel. 06-53107755
Hifi stereo video recorder ook
Deurbeslag nw. t.e.a.b. Elektr.
montage met afst. bed. instr. b. kerstboomkaarsjes v. binnen 5
zeer goed weinig gebr. nauwk. euro. Heren reisnecessaire br.
montage 37,50 euro.
leer + inh. 25 euro.
Tel. 0297-563408
Tel. 0297-563722
Te koop:
Te koop:
2-zits bank leer koloniaal 70 eu- Raleigh dames mountainbike
ro. Zitstoel koloniaal 40 euro
26 inch kl. mintgroen 3x6 verbeide i.pr.st.
snellingen mooie fiets 75 euro.
Tel. 0297-527763
Tel. 0297-569210
Te koop:
Aangeboden:
Nw. salontafel met dubbel blad Gospel workshop avond koor
kl. licht eiken 50 euro. Grenen
United maand. 27 okt. 20-21 uur
salontafel met lade lichte lakDe Schutse kerkzaal. Muziekschade 25 euro.
liefhebbers welkom.
Tel. 0297-565833
Tel. 0297-561488
Te koop:
Te koop:
Duo tandem kinderwagen 25
VDO Dayton type PN 4000 nw.
euro. Compl. combi wagen 50
in doos met 39 landen Europa
euro. Beide grijs. Wipstoeltje
updates + flitspalen recent 399
blauw 5 euro.
nu 250 euro.
Tel. 0297-531797
Tel. 0297-892088

AANGEBODEN:

SINT & ZIJN 2 PIETEN

Vertrek: 09.30 Uithoorn,
Amstelplein
Retour: 17.00 vanuit Ahoy
Rotterdam

Genoemde bouwplannen liggen van 17 oktober 2008 tot en met 27 november
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

De Kaaswagen
Wij staan op woensdag op het
Zijdelwaardplein in Uithoorn
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

Kaasverkoopster
VAN 09.00 TOT 16.30 UUR
Sollicitaties telefonisch: dhr. W. Bakker:
06-54306145

Gratis kabaal

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

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

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode

Wij zijn op zoek naar

een inVaLkracht
Voor de feestdagen, Weekenden,
of bij ziekte Van Vast personeeL.

Wilt u meer Weten bel naar:

0297-566454, Vragen naar joke of john

BP ZIJDELWAARD

H. Heyermanslaan 2 • UITHOORN

Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

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

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

Forli

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

“Natuur in Zicht”

Expositie van Annie Drost
Mijdrecht - Tot eind november exposeert de Mijdrechtse Annie Drost
haar recente werk in de Openbare
Bibliotheek in Mijdrecht. Als thema
heeft Annie gekozen voor “Natuur
in Zicht’. Ze exposeert een dertigtal
werken dat allemaal de natuur in de
Ronde Venen als thema heeft.
Annie Drost is pas op latere leeftijd
gaan schilderen. Ze is autodidact en
heeft zich tot voor kort vooral toegelegd op aquarel. Op de tentoonstelling is een zevental van deze doeken
te bewonderen.
Annie haalt haar inspiratie vooral uit
de natuur. Ze vertelt hierover: ‘Ik heb
moeilijke tijden in mijn leven gehad.
Maar als ik dan om me heen kijk en
zie hoeveel moois de natuur te bieden heeft, dan haal ik daar nieuwe energie uit. Je realiseert je dat
er een Schepper bestaat die al dat
moois tot stand brengt en die jou
ook zal steunen. Je geniet van een
mooi polderlandschap, een oude

boom of een oud huisje met wat bomen en struiken in herfsttooi er omheen. Dat inspireert me en ik vind
het heerlijk om dat dan door middel
van mijn schilderijen over te kunnen
brengen.”
Annie woont aan de rand van het
dorp met uitzicht op de polder. Ze
kan uren op haar terras zitten en kijken naar de natuur. Ook wandelt ze
graag in de natuur. De indrukken
die ze buiten op doet verwerkt ze
dan in haar schilderijen.
De expositie is gratis toegankelijk,
duurt tot eind november en is te zien
in de Openbare bibliotheek aan de
Dr. J. v.d.Haarlaan 8 in Mijdrecht.
Openingstijden: maandag van 14-17
uur, dinsdag van 14-17 uur en van
19-20.30 uur, woensdag van 10-12
en van 14-17 uur. Donderdag van
14-17 uur, vrijdag van 14-17 uur en
van 19-20.30 uur en zaterdag van
10.30-13.00 uur.

Herfstklaverjasmarathon
in Amstelhoek!
Amstelhoek - Over ruim drie weken, op zaterdag 8 november, houdt
Buurtvereniging Amstelhoek wederom haar Herfst-klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van 10.00
uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds,
waarbij er lekkere vleesprijzen zijn
te winnen; de zaal is open vanaf ca.
9.30 uur.
Tevens vindt er een verloting plaats
met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts zeven

euro (waarbij inbegrepen een kopje
koffie, ’s middags een broodje en ’s
avonds een heerlijke kop soep met
een broodje).
Om deze kaartdag vloeiend te kunnen laten verlopen, dient u zich
vóóraf op te geven bij mevrouw
Martine Baltus-Hijman, tel: 0297214543. Meldt u zich snel aan, want
vol is vol! {en bij 92 deelnemers is de
zaal écht vol!}
Tot ziens op 8 november.

Open repetitieavond bij SP!RIT

In het verleden hebben wij u een aantal malen verteld over Annalena en
haar werk in Wajir. Bij ons laatste afscheid in Wajir kregen wij een boekje
in handen gedrukt over haar. Het boekje was uitgegeven door het Comitato
per la Lotta contro la Fame nel Mondo, een anti-hongercomité sinds 1963
uit Forli, een stad in midden Italie.
Bij terugkeer in Nederland hebben wij contact gezocht met deze organisatie
en gevraagd of wij die boekjes konden kopen. Hun reactie was opgetogen
en pas later begrepen wij waarom. Twee van hun oprichtsters, Annalena en
Maria Teresa, zijn in 1969 naar Wajir gegaan en hebben daar onder andere
de Revalidatiekliniek voor gehandicapte kinderen opgericht.
In 1998 werd deze kliniek door de eigenaar, de bisschop van Garissa, gesloten en raakte in verval. Met behulp van onze donateurs konden we de
kliniek laten renoveren en hebben aan de bisschop gevraagd om de kliniek
te heropenen en dat is gebeurd. En daarom was het Comitato zo benieuwd
naar onze stichting.
Samen met het Liliane Fonds en het Comitato proberen wij de zorg voor
gehandicapte kinderen te continueren maar vooral ook kwalitatief te verbeteren. Het Comitato runt een soort kringkoop-organisatie en met de opbrengst steunt zij projecten.
Al spoedig volgde een uitnodiging voor overleg en inmiddels is over en
weer een aantal werkbezoeken gebracht.
Het weekend van 5 oktober jl. is een delegatie van onze stichting weer naar
Forli afgereisd voor een heel bijzondere gelegenheid. Hierover later.
En zo hebben we er zomaar een Italiaanse partner bij…..

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Liedjesprogramma
Joop Visser en Jessica van
Noord in Thamerkerk
Vinkeveen - Vind je zingen leuk?
En heb je er wel eens over nagedacht om in een koor te zingen,
maar was de stap net iets te groot?
Als dat zo is, kom dan naar de open
repetitieavond van Sp!rit van donderdag 23 oktober.
Je kunt, onder het genot van een
kopje koffie of thee eens kijken en
luisteren. Maar je kunt natuurlijk
ook met hen meezingen.
Wie is Sp!rit? Zij zijn een nieuw koor,
in 2006 ontstaan uit het voormalige
jongerenkoor. Het is een koor voor
iedereen die van zingen houdt.
Zij zingen over het algemeen moderne christelijke liederen, meestal
Nederlands of Engelstalig. Veel van
hun repertoire is meerstemmig en/
of op de melodie van bekende pop-

songs. Verder zingen zij ook koorarrangementen van originele pop- en
rocksongs.
Zij zoeken nog zangers, zangeressen en muzikanten.
Sp!rit zingt in de R.K. Heilig Hartkerk
in Vinkeveen. Het repeteert in de sacristie van deze kerk (ingang aan de
‘Maria-Oord’zijde van de kerk)
Lijkt dit je leuk, of weet je iemand
die geïnteresseerd is, kom dan donderdag 23 oktober geheel vrijblijvend langs.
De repetitie begint om 20.00 uur en
ze stoppen rond 21.45 uur.
Voor meer informatie kun je bellen
met Frank en Leonie, tel. 264274
of Jörgen en Monique, tel. 242230.
Mailen kan ook:
spiritvinkeveen@kpnplanet.nl

Uithoorn - Het eerste evenement in
het lichtere genre dat de SCAU dit
jaar op de agenda zet is het optreden op 26 oktober om 14.30 uur van
Joop Visser en Jessica van Noord.
Hij: - tekst, zang, gitaar, meer dan 10
cd’s en tot voor kort nooit het kleinste prijsje gewonnen, treedt al lang
op in binnen- en buitenland, o.a. op
het boekenbal, de Nacht van de Poëzie en Poetry International. Zijn repertoire omvat meer dan 350 liedjes.
Zij: zang, o.a. met hem op de Nacht
van de Poezie en voor Poetry International en op de t.v. (VPRO Vrije
geluiden) en twee cd’s.
Samen: zingen ze tweestemmig liederen van hun twee cd’s Voorleen
en Voormary, met af en toe een geheel nieuw nummer, een meezinger voor de liefhebber en gesproken woord ter ondersteuning of onderbreking.

Ze wonnen in 2005 de eerste door
Jan Rot ingestelde en in de Kleine
Komedie uitgereikte Okapi Liedprijs
voor het, volgens de jury “jaloersmakende” lied Schemering.
In 2007 wonnen Joop en Jessica de
derde door Jan Rot en in Carré uitgereikte Okapi Liedprijs voor het,
volgens de jury “jaloersmakende”,
lied Monniken.
Klein begonnen zijn ze inmiddels
uitgegroeid tot een uniek duo met
stemmen die heel mooi bij elkaar
passen. Boze liedjes zijn er, maar
ook volstrekte flauwekul en prachtige romantische ballades. Joop
en Jessica zijn heel ontroerend en
uniek.
Kaarten voor dit evenement zijn verkrijgbaar à 10.- euro bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein, bij Discocentrum Krijtenberg, Dorpsstraat
en aan de zaal zolang er plaats is.
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Hans Spenkelink:
“De hele wereld gaat
via de bibliotheek”

Open huizen route goed
bezocht bij era makelaar
van der helm
Mijdrecht - “Hoezo pessimistisch?
Kredietcrisis of niet, wij gaan toch
verhuizen, want ik heb een nieuwe
baan en ik moet op 1 januari beginnen. Files ben ik meer dan zat, dus
wij pakken ons boeltje op en gaan
ons hier vestigen. De Open Huizen
Route van de ERA-makelaars is voor
ons een goed startmoment om die
speurtocht te beginnen, want zoveel
tijd hebben we niet.” Aan het woord
is een huizenzoeker vanuit de andere kant van het land. Hij zoekt een
huis met een tuintje en een speeltuin voor de kinderen in de buurt.
Dankzij zijn TomTom kan hij zoveel
huizen als mogelijk zien in de korte
tijd die hij heeft.

ERA-makelaar Jan-Willem van der
Helm vindt dat een verstandige benadering. “Laten we elkaar vooral niet gek maken, want daardoor
ontstaat er juist een crisis. Kijk naar
de feiten: er zijn nog steeds vrijwel
evenveel transacties als vorig jaar,
alleen staan de huizen langer te
koop. De huizenprijzen stijgen in het
algemeen nog steeds, alleen minder
hard dan voorheen. Het is niet dat
het nu uitzonderlijk slecht gaat, het
is de laatste jaren uitzonderlijk goed
gegaan. Wij zijn verwend geraakt.”
Is de Open Huizen Route dan niet
een symptoom van afgenomen consumentenvertrouwen, zoals in de
pers werd gesuggereerd?

Op de berichtgeving in de pers dat
de consument zo pessimistisch gestemd is, haalt hij zijn schouders op.
“In het algemeen ben ik er ook niet
gerust op, maar ik moet nu voor mezelf kiezen en voor mijn eigen situatie beslissingen nemen. We zien
wel hoe het loopt. We woonden al
lang in onze huidige woning. Die zal
ongetwijfeld wel worden verkocht,
want dat is een typische middenwoning waar veel vraag naar is.”

Lachen
ERA-makelaar Jan-Willem van der
Helm lacht hierom. “De Open Huizen Route van ERA is al acht jaar
een succes. Wij doen dit al landelijk sinds 2000. De NVM heeft sinds
kort het concept overgenomen en
per afdeling mogen de NVM-kantoren beslissen of ze er ook aan meedoen. Dat heeft grappig genoeg gezorgd voor een groter aantal bezoekers bij ons. Wij als ERA-make-

laars zijn beter ingericht op deze actie: op onze site kun je huizen selecteren in je zoekresultaten die meedoen met de Open Huizen Route, je
kunt ze van tevoren opzoeken op
ERA Earth en je kunt ze downloaden op je TomTom. Ook deze huizenzoeker heeft voor onze Open
Huizen Route gekozen vanwege het
gemak. Hij kent hier de weg niet, en
dankzij ERA Earth en TomTom kon
hij zijn tijd het meest effectief indelen. Bovendien schalt onze website
in honderden radiospotjes door de
ether. Dat kun je merken aan het internetbezoek. Mensen kijken toch
daar waar ze de huizen het makkelijkst kunnen vinden. Na afloop bellen wij alle bezoekers na om hun reacties te peilen. Daarom halen wij
zo’n relatief hoog resultaat uit deze
actie. Een bericht in een landelijke
krant op de maandag na de Open
Huizen Route dat er weinig bezoekers waren kan ik dus niet plaatsen.
Ze beschrijven één geval waar niemand is gekomen. Die huizen zijn er
ook. Jammer dat er één geval wordt
gebruikt waar dan een landelijke teneur in wordt gesuggereerd. Kijk
voor meer informatie op www.era.nl

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 8 oktober hield Bridgevereniging De Legmeer haar 33e Algemene Leden
Vergadering. De leden werden ontvangen met een kop koffie/thee. Om
19.30 uur opende de voorzitster Erika Noord het vergadergedeelte. Het
seizoen 2007–2008 werd in vogelvlucht doorgenomen. Een belangrijk
punt was aan de orde en wel een
contributieverlaging van 10,00 euro,
zodat zij nu op een contributie voor
een geheel seizoen zitten op 65,00
euro. Tijdens de vergad0ering werden verschillende commissieleden
in het zonnetje gezet en de kampioenen van het afgelopen jaar werden gehuldigd. Alle zaken die aan
de orde kwamen leverden geen problemen op, zodat de leden om 20.00
uur konden beginnen met de vijfde
en laatste ronde van de eerste parencompetitie 2008 – 2009. In deze
zitting speelden 40 paren verdeeld
over drie lijnen. In de “A” lijn met 14
paren werd de eerste plaats gedeeld

door de twee paren Luuk Smit met
Lijnie Timmer en Frans Kaandorp
met Gerda Schavemaker zij scoorden 60,76%. Renske en Kees Visser werden derde met 55,56%. De
eerste plaats in de eindstand eerste
paren- competitie in de “A” lijn ging
naar Wim Slijkoord en Francis Terra met een gemiddelde van 55,77%.
Met een klein verschil werden Jan
Egbers en Ben Remmers tweede
met 55,72% dit gaat ook op voor
Greet en Toon Overwater zij werden
derde met gem. 55,57%. De vierde
plaats was voor Ben ten Brink en
Jan Bronkhorst met gem. 54,47%.
In de “B” lijn met 12 paren behaalden Mieke van den Akker en Ada
van Maarseveen met 63,75% de eerste plaats en werden ook eerste in
de einduitslag met een gemiddelde
van 57,36%. An en Jan van Schaick
werden nu tweede met 60,00% goed
voor een derde plaats met gem. van
53,72%. In de competitie ging de
tweede plaats naar Tom de Jonge en

Herman Vermunicht met 53,92%. En
de vierde plaats was voor An Heimeriks en Anne Tolsma met 52,81%.
Deze vier paren promoveren naar
de “A”lijn. In de “C “ lijn met 14 paren ging de eerst plaats naar Greet
van de Bovenkamp en Ria Wezenberg met 60,81%. Anneke en Co de
Weerdt tweede met 59,72%. Voor
promotie naar de “B” lijn komen
de volgende paren in aanmerking.
Paar één met een gemiddelde van
56,47% zijn Nel en Harry Gaarenstroom. Als tweede Huub en Marianne Kamp met 55,37%. De derde
plaats is voor Lous Bakker en Debora van Zantwijk met 54,65%, met Tini
Geling en Jo Wevers als vierde met
gem. 53,90%. Proficiat voor de gepromoveerde paren. Bent u geïnteresseerd, speel een keer ter kennismaking mee. Neem dan telefonisch
contact op met Mieke van de Akker
0297-346027 of met Gerda Schavemaker 0297-567458

Open dag Bij Jeu de Boules
vereniging Boule Union Thamen
Uithoorn - Veel Nederlanders spelen tijdens hun zomervakantie jeu
de boules in Frankrijk. Daarna gaan
de boules weer voor een jaar in de
kast. Vaak wordt gedacht, dat er in
Nederland weinig is te beleven op
dit gebied. In veel plaatsen bestaan
wel jeu de boules banen, maar van
de mogelijkheden om georganiseerd te spelen, hebben velen niet
gehoord. Toch bestaat er in Nederland ook voor deze sport een rijk
verenigingsleven. Niet alleen wordt
een groot aantal toernooien georganiseerd, er zijn ook mogelijkheden genoeg voor gewoon een gezellig en informeel partijtje jeu de
boules. Om daarmee eens kennis te
maken houdt de Uithoornse jeu de
boules vereniging BUT (Boule Union Thamen) zondag 26-oktober een
open middag voor iedereen die hier
wat meer over zou willen weten. Behalve informatie inwinnen kunt u er
ook een partijtje spelen. Bij voldoende opkomst zou er zelfs een klein
toernooitje kunnen worden opgezet. Er zullen ook diverse leden van
de vereniging aanwezig zijn om die-

genen, die daaraan behoefte hebben in het spel te begeleiden. Ook
wie helemaal geen ervaring heeft is
welkom, er wordt dan uitleg gegeven aan de hand van het spel.
Mensen die zelf (nog) niet willen
spelen, kunnen gerust komen kijken naar het spel, er zullen ook leden van de vereniging zijn die uitleg kunnen geven. De boulebanen
van BUT liggen aan de Vuurlijn op
het terrein van Honk- en Softbalbalvereniging Thamen aan de Vuurlijn
24, in De Kwakel, tel. 0618541219.

U kunt zich ter plaatse aanmelden
vanaf 12.30 uur. BUT biedt u dan
een kopje koffie of thee aan. Ongeveer om 13.00 uur zal dan met spelen worden begonnen. Graag uw eigen boules meenemen. Voor wie
zelf geen boules heeft, heeft de vereniging wel een aantal leensets.
Kunt u niet komen, maar zou u wel
graag eens willen spelen dan bent u
op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur
welkom Om 19.30 uur zal men dan
Jeu de Boulen.
Kom gerust met het hele gezin!

De Ronde Venen – Sinds 1 september jl. fungeert de heer Hans
Spenkelink (50) als directeur van
de Stichting Openbare Bibliotheken
Angstel, Vecht en Venen. Een zelfstandig functionerende organisatie die sedert 1 januari 2006 is ontstaan uit een fusie van bibliotheken
van die in De Ronde Venen met Abcoude, Breukelen, Kockengen Loenen en Maarssen-dorp en Maarssenbroek. In totaal negen locaties
met in totaal 34 medewerk(st)ers,
waarvan 18 in vaste dienst.
Hans Spenkelink ziet de bibliotheek
als een spin in het informatienetwerk binnen de samenleving. In dat
opzicht is het zijn taak de activiteiten
van de bibliotheek samen met zijn
medewerk(st)ers uit te bouwen in
combinatie met wat andere culturele en maatschappelijke organisaties
te bieden hebben. Onder het begrip
‘uitbouwen’ verstaat Spenkelink bijvoorbeeld ook het aanbod aan gebouwen en ruimtes te inventariseren en te bekijken in hoever hiervan
in overleg gezamenlijk gebruik kan
worden gemaakt. Dit kan worden
gezien als voorloper van het nog te
ontwikkelen Cultuurhuis. “Stichting
De Baat en de bibliotheek zouden
kunnen samenwerken op verschillende terreinen in de ouderenzorg,
bij het seniorenweb, in de opzet
van culturele programma’s, ja zelfs
als dienstverlener bij kinderopvang.
Verder kun je de programmering op
elkaar afstemmen om efficiënt te
kunnen werken en om gezamenlijk
acties voor allerlei activiteiten te ondernemen en te plannen. Stel dat er
een theaterzaal komt, dan kunnen
wij als bibliotheek daar een ondersteuning in bieden in programmainformatie waar het muzikale en culturele aspecten betreft,” reikt Spenkelink als voorbeelden aan. “In het
kader van de Kinderboekenweek is
er een week geleden een voorstelling geweest in de Willisstee. Daar
kwamen bijna 200 bezoekers op af
en dat is niet gering. De bibliotheek
is al lang niet meer een stand alone
organisatie waar je uitsluitend boeken kunt lenen. Er is tegenwoordig
een veel breder aanbod aan multimediale producten. Daaronder ook
CD’s en DVD’s met zogeheten ‘luisterboeken’, waarbij de auteur uit zijn
eigen boek voorleest. Zo’n beetje te
vergelijken met het vroegere ‘hoorspel’ op de radio. Perfect voor ouderen. Maar er zijn ook luisterboeken voor kinderen. Voor dit alles is
heel veel belangstelling. Daarnaast
faciliteert de bibliotheek ook en dat
kan heel breed zijn. Dat past binnen
onze doelstelling, net zoals het instellen van een boekenbezorgdienst
voor ouderen. Van oudsher is er ook
een goede samenwerking met het
onderwijs waarmee wij gestructureerd omgaan.”
Combinaties
Spenkelink ziet de bibliotheek in
een apart eigen gebouw op den
duur stilaan verdwijnen. “Het is te
kostbaar om een ruimte uitsluitend
voor deze doeleinden te gebruiken,”
laat hij weten. “Beter is aansluiting
te zoeken met andere culturele en/
of publieke organisaties die activiteiten hebben welke in het verlengde liggen van de bibliotheek of die
elkaar versterken. Maarssen is daar
een goed voorbeeld van. Daar is
een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen het jongerencentrum,
zwembad en de bibliotheek. En in
Abcoude kent men het Piet Mondria gebouw.
Daarin zijn naast de bibliotheek
ook een school en een ruimte voor
muziekonderwijs te vinden. Er zijn
dus heel veel combinaties denkbaar. Hier zou je dat kunnen doen
met de reeds genoemd stichting De
Baat, het NME-centrum, de Paraplu en misschien ook wel de Wilnis-

se sterrenwacht als die veel belangstelling trekt. Let wel, het zijn slechts
ideeën voor samenwerkingsverbanden op vrijwillige basis. Elke organisatie blijft zelfstandig haar activiteiten uitoefenen. Maar je kunt wel
‘dwarsverbanden ‘ leggen om elkaars activiteiten te ondersteunen.
Door samen te werken sta je sterker
en kun je van elkaars expertise profiteren. Anders gezegd, de hele wereld gaat via de bibliotheek.”

Digitaliseren
De nieuwe directeur houdt de bibliotheek ook voor een plaats waar
mensen graag komen om met een
kop koffie de krant te lezen of sociale contacten te onderhouden en
boeken uit te zoeken. De ‘bieb’ is
er voor iedereen. Immers het aantal
onderwerpen waarover je informatie
kunt vinden is legio. Vaak is de sfeer
informeel en gezellig. Wat hem ook
voor ogen staat is dat mensen hun
laptop meenemen naar de bieb en
inloggen op het web, waarbij men
en passant ook de bijpassende literatuur over specifieke onderwerpen even uit de kast pakt. Maar dat
vergt inrichting van werkstations en
dat kan volgens de directeur pas bij
nieuwbouw.
De bestaande huidige locaties zijn
daarvoor niet geschikt. En nu de
computer toch ter sprake komt: verder digitaliseren van het boekenbestand behoort tot een van zijn
speerpunten, maar dan louter op
het gebied van het uitgifte- en innamesysteem. Het ‘fysieke idee’ van
een boek op schoot om lekker in de
gemakkelijke stoel of op de bank te

lezen, moet overigens gewoon bestaan blijven. De combinatie van
beide is evident. Zo wil Spenkelink
zich ook sterk maken voor een PCselfservice. De PC wordt dan uitgerust met een elektronische leeseenheid waarmee men langs elektronische weg zelf het lenen van boeken
kan registreren en op dezelfde manier weer kan afmelden. De handeling zelf, namelijk het boek terugbrengen, blijft natuurlijk wel bestaan. Hans: “Door deze zelfredzaamheid van bibliotheekbezoekers krijgen (gespecialiseerde) medewerkers meer tijd om nuttiger activiteiten aan te sturen en te organiseren dan alleen maar achter een
balie te staan. Ook kunnen medewerkers zich specialiseren in onderwerpen richting doelgroepen of hun

sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. PR en
marketing opleidingen zijn eveneens een optie, zeker als men ambitie heeft. Maar het moet allemaal
wel betaalbaar en realiseerbaar zijn,
in relatie tot het budget wat je hebt.
Kortom, wat we willen is een verdere professionaliseringsslag maken.
Dat alles vergt natuurlijk wel overleg en onderhandeling met de gemeente. Wat we hoe dan ook van
onze medewerk(st)ers verwachten
is een sterke betrokkenheid en waar
mogelijk een brede algemene ontwikkeling.
Dat houdt niet in dat je alles moet
weten, als je het maar weet te vinden! De bibliotheek is intermediair en kan mensen op weg helpen
naar datgene wat zij zoeken. Maar
is ook onpartijdig en neutraal objectief waar het informatieverstrekking
betreft. Bibliotheek Angstel, Vecht
en Venen is bovendien betrouwbaar
en breed in het aanbod. Voorts kan
men met de bibliotheekpas voor het
hele aanbod niet alleen bij ons maar
ook bij alle bibliotheken in de provincie Utrecht terecht.”
Uitdaging
Hans Spenkelink heeft 30 jaar ervaring als bibliothecaris. Hij is afkomstig uit Overijssel en studeerde
in Groningen. Nadat hij samenwerkingsverbanden tussen gemeentelijke bibliotheken in Overijssel tot
een goed einde afgerond en 11 jaar
in die regio had gewerkt, vertrok hij
met zijn gezin voor een nieuwe uitdaging naar Zeeuws-Vlaanderen.
Daar heeft hij 17 jaar gewerkt en is

er met zijn gezin nog steeds woonachtig (in Hulst).
Elke dag naar huis heeft geen zin;
daarom heeft hij voor vier dagen in
de week onderdak gehuurd in Wilnis
Dorp. In het weekend gaat hij huiswaarts. Ook in het Zeeuwse ging het
grotendeels om een (inmiddels geslaagde) fusie tussen bibliotheken
in dat gebied tot stand te brengen.
Hij zag in een advertentie de vacature van directeur in de regio De
Ronde Venen. Voor hem andermaal
een nieuwe uitdaging om samenwerkingsverbanden te leggen en de
activiteiten van de bibliotheek samen met zijn medewerk(st)ers dieper te integreren in de wortels van
de lokale samenleving. Gelet op zijn
ambitie en ervaring kan het niet anders dan dat hij daarin zal slagen.

Mooie UWTC BMX
resultaten in Rijswijk
Uithoorn - De rijders en ook de begeleiders hadden er zin in op de 13e
oktober in Rijswijk. Het weer was
vele malen beter dan vorige week
waar de wedstrijd compleet verregende. Nu was het prachtig najaarsweer met later nog een zonnetje erbij. De opkomst was dan ook
groot. Voor de BMX-West competitie dit jaar met 315 rijders, het hoogste aantal inschrijvingen. De rijders
van de UWTC waren maar liefst met
36 man en vrouw vertegenwoordigd. Tijdens de training bleek dat
de baan op een enkele plaats nog
moest worden bijgewerkt. De 2e
bocht was te glad, waardoor veel rijders daar onderuitgingen. Na klein
herstelwerk was dat probleem opgelost. Echter. ook tijdens de wedstrijden waren er nog wel een paar

valpartijen. Erg ongelukkig kwamen
Roberto Blom en Mats de Bruin met
elkaar in de 1e manche in aanraking
en verspeelden daarmee hun kansen op overwinning van deze manche. Pech ook voor Erik Schekkerman die in de finale met de complete kopgroep van 3 rijders net voor
de laatste bocht onderuit ging. Bijzonder was ook de B-finale van de
heren 40+. Een ongekend spannende race waarin 3 van de 4 rijders van
de UWTC waren. Kortom, een mooie
racedag met de volgende resultaten.
Voor verdere informatie over BMW;
zie onze website: www. uwtc.nl
In de eigen klasse reden in de Afinale: 1e Tom Brouwer. 2e Pim de
Jong, Jaivy Lee Vink. 3e Bart van
Bemmelen, Kevin de Jong. 4e Bart
de Veer, Roan v.d. Berge, Sam Ver-

hulst. 5e Roberto Blom, Wiljan Brouwer. 6e Maarten de Jong, Wouter
Plaisant v.d. Wal, Scot Zethof. 7e Michael Schekkerman, Peter Wiebes.
8e Rowan Voshart, Remon v.d. Greft,
Mitchel Vink, Mike Veenhof, Mats
de Bruin, Erik Schoenmakers, Arno
van Vliet, Gerard de Veer.
In de B-finale waren de uitslagen:
2e Jurre Overwater, Eelco Schoenmakers, Michael Bon. 3e Thomas
v.d. Wijngaard, Sven Wiebes,Tessa
Harmsen. 4e Danny de Jong, Erik
Verhulst. 5e Rick Doornbos, Michiel
Jansen, Arjan van Bodegraven, Dane Coldenhove. 7e Jeroen Noordergraaf. Voor de dagzege in de open
klasse vielen in de prijzen: 1e Bart
van Bemmelen, Roberto Blom, Michael Schekkerman. 2e Tom Brouwer. 3e Sam Verhulst
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Gala aan de Amstel voor
Stichting Ambulance Wens
ven financieel niets bij te dragen.
Met behulp van het bedrijfsleven
en o.a. serviceclubs wordt de Stichting ondersteund om deze wensen
te kunnen vervullen. Op de website www.ambulancewens.nl is uitgebreide informatie te vinden over deze organisatie uit Rhoon bij Rotterdam, die over heel Nederland haar
diensten beschikbaar stelt.

Uithoorn - Op zaterdag 22 november 2008 organiseert Lions Club Uithoorn zijn zevende Gala aan de Amstel in het Rechthuis te Uithoorn.
Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan de Stichting Ambulance Wens.
Stichting Ambulance Wens komt
voort uit het idee om een wens van
terminale patiënten te vervullen met
behulp van vrijwilligers die de beschikking hebben over een ambulance. Er is veel belangstelling voor
een laatste wens van patiënten om

nog éénmaal een plek of een gebeurtenis te bezoeken, maar de organisatie ervan is vaak te complex
voor de familie om dat te realiseren.
De Stichting Ambulance Wens beschikt over een eigen ambulance.
Zo worden, onder begeleiding van
professioneel ambulancepersoneel,
patiënten met een levensbedreigende ziekte en een korte levensverwachting bijgestaan in het vervullen van mogelijk één van hun laatste wensen.
De patiënt en/of diens naasten hoe-

Het Gala aan de Amstel
Na maandenlange voorbereiding
heeft de Lions Club ook nu weer, in
samenwerking met het bedrijfsleven van Uithoorn, een prachtig programma samengesteld.
In een entourage van sfeervolle zalen en in tenten rond het Rechthuis,
zullen jong en oud zich thuis voelen bij topentertainment door enkele bekende Nederlandse artiesten
en orkesten.
Een aantal heerlijke buitenlandse
buffetten staat klaar om het iedereen naar de zin te maken.
Ook de romantisch salonboot ‘Dame van de Amstel’ - met muziek aan
boord - zal tijdens de avond, vanaf
het Rechthuis, regelmatig voor de
gasten over de Amstel varen.
Kaarten bestellen
Voor het Gala aan de Amstel biedt
het Rechthuis slechts ruimte aan
400 gasten, ondanks de extra tenten. Kaarten à 90,- euro per persoon, inclusief eten en drinken, zijn
nu al via mail te bestellen onder vermelding van aantal kaarten, naam,
adres en telefoonnummer.
U kunt uw mail sturen naar:
jpdalmeijer@yahoo.com.
Voor meer informatie de heer B.
Trommelen tel. 06 22660556.

Night of the Gospel in De
Boei in Vinkeveen
Vinkeveen - Zaterdag 1 november a.s. vindt er om 20.00 uur in de
Boei een uniek concert plaats met
de naam Night of the Gospel.
De jubilerende Rondeveense verenigingen Brassband Concordia en
Gospelkoor De Rovenians geven
een gezamenlijk jubileumconcert.
Onder leiding van de dirigenten
Stephan Koppelaar en Kees Grobecker zal er een geweldig gospelspektakel neergezet worden.
Het belooft een leuke samenwer-

king te worden. Een uitdaging voor
beide groepen.
De Rovenians is hard bezig geweest
met het instuderen van een aantal
nieuwe nummers dat bij Concordia
al op het repertoire stond en omgekeerd is dit ook het geval.
Toch wel wat anders als je als koor
normaal gesproken een nummer
zingt met alleen de piano als begeleiding en dan voor deze ene speciale gelegenheid begeleid wordt
door een echte brassband.

Inmiddels wordt er hard gerepeteerd, apart, maar ook gezamenlijk
om wat aan elkaar te wennen.
Allebei de geledingen zullen ook
apart van elkaar nummers uit hun
repertoire ten gehore brengen.
Dit is iets wat u niet mag missen.
Hier moet u bij zijn.
De voorverkoop is inmiddels gestart.
Kaarten zijn te bestellen via de sites
van beide verenigingen: www.rovenians.nl en www.brassband-concordia.nl of bij de koor-/bandleden.

De HuidCompany opent
in Uithoorn
Uithoorn - De HuidCompany opent
haar deuren in Uithoorn. Na de eerste vestiging in Amstelveen nu ook
een vestiging in Uithoorn. De HuidCompany is een huidtherapeutische
praktijk waar para-medisch, vakkundig en professioneel wordt gewerkt met de beste apparatuur. U
kunt terecht voor professionele behandelingen met de beste lasers.
Overbeharing, couperose en pigmentvlekken worden vakkundig be-

delmethoden, laser en blauw LEDlicht. Een behandeling die direct op
de talgproductie inwerkt. Littekenbehandelingen met laser in combinatie met littekenmassage en siliconenpleisters waardoor littekens vervagen. Verwijderen van tatoeages
en permanente make-up met een
innovatieve en effectieve methode.
Uiterlijke onvolkomenheden
Elk mens heeft uiterlijke onvolko-

Maar soms zijn er toch zaken die
men als storend ervaart. Het komt
zelfs voor dat bepaalde aspecten
van het uiterlijk een negatieve invloed hebben op het plezier in het
leven. In veel gevallen loopt iemand
daar veel te lang mee door terwijl
dat eigenlijk helemaal niet nodig is.
Vaak is de behandeling verrassend
eenvoudig.
Persoonlijk en vakkundig advies
De huidtherapeut informeert u vakkundig en geeft u een persoonlijk
advies. Er wordt ruim de tijd genomen om uw vragen te beantwoorden en persoonlijke wensen te bespreken.
Uiteraard komt de HuidCompany
zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet, waarbij er altijd een realistisch beeld wordt gegeven van wat
u kunt en mag verwachten van uw
behandeling.
Zorgverzekeraars
Wanneer u kiest voor een behandeling bij de HuidCompany bent u verzekerd van goede zorg. Samen met
u wordt er een persoonlijk behandelprogramma voor u vastgesteld
om een mooi en duurzaam resultaat te realiseren. Constante aandacht voor kwaliteit is voor de HuidCompany belangrijk. In een rustige
sfeer krijgt u een persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na een eventuele behandeling. Afhankelijk van
de indicatie worden ingrepen soms
vergoed door zorgverzekeraars.
HuidCompany verwelkomt u graag
in Uithoorn.
Een afspraak maken
U kunt heel gemakkelijk een afspraak maken door de HuidCompany te bellen:
0900 109 109 1 (lokaal tarief).

handeld en verwijderd. Acnebehandelingen met de nieuwste behan-

menheden en er is lang niet altijd
aanleiding er iets aan te laten doen.

U hebt een vraag
Natuurlijk geven zij u graag een
antwoord op al uw vragen. Dat kan
door een e-mail info@huidcompany.nl te zenden. Bellen kan vanzelfsprekend ook: 0900 109 109 1 (lokaal tarief).

Tweewielerzaak Deins
in Vinkeveen gaat dicht
Vinkeveen - Deins Tweewielers, met een vestiging in Mijdrecht en in Vinkeveen, is
op dit moment bezig met het reorganiseren van het bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat
de vestiging in Vinkeveen per 1 november a.s. haar deuren zal sluiten.
Alle werkzaamheden en verkoopactiviteiten die in Vinkeveen uitgevoerd werden
zullen vanaf die datum vanuit de zaak in Mijdrecht worden voortgezet.
Dit om de kwaliteit, de dienstverlening en de service naar alle klanten toe te verhogen en wachttijden voor reparaties beduidend te verkorten.

Begroeiing bij Europarei te
hoog en daardoor gevaarlijk
Uithoorn - Nu de eerste drie buurtprogramma’s klaar zijn wil men de
laatste vier buurten ook zo snel mogelijk onder de aandacht brengen.
Deze week waren Europarei en Zijdelwaard aan de beurt. Bij de Europarei begon het groot bewonersoverleg al meteen nogal rumoerig
omdat één van de aanwezigen vond
dat er een verantwoordelijke bestuurder aanwezig had moeten zijn
en niet een extern bureau. “Ik ben
zwaar teleurgesteld dat de hele populatie aan de Laan van Meerwijk
niet in staat is om hier te zijn. Het
staat niet op de uitnodiging dat jullie hier zijn. Het is een uitnodiging
van de gemeente en die hoort hier
dus ook te zijn.” Drie mensen verlieten de zaal. Daarna werd de procedure uitgelegd. De bedoeling is dat
het buurtprogramma in december
klaar is en na december is het de
bedoeling dat het programma uitgevoerd wordt. De garantie wordt
gegeven dat de belangrijkste taken
worden uitgevoerd. Daniel Wolffensperger van de buurtcommissie legde uit wat de taken van de buurtcommissie zijn. “Er wordt eerst onderling overlegd, dan gaat een aantal leden naar het buurtbeheeroverleg en wordt gepraat met de andere
partijen en gekeken wat voor concrete zaken aangepakt kunnen worden. Wij zijn betrokken geweest bij
de buurtbeheerkrant, het speelhuisje, de buitenruimte en nu tijdelijk
wat doeltjes en de kerstversiering
op twee flats. Nu gaan wij kijken of
wij iets met een vuurwerkactie kunnen doen. Ook hebben wij onze bijdrage geleverd aan een eventuele
Richard Krajicek playground.
Tegenstanders
Maar dat is zoals u weet niet van de
grond gekomen omdat het aantal
tegenstanders te groot was.” Wolffensperger deed een oproep aan
degenen die mee willen praten en

betrokken worden bij de buurtcommissie. Na afloop van het opplakken
van de rode en groene papiertjes
bleek dat men qua voorzieningen
vond dat men leuk woonde. Maar
het is jammer dat er geen aparte
jongerenruimte is. Volgens de bewoners hebben jongeren dit zelf kapotgemaakt en het zou beter zijn als
er een nieuwe ruimte komt maar
dan onder goede begeleiding. Er is
nu alleen een voetbalveldje buiten.
De nieuwe doeltjes staan niet op de
goede plek. De Schumanflat is de
beste plek. De doeltjes staan nu tegenover de zandbak ergens tussen
de bosjes. Wat betreft de woningen
was men positief over het resultaat
van de renovatie. De huismeester
kreeg zowel een positief als negatief
oordeel. “Waar zijn de huismeesters”. Ook een hele discussie was
het schoonmaken door het schoonmaakbedrijf. Dat wordt wel goed
gedaan was men van mening maar
meteen daarna worden de flat weer
bevuild en er is geen controle. Volgens Woongroep Holland wordt er
nu elke maand door henzelf samen
met twee mensen van het schoonmaakbedrijf controle uitgeoefend
en zijn de klachten daardoor minder
geworden. Er waren klachten over
spugen op de knoppen in de liften
en urine. Het advies werd gegeven
om daar meteen melding van te maken zodat de verantwoordelijke instantie (bij een schoonmaakprobleem het schoonmaakbedrijf en bij
vandalisme de buurtregisseur) actie kan ondernemen. Men vond dat
baldadige jeugd in de gangen niet
getraceerd kan worden door de camera’s die er hangen. Er staan niet
alleen jongeren in de hal maar ook
ouderen zie je met een joint lopen.
Lift
Er wordt ook gerookt in de lift en er
is rotzooi in en om de flats. Dat komt
omdat veel mensen allerlei troep

naar beneden gooien. Dat heeft ook
te maken met het feit dat voorheen
er een grofvuilruimte was en die nu
is opgeheven. Er worden zelfs brandende sigaretten naar beneden gegooid. Men wilde weten waarom er
trouwens camera’s hangen. Woongroep Holland legde uit dat deze zijn
opgehangen om op de hoogte te
zijn als er wat gebeurt, zodat de verantwoordelijke bewoners daarover
meteen een brief krijgen. Maar dat
kunnen dus ook hangjongeren zijn
en het kan te maken hebben met
vandalisme. Volgens Woongroep
Holland wordt er minder gestolen.
Men ondervindt overlast van hangjongeren. Een belangrijk punt waren de bosschages bij de flats. Men
vindt de begroeiing veel te hoog en
dat geeft voor veel mensen een onveilig gevoel. “Het is onoverzichtelijk en er is te weinig verlichting. Wel
vindt men de omgeving van de flats
die gerenoveerd zijn erg kaal. Er is
geen vlinder, geen egel te zien.” Volgens Woongroep Holland komt er
een strook gras van een meter naast
de paden en dan de bosschages die
laag worden gehouden en is het wel
de bedoeling dat er meer planten en
meer kleur komen.
Verder zitten de liftschachten in de
begroting van 2009 om geverfd te
worden. Men ondervindt ook geluidsoverlast en dat zou komen omdat het geluid resoneert tussen de
flats. Positief bij het punt verkeer
was het parkeerplan bij de Brusselflat. Wel vindt men het vreemd dat
nu opeens de politie parkeerbonnen gaat uitdelen wat nooit eerder
is gebeurd. “Er zijn gewoon te weinig vakken. Ook de bocht bij de Briandflat vindt men gevaarlijk, evenals bij de Churchillflat. Men was positief over het algemene uitzicht en
de plantenbakken en het vele groen.
De resultaten worden nu samengevoegd en dan verder besproken.
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Meer bij de Klimboom?

Winternatuurwandeling

Mijdrecht - Heeft u altijd al willen weten hoe het is om te werken
op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang?
Kinderopvangorganisatie De Klimboom opent op 16 oktober haar
deuren voor een ieder die interesse heeft in het werken binnen de
kinderopvang. De dag zal plaatsvinden van 15.00uur – 20.00uur op de
buitenschoolse opvang ’t Vlot aan
de Johan van Renessestraat 18 in
Mijdrecht.
Het is een unieke gelegenheid voor
potentiële werknemers om te zien
hoe de buitenschoolse opvang bij
De Klimboom functioneert. Daarnaast is er ook informatie te vinden
over het werken op het kinderdag-

Regio - Elke derde zaterdag van de
maanden oktober t/m maart (resp.
18 okt., 15 nov. en 20 dec. 2008, 17
jan., 21 febr. en 21 mrt. 2009) organiseert de IVN-afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn de winternatuurwandelingen. Verzamelen: 10.00 uur
P. bij de begraafplaats in Wilnis
Terug: ongeveer 12.30 uur.
Lengte wandeling: tussen de 7 en 10
km. Opgave is niet nodig en de wandeling gaat altijd door; alleen bij extreme gladheid wordt niet gelopen.
Kom af en toe met de auto, want
soms moet een klein stukje naar het
startpunt gereden worden.

verblijf.
Door middel van demonstratieruimtes, workshops en rondleidingen
is er de mogelijkheid om kennis te
maken met:
Activiteitgericht werken
Praktijk/theorie van Reggio Emilia
Vakspecialisten.
Doorgroeimogelijkheden binnen De
Klimboom
En vele andere interessante onderwerpen.
Kom en maak uitgebreid kennis met
De Klimboom als werkgever en kom
ontdekken wat wij meer bieden op
het gebied van kinderopvang. De
Klimboom hoopt u op 16 oktober te
mogen begroeten. Tot dan!

Een workshop Kristalcirkels
en My Body Magic©

Energie
Deze dag werken we met chakraenergie.
Chakra’s zijn energiecentra in je lichaam waar levensenergie wordt
opgenomen en doorgegeven. Het
keelchakra kun je voelen als je het
gevoel hebt een brok in je keel te
hebben. Je hebt geen brok in je keel,

maar toch reageert je lichaam wel
alsof er iets zit. Wat er zit is meestal een emotie, soms bekend, soms
niet. In ieder geval is het een blokkade van energie op dat moment.
Fysiek zijn chakra’s verbonden met
lichamelijke processen in ons lichaam en verder zijn ze ook verbonden met lessen die we op bepaalde gebieden van ons leven te leren
hebben. Bovenstaand voorbeeld zou
kunnen zijn : ‘je durven uiten’
Je kunt op een aantal manieren omgaan met de lessen die je kunt leren
Ertegen vechten en wanhopig trachten je omgeving te veranderen zodat je er geen last meer van hebt, dit
eindigt meestal in frustratie van beide partijen.
Accepteren dat de dingen zijn zoals
ze zijn en er zo goed mogelijk mee
om leren gaan
De energie in je eigen chakra’s veranderen, zodat je misschien inzichten krijgt in waarom je zo bent zoals
je bent en waarom de wereld rond
om je heen zo op je reageert. Mogelijk dat je de wereld er op eens anders gaat zien en dat de wereld opeens anders op jou gaat reageren.
De dag wordt afgesloten met een
meditatie/visualisatie.
Plaats: Dorpshuis ‘de Boei’ Herenweg 32, 3645 EV ,Vinkeveen
Datum & Tijd: 25 oktober 2008 van
11:30 uur tot 17:00 uur
Aanmelden: Krista Aarts-Somberg,
kaarts@telfort.nl, tel 06 51256703
(zie ook advertentie elders in deze
krant)

Verzorging en make-up
voor de rijpere huid
Uithoorn - Op maandag 3 november vindt de eerste themabijeenkomst in ‘t Buurtnest plaats, georganiseerd door Vita welzijn en advies.
Het onderwerp is het leren verzorgen van de huid die verandert door
de leeftijd en het aanbrengen van
bijpassende make-up.
Er is aandacht voor verschillende huidtypes en make-up. Zo leert
u ook wel make-up het beste bij u
past.
Door een model wordt het vertelde
in praktijk toegepast! Bovendien is
ruim de gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Marianne van Drie, visagiste, heeft
al meerdere workshops gegeven

over verzorging en make-up bij o.a.
de volksuniversiteit Amstelveen.
Kaarten voor de middag kunnen
worden gekocht van 13 tot 27 oktober bij Judith Smeenk,wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422
DT Uithoorn. Belt u van tevoren even
op of ik aanwezig ben.
Telefoon: 0297- 532 327/ 567 209.
e-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl
Locatie themabijeenkomst: wijksteunpunt ‘t Buurtnest, Arthur van
Schendellaan 59, ingang achterzijde (pleinkant).
Tijd: maandag 3 november, zaal
open 13.30 uur start rond 13.45 tot
ongeveer 15.15 uur incl.pauze. Kosten: 3,50 excl. Consumptie.

Kinderboekenweek
Proostdijschool met
poppenkast afgesloten
Mijdrecht - Na een week werken
aan de kinderboekenweek Zinnenverzinzin, werd afgelopen woensdag voor de onderbouw ter afsluiting een poppenkast-voorstelling
gegeven. Het stuk ging over een
rijmwedstrijd ‘zinnenverzinzin’.
Jan Klaassen beleefde met zijn
vriend Kees een spannend avontuur, waarbij Jan Klaassen onterecht
in de gevangenis kwam. De kinderen leefden zeer met Jan Klaassen
mee en lieten duidelijk van zich horen om hem te helpen. Gelukkig liep

het allemaal goed af en kwam Jan
Klaassen weer vrij, zodat het einde van de kinderboekenweek goed
werd afgesloten.
De kinderen van de bovenbouw
hadden zelf gedichten verzonnen
en deze werden als herinnering gebundeld in een boekje. Ieder kind
kreeg een boekje mee naar huis
als afsluiting van de kinderboekenweek.
Weer een geslaagde week, waarbij
de kinderen hun eigen ‘rijmfantasie’
goed konden gebruiken.

Mijdrecht - Na een goede samenwerking tussen Rabobank Veenstromen en welzijnsstichting De Baat
is er een tabbladen set ontworpen
t.b.v. de dienst Thuisadministratie.
Het contact tussen Rabobank Veenstromen en Stichting De Baat werd
gelegd op de beursvloer van de gemeente op donderdag 29 mei 2008.
Stichting De Baat zocht daar een
partner die doormiddel van een tabbladen set en administratieve hulpmiddelen de dienst Thuisadministratie van De Baat wilde ondersteunen.
Marianne White, ouderenadviseur
van Stichting De Baat legt uit: “Veel
mensen hebben moeite met het regelen van hun administratie en geldzaken. Dit kan te maken hebben met
minimabeleid maar ook door de toenemende keuzevrijheid van de burger. Bovendien is de financiële regelgeving en de daarbij behorende
administratie voor veel ouderen te
ingewikkeld. Soms kan de druk zo
hoog worden dat mensen hun post
niet meer open maken en dan beginnen de problemen pas echt.” De
dienst Thuisadministratie heeft een

preventieve werking en helpt mensen dit proces te keren. “Dit is precies waarom Rabobank Veenstromen graag wilde meerwerken aan
dit project” vult Peter van Grieken
aan. “De ondersteuning richt zich in
eerste instantie op het ordenen van
administratie, maar kan op langere
termijn zelfredzaamheid op financieel en administratief gebied stimuleren en helpen financiële problemen te voorkomen. Dat is natuurlijk
een dienst die de Rabobank graag
wil ondersteunen. Daarom ben ik
blij dat ik deze pakketjes aan De
Baat kan overhandigen.”
Als tweede deel van de beursvloer-match gaan Peter van Grieken en Marianne White in het najaar een workshop thuisadministratie organiseren. Tijdens deze workshop krijgen mensen uitleg over onder andere administratie en financiën, dit gaat gepaard met iets leuks,
een rondleiding of een lunch of zo.
Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met Marianne
White, uderenadviseur, Stichting De
Baat, 0297-230280.

Poppenkast en mini draaiorgel in W.C. Zijdelwaard
penspeeelster Frouke van Zomeren
speelt met voor voor de kinderen de
poppenvoorstelling AVONTUUR IN
HET KABOUTERBOS.
Een fantasievolle voorstelling in en
over de natuur.
Frouke’s warme enthousiasme voor
kinderen en poppenspel geven haar
theater naam en inhoud:De Kleine
Zon. De voorstellingen zijn ook geschikt voor de allerjongsten.

Vinkeveen - De Groene Venen organiseert op donderdag 30 oktober a.s. om 20.00 uur een najaarsavond waarbij de roofvogels centraal staan.
Plaats van handeling: Dorpshuis “De
Boei” aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Ofschoon we in het afgelopen decennium onmiskenbaar een toename van het aantal en soorten roofvogels hebben kunnen waarnemen,
liggen er vele gevaren op de loer
voor het in stand houden van de diverse populaties.
Over deze gevaren, maar ook over
de herkenning van soorten, de activiteiten in de verschillende jaargetij-

den enz. houdt Hanneke Sevink een
lezing voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.
Veel kennis over roofvogels heeft de
spreekster vergaard door onderzoek
te doen naar het broedgedrag en
het volgen van de geringde vogels
na het uitvliegen. Aan de hand van
een computerpresentatie en een videofilm neemt Hanneke ons mee
naar de mysterieuze wereld van de
bidders, zwevers, snelle duikers en
wordt het ons duidelijk hoe de beoogde prooidieren gevangen worden. Deze avond is op de eerste
plaats bedoeld voor de leden, maar
iedereen met belangstelling voor dit
onderwerp is van harte welkom.

Rabobank Veenstromen
steunt Stichting De Baat

Volgende week woensdagmiddag

Uithoorn - Op woendagmiddag 22
oktober zijn in het winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn drie poppenkastvoorstellingen van Poppentheater De Kleine Zon.
De voorstellingen worden voorafgegaan door een sfeervol optreden
met het mobiele mini draaiorgel. De
muziek begint op 12.00 en 13.30
en 15.00 De voorstellingen zijn om
12.30, 14.00 en 15.30 uur. De Pop-

Voor IVN-leden en –donateurs is de
wandeling gratis, anderen betalen
1,50 euro.

Najaarsavond over
roofvogels in De Boei

25 Oktober 2008 een magische dag!

Vinkeveen - Hans Tonk is van jongs
af aan bezig geweest met het verzamelen van kristallen en kennis daarover.
Tijdens het werken als coach en
trainer heeft hij gemerkt dat kristallen een enorme positieve invloed
hebben op het loskomen van emoties en het verwerken hiervan. Met
behulp van workshops wil hij de
wereld van kristallen voor de mensen toegankelijker maken. In dit geval maakt hij gebruik van de kracht
van kristalcirkels met daarin de stenen om de verschillende chakra’s te
activeren.
Krista Aarts is bewegingsdocente.
Als afsluiting van haar opleiding tot
coach heeft zij 2 unieke bewegingsseries ontworpen. Deze dienen ter
ondersteuning of ter stimulans op
weg naar een beter fysiek, mentaal
en emotioneel evenwicht.
Deze ‘My Body Magic©’ oefeningen
stimuleren de 14 verschillende meridianen in ons lichaam en de energiecentra/chakra’s die zich op verschillende plekken in ons lichaam
bevinden. Het zijn hele zachte simpele bewegingen die door iedereen
uitgevoerd kunnen worden. Niet inspannend of vermoeiend.

Aan het begin van de wandeling zal
verteld worden waar de tocht heengaat en wat het aandachtspunt van
die ochtend is.
Op deze winternatuurwandelingen
van het IVN gaat het om het buiten zijn, om de frisse winterlucht,
de wolken en de vergezichten in de
polder. Trek daarom stevige wandelschoenen aan en neem een rugzakje met (warm)drinken, regenkleding
e.d. mee.

Vrijwilligers in het
zonnetje gezet
De Ronde Venen - De vrijwilligers
van de NPV Thuishulp hebben op
2 oktober 2008 een workshop gevolgd.
Deze workshop werd gehouden in
“de sfeerstal” te Nieuwveen. Onder
deskundige begeleiding mochten
de vrijwilligers van veel verschillende materialen een herfststukje maken. Na een korte uitleg mocht iedereen zelf aan de slag en kregen ze

voldoende aanwijzingen om er iets
moois van te maken! Het was een
zeer geslaagde ochtend die werd
afgesloten met een boerenlunch.
Deze activiteit kon mede georganiseerd worden door een ontvangen
subsidie van de gemeente. We bedanken de gemeente hiervoor. Het
is altijd fijn om als vrijwilliger te weten dat het werk wat je doet ook gewaardeerd wordt.

Opbrengst collecte
Mijdrecht -Enthousiaste en betrokken collectanten van de Nierstichting in Mijdrecht hebben tijdens de
Nationale Collecteweek 4.738,49
euro ingezameld.
De Nierstichting bestaat 40 jaar
en benut haar jubileumjaar om extra geld in te zamelen voor het rea-

liseren van doorbraken in het voorkomen en het behandelen van nierziekten. Met dat doel voor ogen zijn
in het hele land ruim 75.000 collectanten op pad gegaan. Voor meer
informatie kunt u de website van
de Nierstichting raadplegen: www.
nierstichting.nl

Concert Amstel Gospel
Choir in Thamerkerk
Regio - Op zondag 9 november a.s.
verzorgt het swingende Amstel Gospel Choir uit Uithoorn twee concerten in de Thamerkerk te Uithoorn
met als titel “Anytime you need a
friend”.
Het Amstel Gospel Choir bestaat
uit 14 zeer enthousiaste zangers en
zangeressen o.l.v. dirigente Frances Dekker. Het koor zal een aantal

nieuwe, maar ook vertrouwde gospelnummers ten gehore brengen in
een sfeervolle en intieme ambiance.
Kaarten voor de voorstellingen om
14.30 uur en om 19.30 uur zijn te bestellen via de website
www.amstelgospel.nl
Zondag 9 november 2008, Thamerkerk te Uithoorn, entree 10,- euro.

Vrijwilligers gezocht

Wil jij je vrije tijd nuttig
besteden? Word vrijwilliger!
De Ronde Venen - Voor het tiener- en jongerenwerk is Stichting de
Baat op zoek naar vrijwilligers. De
Baat organiseert heel veel verschillende activiteiten voor de doelgroep
10 t/m 23 jaar. Deze activiteiten vinden voor het grootste deel plaats in
JC Allround, maar ook op andere locaties in de Ronde Venen. Vrijwilligers vanaf 14 jaar kunnen aan de
slag bij onder andere de tienerdisco
en helpen bij het promoten van activiteiten door bijvoorbeeld het uitdelen van flyers. Vrijwilligers vanaf 16
jaar kunnen helpen bij verschillende
cursussen, inloop, filmavonden, tienerclubs, thema-avonden, promotie
enz. Werktijden zijn altijd in overleg,
maar activiteiten vinden vooral in
de avonduren plaats. Als vrijwilliger
leer je allerlei vaardigheden en krijg
je allemaal leuke cursussen aangeboden. Verder worden voor de vrij-

willigers regelmatig leuke feestjes
en uitstapjes georganiseerd.
Vooral voor de Kookcursus zijn we
op zoek naar vrijwilligers! De kookcursus is voor kinderen van 10 t/
m 14 jaar en vindt plaats in JC Allround op woensdag van 17.00-20.00
uur. Een cursus bestaat uit 7 lessen.
De voorbereiding kost ook wel ongeveer 2 uur per week. Als vrijwilliger hoef je niet zelf te kunnen koken. Affiniteit met koken en het werken met tieners is wel belangrijk! Op
29 oktober start er weer een kookcursus. Nieuwe vrijwilligers worden
opgeleid door een beroepskracht en
kunnen tijdens de lessen eerst eens
meelopen. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bij het tiener- en
jongerenwerk?
Meld je dan aan bij Wendy de Waal
tel: 230280 mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl .

PhiladelphiaSupport
organiseert familiedag
Mijdrecht - De vereniging PhiladelphiaSupport zet zich in voor
mensen met een verstandelijke beperking.
De vereniging kent vele afdelingen
die activiteiten organiseren voor de
gehandicapten, hun ouders, familieleden en vrienden. De afdeling
Noordwest Utrecht houdt tweemaal
per jaar een familiemiddag met een
aantrekkelijk programma.
De eerstkomende middag wordt gehouden op zaterdag 8 november a.s.
van 14.00 tot 16.30 uur in het partycentrum ‘De Meijert’ aan de J. van

der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het
programma voor die middag ziet er
als volgt uit:
14.00 uur: inloop met koffie of thee;
14.45 uur: optreden van Ronald van
der Kruk, hij vertelt verhalen uit zijn
praktijk als pastoraal werker verbonden aan ‘Ons Tweede Thuis’ te
Aalsmeer;
15.30 uur: optreden van het Regionaal Operette en Musical Koor
(ROM-koor).
U bent die middag van harte welkom. Voor inlichtingen tel. 0294233853 of 0297-286408.
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Eliboe bezoekt kerk

Oudergedichten
op de
Fontein

Vinkeveen - Afgelopen vrijdagavond hebben de Esta’s van scoutinggroep Eliboe een bezoekje gebracht aan de RK kerk in Vinkeveen.
In het kader van het 125-jarig bestaan van de kerk zijn er dit jaar diverse activiteiten in de kerk, waaronder ook het bezoek van diverse
groepen. Dit keer was het de beurt
aan de Esta’s van scoutinggroep Eliboe.
De avond begon in een half schemerige kerk met een speurtocht langs
de verschillende attributen van de
kerk, dit alles op de begane grond.
Hier was ook door een luik in de
vloer goed te zien hoe hoog het water onder de kerk staat. Hierna was
het even pauze met een kleine versnapering, waarna het omhoog ging
met de zaklamp in de aanslag naar
het koor van de kerk. Hier stonden
ook diverse kerkstukken uitgestald.
Vervolgens ging het nog hoger en
konden de kinderen over de gewelven van de kerk heen lopen tot aan
het kleine torentje midden op de
kerk. Hier waren de koepels in de
kerk goed te zien. Dan nog hoger en
ze kwamen aan in de klokkentoren,
die voor deze gelegenheid even geluid werden: vingers in de oren. Het

De Ronde Venen - Ook op basisschool De Fontein zijn de kinderen
actief bezig geweest tijdens de kinderboekenweek. Woensdag 1 oktober begon de week met een opening. De ‘boekenvrouw’ had moeite
met dichten. Zij riep de hulp in van
de kinderen. Gelukkig waren deze al
voorbereid. Elke groep had een regel verzonnen die op Fontein rijmt.
Zo kon de boekenvrouw aan de slag.
Het werd een prachtige ‘rijm-boom’,
gemaakt door de hele school.
Tot slot kreeg elke groep een boek,
en de kinderen kregen een kleurenpen. Natuurlijk moesten zij daarmee
in de kinderboekenweek aan het
werk. In elke klas hing een gedichtenrups, met de mooiste gedichten.
Zelf geschreven of samen bedacht.
Maar niet alleen de kinderen waren
druk bezig. De ouders mochten gedichten inleveren. Deze werden in
de hal opgehangen en tentoongesteld op de inloopavond. Deze vond
plaats op woensdag 8 oktober. Zo
konden de kinderen hun eigen werk
laten zien, maar ook het werk van de
ouders lezen. Natuurlijk was boekwinkel Mondria weer aanwezig. En
werden weer veel kinderen blij gemaakt met een boek.

Het was weer een heerlijke lees- en
dichtweek!
Een oudergedicht:
Op de Fontein
met kinderen

was een fijne belevenis in de kerk
met dank aan de vrijwilligers van de
kerk. En zo was er om negen uur de

afsluiting van de Esta’s in de kerk
en kwam er een einde aan weer een
avontuur in Esta land.

als Stein en Marjolein,
een juf als Willemijn,
en een meester als Couzijn,
juf Joke als kapitein,
is het een festijn
in de klas of op het plein.

Voorstelling Kinderboekenweek in de Willisstee
leuke muzikale en interactieve poppentheatervoorstelling ‘Koko & Wollie en de magische rijmrillingen’, gespeeld door Mariëlle Tolhuisen.

Wilnis - In de Kinderboekenweek
konden de kinderen van groep 1 t/

m 4 op woensdag 8 oktober in de
Willisstee genieten van een heel

Het was een groot succes! De kinderen genoten van het spannende toverspelletje met struisvogel
Koko en schaap Wollie; ze klapten,
luisterden naar de mooie rijmpjes,
maakten kennis met de dieren in
het bos... kortom: de kinderen hadden het goed naar hun zin. Na de
voorstelling mochten ze zelfs Koko
en Wollie nog een knuffel geven.
Het is de eerste keer dat de bibliotheken van DRV in samenwerking
met Stichting De Baat tijdens de
Kinderboekenweek een gezamenlijke theatervoorstelling organiseren
voor de kinderen van DRV maar ze
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag met een enthousiast publiek!

Tweewielerzaak Deins in
Vinkeveen gaat dicht
Vinkeveen - Deins Tweewielers, met een vestiging in Mijdrecht en in Vinkeveen, is op dit moment bezig met het
reorganiseren van het bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat de vestiging in Vinkeveen per 1 november a.s. haar deuren
zal sluiten. Alle werkzaamheden en verkoopactiviteiten die in Vinkeveen uitgevoerd werden, zullen vanaf die datum
vanuit de zaak in Mijdrecht worden voortgezet. Dit om de kwaliteit, de dienstverlening en de service naar alle klanten toe te verhogen en wachttijden voor reparaties beduidend te verkorten.

Werken bij de Klimboom?
Mijdrecht - Heeft u altijd al willen weten hoe het is om te werken
op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Kinderopvangorganisatie De Klimboom opent op
donderdag 16 oktober haar deuren
voor eenieder die interesse heeft
in het werken binnen de kinderopvang. U bent van 15.00 tot 20.00 uur
welkom op de buitenschoolse opvang ’t Vlot aan de Johan van Renessestraat 18 in Mijdrecht.

Het is een unieke gelegenheid voor
potentiële werknemers om te zien
hoe de buitenschoolse opvang bij
De Klimboom functioneert. Daarnaast is er ook informatie te vinden
over het werken op het kinderdagverblijf.
Door middel van demonstratieruimtes, workshops en rondleidingen
is er de mogelijkheid om kennis te
maken met activiteitgericht werken,
praktijk/theorie van Reggio Emilia,

vakspecialisten, doorgroeimogelijkheden binnen De Klimboom en vele
andere interessante onderwerpen.
Kom en maak uitgebreid kennis met
De Klimboom als werkgever en ontdek wat zij meer bieden op het gebied van kinderopvang.
De Klimboom hoopt u morgen, donderdag 16 oktober, te mogen begroeten. Tot dan!

“Zonde dat het door de
WC wordt gespoeld”
Mijdrecht - “De urine van zwangere vrouwen is waardevol. Zonde dat
het door het toilet wordt gespoeld”,
aldus Marjolein Jansen. In de wijde
omgeving van De Ronde Venen zet
zij zich in als informatrice voor Moeders voor Moeders. Marjolein probeert zoveel mogelijk aanstaande
moeders te bereiken, die gedurende
een korte periode van de zwangerschap mee willen doen aan Moeders voor Moeders. Tot ongeveer de
16e zwangerschapsweek wordt namelijk in het lichaam het zwangerschapshormoon (hCG) aangemaakt.
Dit hormoon heeft het lichaam allemaal zelf niet allemaal nodig. Een
deel is nodig voor de groei van het
vruchtje. Het overschot komt in de
urine terecht en van het hormoon
kunnen medicijnen gemaakt worden. Vrouwen die te maken hebben
met vruchtbaarheidsbehandelingen
zitten te springen om dit hormoon.
Voldoende
‘’Het is niet altijd even gemakkelijk
om aan voldoende deelneemsters te
komen. Veel vrouwen vertellen pas
na de 12e week aan hun omgeving
dat ze zwanger zijn, en willen zich
dan opgeven voor deelname aan
Moeders voor Moeders. Helaas is
dat dan te laat, want de aanmelding
loopt tot en met de 11e week. Na
ongeveer vier maanden in de zwangerschap, neemt de uitscheiding
van het hCG-hormoon sterk af, met
de 16e week stopt de deelname. Wij
merken ook dat veel werkende vrouwen denken dat ze niet mee kunnen
doen. Maar de flessen kunnen gewoon buiten klaargezet worden voor
de chauffeur die wekelijks de flessen en kratten komt wisselen. Óf je
kunt ervoor kiezen om via een depot
te wisselen. Vooral voor degenen die
hun zwangerschap liever nog even
voor de buurt geheim willen houden, is dat prettig. Sinds kort hebben wij in Mijdrecht een depot hiervoor in gebruik genomen. Het voordeel van het leveren op een depot is

dat je heel discreet mee kunt doen.
Je brengt zelf de flessen en kratjes
naar het depot wanneer het jou uitkomt. Er komt dan geen chauffeur
meer in de straat om bij je aan te
bellen. We hopen met deze nieuwe service dat er nog meer vrouwen
mee willen doen’’, vertelt Marjolein.
Door het teruglopende aantal zwangere vrouwen, staat de productie
van vruchtbaarheidsmedicijnen onder druk. Miljoenen liters urine le-

veren slechts een paar gram van het
kostbare hCG-hormoon op. ‘’Je begrijpt het, iedere geschikte zwangere vrouw is voor Moeders voor
Moeders belangrijk. Plassen moet je
toch, en als je daarmee een ander
kan helpen, is dat mooi!”
Voor informatie over Moeders voor
Moeders Marjolein Jansen 0297546711. Voor aanmelding is er het
gratis nummer 0800-0228070 of
www.moedersvoormoeders.nl

Vereniging ‘de Christenvrouw’
De Ronde Venen - Vereniging ‘de Christenvrouw’
hoopt op D.V. donderdag 23 oktober a.s .weer bij elkaar te komen in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk Gereformeerde kerk te Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22.
De spreekster voor deze avond is mevrouw Riete-

ke Hoogendoorn uit Kedichem, met het onderwerp:
‘Quilts met een Bijbelse betekenis’. Belangstellenden
zijn van harte welkom!
Aanvang 20.00 uur en de koffie staat om 17.45 klaar!
Voor inlichtingen: Janneke Kranenburg-Bluemink, tel.
0297-281882.
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Creatief met Jeugd Activiteiten Pas bij De Hint

Kinderen schitterden in
eigengemaakte voorstelling
Regio - Op zaterdag 4 oktober hebben zestig kinderen bij Kunstencentrum de Hint met hun Jeugd Activiteiten Pas deelgenomen aan vijf
verschillende workshops om samen
een voorstelling te maken in het
KnA gebouw in Uithoorn.
De kinderen in de leeftijd van 7 t/m
11 jaar werden ingedeeld in 5 groepen. Iedere groep nam deel aan de
workshops poppenspel, dans, schilderen, slagwerk en blazen. De kinderen werden onder de enthousiaste leiding van de docenten Frans
Hakkemars, Stephanie Waterreus,
Corrie Eeltink, Karin Goossens en
Judith Glasbeek voorbereid op de
theatervoorstelling later die dag.
Vroeger waren de boot en de kledij wel heel anders

Admiralengroep Uithoorn
viert haar 60-jarig bestaan
Uithoorn - De herinneringen drijven boven als de leden van het eerste uur van de scouting toen nog de
padvinderij aan de tafels buiten zitten tijdens de reünie van het 60 jarig
bestaan van de admiralengroep. Het
clubhuis wat nu al weer jaren gebruikt wordt was natuurlijk niet het
eerste clubhuis. In het begin was er
nauwelijks sprake van een clubhuis.
Maar dat begin weten de oud leden
zich nog heel goed te herinneren.
De scouting groep Uithoorn was
in die verre begintijd samen met
Mijdrecht. “In Mijdrecht waren het
landverkenners en wij zaten aan de
Amstel dus wij wilden het water op.
Jos Fontaine die bij de landverkenners zat en Dick van Ommeren hebben toen de zeeverkenners in Uithoorn opgericht. Al vrijwel in het begin kwam men met de naam admiralengroep. Dat had te maken met
het verhaal van de ontmoeting tussen Michiel de Ruyter en Maarten
Harpertszoon Tromp die door stadhouder Willem III gearrangeerd was
en volgens zeggen in het rechthuis
zou hebben plaatsgevonden hoewel
volgens geschiedkundige documenten aan de waarheid van dit verhaal
getwijfeld moet worden. Maar in ieder geval is de naam van de padvinderij Uithoorn aan deze tweeadmiralen ontleend. In Uithoorn was ook
een landverkennersgroep maar die
was katholiek. In die beginjaren was
er een duidelijke scheiding tussen
de openbare padvinders en de katholiek padvinders. Dat had ook te
maken met het feit dat de katholieke padvinderij gesteund werd door
de kerk.
Collectes
“In de kerk werden collectes voor
zomerkampen gehouden en bij ons
werd aan de ouders gevraagd om
een bijdrage te leveren”. De katholieke gidsen hadden een onderkomen aan het Zijdelveld wat ook door
de kerk geregeld was. Bij de katholieke padvinderij waren ook enorme
wachtlijsten en moest je soms wel
jaren wachten voor je aan de beurt

kwam en dus gingen sommigen dan
naar de openbare padvinderij omdat daar wel plaats was. Maar er
moest natuurlijk wel een onderkomen zijn en dat werd het fietsenhok
achter de Thamerkerk”, weet je nog.
Het onderkomen in het fietsenhok
was niet van lange duur en de groep
verhuisde ditmaal naar het land van
Lotje achter de openbare school bij
de melkfabriek (AMC). “Het was eigenlijk geen onderkomen hoor het
was een spoorwagon`. In 1957 was
het burgemeester Koot die vond
dat de padvinderij een eigenclubhuis moest hebben en dat werd
bij de zuiveringsinstallatie. Dat was
naar aanleiding van het feit dat burgemeester Koot vond dat er ruimte voor jeugdwerk geregeld moest
worden. In het begin was het nog
maar een klein groepje en bestond
het uit een man of vijftien. Dat werden bakken genoemd. Bij de landverkenners had je de patrouilles. De
activiteiten die wij deden waren eigenlijk niet veel verschillend van wat
de scouts nu doen. Je leerde kompas lezen, touwen splitsen en knopen. Het junglebook van Rudyard
Kipling werd toen als spel gebruikt
voor de welpen en wordt eigenlijk
nog steeds gebruikt.
Baloo
Het junglebook werd door de oprichter van de scouts Robert Baden Powell gebruikt als leidraad
voor zijn schema voor de werkende jongeren in de steden. De naam
van de hoofdwolf Akela wordt nog
steeds gebruikt bij de scouts. Je had
de leidinggevende welpen met namen zoals Baloo, Bagheera, Maar je
ging ook de natuur in. Dan kreeg je
een opdracht in het troepenhuis om
naar een bepaalde plaats te gaan.
Dat was een overlevingstocht ‘hijken’ en moest je een verslag maken. Je werd ook geïnstalleerd. Dat
gebeurde op het Verdronken Eiland.
Dan werd je helemaal met modder
ingesmeerd en dan de Amstel in en
als je eruit kwam was je officieel geïnstalleerd als lid van de padvinde-

rij. Neptunus, compleet met drietand, en Neptuna mochten bij deze
onderdompeling natuurlijk niet ontbreken. De groep kreeg al gauw de
beschikking over een zeilkano en
een jol waar mee gevaren werd en
dan konden de zaken die geleerd
waren in praktijk gebracht worden.
Door de jaren heen werd de vloot
uitgebreid met lelievlets ‘roeizeilboten’. Je moest natuurlijk ook verschillende commando’s leren zoals
riemen over, riemen toe, riemen lopen riemen op, riemen strijken, haal
op en gelijk. Vroeger hadden wij ook
allemaal bijnamen, zo had je Haas,
die kon hard lopen, en Kuif naar
zijn haardos en Flens, diens naam
was Pannekoek. En je had de spektent. Dat was de kooktent waar een
keer een pan met spek over de hele tent gevallen was en elke keer als
die tent opnieuw werd opgezet rook
je de geur van het spek nog. In die
begintijd had je de kabouters van 7
tot 11 jaar en de gidsen van 12 tot
16, dat waren de meisjes en de welpen van 7/11 en de verkenners van
12 tot 16 jaar. Bij de landverkenners
had je de voortrekkers en bij de zeeverkenners waren dat de loodsen. In
1972 kreeg de padvinderij de nieuwe naam scouts. Dat was ook de
originele naam die de oprichter aan
de groep gaf in Engeland. De regering wilde één vereniging. Voor die
tijd waren er vier padvindersverenigingen in Nederland, namelijk de
NPV Nederlandse Padvinders een
jongensvereniging, de KV de Katholieke Vereniging en de NPG het
Nederlandse padvinders en padvindsters gilde. Uiteindelijk is de katholieke vereniging dus de landverkenners de St. Jorisgroep opgegaan
in de Admiralengroep en een paar
jaar later volgde de meisjesgroep,
de Cuneragroep. Dat was het einde van de verdeeldheid. Nu bestaat
de admiralengroep uit 60 leden. Op
zaterdag 11 oktober vond de reünie
plaats en kon iedereen weer oude
fotoboeken bekijken en werd er een
rondleiding gegeven op de Olympus, de clubboot.

‘Onze school’ in Guatemala
vanavond op de televisie
Regio - Vorige week, woensdag 8
oktober, werd een inleidende aflevering over Guatemala en Nepal uitgezonden. Vanavond, op Net 5, om
22.30 uur komt het bezoek aan ‘onze school’ in beeld. Katja Schuurman en Art Rooijakkers hebben veel
van de wereld gezien. Indrukwekkende culturen, inspirerende mensen, maar ook intense armoede.
Return to Sender wil op een eigen
wijze bijdragen aan de wereldarmoede. Na het succes van vorig jaar
is nu ook Art Rooijakkers op reis gegaan om de uitzendingen te presenteren. De serie draait om de ontmoetingen van Katja en Art met mensen
die onder moeilijke omstandigheden een bestaan opbouwen door
bijzondere producten te maken.
Die producten worden verkocht in
de filialen van HEMA Nederland.
De winst gaat terug naar het land dat
de producten maakt; naar de producenten van de producten en daarnaast naar een educatie project. Art
Rooijakkers heeft in juli Guatemala
bezocht. In het dorpje San Antonio
Palopo, gelegen aan het prachtige
Atitlan-meer, leerde hij hoe de bewoners stoffen weven. Al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van
de Maya cultuur. De stoffen worden
vooral gebruikt om de traditionele kleding te maken, de kleuren en
ingenieuze motieven geven aan in

welk dorp de mensen wonen.
Traditioneel werken vrouwen met
heupweefgetouwen, die zijn smal en
overal mee naar toe te nemen. Maar
het is een trage techniek en er is,
vooral bij mannen, steeds meer aandacht voor het trapweefgetouw. wat
veel sneller gaat en
waarbij de stof breder is. Waardoor de
opbrengst verbetert.
Return to Sender gaat trainingen organiseren om
meer mensen te leren werken op deze
trapweefgetouwen.
Ook was Art te gast
In El Tablon, Solola,
bij ‘onze’ school. De
school die is gefinancierd dankzij alle inzet uit De Ronde Venen. De school
waar kinderen vanuit de hele omtrek
van het Atitlan-meer
naar toe gaan. Waar
de eigen taal gesproken wordt en
veel aandacht geschonken wordt aan
de eigen cultuur en
ambachten en waar
leerlingen een op-

leiding kunnen volgen om onderwijzer te worden op de basisscholen in
de regio.
Return to Sender gaat bijdragen aan
de inrichting van de technische lokalen voor metaal- en houtbewerking.

In een volle zaal die middag demonstreerden de kinderen voor de ouders wat ze tijdens de workshops
geleerd hadden. Op muziek van Daft
Punk, Nelly Fortado, Amélie en Afrikaanse klanken werd het verhaal
van de bruiloft van de spin Anansi
verteld en uitgebeeld.
De groepen rouleerden tijdens de
voorstelling steeds, waardoor iedere deelnemer afwisselend optrad

Deelnemers aan de Jeugd Activiteiten Pas laten hun gemaakte schilderij
zien.
als poppenspeler, danser, blazer en
slagwerker. De schilderijen die tijdens de workshops waren gemaakt,
werden als decor door de kinderen
getoond. Filmer Jacques Rijpkema

van ‘de Cinesjasten’ in Uithoorn
maakte opnames van de workshops
en de voorstelling. Kijk voor meer
informatie over Kunstencentrum de
Hint: www.dehint.nl.

Paul Ohlenbusch (li.) en Johan Groen van Bot Bouw Initiatief staan op de (sloop)plaats waar DrechtStaete zal verrijzen

Bouw DrechtStaete in De
Kwakel van start
De Kwakel - Maandagmorgen 13
oktober jl. is door Bentvelzen en
Jacobs Demontage BV uit VelsenNoord een aanvang gemaakt met
de sloop van de voormalige winkelpanden en woonhuizen van woninginrichter Huub van Vliet op de hoek
van de Boterdijk en de Drechtdijk.
Van Vliet is onlangs met zijn activiteiten verhuisd naar het knusse bedrijventerrein ‘Lindepark’ verderop
aan de Drechtdijk, nabij de nieuwe
Vrouwenakkerbrug. Hij verkocht zijn
terrein aan Bot Bouw Initiatief. Als
de sloop van de oude panden deze
week is voltooid en de grond na archeologisch onderzoek voor verdere
bouwactiviteiten zal worden vrijgegeven, zal spoedig daarna de eerste
paal worden geslagen van een fraai
appartementencomplex dat de toepasselijke naam ‘DrechtStaete’ zal
krijgen. Het uit 11 woningen en 12
parkeerplaatsen bestaande complex
krijgt een uitstraling die past bij het
aanzien van het dorpsgezicht. Het is
een project van Bot Bouw Initiatief
uit Alkmaar, het ontwerp is van Architect Studio Via Sorrentina 16, als
aannemer treedt op Bot Bouw uit
Heerhugowaard die bekend staat
om zijn degelijke bouw met kwalitatief hoogwaardige materialen. De
verkoop is in handen van Ohlenbusch Makelaardij O.G. op het Amstelplein in Uithoorn. De Bot Bouw
Groep is een bekende onderneming
in Noord-Holland en omstreken. De
groep heeft al veel bouwprojecten
gerealiseerd waaronder woningen,
appartementen,
bedrijfspanden,
winkels, horeca, theaters, kantoren,
zorgeenheden, etc.
(zie ook www.botbouwinitiatief.nl).
Starterwoningen en penthouses
Projectontwikkelaar Johan Groen
van Bot Bouw Initiatief en makelaar Paul Ohlenbusch gaven maandag tekst en uitleg over het project. DrechtStaete is een schitterende locatie, gelegen in het centrum van een klassiek landelijk dorp,
maar toch met uitzicht op veel groen
met een waterpartij. Het wordt gebouwd in de stijl van de jaren dertig, opgetrokken uit rood/bruine
baksteen met een leikleurige dakbedekking en getimmerde goten.
Het kleinschalige appartementsgebouw omvat 11 woningen die allemaal verschillend van inrichting zijn,

zodat een grote diversiteit kan worden aan geboden. Het woonoppervlak varieert van 58 vierkante meter (starter) tot 186 vierkante meter (penthouse). Het gebouw bestaat uit drie penthouses met een
groot dakterras op de bovenste verdieping, vier grote appartementen
met balkon/loggia op de tussenverdieping en twee appartementen en
twee starterwoningen op de begane
grond met terras/tuin. Alle appartementen zijn voorzien van een luxe
uitstraling. De starterwoningen zijn
in de vorm van zogenaamde ‘lofts’.
Dat is een grote ruimte waar de koper zelf zijn indeling bepaalt. Op die
manier kan men zijn eigen woon-,
eet- en slaapplaats kiezen. Er kan
ook voor een transparant karakter
van het interieur worden gekozen
door subtiele afscheidingen te creëren. Op die manier krijgt elke woning zijn eigen unieke karakter.
Glazen schuifdak
De drie penthouses zijn voorzien
van een inpandige serre die vanuit
de woonkamer/keuken toegankelijk
is. De serre kan zowel in de zomerals winterperiode worden gebruikt.
Wie dat wil kan er zelfs een ‘wintertuin’ van maken. De serre biedt
een unieke constructie in de vorm
van een elektrisch bediend glazen
schuifdak waardoor men via een
trap het grote privé dakterras van
7,7 x 8,2 meter kan betreden. Het geheel is gunstig op de zon gelegen.
Alle woningen hebben de beschikking over een videofoon en kennen
‘zwevende’ dekvloeren waardoor

Zo zal DrechtStaete eruit gaan zien

geluidsoverlast tot een minimum is
beperkt. Johan Groen geeft aan dat
de woningen op verzoek van de koper kunnen worden aangepast. “Alles kan, maar dat geldt alleen als
je vroegtijdig koopt. Hoe eerder je
koopt, des te gemakkelijker kan een
woning worden aangepast. Hiervoor hebben wij een speciale begeleider die kopers van advies dient“,
aldus Johan die tevens opmerkt dat
het appartementencomplex gegarandeerd wordt gebouwd, of er nu
wel of geen appartementen worden
verkocht. Dat laatste hoeft hij niet
te vrezen want volgens makelaar
Paul Ohlenbusch zijn er al drie appartementen die een eigenaar hebben, nog vóór de sloop een aanvang
nam, gewoon vanaf de tekening en
het ontwerp. “Ik merk nog maar weinig van de kredietcrisis, althans niet
in relatie tot wat betreft de belangstelling voor dit project. Voor geïnteresseerden is er een mooie website gemaakt die uitgebreide informatie biedt over dit appartementencomplex: www.drechtstaetedekwakel.nl. Voor nadere informatie kan
men natuurlijk ook bij ons makelaarskantoor terecht (0297-564348,
www.ohlenbusch.nl).”
De prijzen van de appartementen
bewegen zich tussen 189.000 euro voor de goedkoopste woning en
719.000 euro voor de duurste penthouse (v.o.n.). Als alles volgens plan
verloopt, zal DrechtStaete volgend
jaar in het derde kwartaal worden
opgeleverd en de toegang tot het
centrum van De Kwakel sieren.
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Te weinig communicatie
met de bewoners vindt
Zijdelwaard

Uithoornse scholieren Bo
en Lotte naar Peru!
Uithoorn - Op zaterdag 18 oktober
vliegen deze twee Uithoornse scholieren voor twee weken naar Peru.
Bo Blankers (15) en Lotte Groenewoud (16) doen mee aan een uitwisselingsproject dat geïnitieerd is
door de gemeente Amstelveen.
Vijf leerlingen van het Amstelveen
College en vijf leerlingen van het
Hermann Wesselink College nemen,
net als 10 middelbare scholieren uit
Villa El Salvador, deel aan dit uitwisselingsproject. Villa El Salvador is
een van de zustersteden van Amstelveen.
Er zijn twee doelen waar de Nederlandse en Peruaanse scholieren aan werken in/met deze uitwisseling: de Nederlandse deelnemers
ontwikkelen een project om Nederlandse middelbare scholieren meer
te betrekken bij ontwikkelingshulp

en de gemeentepolitiek. Ze kunnen
veel leren van de Peruaanse deelnemers. In Peru is de betrokkenheid
van scholieren op maatschappelijk
en bestuurlijk vlak heel groot!
Het tweede doel dat de scholieren
zich gesteld hebben is het fietsproject voor Villa El Salvador. Van het
sponsorgeld dat de scholieren bij elkaar krijgen worden fietsen gekocht
voor de kinderen in Villa El Salvador. Ook gaan de scholieren in gesprek met de burgemeester van Villa El Salvador om samen met de gemeente het fietsen in deze stad te
promoten en veiliger te maken.
De medewerking van de Peruaanse ambassadeur in Nederland en
van de gemeente Amstelveen is een
feit.
Begin september kwamen de tien
Peruaanse deelnemers en hun be-

geleiders al naar Nederland. Ze verbleven twee weken in gastgezinnen in Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer. Iedereen leerde elkaars
taal, cultuur en gewoontes kennen
wat vaak leidde tot veel plezier. De
ervaringen waren bijzonder positief!
Onder begeleiding van de gemeente
Amstelveen, werkten de Peruaanse
en Nederlandse scholieren aan het
concretiseren van hun project en
aan de haalbaarheid daarvan.
De Nederlandse deelnemers zullen
18 oktober aanstaande voor twee
weken afreizen naar Villa El Salvador
en daar in gastgezinnen verblijven.
Ook ter plaatse werken alle scholieren aan hun projecten en houden zij
presentaties voor de lokale overheid
en de lokale bedrijven.
Alle deelnemers kijken uit naar het
weerzien met de Peruanen!

Musical ter afsluiting van
de kinderboekenweek
Uithoorn - Het zag er allemaal heel
gezellig uit in de bibliotheek. Een
mooi geel met roze scherm was
achter het ‘podium’ geplaatst, maar
het mooiste waren natuurlijk Kolder
en Kwast die speciaal voor de musical waren gekomen als afsluiting
van de Kinderboekenweek.
Wie zijn Kolder en Kwast eigenlijk?
Het zijn twee dikke vrienden die alles samen doen. Kwast is gekleed in
een mooie roze broek en een paars
gestreept vest met een lange roze
slaapmuts op en Kwast ziet er helemaal vrolijk uit in zijn oranje pak
met een flitsend groen overhemd en
een groene haardos die alle kanten
uitpiekt. Kolder en Kwast zijn helemaal enthousiast geworden van poëzie. “Weten jullie eigenlijk wel wat
een ‘poesiealbum’ is”, vraagt Kolder.
Hebben jullie er ooit wel een gehad
of gezien, ja toch?” Kolder wil graag
meer weten van de poëzie en gaat
op zoek naar poëzieboeken in de bibliotheek. ‘Als ik niks leuk kan vinden, dan gooi ik het weg hoor, want
dat doet de bibliotheek ook, na de
Kinderboekenweek gaan alle boeken de prullenbak in’. Tenminste dat
dacht Kolder die ook meteen maar
probeert of hij kan dichten: ‘Oh, zie
daar in de maneschijn, ja en dan ik
heb toch echt een boek nodig’.
De aanwezige kinderen willen ook
best helpen en roepen “wij hebben
wel een plaatje’” Maar wat is poëzie nou. Kolder en Kwast gaan daar
eens heel diep over nadenken. “Het
is iets met een rijmpje”, weet Kolder
heel zeker, “maar soms ook niet, dan
rijmt het helemaal niet, maar dan is

het toch een gedichtje, dat is raar.”

Boekjes
“Nou, ik ga toch maar eens even
zoeken.” Eindelijk heeft Kolder wat
boekjes gevonden en gaat hij met
een grote bril op, want anders kan
hij het niet lezen, in een hoekje zitten. In de tussentijd vindt Kwast het
wel een goed idee om een grapje
met Kolder uit te halen: “we doen
net of we de poëzieziekte hebben,
dus op alles wat Kolder zegt gaan
we rijmen. We gaan het eerst even
uitproberen, wat rijmt er op Wollie?” Nou, dat wisten de kinderen
wel: tollie pollie. Dan komt Kolder
weer terug en begint met een zin
te zeggen: “ik drink altijd ranja met
een rietje.” “En ik heet Sofietje”, zegt
Kwast, “Ja maar, jij heet toch helemaal geen Sofietje”, vindt Kolder en
dan wil hij weten wie van de kinderen er eigenlijk een naam heeft.
Nou, dat wordt een lawaai van jewelste, want iedereen wil even zijn
naam roepen. Dan wil Kolder weten
of de kinderen ook een stem hebben en ja hoor, dat hebben ze en de
papa’s en de mama’s hebben ook
een stem. Kolder wil toch nog even
naar boven en zegt tegen Kwast dat
hij tot maandag boven allemaal gedichten gaat lezen. Maar als er ranja komt en snoepjes dan moet je me
waarschuwen,hoor.” Kwast vindt het
eigenlijk helemaal niet leuk dat Kolder zomaar verdwenen is, maar verzint toch wat leuks, zij gaat met de
kinderen playbacken. Maar wel een
beetje stil doen, want Kolder zit boven te lezen. Allemaal achter elkaar.
Maar daar komt Kolder al weer naar

beneden. “Wat is dat voor een olifantengedreun. Wat voor maat schoenen hebben jullie wel niet, vast 45.”
Enge dingen
En dan gaan Kwast en de kinderen
op alle dingen die Kolder zegt een
rijmpje maken Kolder wordt er helemaal tureluurs van en zegt dan tegen Kwast: “Er gebeuren hier enge
dingen.” Kwast antwoordt dan: “Ik
sta bijna op springen.” Kolder vindt
ook dat de kinderen er raar uitzien en ook Kwast en komt met een
bijl. “Dan kan ik een stukje van je
arm afhakken en opsturen naar de
dokter” maar dat vinden de kinderen niet zo leuk “dan gaat ze misschien wel dood.” Dus doet Kolder
dat maar niet. ‘Misschien als ik haar
laat schrikken’ en toetert heel hard
vlak bij Kwast. Dan zegt Kwast “het
was maar een grapje, hoor.” Maar
Kolder is niet overtuigd. Pas als de
papa’s en de mama’s het zeggen is
hij overtuigd. Uiteindelijk moet Kolder het wel geloven en omdat hij zo
vrolijk is gaan ze ook nog een leuk
liedje zingen over een banaan en
mogen de kinderen mee dansen en
zingen. Na afloop van de voorstelling krijgen de kinderen een glaasje ranja en snoep zoals Kolder al
wist en dan is het afgelopen met de
pret. Caroline Heijlman van de bibliotheek vertelt nog dat de bibliotheek vanaf maandag de zelfservice
invoert. Via een chip in het boek kun
je zelf via een scherm een boek lenen. Er is dan meer tijd voor de medewerkers om advies te geven en te
helpen bij de informatie die mensen
nodig hebben.

Uithoorn - Bij het groot bewonersoverleg van Zijdelwaard bleek communicatie wel een hot item te zijn.
Dit blijkt zowel voor de gemeente te
gelden als voor te weinig communicatie vanuit bedrijven met de bewoners. Ook zijn bij overleggen niet alle professionals aanwezig. Dit wordt
wel als wenselijk gezien. Verder
kwamen zoals gebruikelijk bij het
opstellen van het buurtprogramma
de vijf punten weer naar voren. Dat
zijn dan verkeer, woningen, bewoners en samenleving, voorzieningen
en buitenruimte. Ook hier kwamen
zowel positieve als negatieve punten naar voren. Positief qua verkeer
ziet men het parkeren. Maar ook als
negatief omdat sommige auto’s op
drempels parkeren waardoor mensen met een rolstoel of rollator problemen hebben. Een aantal mensen
vindt drempels een nadeel omdat
mensen hierover vaak te hard rijden.
Maar het blijkt dat de meeste zaken
qua verkeer al aan de orde zijn geweest en is er al actie ondernomen
door de gemeente. Men gaat ervan uit dat de hele wijk binnen twee
jaar een 30 km-zone wordt. Daarna
werd gesproken over de vuilcontainers. Het blijkt dat deze na het legen niet altijd goed worden teruggezet. Ook daardoor weer proble-

men voor mensen met een rolstoel
of rollator. Er komt een oproep aan
alle bewoners om samen ervoor te
zorgen dat de containers weer goed
teruggezet worden. Het blijkt dat
er veel overlast is van kinderen bij
het Karel van Manderhof (voetbalveld), de Ter Braaklaan en de A. de
Jonglaan (zweefmolen). Er zou veel
lawaai en gegil zijn maar andere bewoners vinden het weer flauw om zo
te reageren.
Hangplek
Er is geen hangplek voor de jongeren. Dit zou wel een optie kunnen
zijn omdat er veel nieuwe gezinnen
met kinderen zijn bijgekomen. Een
eerdere hangplek is in de brand gestoken. Bij de voorzieningen vond
men dat er na het ophalen van het
vuilnis nog veel vuil overblijft. Dit
wordt niet opgeruimd en de bewoners moeten soms zelf het vuil wegvegen. Er zou een extra wagentje achter de gewone vuilniswagen
moeten aan rijden. De bewoners
vinden het vele groen in de wijk positief, verder de nieuwe aanplant op
een aantal plekken en het schoonhouden van de openbare weg. Wel
ergert men zich aan het vele onkruid in grasstroken. Er zou meer
kleur moeten komen in de wijk. Men

denkt dan aan rozenstruiken en geraniums. Gedacht wordt aan de Potgieterlaan waar vroeger rozenstruiken stonden, de Vondellaan en de
PC Hooftstraat, etc. Ook de beplanting aan de Karel van Manderhof is
in slechte staat. Verder vindt men
het niet prettig dat er zoveel bomen
worden gekapt waar geen nieuwe
bomen voor terugkomen zoals bij
de Bilderdijklaan. Er zijn veel kauwen in de wijk die verjagen andere
vogels zoals de huismus. Wat betreft
het zwerfvuil vind je dit in het water
tegenover het winkelcentrum hoewel dat wel vaak verwijderd wordt.
Aan de Rodenbachlaan en de Albert Verweylaan is ook veel zwerfvuil te vinden.
Als het vuil eruit wordt gehaald blijft
het soms aan de kant liggen en gaat
dan stinken. Ook is men niet tevreden over het grasmaaien omdat die
het gras kapot maken. Er moet eens
gekeken worden naar het maaibeleid. De bordjes bij het hondenuitlaatgebied werken niet maar er is
gelukkig al veel verbeterd.
Een voorstel van een bewoner is om
niet alleen per wijk te kijken maar
in combinatie met andere wijken,
omdat vaak dezelfde problematiek
geldt. Men is het hiermee eens.

Poëtisch kinderboekenfeest
in de Tweemaster
Uithoorn - Afgelopen woensdagavond 8 oktober om 18.30 uur was
het weer tijd voor het jaarlijkse kinderboekenfeest van basisschool de
Tweemaster. Dit jaar stond de kinderboekenweek in het teken van
poëzie. De kinderen van de Tweemaster waren de afgelopen weken
druk bezig geweest met de voorbereidingen. Er werden allerlei rijmpjes en gedichten gemaakt, en zelfs
geheimschriften ontbraken niet!.
Bij binnenkomst bleken er twee poezen de nieuwsgierige kinderen met
hun ouders te begroeten. Niet alle
kinderen herkenden de vermomde
leraressen juf Nel en juf Loes.
Deze ‘poezies’ deelden vragenlijsten uit voor een speurtocht door de
school. Overal door de school verspreid stonden raadsels die met bekende rijmpjes en kinderliedjes te
maken hadden. Zo moesten de kinderen raden waar Berend Botje ook
alweer ging varen en wat drinkt dat
schaap ook alweer zoetjes? En hoe
ging het volgende rijmpje ook alweer? ‘Zoete melk met brokken,
kindje mag niet...’ nee, roken was
niet het goede antwoord! Uit de
goede antwoordformulieren werden
later in de week enkele winnaars
getrokken, die beloond werden met
een boekenbon. De juffen hadden
verder nog een poëziealbums, met
mooie gedichtjes, fraai gecalligrafeerd, waarvan de oudste zelfs meer
dan honderd jaar oud was!
Verder konden er zowel oude als
nieuwe boeken gekocht worden; de
nieuwe boeken werden in samenwerking met boekhandel Ten Hoope
geleverd. Van het geld uit de boek-

verkoop wordt de schoolbibliotheek
weer uitgebreid met nieuwe boeken.
Het was gezellig druk met ouders
die flink tussen de boeken snuffelden en er werd fanatiek gespeurd

door de kinderen. Al met al een geslaagd kinderboekenfeest, dat weer
het nodige heeft opgebracht voor
de schoolbibliotheek van de Tweemaster.

t’ Schaep met de Vijf Pooten
gebracht door Maskerade
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade speelt op vrijdag 24, zaterdag
25 en zondag 26 oktober de musical ‘t Schaep met de Vijf Pooten’ in
Het Alkwin Theater te Uithoorn. t’
Schaep is bij velen bekend door de
televisieserie die uitgezonden is in
2006. De originele serie van Eli Asser en de legendarische liedjes van
Harry Bannink (we Benne op de wereld…, Als je mekaar niet meer vertrouwen kan…, ’t zal je kind maar
weze) kwamen al in 1969 op de
buis. In 2002 schreef Lars Boom een
musical gebaseerd op de televisieserie. Maskerade laat u nogmaals
genieten van deze kaskraker.
In de Jordanese kroeg t’ Schaep komen vrienden, kennissen en stamgasten uit de buurt samen om de
beslommeringen van de dag te bespreken. Ontevreden over de aanloop en zijn inkomsten besluit Kootje, de eigenaar en kastelein van het
café, de tent eens grondig te veranderen. De bruine kroeg wordt langzaam omgetoverd tot een hippe
lounge tent.
Als hij, samen met zijn collega Lukas, bezig is de moderne accessoires een plek te geven, komt zijn oude jeugdliefde Doortje binnenlopen.

Ko kan het niet opbrengen vriendelijk tegen deze dame te doen. Twintig jaar geleden heeft zij hem alleen
voor het altaar laten staan en verdween uit de buurt. Als blijkt dat zij
de wasserette naast het café heeft
gekocht laait de oude ruzie weer op.
Alsof dat niet genoeg was stelt zij
even later haar dochter voor aan al
haar oude bekenden. Huibert vraagt
zich af of deze jonge dame de dochter van Ko zou kunnen zijn.
Flirt
Ook in het café aanwezig is Lena.
Lena was 20 jaar geleden al een
enorme flirt en het blijkt snel dat
dat er niet minder op geworden is.
Lena en Doortje kunnen bekvechten als de besten en de jonge student Huibert snapt niets van al die
hatelijkheid. Hij zit dag en nacht in
het café in een poging de vreemde
omgangsvormen van de gasten te
doorgronden. De kans dat hij daar
achter komt is klein, want langzaam
drijft zijn interesse af naar Doortjes
dochter Mira die tussen al die extreme karakters de enige is die ‘normaal’ lijkt te zijn.
De ruzie tussen Doortje en Ko escaleert. Ko wil niets meer met haar te

maken hebben. Om Ko te laten zien
dat hij heus nog iets voor haar voelt
doet Doortje zich voor als de Spaanse toerist Rosita en mengt zich opnieuw tussen de vrienden in het café. Wanneer Rosita binnenkomt vallen de mannen bijna van hun kruk
en schiet Lena onmiddellijk in de
verdediging. Zij stelt de zojuist gearriveerde concurrentie duidelijk niet
op prijs. Terwijl Doortje Ko opnieuw
probeert te verleiden wordt duidelijk dat Lukas het hele drama bij het
altaar misschien had kunnen voorkomen.
‘t Schaep met de Vijf Pooten’ is een
wervelende musical, doorspekt met
alle liedjes van Harry Bannink die nu
voor jong en oud herkenbaar zijn.
Een echte meezinger!
De voorstellingen in Het Alkwin Kollege, gelegen aan Weegbree 55 in
Uithoorn, beginnen op vrijdag en
zaterdag om 20.15 uur. Op zondag
is er een matineevoorstelling om
14.15 uur.
Reserveren kan telefonisch:
0297-567800,
via: reserveren@toneelgroepmaskerade.nl.
of kijk op
www.toneelgroepmaskerade.nl.
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Hoe blijft de jeugd zelf
betrokken bij activiteiten

Op de foto: de Top 3 van Stand-by’ers: Paulina Spruyt-Nanninga, Alice van Zanten, Chris Lakerveld (tevens jubilaris).

Jubilarissen gehuldigd bij
St. Camillus
Uithoorn - Maandagavond 6 oktober is het startschot weer gegeven
voor het nieuwe seizoen van EHBOvereniging St. Camillus. Deze avond
vond de 60ste Algemene Leden Vergadering plaats. Vorig seizoen was
het het jubileumjaar van St. Camillus. De werkelijke verjaardag was in
oktober, dat betekent dat in oktober dit jaar het jubileum wordt afgesloten. De vergadering is door een
twaalftal leden bijgewoond. Naast

een bestuurswisseling en de gebruikelijke agendapunten werden
er ook insignes uitgereikt. Niet alle jubilarissen waren aanwezig maar
worden wel even genoemd:
Leo van der Sluis en Henk Ende zijn
al 25 jaar in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Chris Lakerveld
en Monique Goosens-Scholte beiden al 20 jaar.
Afgelopen seizoen is er veel EHBObijstand verleend bij evenementen.

Uithoorn - Al op 28 juni 2007 zijn
door de raad de uitgangspunten
voor het jeugdbeleid vastgesteld.
Tijdens de raadsvergadering op 9
oktober werd aan de raad gevraagd
de definitieve beleidsnota goed te
keuren. De bedoeling van de nota is om het jeugdbeleid te intensiveren. Dat komt enerzijds vanuit
de lokale politiek, anderzijds vanuit het rijk. Voordat de beleidsnota
werd opgesteld is advies gevraagd
aan de Jongerendenktank. Verder
heeft ook de Wmoraad haar steentje bijgedragen en zijn er verschillende inspraakreacties geweest. De
beleidsnota geldt voor 4 jaar. In de
beleidsnota worden 18 concrete
beleidspunten uitgewerkt. Wat die
punten zijn werd niet vermeld in het
stuk. In ieder geval staan centraal:
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG),
het versterken van The Mix, opvoedingsondersteuning. Van deze punten is nog niet in te schatten wat de

kosten zijn. Dat geldt wel voor het
speelbeleidsplan, de jeugdactiviteitenpas en de bouw van de Koningin
Emmaschool. Jules Bosma (GB) wilde weten waarom niet het integraal
jeugd- en jongerenbeleid wordt genoemd omdat het ook gaat over 21jarigen en dat is geen jeugd meer.
Ook vond deze dat er veel initiatieven van de gemeente uitgaan maar
waar blijft de inbreng van de jeugd.
Jordy Keimes (CDA) vroeg zich af
zoals meerdere fracties (VVD en
GroenLinks) hoe het gaat met de
activiteiten van de jeugd en hoe zij
enthousiast moeten worden gehouden en waarom er samenwerking
is met Aalsmeer om eventueel een
jongerenplek te organiseren.
Plekken
Volgens het CDA zijn er genoeg
plekken in Uithoorn te vinden. De
PvdA wilde weten waarom er zo’n
groot bedrag, 125.000 euro, is ge-

reserveerd voor de maand tegen de
verleiding, maar voor andere projecten maar een klein bedrag. Volgens
wethouder Monique Oudshoorn organiseren veel jongeren zelf activiteiten en zijn er veel workshops
aangeboden voor de jeugdactiviteitenpas. Wat de begeleiding betreft, wat ook een vraag van diverse fracties was, is het zo dat sportbegeleiding Amstelveen daarbij betrokken is.
Wat The Mix betreft is het moeilijk om een goede keuze te maken
omdat je nu maar één ruimte hebt
en nu wordt gekeken naar mogelijkheden voor verbouwing. De samenwerking met Aalsmeer is in de
verkennende fase. Een vergelijking
wordt gemaakt met de ontmoetingsplek in het Thamerdal. Wat het grote bedrag voor de maand tegen de
verleiding betreft is dit voor de hele
jeugd in Uithoorn en daarom heb je
daar meer geld voor nodig.

Van het kroegen-voetbaltournooi
tot de wielerronde, van de Tropical
Night tot de Dikke Banden-Race.
Het is niet altijd even gemakkelijk voor EHBO’ers om zich hier vrij
voor te maken. Gelukkig kent Camillus wel een aantal actieve leden dat
hier met plezier tijd voor vrijmaakt!
De Top 3 van deze leden is in het
zonnetje gezet en ontving een kleine attentie.

Raad weinig tevreden over
gezondheidsnota
Uithoorn - Omdat de oude gezondheidsnota ‘Een blakend gezonde regio?’ tot en met 2007 loopt is nu een
nieuwe gezondheidsnota opgesteld
voor de periode 2008-2011. Een gezondheidsnota is een wettelijke verplichting. Elk jaar worden in samenspraak met de GGD en andere partners de plannen voor dat jaar opgesteld. Omdat in 2008 de GGD Amstelland de Meerlanden is opgeheven is Uithoorn een samenwerkingsverband aangegaan met de
GGD Amsterdam. Omdat daar andere werkprocessen zijn is besloten
om 2009 een overgangsjaar te maken. De definitieve gezondheidsnota ‘Gezonde Ontwikkelingen’ werd
aan de raadsleden voorgelegd die
niet zo gelukkig waren met deze nota. En dat had te maken met het feit

dat het volgens de raadsleden een
weinig zeggend stuk is. Zoals Klaas
Bijlsma van GB het uitdrukte: “Weinig concreets en je zou denken We
doen maar wat. Ik verwacht een zinnig document.”
Ook de andere fracties waren zoals
gezegd niet erg gelukkig met deze
nota. Monique Dongelmans (PvdA)
wilde weten waarom de ouderen in
de nota niet worden genoemd en
vroeg zich af hoe groot de inbreng
van het buurtbeheer wordt: “het
is toch niet zo dat zij gaan oordelen over de gezondheid in de buurt”,
vroeg Dongelmans zich af. “Dat zou
een vervelende ontwikkeling zijn.”
Door GroenLinks werd gevraagd
hoe het met het project van ‘6onthemove’ gaat. Volgens wethouder
Monique Oudshoorn wordt dit te

kostbaar en vindt dit dus geen vervolg. Ook was er nog een vraag hoe
het met het gezondheidscentrum
gaat. De wethouder gaf aan dat het
wachten is op Texaco. “Iedereen is
klaar, zowel de huisartsen als het
verplegend personeel, maar is er
weinig actie van Texaco zelf.”
Wat het roken in sportkantines betreft is daar over gesproken met de
sportverenigingen. Het is moeilijk
om een richtlijn aan te geven voor
het cocaïnegebruik maar is het wel
zo dat het cocaïnegebruik in Uithoorn minder is dan in andere gemeenten. Wat de ouderen betreft
zijn er twee jaar geleden huisbezoeken geweest en blijkt het best goed
te gaan volgens de wethouder.

Wereldmuziek en New Age
muziek bij Passion in Thamerkerk
Uithoorn - Het is altijd weer een
apart begin als de leden van of een
orkest of een koor vanuit de zaal
naar voren het podium oplopen en
dan beginnen te zingen. Dat komt
de laatste jaren steeds meer voor
en heeft ook te maken met het feit
dat de orkesten en koren zelf wat
minder statisch zijn geworden. Dat
was dus ook hier weer het geval bij
het koor Passion dat zowel zaterdag 11 oktober als zondag 12 oktober optrad in de Thamerkerk. Opvallend was de keuze van de verschillende liederen. Er was niet gekozen voor alleen de geijkte talen zoals Engels en Frans maar ook enkele liedjes in het Spaans en zelfs
de Slavische talen (Bulgaars) stonden op het programma en een fantasietaal. Voor het aanwezige publiek mooi om te horen en indrukwekkend maar voor de koorleden
zal het niet altijd even gemakkelijk
geweest zijn dit in te studeren. Begonnen werd met een fantasietekst

uit het album Adiemus over de Ierse held Cu Chullain. Het is een duidelijk strijdlied in het Keltisch oftewel Gaelic. Het koor was gekleed in
het zwart met een enkele rode roos
bij de dames. De sfeer van het lied

werd goed overgebracht door de
gekruiste armen. Bij het tweede lied
waande je jezelf in een voorbij tijdperk in een kerk waar Gregoriaanse gezangen door de priester gezongen werden tijdens de missen.
Maar toch ook lieflijk door het instrumentale tussenstuk. Bij enkele
stukken stond dirigent Rutger van
Leyden niet voor het koor zoals bij
Kayama ook weer een fantasietekst
uit hetzelfde album met verschillende solisten. Nummer zes was een
stuk van Noa in een arrangement
van Rutger van Leyden en gaat over
de overpeinzing na de dood van een
kennis.
Tell her you saw me is een moeilijk stuk en van Leyden moest even
de pianiste Ana Mihailovic de juiste
passage aanduiden. Overigens waren vele van de stukken in een arrangement van deze pianiste. Zoals
gezegd, een moeilijk stuk met zware melancholieke stemmen van de
mannen en de vrouwen hoog inval-

len. Amor de Hombre van Mocedades begint met een zwijgzame dans
tussen man en vrouw en daarna zitten de mannelijke leden van het
koor met Mexicaanse hoeden op in
een cirkel op de grond. La plus bel-

le de Céans is een vrolijk Frans liedje van de Belgische groep Lais. Het
Strani Amori, oorspronkelijk gezongen door Laura Pausini en natuurlijk ook door Eros Ramazotti. Na de
pauze zong Rutger van Leyden zelf
een lied van Brian Ferry in een eigen
improvisatie. Daarna volgden twee
liedjes van The Beatles, namelijk
Help. De leden van het koor zijn in
kleurige T-shirts en de mannen dragen dassen in verschillende vrolijke kleuren. Daarna kwam Because.
Nummer vier is weer van de groep
Laís, een Frans droevig liedje. Bij
Rattle songs zie je Indiaanse vrouwen van een stam in Noord Amerika
voor je. Svatba is een Bulgaars lied
over de mannen die voor de oorlog
trouwen zodat de vrouwen kinderen kunnen krijgen en in ieder geval er weer een generatie is. The Lioness Hunt is natuurlijk uit de Lion
King met de djembé indrukwekkend
tromgeroffel wat het jagen aangeeft. Raindance is het een na laatste lied gevolgd door Amambanda,
ook weer in een arrangement van
Ana Mihailovic en weer in een fantasietaal. Van Leyden vertelt dat het
koor Passion bijna tien jaar bestaat.
“Het is ontstaan uit het projectkoor
Flex dat zong voor bedrijven. Dat
ging zo leuk dat het koor werd aangevuld met andere leden die auditie hebben gedaan.” Het koor zingt
zoals gezegd wereldmuziek maar
ook New Age en pop. Geen nummers van de top 40 maar muziek zoals in de sfeer van Enya, Ierse muziek, Spaanse, Portugese en dus
Slavische muziek. Het koor bestaat
uit 24 leden van wie zes om zes, dus
zes sopranen, zes mezzo sopranen,
6 alten en 6 bassen en tenoren. “Het
is soms best ingewikkeld”, aldus
Rutger van Leyden “omdat je vijf of
soms meer verschillende talen moet
instuderen en dan nog de choreografie. We hebben ervoor gekozen
om dat ook op een beetje niveau te
hebben”. Een levendig optreden met
stukken in wisselende talen en onverwachte effecten.

Dag van de Ouderen
steeds meer een samenvloeiing van culturen
Uithoorn - In het kader van de Dag
van de Ouderen die door de Verenigde Naties op 1 oktober is vastgesteld wordt al 13 jaar in Uithoorn
eenzelfde dag voor de ouderen georganiseerd. In Nederland wordt
de Dag van de Ouderen door allerlei instanties ondersteund en waarom zou dit in Uithoorn ook niet kunnen. Door een aantal mensen werd
dus het initiatief genomen en oorspronkelijk waren het bedrijven en
instellingen uit Uithoorn die participeerden. Later werd het echt een
dag voor ouderen met informatie,
interviews en een loterij. Omdat ook
de Marokkaanse gemeenschap erbij betrokken was werd de dag niet
op 1 oktober gevierd maar altijd op
een donderdag, omdat vrijdag de
gebedsdag is en wordt het gevierd
nadat de ramadan en het Suikerfeest afgelopen zijn. Maar men wilde het eigenlijk niet alleen beperken tot Nederlanders, maar ook andere culturen erbij betrekken. Zo
is ook de Marokkaanse gemeenschap betrokken bij de ouderendag
en had nu voor broodjes en lekkere
zoete koekjes en andere suikerwaren gezorgd. Men wilde dit uitbreiden en er werd aan de Surinaamse
gemeenschap gedacht. Maar omdat die niet in Uithoorn vertegenwoordigd is werd contact opgenomen met de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmermeer via Iris Sorel. Peter van den Hoogen, coördinator, vertelt dat er over gedacht
wordt om volgend jaar ook de Chinese gemeenschap erbij te betrekken. Misschien is het ook nog een
idee om wat spelen in te voeren. Er
zijn heel leuke Oudhollandse spelen
waarbij de mensen zelf actief bezig

kunnen zijn. Verder nog een nieuwtje want de bonden van ouderen zijn
nu aan het onderhandelen om een
stichting te worden.
Kantine
In de kantine van de Legmeervogels was het een drukte van belang
en om de tafels zaten de ouderen.
Aan de kanten waren verschillende kraampjes opgezet zoals van de
Surinaamse gemeenschap met foto’s van verschillende hoofdtooien
want elke hoofdtooi wordt weer bij
een andere gelegenheid gedragen.
Zo zijn er speciale hoofdtooien voor
feestelijke gebeurtenissen maar ook
voor begrafenissen. De hoofddoeken worden anja’s genoemd.
Er hingen verschillende klederdrachten en een foto van de hoofddoek die speciaal gemaakt is ter gelegenheid van de eerste auto in Suriname. Daarnaast stond een kraam
met verschillende kunstig bewerkte bloemstukjes. Verderop was weer
een kraam te vinden met hoofddoeken ter herinnering aan bepaalde
gelegenheden zoals de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Bij de
Marokkaanse stand kon je prachtige
kruiken en schalen vinden van aardewerk die met de hand in Marokko
gemaakt zijn en in de grote steden
in Nederland verkocht worden. Er
waren kunstig versierde asbakken,
schalen en vazen. Verder stond Vita er met een kraam met informatie
en het bureau onderwijs met projecten voor jong en oud. Een kraampje met hoofddoeken als voorbeelden hoe ze gevouwen moesten worden. De bibliotheek Amstelland was
aanwezig met dvd’s van oude films,

Daisy ROM’s voor aangepast lezen
met een speciale Daisy ROM, er zijn
speciale cd’s om voor te lezen. Veel
auteurs spreken zelfs boeken in. Er
zijn brailleboeken.
Loterij
Maar je kunt ook diverse soorten
tijdschriften en kranten lenen in de
bibliotheek en er is een kenniscentrum over leeshandicaps. De Kinderboekenweek van 1 tot en met 11
oktober stond in het teken van de
poëzie en van 17 oktober tot en met
16 november is er weer de landelijke
campagne Nederland Leest met nu
het boek ‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch. Er was een stand van
Wonen Welzijn en Zorg. Een initiatief van de gemeente met één loket
waar mensen voor allerhande problemen terecht kunnen zoals huishoudelijke hulp maar ook rolstoelen, advies over verschillende zaken,
woningaanpassing. Het voordeel is
dat er maar één loket is, dus dat de
mensen niet naar allerlei instanties
moeten lopen. Het loket is elke ochtend open van 08.30-12.30 uur in
het gemeentehuis.
In oktober 2005 is het loket opgericht vanuit de landelijke politiek.
Als je na al die informatie even wilde bijkomen kon je een lekker kopje muntthee uit een mooi glas bij
de Marokkaanse stand krijgen. De
theepot wordt dan hoog gehouden
en dan ingeschonken. Dan komt er
schuim op. Er waren interviews en er
was een loterij met mooie prijzen en
natuurlijk werden de ouderen voorzien van koffie of thee en tussen de
middag zoals gezegd verschillende
broodjes. Een gezellig dagje uit voor
de ouderen.

Bandjesavond in The Mix
Uithoorn - Zaterdag 18 oktober organiseert The Mix de maandelijkse
bandavond. Zaterdag met het thema metal. Vier bands zullen het podium betreden. Uit de omgeving van
Uithoorn speelt metalcore band Hylash. Onlangs hebben ze hun eerste
demo opgenomen en zullen deze in
The Mix ten gehore brengen.

This Will Kill You is een band met
ervaren muzikanten en oudgedienden uit de scène. Deze Amsterdamse band zorgt voor een energieke
show.
Aestivation is een van de finalisten
van de popprijs van Amstelland en
de Meerlanden. Dat zullen ze zeker waarmaken op het podium. Als

afsluiter deze avond Our Us. Deze
progressieve rockband is zaterdag
de vreemde eend in de bijt. Met sferische muziek zullen ze de avond afsluiten. The Mix is gevestigd aan de
Jan van Seumerenlaan 1. De aanvang van deze avond is 21.30 uur en
de entree bedraagt 5 euro per persoon.
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College geeft uitleg over busverbindingen in De Ronde Venen

Gemeente kan er vaak niet veel aan veranderen
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De Ronde Venen – Er is de laatste
maanden nogal veel te doen rond diverse
busverbindingen in en rond gemeente
De Ronde Venen. Hele acties worden er
gestart over het verdwijnen van busverbindingen of wijzigingen van busverbindingen. Vaak krijgt het college of raad dan
boze burgers over zich heen, hoewel een
gemeente er vaak weinig over te vertellen
heeft hoe een busmaatschappij zijn bussen laat rijden.
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen heeft
een onderzoek (laten) verrichten en daar
een notitie van gemaakt. In deze notitie
wordt ingegaan op de ontwikkelingen
met betrekking tot het openbaar vervoer
in en om de gemeente De Ronde Venen.
Om iedereen op de hoogte te brengen
over wat er nu precies speelt, publiceren
wij de gehele nota, zoals deze naar de
raad en onze redactie is gestuurd:
De notitie
“In de afgelopen jaren heeft onze gemeente meerdere malen aan de provincie,
en aan de stadsregio Amsterdam de gemeentelijke wensen kenbaar gemaakt. In
de nieuwe dienstregelingen zijn ook verbeteringen voor De Ronde Venen opgenomen. Daarnaast pakken de wijzigingen
voor bepaalde groepen reizigers slechter
uit.
Beleidsplan Verkeer en Vervoer
“De gemeentelijke visie ten aanzien van
openbaar vervoer is verwoord in het Beleidsplan Verkeer en Vervoer. Enkele
hoofdpunten uit het beleidsplan zijn:
·
Interne verplaatsingen binnen
de kernen afleggen per fiets en auto.
·
Korte rijtijden door gestrekte en
verbindende lijnen, voortransport, lopend
of per fiets.
·
Door gestrekt lijnvoering zal
voortransport veelal per fiets plaatsvinden. Daarop moeten de haltes worden
ingericht.
·
Bundeling van lijnen: om snelle
lijnen te verkrijgen is het nodig om het
aantal haltes te verminderen, goede doorstroming bij verkeerslichten, vermijden
congestiegevoelige trajecten.
·
Overstap op railvervoer. Voor de
langere afstanden is het zaak om zo snel
mogelijk op een hoogwaardiger openbaar
vervoerstelsel over te stappen. Lijn 140
zou in Breukelen aan kunnen sluiten op

Randstadspoor. In Breukelen geeft dit
voordelen voor de reismogelijkheden per
trein (in relatie tot reistijd per bus).
Dienstregeling
Meerlanden

regio

Amstelland

Mijdrecht deel van uit maakt is inmiddels
opdracht verleend aan Connexxion. Deze
nieuwe dienstregeling zal ingaan per december 2008.
Als voorbereiding op deze nieuwe opdrachtperiode heeft de provincie Utrecht
(die de opdrachtverlener is) een programma van eisen opgesteld waaraan
de offertes van de vervoerders dienen te
voldoen. Dit p.v.e. is niet een volledig uitgewerkte dienstregeling, maar een plan
op hoofdlijnen.
Aan de gemeenten is gevraagd om te
reageren op dit programma van eisen.
Ook onze gemeente heeft hier op gereageerd. Na verwerking van alle reacties
heeft de provincie Utrecht het pve aangepast. Daarna hebben de vervoerbedrijven offertes ingediend die voldoen aan
het pve. De provincie heeft Connexxion
opdracht verleend.
Voor de komende jaren zal Connexxion
jaarlijks (april) aan de gemeenten vragen
om wensen aan te geven.

gemeente heeft bij de provincie aandacht
gevraagd voor de mogelijke nadelen van
de wijziging en hierbij gewezen op het
belang van een zeer goede aansluiting
en speciale aandacht voor het verzachten van de achteruitgang voor met name
ouderen voor wie een overstap een extra
barrière kan vormen. Daarnaast heeft de
gemeente aangegeven dat de kosten voor
de reiziger door deze wijziging niet mogen
verhogen en is aandacht gevraagd voor
de capaciteit van het station Breukelen.
Onze gemeente heeft deze mening ten
aanzien van de wijziging zowel schriftelijk
als mondeling kenbaar gemaakt. Mondeling is dit geweest in een gesprek waarbij
Wethouder Dekker gezamenlijk met de
wethouders van de vijf buurgemeenten
bij de gedeputeerde (dhr. Ekkers) van de
provincie is langs geweest.

zonder overstap. Deze bus rijdt een uurdienst maandag t/m zaterdag overdag.
De bus sluit aan op het overstapknooppunt in Loenen voor de lijnen 120 (Maarssen Amsterdam Bijlmer) en 121 (Weesp,
Vreeland) waardoor er grote keuze aan
reismogelijkheden ontstaan.
Lijn 126 Mijdrecht – Amsterdam Bijlmer
Aanbesteding Utrecht Noordwest
De gemeente is niet de verantwoordelijke – Arena. De lijn rijdt voortaan een snellere
voor het busvervoer in onze regio. Open- route via de N201 i.p.v. de Baambrugse
baar vervoerbedrijven rijden in opdracht Zuwe naar de A2. In Mijdrecht wordt de
van de provincie Utrecht. Dit neemt ui- ontsluitende route ingekort, eveneens om
teraard niet weg dat onze gemeente zich de reistijd te versnellen.
inzet voor de belangen van de inwoners. Lijn 140 Uithoorn Busstation – Breukelen
Normaal gesproken kunnen gemeenten Station. Nieuwe verbinding met Breukevoorafgaand aan een nieuwe dienstrege- len Station. Eenduidige route (geen rouling eventuele wensen kenbaar maken. tevarianten meer). Maandag tot en met
De procedure dit jaar loopt echter anders zaterdag overdag een kwartierdienst. Lijn
rijdt niet meer door naar Utrecht; overstap
vanwege de nieuwe concessieperiode.
op trein.
Lijn 141 Mijdrecht Bozenhoven – Woerden station. Nieuwe reismogelijkheden
voor werknemers uit Woerden die op het
bedrijventerrein Mijdrecht werken. Extra
reismogelijkheden in ochtend en middag
voor scholieren uit Mijdrecht en Wilnis die
in Woerden op school zitten. Halfuurdiensten in de spitsen, uurdienst in dal en op
zaterdag.

gestrekte en ongehinderde dus snellere
verbinding vormt. Dit sluit ook aan op de
wens uit het beleidsplan Verkeer en Vervoer om snellere routes te kiezen. Het nadeel van die snellere route is dat reizigers
uit Mijdrecht en bij de Baambrugse Zuwe
een langere afstand moeten afleggen om
bij een bushalte te komen.

De aanbesteding voor het openbaar vervoer in de regio Amstelland Meerlanden
(gebied Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Ouder Amstel) is per
december 2007 gewonnen door Connexxion. Daarbij heeft Connexxion het aanbod
aanzienlijk uitgebreid. Ook voor De Ronde
Venen is het aanbod in die dienstregeling
verbeterd. Onderstaand zijn de voor onze
gemeente relevante wijzigingen weergegeven:
·
Lijn 142 rijdt nu de hele dag,
alle dagen, als Regioliner door naar Amsterdam. Lijn 142 stopt in Amstelveen en
Amsterdam alleen op de belangrijkste
haltes. De dienstregeling van lijn 142 is
afgestemd met de dienstregeling van lijn
144. Samen rijden deze lijnen tenminste
vier keer per uur maar vaak ook zes keer
per uur tussen Uithoorn en Amsterdam.
·
Lijn 146 is de nieuwe en snelle
lijn voor reizigers naar Amsterdam Zuidoost. Om deze reistijd zo kort mogelijk te
houden, stopt lijn 146 niet in Amstelveen
en Ouderkerk aan de Amstel. Lijn 146 rijdt
op werkdagen overdag tussen Uithoorn
en station Amsterdam Bijlmer Arena. In
de ochtendspits start een aantal ritten in
Wilnis, in de middagspits eindigt een aantal ritten in Wilnis.
·
Lijn N70: Amsterdam – Vinkeveen: deze heeft nachtlijn 270 vervangen.
Lijn N70 rijdt alleen in de nachten van
donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag
en zaterdag op zondag.
·
Lijn 140: Uithoorn – Haarlem is
vaker gaan rijden, op werkdagen overdag
rijdt de lijn zelfs elke 10 minuten rijden
tussen Haarlem en Uithoorn. Alle ritten
rijden de gehele route. In Hoofddorp is de
route gewijzigd. De lijn rijdt in Hoofddorp,
tussen het station en het Burgemeester
van Stamplein, niet langer via bedrijventerrein Beukenhorst West maar via Graan
voor Visch.

Wijzingen lijn 126
In het programma van eisen is niet voor
alle lijnen geëist dat de routering ongewijzigd blijft. De gedacht hierachter is
Dienstregeling Utrecht Noordwest / dat vervoerders die inschrijven op het
wijzigingen per december 2008
openbaar vervoer enige vrijheid moeten
Connexxion heeft de nieuwe openbaar hebben om een zo goed mogelijk aanbod
vervoer concessie provincie Utrecht te kunnen doen. Voor de lijn 126 heeft
Noordwest gewonnen. Het vervoerplan Connexxion een andere route geoffreerd.
van Connexxion is bekend. Dat vervoer- Deze route is in Mijdrecht niet langer de
plan wordt momenteel uitgewerkt tot volledige route, maar zal gelijk aan de
een dienstregeling. Onderstaand zijn de route van lijn 142 via de Margrietlaan en
hoofdpunten uit dat vervoerplan weerge- Anselmusstraat gaan. Verder zal de bus
geven.
niet meer via de Baambrugse Zuwe gaan
Lijn 121: Dit is een nieuwe verbinding tus- rijden maar via de N201. Beide wijziginsen Mijdrecht, Vinkeveen en Hilversum gen zijn erop gericht dat de lijn een meer

Lijn 141 Mijdrecht – Woerden.
Het voornemen van Connexxion is om
vanuit Wilnis via de Veenweg naar het bedrijventerrein te rijden. Dit betekent een
verbetering voor werknemers uit Woerden.
Echter, de Veenweg is gecategoriseerd als
een verblijfsgebied binnen de bebouwde
kom en zal als 30 km weg worden uitgevoerd. De eerste bewonersavond heeft
hier reeds over plaatsgevonden. In principe is het niet gewenst om een buslijn door
een verblijfsgebied te laten rijden. Ook de
bewoners hebben aangegeven hier geen
voorstander van te zijn.
Reeds tijdens het aanbestedingsproces
heeft Connexxion de gemeente gevraagd
of rijden via de Veenweg mogelijk is. Hierop is gereageerd dat dit niet mogelijk is
omdat de weg een verblijfsgebied is. Het
is daarom opmerkelijk dat dit voorstel
toch op deze manier in het vervoerplan is
Overeenkomst Randstadrail/lijn 140
opgenomen. Inmiddels heeft Connexxion
Zoals hiervoor weergegeven gaat de bus- het verzoek nogmaals per brief naar de
lijn 140 niet langer door naar Utrecht, gemeente verzonden. Hierop zal de gemaar zal deze aansluiten op de trein in meente negatief antwoorden. Als alternaBreukelen, waar de reizigers worden ge- tief kan worden gedacht aan een route via
acht over te stappen. Het inkorten van lijn de N212 / Mijdrechtsedwarsweg. Het na140 en het aansluiten op het treinstation deel daarvan is echter dat de loopafstand
Breukelen komt voort uit de “Overeen- voor inwoners uit Wilnis zal toenemen. Die
komst Treindienst Breukelen - Utrecht afweging zal nog moeten plaatsvinden.
Centraal” welke op 18 april 2006 gesloten
is tussen NS Reizigers, de prov. Utrecht, Kwaliteitsverbetering bushalten
de gemeente Utrecht en het Bestuur Re- Om te komen tot een voortvarende aangio Utrecht. De gedachte van die over- pak van de verbetering van kwaliteit en
eenkomst is dat de frequentie van de trein toegankelijkheid van de bushaltes in de
omhoog gaat en dat er gelijktijdig bus- provincie, stelt de provincie Utrecht een
diensten die parallel aan de betreffende procedure voor waarbij voorbereiding en
treinverbinding lopen worden opgeheven uitvoering plaats vinden in opdracht van
de provincie. De gemeente zal hier 20%
Eens in de acht jaar kunnen openbaar (ingekort).
vervoerbedrijven inschrijven op het open- Deze goede aansluiting op de trein in van de kosten aan bijdragen. Dit komt
baar vervoer in de regio. In de regio ten Breukelen is een belangrijke wens uit neer op € 125.000,- (inclusief opslag i.v.m.
noorden van Mijdrecht is de nieuwe pe- het gemeentelijke beleidsplan Verkeer en prijspeil en i.v.m. urenbesteding en onverriode per december 2007 ingegaan (uit- Vervoer. Naast de voordelen kent de wijzi- wachte kosten). In totaal zullen circa 40
voerder is Connexxion). In de regio waar ging echter ook een aantal nadelen. Onze halten worden aangepakt.
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Martin Verrips schrijft een
‘Amazing’ voorstelling
Vinkeveen - Martin Verrips schrijft
en regisseert opnieuw een voorstelling voor de Vinkeveense toneelvereniging ALTOVI. Tweemaal eerder
maakte hij een voorstelling met de
ingrediënten zang, spel en live muziek. Het enthousiaste publiek heeft
hem doen besluiten dit nog eens te
doen, maar dit keer in het decor van

een bruine kroeg en de mogelijkheid
voor het publiek om mee te zingen.
Een unieke voorstelling, nooit eerder door ALTOVI op de planken gebracht, maar belooft gegarandeerd
een oergezellig samenzijn.
‘Amazing Altovi’ wordt gespeeld op
de zaterdagavonden 8 en 22 november (aanvang 20.15 uur), maar

ook op de zondagmiddagen 9 en 23
november (aanvang 14.30 uur).
Alle voorstellingen vinden plaats in
De Boei in Vinkeveen en kaarten
kunt u nu al reserveren via:
altovi@zonnet.nl
Binnenkort wordt u op de hoogte
gebracht van de voorverkoopadressen.

Een swingend Vlinderbos
met een klassieke knipoog
Wilnis - Afgelopen donderdag was
het zover. Na veel oefenen en repeteren konden de kinderen van het
Vlinderbos hun kunsten vertonen
tijdens de muziekavond.

Burgernet spreekt aan:
in een paar dagen 1282
aanmeldingen!
Regio - Begin oktober hebben de
inwoners van Breukelen, De Ronde
Venen en Maarssen een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om deelnemer van Burgernet
te worden.
Direct hebben zich al 1282 mensen aangemeld. Gemeenten en politie zijn aangenaam verrast door dit
grote aantal enthousiaste deelnemers dat zich al binnen enkele dagen gemeld heeft. De nieuwe deelnemers versterken de 1437 Burgernetdeelnemers in Nieuwegein.
Burgernet is een telefonisch netwerk van gemeente, politie, bewoners en bedrijven. Deelnemers ont-

vangen een burgernetoproep vanuit
de politiemeldkamer wanneer bijvoorbeeld een verdacht of vermist
persoon of een voertuig wordt gezocht. Deelnemers ontvangen een
telefoontje of SMS-bericht.
Projectleider Reinier van Eck: “Burgernet spreekt mensen duidelijk
aan. Het is een manier om daadwerkelijk zelf betrokken te zijn en bij te
dragen aan de veiligheid in je eigen
omgeving. We verwachten dat nog
veel meer mensen zich aanmelden.”
Aanmelden en informatieavond
Aanmelden kan te allen tijde via de
website: www.burgernet.nl. Mensen

die zich hebben aangemeld in Breukelen, De Ronde Venen of Maarssen
krijgen een uitnodiging voor een informatieavond in november.
In Nieuwegein bestaat Burgernet al
enkele jaren. Ook hier kunnen bewoners zich nog steeds aanmelden
voor Burgernet.
Meer weten?
Op www.burgernet.nl is het laatste
nieuws en zijn de meest gestelde
vragen en antwoorden te vinden.
Maar belangstellenden kunnen ook
rechtstreeks contact opnemen met
de relatiebeheerder bij één van de
deelnemende gemeenten.

Een gevarieerd programma van
zang, dans, muziek en theater verzorgd door kinderen van groep 1
tot en met 8. Presentator Wim leidde het enthousiaste publiek als een
rondreis in de tijd door het programma. Hij nam het publiek mee van
Volendam, via Zeeland naar België
en weer terug naar Volendam en af
en toe de geschiedenis in. Swingende liedjes en dansjes werden afgewisseld met een klassieke klank van
piano en blokfluit.
Eén van de toppers (er werd een
nummer van Gerard Joling gezongen) verbleekte bij de toppers van
het Vlinderbos. Iedere artiest kreeg
daarvoor natuurlijk een welverdiende oorkonde. Met het laatste
nummer ‘Don’t stop me now’ zette ‘Queen’ Merith de zaal op zijn
kop. Het was een mooie avond die
de sterren van het Vlinderbos deed
stralen. Juf Ineke, juf Corine, Ingeborg, Myra , Edith, Wim en Erik, bedankt voor deze mooie avond.

Conciërge Hen Verlaan
viert zestigste verjaardag
Kinderboekenweek bij
Pijlstaart weer erg gezellig
Vinkeveen - Ook dit jaar was er
weer genoeg te beleven op de Pijlstaartschool in Vinkeveen tijdens
de jaarlijkse kinderboekenweek.
Woensdag 1 oktober werd de kinderboekenweek, dit jaar in het teken van poëzie, geopend door alle
leerkrachten die op het podium een
gedicht ten gehore brachten. Op de
avond van 9 oktober kwamen alle
kinderen weer op school om aan de
slag te gaan met rijmen en dichten.
Voor alle kinderen waren er activiteiten en natuurlijk konden de kinderen leuke nieuwe boeken kopen.
Ook werd er lekker rondgesnuffeld
tussen de tweedehandsboeken.
Natuurlijk was er ook dit jaar weer
een spannende voorleeswedstrijd.
Deze is gewonnen door Nanou van
Iersel uit groep 8. Vrijdag hebben
ze de kinderboekenweek met elkaar afgesloten. De winnaars werden bekend gemaakt en in het zonnetje gezet. Kortom: een geslaagde
week met veel mooie en spannende
gedichten van de kinderen.

Vinkeveen - Donderdag 9 oktober jl. vierde Hen Verlaan, conciërge op PCB De Schakel, zijn zestigste verjaardag. Dat kon de school
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. En dat gebeurde ook niet,
want het werd een feestelijke dag
vol verrassingen
In alle vroegte om 7 uur ’s morgens
kwam Hen nietsvermoedend de
school binnenlopen.
Maar hij was nu niet de enige die
op dit vroege tijdstip op school was.
Het hele team van De Schakel was

aanwezig om Hen te verrassen met
een champagne ontbijt. Hij werd er
stil van.
Maar hij verdient het om een keer
een dag in het zonnetje gezet te
worden. Elke dag weer zorgt hij voor
liters overheerlijke koffie en thee,
verzorgt kopieerwerk, repareert allerhande zaken en let erop dat de
school en het plein netjes blijven.
Als het even kan helpt hij zelfs kinderen met kleine reparaties aan
hun fiets, zodat zij weer veilig naar
huis kunnen. Kortom, Hen Verlaan is
echt een onmisbare ‘schakel’ in de
school.

Ook de leerlingen waren Hen niet
vergeten. Zij kwamen groep voor
groep langs met leuke en creatieve cadeaus. Hen werd uitgeroepen
tot ‘Kanjer van de week’. Hij kreeg
zelfgemaakte slingers en een palmboom. Daarnaast ontving hij van het
team, de leerlingen en ouders een
mooie financiële bijdrage zodat hij
een goede autoradio/cd-speler kan
kopen. Het was een geslaagde feestelijke dag.
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Stichting VSV steunt
project in Kenia
Regio - Dick van Pouderoijen heeft
kortgeleden, tijdens zijn verblijf in
Kenia, namens de Stichting Voetbal
Samenwerking Vechtstreek (VSV)
een cheque van 350 euro overhandigd aan Jackson Boge Ominde,
voorzitter van KASFOOC. Met HIV/
AIDS besmette weeskinderen en
eenoudergezinnen zijn een groeiend probleem in Kakamega District
in Kenia. Jackson Boge Ominde is
Food Security Programme gestart

om deze problemen aan te pakken.
Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de zekerheid op voedsel
waarbij de gezinnen wordt geleerd
zelf hun voedsel te verbouwen. De
vrijwilligers van KASFOOC helpen
op dit moment 10 eenoudergezinnen
en 30 weeskinderen met kleding en
onderwijs en ondersteunt bij de opvoeding. Het programma wordt ondersteund door de Stichting VSV. De
Stichting VSV heeft o.a. tot doel om

wedstrijdvoetbal, evenementen en
opleidingen te organiseren ten behoeve van de jongste leeftijdscategorie voor jongens en meisjes. VSV
werkt nauw samen met de KNVB en
de verenigingen in de regio v.v. CSW
(Wilnis), SV Hertha (Vinkeveen), v.v.
Kockengen (Kockengen), VIOD
(Tienhoven), v.v. D.O.B. (Nigtevecht),
O.S.V. NITA (Nieuwer ter Aa), S.V. de
Vecht (Loenen a/d Vecht), FC. Breukelen (Breukelen).

HVM ME 1 Herfstkampioen
Mijdrecht - Het dit jaar nieuw ingevoerde selectiebeleid voor de E-junioren bij hockeyvereniging Mijdrecht
heeft nu al een heel positief resultaat! Een recordaantal HVM teams
is herfstkampioen geworden en de
kinderen hebben meer lol in het
spelletje dan ooit.
De meisjes E1 zijn afgelopen zaterdag herfstkampioen geworden in de
(hoogste) 1e klasse! Alle wedstrijden werden gewonnen.
In dit geval bleken de laatste loodjes
het zwaarst. De eerste wedstrijden
werden met grote cijfers gewonnen
maar vorige week moest gespeeld
worden tegen Amsterdam; na een
prachtige wedstrijd werd met 31 gewonnen van het Ajax van het
hockey.
Afgelopen zaterdag was het erop of
eronder tegen medekoploper Pinoke! Ook geen kleintje in hockeyland.
De meiden van HVM waren enorm
gemotiveerd. Vakanties waren uitgesteld en de dames waren extra
vroeg naar bed gegaan om optimaal
te kunnen presteren.

Fluitsignaal
Gelijk vanaf het fluitsignaal bleek
dat HVM wellicht iets te gespannen en ‘eager’ was. Ze lieten zich
in de verdediging drukken en kwamen niet tot de vloeiende aanvalspatronen die de coaches er zo zorgvuldig hadden ingeslepen. Binnen
tien minuten stond er dan ook een
2-0 stand voor Pinoké op het bord.
De meiden van HVM rechtten hun
rug en na een enkele defensieve
omschakeling kon HVM langzaam
het initiatief overnemen. Met enorme inzet en wilskracht resulteerde
dit in de 2-1 en 2-2. Op dat moment
dacht HVM even te kunnen ademhalen maar Pinoké was messcherp
en schoorde direct 3-2. HVM keek
weer tegen een achterstand aan…
De grote vraag was of ze deze klap
te boven zouden komen. De meiden deden echter of er niets aan de
hand was en gingen weer op zoek
naar de gelijkmaker en jawel enkele
minuten voor de rust werd het 3-3.
HVM vierde dit doelpunt alsof ze al
gewonnen had. In de rust werd de
tactiek nog eens doorgesproken en

werden de meiden op hun taak gewezen. Vol zelfvertrouwen ging HVM
weer het veld in. De gehele tweede
helft was HVM duidelijk beter en er
werden diverse kansen gecreëerd
maar het beslissende doelpunt wilde maar niet vallen… Zoals zo vaak
dreigt het doelpunt dan aan de andere kant te vallen. De counters van
Pinoké waren levensgevaarlijk maar
uitstekend verdedigend werk van
HVM voorkwam de onverdiende
voorsprong van Pinoké.
Vijf minuten voor tijd kwam dan de
verlossende treffer na een uitstekende combinatie over vele schijven. 4-3 voor HVM! Terwijl de vele meegereisde supporters nog
knap zenuwachtig werden, wisten de HVM meiden stand te houden en het dik verdiende kampioenschap binnen te halen. Merel
Grobben, Emma Melenhorst, Dagmar Ort, Heleen Rooyakkers, Hester
de Vroet, Sydney Wessels, Julia van
Wijngaarden, Micheline Zwager en
de coaches Frank Zwager en Johan
de Vroet van harte gefeliciteerd!

Jeugdig De Vinken B1 redt
het niet
Vinkeveen - Na de mooie overwinning van De Vinken B1 op het sterke Amsterdamse Blauw-Wit B1 (53) wachtte afgelopen zaterdag de
strijd tegen buur Atlantis B1. In de
heenwedstrijd waren de korfballers uit Mijdrecht nipt de sterkste
(5-4) geweest. De verwachting was
dat ook deze keer de strijd gelijk op
zou gaan. Dit ondanks het feit dat
de Vinkeveners de afgelopen weken
geplaagd werden door tal van blessures. Zo waren Nicky Kroon, Nelly Huizinga en Johan Huizinga deze keer niet van de partij. Zij werden vervangen door Emese Kroon,
Eva Hemelaar en Jelle Mul. Alledrie
spelers uit de C1 die net hun wedstrijd met maar liefst 14-0 hadden
gewonnen.

De Vinken trad aan in de nieuwe
shirts van de nieuwe sponsor Sport
Medisch Centrum De Bron uit Vinkeveen. In de eerste helft ging de
strijd gelijk op. Annick Stokhof
bracht De Vinken B1 via een strafworp op voorsprong. Maar al snel
bracht Atlantis de stand op gelijke
hoogte. Voor rust bleef het stuivertje
wisselen. Eerst was het Atlantis dat
op 1-2 kwam, vervolgens waren het
Mark de Haan en Thijmen van Veen
die De Vinken B1 via een doorloopbal en een afstandschot op een 3-2
voorsprong brachten. Voor rust echter bracht Atlantis de score weer in
evenwicht: 3-3.
Koek
Na de rust was de koek op voor de

kleinere en fysiek minder sterke
Vinkeveners. Er werd te gehaast gespeeld en geschoten.Atlantis daarentegen buitte haar lengtevoordeel
goed uit en bleef de ploeg uit Vinkeveen onder druk zetten.
De Vinken B1 kreeg het moeilijker
en moeilijker. Sterker nog, in het
laatste half uur werd er niet meer
gescoord.
De tegenstanders daarentegen
scoorden nog vijfmaal. Na 3-8 klonk
het eindsignaal. Al met al een nederlaag waar niet veel op af te dingen viel.
De komende weken is De Vinken B1
vrij en kan zich dan gaan voorbereiden op de zaalcompetitie. Met dan
hopelijk weer een compleet team.

HVM-Hockeymeiden D2
in het nieuw!
Mijdrecht - Zaterdagochtend vroeg
werden de meiden van de D2 van
HVM verrast met een nieuwe outfit. Ze stonden te trappelen om naar
Beverwijk te vertrekken om hun laatste partij voor de vakantie te spelen, toen op het parkeerterrein nieuwe shirts en trainingsjasjes werden
uitgereikt. De meiden hebben zich
natuurlijk meteen in de auto’s verkleed. Eenmaal aangekomen in Beverwijk werd niet alleen eerst warmgelopen en de tactiek doorgesproken, maar natuurlijk ook een teamfoto gemaakt. Dit bleek het begin te
zijn van een heel mooie ochtend.

De meiden speelden fel en geconcentreerd en met goed spel kwamen
ze vaak gevaarlijk voor het doel. De
schoten kwamen jammer genoeg
steeds tegen de voeten van de keeper aan. De tegenstanders konden
ook een aardig balletje slaan, maar
kwamen door HVM’s strakke verdediging en een paar prachtige reddingen van haar keepster niet aan
scoren toe. Na vele pogingen lukte het HVM om er nog voor de rust
0–1 van te maken. Niet lang na dit
doelpunt klonk het rustsignaal. De
kist appels werd snel leeggegeten
en de puntjes werden door de trainer/coach nog even op de i gezet.
Na de rust ging de Mijdrechtse trein
echt lopen en kwam er stoom uit de
hockeyschoenen. Het werd uitein-

Staand van links naar rechts: Iris, Lisanne, Nina, Romy en Esley
Zittend van links naar rechts: Isabelle, Merith, Mara en Laura
Liggend de keepster Romy
delijk 1–6. Ongeslagen, sterker nog
met alleen maar overwinningen, de
voorcompetitie beëindigen, proficiat dames! Dit belooft wat voor de
herfstcompetitie!
Hans en Joseé Kranenburg van

Schadenet Kranenburg Mijdrecht,
bedankt voor de nieuwe tenues,
ze staan de meiden super! Met
de nieuwe tenues staan ze al, nog
voordat er een bal geslagen is, met
1–0 voor!

Jongens 8 van HVM D1
zijn kampioen
Mijdrecht - Na veel trainen (twee
keer per week) onder de bezielende leiding van Thom Fokker, waarbij op de maandagen aan de conditie werd gewerkt en op de vrijdagen aan speltechniek en tactiek, is
jongens 8D1 van Hockey Vereniging

Mijdrecht erin geslaagd om als eerste in de poule te eindigen. !

ders waren al bang voordat ze op
het veld stonden.

De doelpunten vlogen de tegenstanders om de oren.
Uitslagen als 10-0 en 8-1 kwamen
regelmatig voor en de tegenstan-

De fysieke en mentale druk van
J8D1 was gewoon te hoog voor de
Kikkers, Fit, Amsterdam, Abcoude
en Hurley.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het nieuwe kaartseizoen van K.J.C. Onder Ons is dinsdag 7 oktober weer gestart met een
nieuwe competitie. Miep Haak wist
met 5372 punten de hoogste score te halen, Bep Schakenbos 2e

met 5341 punten, 3e Edwin van der
Schaft met 5333 punten, 4e Ruud
van der Schaft met 5176 punten, 5e
Martien de Kuijer met 5071 punten.
De poedelprijs ging naar An van de
Meer met 3656 punten.

Onder Ons kan nog nieuwe leden
erbij hebben, de kaartavonden zijn
op dinsdagavond in het Meertje aan
Achterbos 101 in Vinkeveen. nadere informatie is verkrijgbaar bij Berto
Blom, telefoon 0297-265566.

Jasper, Pepijn, Dennis, Jasper, Dirk, Pascal, Olivier, Hugo & Wouter gefeliciteerd
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Argon Hollandia
doelpuntloos
Mijdrecht - Bij de wedstrijd tussen
Hollandia en Argon waren veel successen uit het verleden op het veld
te vinden, de ploegen waren in de
voorgaande seizoenen kampioen in
de hoofdklasse. In de huidige editie zijn beide teams voorlopig nog
gedoemd tot het achtervolgen van
koplopers Westlandia en VVSB, die
in de eerste fase van de competitie heel weinig punten hebben verloren.
De wedstrijd was er een tussen twee
ploegen, die weinig voor elkaar onderdoen en dus waren de kansen
dun gezaaid. Maar na 7 minuten was
er wel een heel goede scoringskans
voor Argon toen Michael van Laere een goede actie afsloot met een
trekbal op Rawley Rozendaal, maar
de inzet van de kersverse vader miste de nodige vaart en dus kon doelman Sijm alsnog redden. Halverwege de eerste helft weer enkele mogelijkheden voor Argon, maar Thabiso van Zeijl kopte op een voorzet van Michael van Laere over, terwijl Kelvin de Lang na een voorzet
van dezelfde Van Laere de bal vanaf de rand van het strafschopgebied ook niet voldoende vaart mee
wist te geven om tot scoren te komen. Doelman Niels Verhaar moest
in de eerste helft uitsluitend attent
zijn bij vrije trappen van de thuisploeg, maar meer dan een enkele van richting veranderde inzet leverde dit niet op en Verhaar liet zich
daar niet door verrassen. In de laatste minuten voor rust nog weer een
paar behoorlijke kansen voor Argon:
eerst onderschepte Thabiso van Zeijl een slechte uittrap van doelman
Sijm, maar alleen voor de doelman
wilde hij het met een lob te mooi
doen en daarom kon de keeper zijn
fout herstellen, daarna toonde de
doelman van de thuisploeg zijn reactiesnelheid bij een goede kopbal
van Michael Kentrop en hield daarmee de score dubbel blank bij de
doelwisseling.
Het eerste kwartier na rust was
overduidelijk voor de gastheren, die
ook enkele doelkansen kregen.

Vrije trap
Een vrije trap van Duijn ging voor
het doel langs, een fraaie omhaal
van Pengel verdween over de doellat en doelpogingen van Vriend en
van Dijk werden geblokt. Daarna
bracht trainer Marcel Keizer Patrick
Lokken in en de wedstrijd kwam
weer in evenwicht en de kansen
keerden weer ten gunste van Argon. Van Zeijl kopte echter over, van
Laere zag in een scrimmage nadat
doelman Sijm de bal had losgelaten teamgenoot Rozendaal over het
hoofd en schoot uit de draai naast
en werd bij een volgende doelpoging net op tijd de voet dwarsgezet.
Een kwartier voor tijd een tegenvaller voor Argon, toen Thabiso van Zeijl bij een doelkans op de rand van
het strafschopgebeid te lang weifelde en de bal door Pengel afgenomen zag worden.
In zijn jeugdige enthousiasme bracht
hij daarna de tegenstander van achteren ten val en niet altijd even consequent leidende Huizinga deed in
dit geval de begrijpelijke greep in de
achterzak en Argon moest met tien
man verder.
Dat ging de ploeg nog goed af en
Patrick Lokken was met een volley
net naast nog dicht bij de winnende treffer, maar in blessuretijd leek
de thuisploeg toch nog met de winst
te gaan strijken, toen de bal na een
vrije trap door een dichtbevolkt
strafschopgebied richting verste
hoek werd gestuurd, maar de goed
opgestelde Rory van Gulik hielp zijn
doelman in deze situatie en voorkwam deze treffer, zodat beide ploegen met een doelpuntloze puntendeling genoegen moesten nemen.
Desondanks stijgt Argon naar de
derde plek op de ranglijst, al is de
achterstand op koploper Westlandia
wel opgelopen tot 5 punten.
Zondag speelt Argon voor de districtsbeker uit bij De Meteoor in Amsterdam, zondag 26 oktober komt
Haaglandia/SW naar Mijdrecht voor
de volgende competitieronde.

Prima derde plek voor
HVM meisjes A1

Mijdrecht - Zaterdag 11 oktober
speelde de meisjes van de A1 uit
Mijdrecht hun laatste wedstrijd in
de voorcompetitie. De meisjes van
de Reigers waren dit keer de tegenstanders. In de voorbereiding
van het seizoen hadden ze al kennisgemaakt met de Reigers, alleen
speelden de dames toen tegen de
A1, en dit keer was het de A2 waar
ze het tegen op moesten nemen.
Reigers stond onderaan in de poule, en Mijdrecht deed nog mee voor
de 3de plek. Als er gewonnen werd,
was dat zeker. De dames waren
goed gemotiveerd. En gelukkig kon
Mireille van Breukelen haar rentree
maken op het hockeyveld. Mijdrecht
miste een aantal speelsters, waardoor het maar weinig wissels had.
En dus zou het een zware wedstrijd
worden. Gelukkig begon Mijdrecht
sterk aan de wedstrijd en was het
binnen één minuut al 1-0 voor
Mijdrecht. Lindsay Velthuis kon de
bal prima binnentikken na een mooi
opgezette counter. Iedereen zat lekker in zijn spel en de Reigers had
er weinig aan toe te voegen. Fysiek
waren de dames uit Hoofddorp sterker, ze gebruikten veel meer hun lichaam in de duels en waren feller
aan de bal. Mijdrecht lost dit technisch goed op, met snelle acties
langs de buitenkanten op volle snelheid werd er prima aangevallen. En
Mijdrecht kreeg dan ook vele kansen.
Na 7 minuten was het na goed voorzetten van Lindsay Velthuis, Suzan
de Graaff die de 2-0 op het scorebord kon zetten. Dit smaakt naar
meer dachten ze blijkbaar, even
werd er aangezet en met goed overspelen was het Mijdrecht dat maar
bleef aanvallen en aanvallen. De
voorstopper Floor Rehbach kon prima mee opschuiven en zo voor extra gevaar zorgen aan de kan van
Reigers. In de 12de minuut was het

Atalante wint van Martinus

Atalante Oudenallen
D2 op dreef
Vinkeveen - Vrijdag speelde Oudenallen D2 haar derde wedstrijd.
Na twee verloren partijen waarin
de dames nog niet echt lekker op
dreef waren gekomen was het zaak
toch een keer die puntjes (op de i)
te pakken. De Oudenallen dames
komen weer uit in het Amersfoorte (sterke) district en na een degradatie vorig seizoen net aan te hebben vermeden, is het zonder super
routinier Loes Kuyper best een uitdagende klus. Een coach was er deze keer wel: diezelfde Loeps Kuyper.
Inge Bakker en Marjan Blenk waren
er niet, maar rising D3 star Annike
van Kouwen was gevraagd na haar
eigen wedstrijd back-up te zijn.
De tegenstander was Oberon uit
Weesp, een sympathiek team met
twee lange aanvalsters en zoals de
Vinkeveensen nog wisten van vorig
seizoen, ook wat fanatieke minder
lange aanvalsters. De twee wedstrijden vorig seizoen hadden de Atalante dames verloren, Oberon eindigde als 5de en Atalante werd uiteindelijk 9de. Serieuze tegenstander
dus. Maar dat zijn ze eigenlijk allemaal.
Na even wennen begon het aan
Vinkeveense kant te draaien. Er
werd goed geserveerd en gespeeld
en niet meer zoals vorige twee wedstrijden met te veel persoonlijke
fouten. Stuk voor stuk ging het beter. Tineke van Oudenallen scoorde vele punten op de buitenkant,
ze maakte een mooie comeback na
haar relaxte honeymoon. Echt weer
helemaal terug van weg geweest,
lekker hoor. Natalie Jansen liet ook
meerdere malen van zich horen. Ze
kan heerlijk slaan op de buitenkant,
maar was de afgelopen wedstrijden
nog niet lekker in haar spel gekomen. Deze wedstrijd wel, keiharde smashes, zelfs vanaf de 3 meter
lijn. Die eerste set ging het gelijk op,
er werd lekker gestreden. In de 20
stonden de Oudenallen dames aanvankelijk achter maar verdeler An-

nemarie Bakker serveerde een mooi
rijtje en zo pakte de thuisploeg de
eerste set met 26-24.
Smashes
In set 2 kwam Annemarieke in het
veld op de diagonaal, natuurlijk ook
super gebrand om eens mooi een
paar smashes op het terrein van de
tegenstander te rossen. En met succes, ze kwam heerlijk op dreef. En
“op dreef” dat is echt het kenmerk
van deze wedstrijd. Zoals het de
eerste 2 wedstrijden meerdere malen tegen zat, ballen net aan uit (of
heel erg duidelijk uit), zo ging het nu
allemaal als een trein. Gezegd moet
wel dat Oberon niet meer de zelfde
was als voorheen. Ze maakten veel
fouten aan het net en achterin konden we vaak simpel de vloer vinden in hun verdediging. Ook de service van de Atalante dames maakte
meer directe punten dan voorheen.
Jet Feddema speelde een mooie
wedstrijd, ze is altijd al pittig maar
was nu superpittig met veel slimme
tweede balletjes verrassend over
het net in het middengat of juist in
de hoeken achterin. Bijna altijd prijs,
en dat zijn altijd punten met humor.
Met 25-14 en 25-16 werden de 2
sets vrij soepeltjes gepakt.
De laatste set was weer spannender. Aanvankelijk een achterstand,
maar toen toch weer goed bijgehaald, door de pittige inzet van gele team. In de twintig ging het zeer
spannend gelijk op en in de fanatieke strijd waarbij Petra de Bruin en
Annemarie Bakker beiden een balletje bij het net probeerden door te
tikken kwam Petra verkeerd terecht
en blesseerde haar enkel. De stand
was toen 24-24. Na wat roerigheid
werd Annike van Kouwen ingewisseld en speelde foutloos. Het laatste
punt werd gemaakt door een direct
servicepunt. 26-24 gewonnen, en 5
wedstrijdpunten in de pocket.

dan ook Lindsey Minnaard die de
bal nog net voor de lijn kon binnentikken.
Goal
Na een prima actie van Lindsay
over de linkerkant samen met Hannah Schutte, 3-0 Nog binnen diezelfde minuut kon Suzan de Graaff
haar tweede goal aantekenen, 4-0.
Mijdrecht was moe, en dat was ook
te zien, aan het einde van de eerste helft was het juist Reigers dat
gebruik maakte van de conditionele domper voor Mijdrecht. En binnen een paar minuten scoorde ze
twee keer. 1 maal uit een strafcorner, door een dekkingsfout en ander maal uit een goed uitgespeelde aanval over rechts, 4-2. Reigers
voelde dat er meer in zat, maar kon
voor rust niets meer doen. Mijdrecht
daarentegen wel. Het was opnieuw
Suzan die haar derde goal van de
‘’avond’’ maakte en zette een 5-2 op
het scorebord. Mijdrecht had weer
wat ruimte, en kon lekker combineren. In de rust kregen de meiden te
horen dat ze feller de duels moeten
spelen, en ook best eens een duw
mogen geven. Het was allemaal te
‘’lief’’ en ze lieten het maar gebeuren. Maar gelukkig was iedereen
het met de coaches eens dat ze dit
niet meer moesten weggeven.
Gelukkig was het na rust gelijk raak,
en schoot Mijdrecht de winst veilig.
Het was Lindsey Minnaard die haar
tweede goal aantekende na prima
voorbereidend werk van Lindsay
velthuis en Monique Kraan, 6-2. Dit
moesten ze niet meer weggeven.
Helaas werd er verder niet meer gescoord in de tweede helft. En zakte
Mijdrecht juist een beetje in. Maar
de verdediging stond als een huis
met Maaike en Floor, en dus kon
Reigers niet meer scoren. De eindstand was dan ook 6-2. En Mijdrecht
neemt een derde plek in, in de poule van de voorcompetitie. Tevreden,
maar ze kunnen veel meer!

Vinkeveen - Op maandag 6 oktober speelden de mannen van A-Side Atalante uit tegen Martinus. Dit
team uit Amstelveen bestaat uit louter geroutineerde spelers die in het
verleden op een hoog niveau gespeeld hebben. De sluwheid is nog
steeds aanwezig bij de heren uit
Amstelveen maar de A-Side mannen van Atalante wisten daar op de
juiste momenten wel raad mee. Met
een 1-3 overwinning vertrokken de
Vinkeveners huiswaarts.
Met een beperkte bezetting begonnen de heren van Atalante aan de
wedstrijd. Met de inmiddels overgehevelde Sven Pothuizen uit H2 en
Tino van het Hoenderdaal als 7de
speler begonnen de mannen aan
de wedstrijd. Coach Martijn de Vries
wees de A-Side mannen op de leeftijd van de tegenstander. Hier viel
wel iets te halen volgens hem. Atalante startte voortvarend en direct
werd een kleine voorsprong genomen. De serve pass en rally pass lagen redelijk constant, beter dan in
de voorgaande wedstrijd. Atalante
zocht de ruimtes direct achter het
blok en in de hoeken achterin met
plaatsballen en op de harde aanvallen moesten de Amstelveners ook
menigmaal het antwoordt schuldig
blijven. Dit resulteerde in een 18-25
setwinst.
In de 2de set waren de teams meer
aan elkaar gewaagd. Hierdoor ontstond een spannende 2de set die
gelijk opging. Martinus kreeg duidelijk meer grip op de wedstrijd en
Atalante keek gedurende de 2de set
tegen een kleine achterstand aan.
Een spannende inhaalrace volgende en de A-Side equipe kwam langzaam dichterbij. De heren uit Vinkeveen zaten duidelijk in de bekende
“flow” want langzaam maar zeker
gingen zij over Martinus heen. Een
22-25 setwinst betekende het tweede Vinkeveense punt deze avond.

de jeugdleiders en u kunt zich voorstellen dat de eerste schaatsmiddag
erg gezellig en geslaagd was.
De huidige generatie jeugdschaatsers heeft niet of nauwelijks op natuurijs geschaatst. Toch zal het een
keer weer een ijswinter zijn. Het is
dan ook erg leuk en handig als de
kinderen enige ijservaring hebben.
Daarnaast is het en leuke aanvulling voor het skeeleren in de zomer.
Bij IJsclub Nooitgedacht hebben
ze nog plaats om uw kind te leren
schaatsen. De schaatslessen zijn elke week op de Jaap Edenbaan van
16.55 tot 17.55 uur. Is uw kind tussen
de 6 en 12 jaar, neem dan gerust
contact op voor meer inlichtingen
en voor opgave met Luciën Wolvers,
tel: 0297-282156. Er zijn nog enkele
plekken beschikbaar!

In de 4de set werden de ruggen
weer gerecht door de Vinkeveners.
Deze set wilde de Vinkeveners weer
winnen. De 3de set was onnodig
verloren. Atalante begon sterk aan
de 4de set. De wil om te winnen was
er weer en dit was duidelijk te zien.
Een gaatje van 5 punten werd geslagen en Atalante hield geruime
tijd dit gaatje met Martinus. Een
moment van verslapping volgde en
Martinus rook bloed.
Puntje voor puntje liep Martinus
in, wat resulteerde in een geweldige ontknoping in deze bijzonder
sportieve wedstrijd van beide kanten. Atalante mocht zich de gelukkigste prijzen in de afwerking, want
zij pakte de set met 23-25. Door dit
resultaat kunnen de A-Side mannen 4 punten bijschrijven en stijgen
zij weer een aantal plaatsen op de
ranglijst.
Op dit moment is nog niet duidelijk
wanneer de volgende wedstrijd gespeeld gaat worden. Deze staat voor
17 oktober op de rol, maar wellicht
wordt deze wedstrijd verplaatst.

Atlantis 1 wint met grote
cijfers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
trad het eerste van Atlantis in een
thuiswedstrijd aan tegen de onderste uit de poule, Reflex 1 uit Woerden. Na de wedstrijd vond ook de
door de selectie van Atlantis georganiseerde KiKa Doelpunten Sponsor Actie plaats. Veel publiek en een
lekker weertje zorgden bij voorbaat
al voor een goede sfeer en het door
Pimentel Fasteners bv gesponsorde team deed daar nog een schepje bovenop. Een goede eerste helft
met veel doelpunten aan de kant
van Atlantis, maakte dat uiteindelijk
de twee punten terecht in Mijdrecht
bleven.
Atlantis startte in de gebruikelijke opstelling met in de eerste aanval Jacco van Koeverden Brouwer,
Mark Goverse, Lisanne van Doornik
en Chantal Poolman en in de eerste verdediging Jelmer Steen, Pim
de Munter, Masha Hoogeboom en
Sandra Pronk. De wedstrijd werd
goed begonnen. Goed uitgespeelde kansen van het eerste aanvalsvak leidde direct tot een 2-0 voorsprong. Reflex had moeite met de
manier van verdedigen van Atlantis en kwam moeilijk tot echt uitgespeelde kansen. Atlantis daarentegen zette zijn aanvallen verzorgd neer en wist vervolgens ook
de korf goed te vinden. Het vertrouwen groeide en dit was terug te zien
in de wedstrijd en de soorten doelpunten. Zo wist het eerste verdedigingsvak van het vlaggenschip van
Atlantis een eerder deze week getrainde openingsbal uitstekend uit
te voeren, met een mooi doelpunt
tot gevolg. Kortom, het publiek kon
genieten van een leuke eerste helft
en met een stand van 12-2 op het

Zomerse omstandigheden
bij Jeugdschaatsen
Nooitgedacht
Regio - De week ervoor regende
het nog hard op de zaterdag, maar
afgelopen zaterdag 11 oktober,
scheen de zon volop. Met een aangename temperatuur van 20 graden,
was het niet direct het weer om aan
schaatsen te denken. Toch hadden
ze het niet beter kunnen treffen bij
de start van het jeugdschaatsen bij
IJsclub Nooitgedacht. Met ruim 150
enthousiaste kinderen uit De Ronde
Venen en omstreken werden de eerste schreden op het ijs van de Jaap
Edenbaan gemaakt.
Voor veel kinderen was het deze dag
de eerste keer dat ze op schaatsen
stonden en dat was best wel spannend. Met de nodige aanmoedigingen langs de kant, wisten velen zich
op de dunne ijzers voort te bewegen.
Tel daarbij op het enthousiasme van

Jonger
De 3de set bracht een jonger Martinus team op de been. Daar Martinus maar liefst 11 spelers ter beschikking had werd er veelvuldig
gewisseld door de coach. Het jonge team kreeg vleugels en nam de
regie van de wedstrijd langzaam in
handen. De A-Side mannen vochten
deze set meer tegen hen zelf dan tegen Martinus. Er was niet één speler die het team op sleeptouw kon
nemen. Coach de Vries moest alles op alles zetten om de mannen
weer de juiste spirit te geven. Atalante pakte aan het eind van de set
de draad weer op, echter was het te
laat om de beslissende 3de set binnen te halen. Martinus won de set
met 25-22.

Atlantis 1 overklast Reflex met 17-4

scorebord werd de rust in gegaan.
Kritisch
Trainer/coach Paul Plaatsman hoefde in de rust weinig kritische woorden te spreken. Datgene waar op
getraind is, was goed terug te zien
in de wedstrijd en de lijn die tijdens de eerste helft ingezet was,
moest dan ook vooral doorgezet
worden. Wel werd nog meegegeven dat de doelpunten in de tweede helft ook minder makkelijk zouden kunnen gaan vallen, maar dit
mocht dan vooral niet leiden tot verslapping binnen het team. Verdedigend kon het nog wat scherper. De
tweede helft begon inderdaad een
stuk stroever dan gewenst. Pas na
twintig minuten speeltijd wist Atlantis weer tot scoren te komen. Aan de
kant van Reflex werd nog een wissel toegepast, maar dat mocht niet
meer baten. Ook al was het spel van
Atlantis niet meer zo effectief als tijdens de eerste helft, het geslagen
gat was groot genoeg voor de overwinning. De tweede helft werd uiteindelijk met 5-2 gewonnen, wat resulteerde in een 17-4 eindstand voor
Atlantis 1. Al met al een goede wedstrijd waarin bovendien iedereen
minstens een doelpunt meepikte.
Volgende week speelt het door Pimentel Fasteners bv gesponsorde eerste team van Atlantis een uitwedstrijd tegen Vriendenschaar in
Bodegraven. Deze ploeg heeft tot
op heden nog alle wedstrijden gewonnen, dus dat gaat een serieuze
krachtmeting worden. Mocht u zin
hebben, dan bent u van harte welkom om het eerste van Atlantis te
komen aanmoedigen in Bodegraven!
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HVM ME4 weer kampioen
Mijdrecht - Het is weer zover. Na
afgelopen weken alle wedstrijden
gewonnen te hebben 11-1, 14-1, 121 en 6-0 konden de meiden afgelopen zaterdag kampioen worden van
de voor-ronde competitie. Het was
zaterdag een prachtige dag om te
hockeyen, alleen een beetje vroeg,
wat natuurlijk voor de bezoekende
meiden uit Badhoevedorp nog veel
vervelender was. Onze meiden traden vol goede moet aan, allen zonder Eva Meijer die lekker op vakatie
was, ze hadden er zin in. Over de
wedstrijd valt niet al te veel te zeggen behalve dat het in de pauze 50 was en dat de eind uitslag 9-0 is
geworden.

vlnr. Fleur Snijders, Nena Kraay, Sophie Berger, Julia Ruijgrok, Lisa Smelik en
Julia Govers. afwezig Eva Meijer

Nou meiden, van harte gefeliciteerd
en we zijn uiteraard weer trots op
jullie en ik denk dat we dit seizoen
nog wel het een en ander van jullie
zullen horen. Wat een “team prestatie”!!!

Laatste loodjes wegen te
zwaar voor De Vinken 1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
11 oktober was het de zesde competitiewedstrijd voor het vlaggenschip van korfbalvereniging De Vinken in klasse 1D. Vandaag werd er
gespeeld tegen Telstar 1 in Hoevelaken. Telstar had de laatste drie wedstrijden op rij gewonnen en staat
gedeeld tweede, terwijl de Vinken
nog steeds hekkensluiter is zonder
punten. In de eerste helft wisten de
teams dicht bij elkaar te blijven en
was de ruststand 9-10. Na de rust
kwam de Fortisformatie knap op
een voorsprong van 4 doelpunten,
maar Telstar had de langste adem
en won met 15-16.
Veel doelpunten
Het was een van de weinige wedstrijden voor De Vinken op het gras.
Hiervoor was ook op het gras afgelopen week getraind. De Vinken begon in haar vertrouwde opstelling
met in de aanval Mariska Meulstee,
Angela Sloesarwij, Kelvin Hoogenboom en Peter Koeleman. Verdedigend begonnen aanvoerster Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Peter
Kooyman en Rudy Oussoren. Telstar
kwam sterk uit de startblokken en
stond na twee aanvallen op een 2-0
voorsprong. Het eerste doelpunt van
de Vinkeveners was een afstandschot van Rudy Oussoren. Na een

benutte stip van Telstar kwam de
Vinken op gelijke hoogte door twee
afstandschoten van Mariska Meulstee. Nadat een strafworp door Charita Hazeleger was benut kroop de
score langzaam aan weerszijde omhoog. Zo werd een dieptebal op Peter Koeleman knap afgemaakt. Verdedigend liet de Vinken zich geregeld verrassen door wegtrekballen,
doorloopballen en niet de juiste positie in de paalzone te nemen. Andersom kon de Vinken aanvallend
ook gebruik maken van deze onoplettendheid van de Hoevelaakse formatie. Voorbeelden hiervan was een
mooie omdraaibal aangeven door
Melanie Kroon aan Peter Kooyman
en een wegtrekbal benut door Rudy Oussoren. De overige scores tot
aan de rust waren strafworpen door
Mariska Meulstee & Charita Hazeleger en een afstandschot van Kelvin
Hoogenboom. In de rust gaf coach
Siemko Sok aan dat De Vinken het
tempo aanvallend hoog moesten
houden en dat verdedigend meer
overzicht in de paalzone moest komen.
Bittere pil
Na de rust wist De Vinken de scorende lijn uit de eerste helft snel terug te laten zien. Rudy Oussoren
scoorde een afstandschot en Ma-

Boven v.l.n.r. Charita Hazeleger, coach en trainer Siemko Sok, Melanie Kroon,
Angela Sloesarwij, verzorgster Ria Kamminga en Mariska Meulstee. Onder
v.l.n.r. Rudy Oussoren, Kelvin Hoogenboom, Peter Koeleman en Peter Kooyman.

Argon blijft ongeslagen
status houden
Mijdrecht – Vorige week dinsdag moest Argon naar de sporthallen Zuid in Amsterdam om de vierde competitiewedstrijd van het seizoen te spelen. Ze moesten dit maal
aantreden tegen Plein ’83. Voor dit
team was het de eerste wedstrijd
van het seizoen, dus wist Argon
niet wat ze ervan konden verwachten. Om 20:10 werd er afgetrapt en
kwam Argon er snel achter dat ze
een lastige wedstrijd tegemoet gingen. De tegenstander was erg handig en snel aan de bal. Verdedigend
ging het Plein ’83 minder goed af.
Argon begon sterk en stond na 10
minuten op een 0-3 voorsprong
door twee goals van Michel Kooiman en één van Jeroen Kannekens.
Na een aantal gemiste schoten op
het doel van Argon, was het na een
kwartier spelen toch raak voor de
thuisploeg. Een schot van afstand
liet het net dit maal wel bollen, 13. Maar Argon ging na die goal gewoon door met het goede spel. Dat
resulteerde de 1ste helft in nog 4
goals. Twee van Jeroen Kannekens,
eenmaal Leroy Leijgraaf en Michel
Kooiman. Plein ’83 kwam nog een
aantal keer gevaarlijk voor het doel
van Argon, maar Bas Immerzeel
bracht redding. Argon ging dus de
rust in met een 1-7 voorsprong. Na

de rust ging het Argon minder goed
af. De thuisploeg had meer balbezit
en kreeg goede kansen. Vergeleken
met de 1ste helft gingen de kansen
van Plein ’83 er ditmaal wel in, wat
resulteerde in een snelle goal van
de thuisploeg. 2-7. Argon wist snel
daarna wel weer te scoren. Na een
snelle counter was het wederom
Jeroen Kannekens die kon scoren,
2-8. Argon ging na deze goal achterin iets te nonchalant om met het
verdedigen. Bij Plein ’83 begon het
te goed te lopen en ze konden terug
komen tot 6-8.
Argon kon nog wel wat terug doen
door een mooie goal van Leroy Leijgraaf. Hij kwam 1 op 1 te staan tegen de keeper en wist hem handig te omzeilen. Nu was het verschil
weer 3 goals, 6-9. Toch was het
Plein ’83 die verder ging met goals
maken. In de laatste 5 minuten konden ze nog 2 goals maken. Na een
spannende laatste minuut klonk
voor Argon gelukkig het eindsignaal. Met een eindstand van 8-9
was het toch Argon die de 3 punten mee naar Mijdrecht nam, en de
ongeslagen status kon behouden.
Maandag 13 oktober speelt Argon de tweede wedstrijd voor de
beker tegen Zwaluwen Utrecht in
Utrecht.

riska score haar 4e doelpunt door
middel van een doorloopbal. Telstar bleef niet lang achter scoorde
ook een doelpunt. De Vinkendames
konden geregeld de dames van Telstar met een doorloopbal verrassen.
Ook Charita wist zo een doorloopbal
te verzilveren. Na een afstandschot
van Telstar schoot Koeleman snel na
de vakwissel koelbloedig zonder afvang door de gele mand. In de hele wedstrijd was strijdlust aanwezig, dit maakte het tot een fanatieke
wedstrijd. Angela kon met een klein
kansje de voorsprong van De Vinken vergroten tot 11-15. Maar Telstar liet zich nog lang niet gewonnen geven en liet zien dat de schotkracht met doelpunten beloond
werden. Telstar verdedigde in deze
fase sterk en onderschepte veel ballen. Waar de Fortisformatie rommelig was en niet meer tot score kwam,
was Telstar die in de laatste minuten de volle winst pakte. De Vinken
droop teleurgesteld het veld af, terwijl Telstar de handen omhoog kon
steken van opluchting. Zaterdag 18
oktober speelt De Vinken 1 uit tegen
Sparta in Nijkerk. Alle reserves bedankt en ook mr. Zaal bedankt voor
de trouwe supporting!

Atalante D1 wint alweer
wederom 5-setter
Vinkeveen - Donderdag 9 oktober werden de dames van Atalante, gesponsord door Krijn Verbruggen & zn en Haaxman Lichtreclame,
om 21.00 uur verwacht in de Verheijhal te Amsterdam. Het team moest
deze wedstrijd tegen Armixtos, Loes
Kuijper en Irma van Schouten helaas missen vanwege een blessure
en ziekte. De eerste set werd sterk
ingezet door Atalante. Er werd gevochten voor elke bal en de dames stuitten op weinig weerwoord
van de tegenstanders. Spelverdeelster Janine Konnemann kon zonder
moeite al de aanvallers bereiken,
waarmee Mirjam van der Strate menig punt scoorde. Op een 18-8 voorsprong leek het team van Armixtos
wakker te zijn geschud en begon terug te vechten. Atalante liet echter
niet over zich heen lopen en pakte
de set met een 25-18 op het scorebord. In de tweede set lieten de dames van Armixtos zich van een andere kant zien en benutte niet onverdienstelijk het gat wat Atalante
in het midden had laten vallen. Het

zelfvertrouwen wat de vorige set
was behaald door de redelijk makkelijke overwinning was snel verdwenen en de punten tegen het Vinkeveense team liepen snel op. Zelfs
de verdedigende kracht van Marlieke Moen en Nancy Schockman waren niet genoeg het team weer op
de been te brengen en de set ging
verloren met 25-17.
Derde set
Het begin van de derde set werd begonnen en de prikballen in het midden die de vorige set zoveel scoorden werden nu opgevangen door
Suzan Heijne. Door een aantal fouten en slordigheden in de pass
kwam Atalante toch op een achterstand. Om het tij te keren werd
middenspeelster Astrid van de Water op de buitenkant geplaatst wat
zorgde voor een aantal rake klappen richting de tegenstander. Helaas kon deze geslaagde wissel de
set niet meer redden en werd afgesloten met 18-25. De vierde set werd
begonnen met een sterke service-

reeks van de Amsterdammers waardoor het team van Atalante al snel
op een 12-3 achterstand stond. De
bal teruggewonnen aan Atalantse
zijde begon Carin van Tellingen, het
begin van de set het veld op gewisseld, aan een sterke servicebeurt die
Atalante weer terug de wedstrijd in
liet komen. Met nog steeds een 157 achterstand was de winnaarmentaliteit teruggekeerd en werd elke
bal weer van de grond gehaald, resulterende in een spannende nekaan-nek race die eindigde in 27-29
voor Atalante. Een 2-2 gelijkstand
en dus een vijfde set. Met de overmoed van de eerste set nog scherp
in het achterhoofd begon het team
van trainer/coach Sjaak Immerzeel
geconcentreerd aan de beslissende set. Dankzij een goed gezet blok
van Inge Tanja kwamen de dames
van Atalante op een voorsprong
die zij niet meer weggaven. Met 1511 werd de wedstrijd voor Atalante toch nog positief afgesloten. De
volgende wedstrijd van het 1ste damesteam van Atalante vindt plaatst

Hertha 1/De Veensteker
start nieuwe seizoen goed
Vinkeveen - Het 1e futsal team van
Hertha is de competitie 2008-2009
goed begonnen. De door de Veensteker gesponsorde Vinkeveense
formatie heeft van de eerste 4 wedstrijden er 3 gewonnen en 1 verloren en draait zodoende bovenin
mee in de 2e klasse.
Ten opzichte van vorig seizoen hebben de nodige personele veranderingen plaatsgevonden. Armand Michiels en Stefan Baars zijn gestopt
en zij zijn vervangen door Bart van
der Meijs, Jorg Landwaart en Gary
Fokker. De overige spelers zijn Ramon Fokker, Yourick Fokker, Patrick
Hogenboom, Dave Hupsel, Michiel
Knecht, Ruben Kraan en Robert van
Rijn. De eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen was een uitwedstrijd tegen OZO. Hertha trad voor
het eerst aan in de door De Veensteker beschikbaar gestelde nieuwe tenues.
Vooraf was er enige vrees voor de
tegenstander, aangezien er vorig
seizoen 2 keer van OZO werd verloren. Deze vrees bleek echter onterecht, want na een 0-1 ruststand
liep Hertha uit naar een overtuigende en welverdiende 2-7 zege. Grote man deze wedstrijd was Bart van
der Meijs die maar liefst 5 doelpunten voor zijn rekening nam. De overige 2 doelpunten kwamen op naam
van Dave Hupsel en invaller Erik
Post.
De tweede wedstrijd vond plaats op
12-09-08 in de thuishal De Phoenix
tegen Muiden. In een ietwat harde
wedstrijd trok Hertha aan het kortste eind, 4-6. De doelpuntenmakers

deze avond waren Jorg Landwaart
(2 keer), Ramon Fokker en Ruben
Kraan. Op 26-09-08 stond de tweede thuiswedstrijd op het programma tegen Victoria. In een gelijk opgaande wedstrijd was het Hertha
dat er deze avond met de overwinning vandoor ging, 3-1.
Nadat er lange tijd een gelijke stand
op het bord had gestaan, slaagde de Vinkeveense formatie er in
de slotfase in afstand te nemen van
Victoria, 3-1. De doelpunten werden
gemaakt door Jorg Landwaart (2
keer) en Bart van der Meijs. Vrijdagavond 10-10-08 moest Hertha aantreden voor de tweede uitwedstrijd
van het seizoen, in en tegen de Bijlmer. Via uitstekend countervoetbal
werd Bijlmer op een 4-9 nederlaag
getrakteerd. Na een geruststellende
voorsprong van 0-4 bij rust, kwam
Bijlmer wat beter in de wedstrijd en
kreeg het idee dat er toch nog wat
te halen viel deze avond. Het was
echter Hertha dat elke keer op het
juiste moment de aanval van Bijlmer
afsloeg, waardoor de overwinning
geen moment in gevaar kwam.
De doelpunten kwamen van Bart
van der Meijs (3 keer), Jorg Landwaart (2 keer), Ruben Kraan (2
keer), Dave Hupsel en Robert van
Rijn. Het resultaat na deze 4 wedstrijden is, dat Hertha op dit moment goed meedraait in de kop van
de 2e klasse. In de eerstvolgende
wedstrijd, thuis op 24-10-08 in De
Phoenix om 21.00 uur tegen Husky,
zal Hertha proberen de goede start
een passend vervolg te geven.

Bridgevereniging ‘Hartenvrouw’
Uithoorn - Dinsdag 7 oktober werd
de laatste en beslissende ronde van
de eerste competitie, voor wat betreft promoveren/ degraderen, gespeeld. Alvorens “vreugde en verdriet” te melden eerst de uitslag van
de twee lijnen: In de A-lijn, met zeventien paren, werd eerste het paar
Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck met
64.88%. Tweede werden Nel bakker
en An van der Poel met 63.10%, als
derde gevolgd door het paar An van
Schaick en Lea Wit met 59.23%.
In de B-lijn, met veertien paren,
werden Garry Outersterp en Irma
Kloosterman eerste met 63.54%. Als
tweede plaatsten zich Ploon Roelofsma/Marja Slinger met 61.11% Derde werd het combipaar Ria Bulters

en Renske Visser met 60.42%. Dan
nu “vreugd en verdriet”: Vanuit de
A-lijn degraderen de paren: Corinne van der Laan/Anne Tolsma, Trudy Fernhout/Wil Voss, Ans Pickers/
Loes Wijland en Alice Oostendorp
en Ted Brand. In de B-lijn is het ook
leuk hoor dames, bovendien is meedoen belangrijker dan winnen toch?
Promoveren doen de paren Thecla Maarschalk/Rees van der Post,
Garry van Outersterp/Irma Kloosterman, Inger Janssen en Yvonne Koestal en Ploon Roelofsma en
Marja Slinger.Gefeliciteerd en hartelijk welkom in de “A”. Ook spelen
bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij het
secretariaat Alice Oostendorp, telefoonnummer 0297-540183.

Vinken 2 speelt gelijk in
derby
Vinkeveen - Het door cafe restaurant De Veensteker gesponsorde
2e team van De Vinken pakt in een
spannende wedstrijd in Mijdrecht
tegen Atlantis 2 een punt en houdt
de stijgende lijn vast. Na een 6-7
voorsprong in de rust vergat Vinken 2 de tweede helft door te blijven scoren, maar kon wel een gelijkspel en dus 1 punt mee naar Vinkeveen nemen.
Zwak begin
De volledige Veensteker-equipe was deze zonnige dag aanwezig om de wedstrijd aan te gaan in
Mijdrecht. In de aanval begonnen:
Johan Kroon, Hein Aafjes, Helene
Kroon en Lisette Pauw. Helaas kon
de eerste aanval niet snel tot score
komen en wist Atlantis wel redelijk
snel 2x te scoren tegen onze eerste
verdediging met: Rogier Schoenmaker, Marcel StNicolaas, Joyce
Kroon en Roosmarijn Mooij. Een 20 achterstand was ook de week ervoor het geval en De Vinken moest
dus meteen achter de feiten aanlopen. Het eerste doelpunt kwam op
naam van Rogier Schoenmaker na
het veroorzaken van een strafworp
door Marcel StNicolaas, 2-1. Helaas was het daarna Atlantis die de
broek aan had. Ze wisten uit te lopen naar een 4-1 voorsprong. Maar
het Veensteker-achttal kwam beter
in het spel te zitten en kreeg meer
vat op de aanvallen van de tegenstander en begon zelf ook beter te
draaien in de aanval. De 4-1 achterstand werd omgebogen naar een 46 voorsprong door scores van Helene Kroon, Roosmarijn Mooij, Hein
Aafjes en Lisette Pauw. Er werd

scherper en meer geconcentreerd
gespeeld. Atlantis wist daarna nog
wel wat terug te komen en zo was
het vlak voor tijd 6-6. Johan Kroon
zorgde er nog voor dat De Vinken
wel met een kleine voorsprong de
rust in kon gaan, 6-7.
Goed spel, maar score blijft uit
Na de rust bleef het spelbeeld redelijk gelijk. Atlantis wist niet makkelijk te scoren en Vinken 2 bleef geconcentreerd spelen. Dit zorgde er
ook voor dat het Veensteker-team
halverwege de tweede helft een
voorsprong had van 3 punten (7-10)
door scores van Joyce Kroon, Rogier Schoenmaker en Helene Kroon.
Echter daarna bleven de doelpunten
uit. Atlantis begon kansen te ruiken
en begonnen aan een slotoffensief
en kwamen dichterbij naarmate de
wedstrijd vorderde.
De Vinkeveners bleven goed geduldig spelen en wachtte goed op de
juiste kansen, maar de bal wou niet
meer door de korf. Atlantis kwam
terug en een paar minuten voor tijd
was het dan ook 10-10. De week ervoor had De Vinken in de laatste minuten net aan verloren (12-13) en
ze deden er alles aan om dit nu te
voorkomen.
Na nog een laatste aanval van Atlantis floot de scheidsrechter af en
was de eindstand 10-10 gebleven.
De Veensteker-equipe staat nu met
nog 2 ploegen op 4 punten. Volgende week volgt de lastige opgave tegen de koploper Tempo. Hopelijk kan Vinken de goede lijn van de
laatste 2 wedstrijden doorzetten en
tegen Tempo verrassen.
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Examengroep 4

Jaarlijkse examens
judovereniging Tai-Otoshi
Uithoorn - Op zaterdag 11 oktober
werd het eerste deel van de jaarlijkse examens voor de judoka’s van
judovereniging Tai-Otoshi gehouden in de gymzaal in de Legmeer.
Na een jaar van intensief trainen
konden de judoka’s laten zien wat
ze allemaal geleerd en verbeterd
hadden. Dat bestond per examen
natuurlijk uit verschillende technieken. Staande de werptechnieken
zoals bijv. Beenworpen, schouderworpen en heupwopren en op de
grond verschillende controle technieken zoals houdgrepen, kanteltechnieken, armklemmen etc.. Zo’n
73 judoka’s hadden zich voor deze examens aangemeld in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Vele ouders,
opa’s , oma’s en andere belangstellenden waren in grote getale opgekomen aan naar de verrichtingen
van de judoka’s te kijken De examens waren verdeeld over meerdere groepen, zodat er door de . Geen
eenvoudige klus voor leraar Dennis Bakker (5e dan) en zijn assistenten Marco Bakker (2e dan) en Pe-

ter Keijzer (1e dan) die zeer geconcentreerd de verrichtingen van de
judoka’s beoordeelde. Veel judoka’s zorgde dan ook voor verrassingen, ondanks de zenuwen waar vele
van hen natuurlijk last van hadden.
De examinatoren waren na afloop
zeer te spreken over het getoonde
werk van de judoka’s. Alle judoka’s
werden na afloop persoonlijk toegesproken over de door hen behaalde
vooruitgang.
De uitslagen waren als volgt:
Witte band met gele slip: Diego Vroomans,
Jesse Spaans, Nick Baptist, Hugo Sietses,
Noah Reawaruw, Jordy Nagessersing, Sem
van de Ridder, Vincent Borsje
Witte band met oranje slip: Brian Scheers,
Lex Mulder, Hylke Alkema
Witte band met groene slip: Mika Keizers,
Merlijn van Walraven, Roan Haaima, Yannick
Wip, Jerre Bakker, Iris Kuiken, Bram van Ginkel
Witte band met blauwe slip:
Melvin Flobbe, Mark Schuiling, Nils Vogelaar
Witte band met bruine slip: Adil El Hajaji, Ottavio Mans, Jay Jonkman, Rafe Schenk, Mi-

Examengroep 3
Examengroep 1

mosa Ajeti
Halve gele band: Alex de Bruin, Sven Zethof,
Tristan Oostveen, Marcio van Wieringen
Gele band: Maurits van Schaik, Lucas van
Egeren, Annerein Hak, Luca Di Giorgio, Arron van Ginkel, Micha Groeneveld
Gele band met oranje slip Menno Dekker
Gele band met groene slip:Kylian Boon
Gele band met blauw slip: Matthijs Kuiken,
Deyan Kuijpers, Tjardo Bakker, Merel Atia,
Linda Luijten, Daan Frank, Gert Lek, Thijs
Overing, Mees van der Weij,
Gele band met bruine slip: Ruben van der
Weide, Amani Baker, Pim Ginkel, Bryan Holleeder, Jur Klijn
Halve Oranje band: Jori Martens, Hidde Pos,
Rachel van der Sluis, Donny Jesterhoudt
Oranje band: Sem Karsten, Devin de Vries,
Kiki Titulaer, Robin Atia, Marcia van Wieringen
Halve groene band: Roy Bos, Lorenzo heenen, Mark van Dam, Daan Riepe, Daniëlle
Samsom, Maxime Roelvink
Groene band: Vincent Stijnman, Fitim Ajeti, Jeroen van Leeuwen, Charlie de Graaff,
Robin Meijer, Menno Drost

Morgen, donderdag 16 oktober zijn
er nog examen voor 2 groepen

1e cyclus parencompetitie
BVK afgerond
Uithoorn - Opnieuw een verslagje vanuit een zonnig Portugal, al
werd die zon danig overschaduwd
door het overlijdensbericht van onze wedstrijdleidster Inez Ambagtsheer.Ook al wisten we dat Inez ernstig ziek was komt dit toch als een
grote schok. Vanaf deze plaats wens
ik Leo, Susan en alle andere nabestaanden de kracht toe om dit grote
verlies te verwerken. Dankzij de wondere wereld van Internet kon ik ook
opnieuw kennis nemen van de uitslagen van donderdag 10 oktober en
aan de hand daarvan kan ik het onderstaande berichten: De A lijn werd
zoals verwacht een prooi voor Dick
Elenbaas en Andre Verhoef met een
onwaarschijnlijk hoog gemiddelde
van 61,2% over 6 avonden. Die score werd mede bereikt door opnieuw

een eerste plaats op de slotavond
voor dit paar, al was Dick dan eenmalig ingeruild voor Adri Voorn Met
Andre scoorde hij 64,2%. 2e op deze avond met ruim 61% en daarmee
ook 2e in de eindstand werd echtpaar van Nieuwkoop. Hans en Nel
werden 3e met 59%, maar in de totaalstand werden zij met 0,01 % verschil verslagen door echtpaar van
der Post. 4 paren moeten een stap
terug doen naar de B lijn. Dat lot viel
toe aan de echtparen van Nieuwkerk en Langelaan, alsmede aan de
paren Schijf-Wesseling en H.- de K.
Vanuit de duiventil die ook wel de
B lijn wordt genoemd worden hun
plaatsen ingenomen door de paren
Mann-Brokke, Broers-Mann, Bosboom-van Vliet en uw vakantie vierende reporter met Anneke Karlas.

De slotavond werd overigens niet
door een van deze paren gewonnen, maar door echtpaar van Beek
met 64,3%, Paar Broers-Mann werd
2e met 63,85 en paar Bosboom-Hamelynck 3e met 59,5%.Paar Hilliard-Conijn werd laatste en daarmee
was ook hun terugval naar de C lijn
beslecht. Zij worden vergezeld door
echtpaar Kooyman en paar Maarschalk-Poll. In de C lijn verzekerde
damespaar Backers-Kamp zich van
promotie naar de B lijn door deze
avond 1e te worden met 59%. Ook
paar Moller-Koestal promoveert,
mede door hun 2e plaats met 56,6%.
Paar Bulters-Nieuwendijk herstelde
zich van de zeperd van vorige week
door nu netjes 3e te worden met
56%. Paar Bartels-Doeswijk sloot
de rij met 35%. De 2 andere promo-

Geen landelijk voor Qui
Vive Ma1
Uithoorn - Zaterdag 11 oktober
stond de laatste wedstrijd van de
voorcompetitie op het programma
voor Qui Vive Ma1. Bij winst zouden
de dames van Qui Vive in de landelijke competitie uitkomen. Qui Vive
ontving thuis het altijd lastige Alliance. Toch moest er van dit team
gewonnen kunnen worden.
Om half 3 startte de wedstrijd. Qui
Vive begon niet heel erg sterk; Alliance kon makkelijk hun eigen spel

spelen en Qui Vive creëerde weinig
kansen. Het was dan ook Alliance
die de score kon openen; een vrije
slag buiten de cirkel werd de cirkel
ingeslagen. Bij de tweede paal werd
er een dekkingsfout gemaakt, waardoor de bal achter de keepster kon
worden getipt.
Qui Vive probeerde in de eerste helft
nog op gelijke hoogte te komen,
maar er werd slordig omgegaan met
het balbezit en met de kansen die ze

kregen. De ruststand luidde daarom
ook 0-1.
In de tweede helft werd er met veel
inzet gespeeld door de dames van
Qui Vive en ze waren beter dan Alliance. Toch was het vlak na rust wederom Alliance dat tot scoren kon
komen.
De bal ging hoog richting de cirkel waardoor er een één tegen één
ontstond tegen keepster Kim van
der Sloot; 0-2. Gelukkig kon Qui Vive nu wel wat terug doen; al snel
kwam Willemijn de Bruin alleen
op de keepster af en kon ze de 12 maken. Ook de gelijkmaker liet
niet lang meer op zich wachten. Na
een prima actie van Morrin O’shea
ontstond er wat gerommel voor het
doel, maar uiteindelijk was het toch
Morrin O’shea die de bal achter de
keepster werkte, 2-2. Nu hadden de
dames van Qui Vive weer wat hoop.
Ze gingen vol in de aanval en creëerde heel veel kansen. Deze mochten er helaas niet in. Daarentegen
scoorde Alliance nog de 2-3, wat
ook tevens de eindstand was.
Helaas voor Qui Vive betekent dit
dat ze niet in de landelijke competitie zullen uitkomen, maar in het
IDC; Inter District Competitie. Na de
herfstvakantie zal deze competitie
starten en zullen de dames van Qui
Vive er alles aan doen om daar kampioen te worden

VDO meisjes presteren
goed tijdens koppelspring
wedstrijd
Uithoorn - Woensdag 8 oktober
vond in De Kwakel (DWS) de koppelspring wedstrijd plaats voor jongens en meisjes. Er deden vier verenigingen aan mee, waaronder VDO
Sport uit Uithoorn. In totaal deden
110 kinderen mee waarvan 47 van
VDO. De koppelspring wedstrijd
was verdeeld in twee groepen A
(makkelijk) en B (moeilijk). De wedstrijd houdt in dat er gesprongen
wordt op verschillende onderdelen: de lange mat, springplank met
kast in de lengte en in de breedte,
mini trampoline en de mini tram-

poline met daarachter de kast. Om
14.00 uur begon de wedstrijd voor
de A groep. Hier deden 70 kinderen
aan mee verdeelt over negen teams.
VDO werd vertegenwoordigd door
vier teams.
Er werd door de kinderen goed gesprongen en het was ook spannend. Van koprol, handstand, radslag op de mat en springen op en
over de kast. Het was prachtig om
te zien. Er waren zelfs twee teams
van VDO die in de prijzen vielen. In
team 3A waren dit Lisa, Elise, Lunda, Lindsay, Lucy, Pascalle, Elise,

Robin en Chirine. Zij werden derde. In team 4A werden Sanne, Merel, Debbie, Lieke, Femke, Volken en
Bas vierde. Groep B begon om 15.15
uur. Hier deden ongeveer 40 kinderen aan mee. Twee teams waren
van VDO. Uiteraard werd ook hier
gestreden om een plek op het podium en deden de kinderen geweldig
hun best. Helaas viel VDO nu buiten de prijzen. Echter, alle kinderen
gingen wel met een diploma naar
huis. Het was een gezellige middag
die door DWS/KDO goed was georganiseerd.

red kinderen met
een simpel toilet
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Zaterdagvoetbal

Atlantis 2 haalt weer een
punt in de competitie

Argon boekt de
eerste overwinning
Mijdrecht - Argon heeft afgelopen zaterdag z’n eerste overwinning
binnengehaald, tegen Eemnes werd
het 2-1. Na een 0-1 achterstand
werd het na rust 2-1. De slotmunten
waren spannend maar Argon bleef
overeind.
De eerste helft was van Argonzijde
matig, Eemnes was aanvallend sterker en kreeg enkele goede mogelijkheden. Nadat er eerst voorlangs
was geschoten was het na een half
uur wel raak voor de bezoekers. Een
voorzet vanaf rechts werd door Soetosenojo onhoudbaar voor Argondoelman Thomas de Ruiter hard en
laag ingeschoten 0-1. Argon deed
twee doelpogingen, het waren twee
vrije trappen van Mark Flapper, de
eerste ging net iets te hoog en de
andere werd onschadelijk gemaakt
door de keeper Bas Pouw. In de
slotminuten voorkwam doelman De
Ruiter een tweede treffer doordat hij
op de rand van het strafschopgebied net iets eerder bij de bal was
dan een aanvaller van Eemnes.
De tweede helft maakten Patrick
Berkelaar en Ronald Hijdra hun opwachting, ze kwamen in de plaats
voor de geblesseerd geraakte Albert Mens en Christiaan Letschert.

Argon kwam sterk uit de startblokken, eerst was er hard schot va Jimmy van Veen die door keeper Pouw
met moeite tot hoekschop verwerkt kon worden. De hoekschop
van Mark Flapper werd vervolgens
door Ruben Kraan hard ingekopt 11. Halverwege de tweede helft werd
het 2-1 voor Argon, een aanvankelijk afgeslagen bal werd in de rebound door Mark Flapper snoeihard
ingeschoten. Daarna deed Eemnes pogingen om de stand weer
gelijk te trekken, maar de verdediging van Argon bleef ditmaal overeind. Aan Argonzijde zagen we nog
twee mogelijkheden, Lars Sloothaak
z’n voorzet/schot ging voorlangs en
ook de voor Jimmy van Veen ingevallen Youri van Adrichem zag zijn
poging rakelings voorlangs gaan.
De slotminuten had Eemnes kunnen gebruiken om alsnog langs zij
te komen maar Charlie Kroon mikte te hoog en bij een andere poging
greep invaller keeper Thomas de
Ruiter goed in. Hiermee boekte Argon z’n eerste overwinning van dit
seizoen.
Aanstaande zaterdag is Argon vrij
en de zaterdag daarop gaat men op
bezoek bij de koploper VVA ’71.

Atalante Heroes scoort
super op eerste minidag
Vinkeveen - Er waren 2 nieuwe
Atalante teams op de eerste minidag in Amstelveen. Per seizoen worden 8 minidagen georganiseerd
door de NeVoBo en dan spelen de
jongste volleyballers een toernooi
op verschillende niveaus. De Atalante Ukke Toppers waren nieuw op
het beginniveau net als de Atalante
Heroes die een bijzonder sterk debuut hebben gemaakt. De spelers
Frans Steeneken, Ivar Post, Danny
Berkelaar en Kimo van Boksel zijn
alle vier pas dit jaar begonnen en
waren al zo goed ingespeeld dat ze
aan de minidag mee mochten doen.
De eerste wedstrijd was letterlijk
een maatje te groot, de tegenstanders waren stukken groter dan de

gele Heroes. Maar ze lieten zich niet
kisten en de tweede wedstrijd was
een partij tegen een leukere tegenstander, ongeveer van gelijke leeftijd en grootte. Al snel stonden de
Heroes voor, er werd gevangen en
gegooid alsof het al jaren niet anders ging. Deze wedstrijd werd
met winst afgesloten. Ook de derde wedstrijd was tegen spelers van
gelijk niveau en de Heroes begonnen erg sterk.
Na wat tegenpunten wisten ze uiteindelijk de eerste en zelfs de tweede set te winnen. Maar liefst twee
wedstrijden gewonnen! Erg knap
voor zo’n eerste keer. Op de site
www.vv-atalante.nl zijn meer foto’s
te vinden.

HVM Dames 1 Mijdrecht
wint van Bodengraven
Mijdrecht - Zondag 12 oktober
speelde de dames uit Mijdrecht
hun tweede thuiswedstrijd. Bodengraven wist dit keer de tegenstander. Voor iedereen vrij onbekend. Er
was nog niet eerder tegen deze dames gespeeld. Dus echte verwachtingen hadden ze niet. Wel wisten
ze dat Bodengraven onderaan in
de competitie stond, en dat het dus
een spannende wedstrijd kon worden. Een aantal wijze woorden van
beide coaches moeten er voor zorgen dat Mijdrecht vandaag voor de
volle winst ging. Lekker eigen spel
spelen, en vooral niet meegaan in
het niveau van de tegenstanders.
Helaas waren de eerste 10 minuten
van de wedstrijd voor Bodengraven.
Zij kwamen dan ook al snel op voorsprong. 0-1.
Iedereen was wakker aan de kant
van Mijdrecht, en de dames gingen er mijn z’n alle voor. Er werden
mooie combinaties gespeeld, en
goed gebruik gemaakt van de snelheid van de spitsen. Helaas kwamen
ze maar niet tot scoren. Vele kansen
gingen net naast, of werd er net niet
hard genoeg ingelopen. Waardoor
het even duurde voordat Mijdrecht
het gelijk spel op het scorebord kon
zetten. Een schot van Karin Meijer werd geblokt door de keepster,
maar Claudia Röling kon de bal prima binnenslaan. 1-1. Dat was ook
de ruststand. In de rust waren ze het
met z’n alle eens. Hier zat een winstpartij in. Volle 100% geven en met
elkaar samenwerken zou er voor

moeten zorgen dat Mijdrecht straks
met 3 punten naar huis gaat.
Fel
Ze begonnen dus ook fel aan de
2de helft. Mijdrecht kon lekker samenspelen, en combineren. Waardoor ze eigenlijk voortdurend op
de helft van Bodengraven speelde.
Helaas had Bodengraven een snelle counter en moest keepster Lauren Dijkshoorn een aantal keren
goed in actie komen. Maar de verdediging hield goed stand, en van
een tweede goal voor Bodengraven was geen sprake. In tegendeel.
Na een aantal gemiste kansen, was
het dan toch Karin Meijer die de bal
achter de keepster van Bodengraven kreeg, en de 2-1 op het scorebord kon zetten. De vele fans langs
de lijn steunde de meiden, en moedigde goed aan. Zeker een motivatie voor dit team! Maar het hield niet
op, mijdrecht kreeg nog een aantal strafcorners in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. En het was
dan ook opnieuw Claudia Röling die
er voor kon zorgen dat de winst veilig was. Via een goed lopende corner schoot zij de bal prima op de
plank binnen. 3-1. Nu kon het toch
niet meer fout gaan. Vol in de verdediging de laatste paar minuten, met
nog wat snelle acties via de buitenkanten door Saskia Kraan en Birthe van Rossum zorgde ervoor dat
Mijdrecht continu gevaarlijk was.
Helaas bleef het maar bij 3-1. Prima
werk, opnieuw 3 punten binnengehaald. Klasse!

Aan alle jeugdleden van Atlantis zijn formulieren uitgedeeld. Met
die formulieren konden de jeugdleden langs ouders, familieleden en
bekenden. Er kon een bedrag per
doelpunt of een totaal bedrag gesponsord worden. Ieder kind kreeg
10 doelpogingen om zo veel moge-

lijk doelpunten te maken.
Tijdens de wedstrijd van het eerste begon het al aardig druk te worden. De 77 deelnemers aan de actie en de toeschouwers konden zien
dat het eerste hun wedstrijd won
met 17-4! Daarna haastten de spelers van de selectie zich naar de korven om te assisteren bij het schieten. Er werd door de kinderen veel
gescoord, in totaal werden er 192
doelpunten gemaakt. Dit resulteerde in een opbrengst van 2.119,90
euro. De meeste doelpunten zijn gescoord door Zoe en Isa, zij hadden
beide 6 van de 10 kansen raak geschoten. Er was ook een aantal prijzen te winnen. De prijs (een KiKa
beer) voor het meeste opgebrachte geld per persoon ging naar Isa
uit de welpen, zij had maar liefst €
95,= bij elkaar weten te scoren. De
speciale training die door de selectie wordt gegeven werd gewonnen
door de B2. De B2 heeft gemiddeld
per persoon 46,25 euro gescoord.
De selectie en de jeugd van Atlantis kunnen terug kijken op een zeer
geslaagde actie waar KiKa.

Atlantis B2 dubbel kampioen
Mijdrecht - Vier weken geleden
begon de competitie voor het door
de Rabobank gesponsorde team Atlantis B2. De eerste wedstrijd kwam
Fiducia B2 op bezoek in Mijdrecht.
Atlantis begon niet heel sterk aan
de wedstrijd en de kansen werden
moeizaam gecreëerd. Toen het team
een beetje op elkaar ingespeeld
was, liep het een stuk soepeler en
werd er uiteindelijk gewonnen met
9-4. De tweede wedstrijd was uit in
Linschoten tegen Luno B3. Al snel
bleek dat Atlantis een maatje te
groot was voor Luno. Gemakkelijk
werd deze wedstrijd gewonnen met
0-19! Na twee wedstrijden gespeeld
te hebben was SDO uit Kamerik de
laatste tegenstander waar Atlantis
nog niet tegen gespeeld had. Deze wedstrijd werd thuis in Mijdrecht
gespeeld. Beide ploegen hadden in
de eerste helft moeite om te scoren.
De ruststand was 1-0 in het voordeel van Atlantis. Gelukkig liep het
in de tweede helft beter en werd er
meer gescoord. De uitslag was uiteindelijk 5-1. De volgende wedstrijd was wederom SDO. Voor deze moesten we vroeg verzamelen
omdat we teamfoto’s bij ons sponsorbord van de Rabobank gingen
maken. De wedstrijd begon minder
goed. Al snel stonden we 1-0 achter. De moed gaven we niet op. De
stand bleef gelijk opgaan. In de rust
was het 3-3. De tweede helft speelden we erg goed en we eindigden
met een eindstand van 5-6. Wat waren we blij. Zaterdag 11 oktober was
onze een na laatste wedstrijd van de
poule. Als we deze zouden winnen

zijn we alleen kampioen in de poule.
Van onze tegenstander Luno hadden we de vorige keer ruim gewonnen. We waren toch wat gespannen. Het leek wel of er een paar onbekende spelers opgesteld waren.
Dat bleek ook wel. Zeker in het begin van de wedstrijd was de tegenstand groot. Toch weerhield dit ons
er niet van om te scoren. Na de eerste minuut scoorde Anne , fraai aangegeven door Timo. Zelf scoorde hij
enkele minuten later door een doorloopbal. Niels en Kariem scoorden. Ongelukkig viel er ook een tegen ons in. 5-1. Na de rust gingen
we onverminderd door. Er werd nog
gescoord door Willemijn, Ciska, Timo en Stephan. Leila heeft goed
steunend werkt laten zien, maar
kwam zelf niet tot scoren. Er mocht
nog een tegen gescoord worden.
Eindstand 12-2.
Na de wedstrijd werden we gehuldigd met bloemen en een medaille, ook hebben we nog genoten van
de heerlijke taart van de Rabobank.
Ook onze geblesseerden Maartje en
Marleen bedankt voor al het aanmoedigen. En natuurlijk alle invallers uit de verschillende teams.
Later die dag heeft de B2 nog mee
gedaan aan de KIKA sponsor actie van het eerste team van Atlantis. Ook hier blonken ze weer uit. Ze
hebben de training van het eerste
gewonnen en zullen nog met veel
plezier op deze dag terug kijken.
Christa en Wim bedankt voor het
coachen van deze wedstrijden want
zonder jullie konden we het niet
redden.

Na een bespreking van coach/
trainer Jan-Willem van Koeverden Brouwer en een wissel waarbij
Wilma Kranenburg het veld in kwam
voor Melissa v.d Stap, pakte Atlantis
2 het goed op. Met een mooie doorloopbal van een van de heren maakte Atlantis het nog gelijk. Vanaf dat
moment wisten De Vinken de korf
nog drie maal te vinden. Met een
stand van 7-10 op het scorebord
viel ook nog eens de scheidsrechter
uit met een blessure. Gelukkig was
de scheidsrechter al aanwezig voor
het eerste team en ook bereid om
de laatste 25 minuten te fluiten. Dit
pakte zeer positief uit voor Atlantis.
Op een gegeven moment kwam Peter van der Wel het veld in, die gelukkig via een korte kans de gelijkmaker maakte op het scorebord. De
scheidsrechter floot de wedstrijd af
met een 10-10 als score. Al met al
mag Atlantis 2 nog best tevreden
zijn met het behalen van deze punt.
De doelpunten zijn deze week gescoord door: Kim Stolk (3), Auke v.d
Zijden (2), Alex van Senten (2), Tamara Gortenmulder (1), Jimmy de
Koning (1) en Peter v.d Wel (1).
Volgende week mag Atlantis 2 met
een uitwedstrijd het opnemen tegen
SDO (K) 3 uit Kamerik om 12.30 uur.
Hopelijk weet het gesponsorde Fortis team dan de punten mee te nemen naar Mijdrecht.

Atlantis 2 pakt punt tegen De Vinken.

Finalisten 3-banden-B zijn
bekend
De Ronde Venen - Tijdens de goed
bezette voorronden driebanden-B
moesten de lokaties worden aangepast. Het groot aantal deelnemers
gaf aanleiding tot een uitbreiding
waar Bobs Bar en de Vrijheid dankbaar aan meewerkte. Paul Huzemeijer stak met kop en schouders boven de meute uit maar kon z,n opzet
voor directe promotie niet waar maken. Paul bleef binnen de 20%-regeling en staat beschermd in de finale met een moyenne van 0.422 en
5 wedstrijdpunten. Ab Siegrist gaat
als 2e de finale in met 0.273 en 6
wedstrijdpunten.

Geslaagde actie Atlantis
voor KiKa
Mijdrecxht - Vorig jaar heeft de selectie van Atlantis besloten om zich
in te zetten voor een goed doel. Als
goed doel werd vrij snel voor KiKa
gekozen. Dit resulteerde onder andere in de aanschaf van inschiet
shirts met het KiKa logo en een
zeer succesvolle KiKa beren verkoop actie. Ook dit jaar heeft de selectie besloten weer acties te organiseren voor KiKa. Tijdens het trainingsweekend hebben alle selectie leden over nieuwe acties nagedacht. De eerste actie is zaterdag 11
oktober gevoerd en dat was de KiKa
Doelpunten Sponsor Actie. Het idee
en het grootste deel van de uitvoering van deze actie kwam van Jacco van Koeverden Brouwer, Sandra
Gortenmulder, Mark Goverse en Eline Laaper.

Mijdrecht - Het gesponsorde Fortis
team had na een winst vorige week
bij Fiducia te Vleuten goede moed
voor de wedstrijd van deze week.
Dit keer kwamen De Vinken uit Vinkeveen op bezoek. In de competitie staat zowel Atlantis en De Vinken met evenveel punten in de poule, dus dit beloofde een spannende
wedstrijd te worden.
Atlantis 2 begon in de aanval met
de volgende opstelling: aanvoerder Auke v.d Zijden, Alex van Senten, Sandra Gortenmulder en Tamara Gortenmulder. Het aanvals vak
van het gesponsorde Fortis team
wist al na vijf minuten op een voorsprong te komen van 2-0. Dit mede
door een goed verdedigingsvak, deze bestond uit: Berry de Jong, Jimmy de Koning, Melissa v.d Stap en
Kim Stolk. Helaas kwamen de Vinken al snel met een tegendoelpunt
door middel van een verkregen
strafworp. Na een kwartier wist Atlantis 2 al een voorsprong te behalen van 4-1. Maar uiteindelijk wisten ook De Vinken de korf te vinden.
Zij kwamen al snel terug en wisten
ook een voorsprong van twee punten verschil te pakken. Nog een minuut voor de rust maakte Atlantis de
gelijkmaker, helaas pakte de vinken
ook nog een puntje mee. Dit resulteerde in een achterstand van 6-7
voor Atlantis.

Sjoerd van Agteren behaalde de finaleplaats door 0.223 te spelen en
al z,n partijen (6 punten dus) te winnen. Jim van Zwieten (speler van
het jaar 2008) had met 4 wedstrijdpunten en een moyenne van 0.338
een voldoende. De rij wordt gesloten door de telg Dave Meijer, hij behaalde 4 punten en zette een moyenne van 0.361 op het scorevel. De
kortste partij tijdens deze voorronde zette Ab Siegrist op 9 beurten.
De hoogste serie van 4 caramboles
kwam op de namen van: Fred van
Eijk, Bert Fokker en Patrick Gillet.
Herman van Yperen en Ab Augustin
zijn in het weekend van 18 en 19 oktober bij De Paddestoel in Mijdrecht
respectievelijk 1e en 2e reserve.
De aanvang is beide dagen: 13.00
uur.
Kort
Hoogstaand partijtje tussen Paul
Schuurman en John Vrielink.
In speelweek 7 wist John Vrielink tijdens de ontmoeting De Merel/Metaal Mijdrecht 1 en Dio 1 de kortste
partij van de week te pakken tegen
niemand minder dan Paul Schuurman.
Het team van Paul had echter wel de
langste tenen want ze gingen met 27 winst huiswaarts.
Tot de 10e beurt was het 19 – 82 in
het voordeel van John. Paul wist uiteindelijk nog een serie van 51 uit z,n
keu te persen waardoor het hoogste serierecord van de week alsnog voor hem werd. John bleef gestaag door caramboleren,kwam tot
een hoogste serie van 37 en zette
de eindstand op 109-140 in de 16e
beurt. Bert Dijkshoorn van Dio verpletterde Bert Fokker in slechts 18
beurtjes.
Kromme Mijdrecht 1 verloor met 4-5
van De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
Stieva Aalsmeer trok in week 6 aardig naar boven maar was deze week
weer in een dip. Bobs Bar 1 ging

met de meeste punten naar huis:
2-7. Aria Dolmans hield de clubeer
hoog door een winst uit haar tenen
op Daniël de Bruin.
De Kuiper/van Wijk won met 5-4
van De Paddestoel 2. Kees de Zwart
kwam na z,n partij in 27 beurten tegen Pim de Jager tevreden thuis.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 verloor met 4-5 van Cens 1. Desmond
Driehuis had geen moeite met Wim
Roest door een moyenne van 3.33,
een hoogste serie van 21 en slechts
24 beurtjes.
Cens 2 werd 4-5 tegen De Merel/
Metaal Mijdrecht 3 4-5 overeen.
Zweder van Dalen was in 20 beurtjes uit tegen Caty Jansen.
De Paddestoel 1 kreeg thuisspelend
geen voet aan de grond tegen De
Vrijheid/Biljartmakers.
Het team van Bert Loogman was
compleet uit z,n dak doordat Bert er
slechts 17 beurtjes over deed, een
moyenne van 6.470 neerzette en een
hoogste serie van 17 produceerde.
Ook Dave Meijer en Bart Dirks hadden respectievelijk korte partijen
van 22 en 25 beurten.
Dio 2 won met 7-2 van De Kromme Mijdrecht 2. Alleen Herman van
Yperen wist de eer van de Kromme
Mijdrecht hoog te houden.
De Schans verloor met 2-7 van Bobs
Bar 2. Deze wedstrijd werd een
week eerder gespeeld vanwege vakantie. Hans Dikkers redde de eer
door in 19 beurten de punten van
Stefan Berkelaar in eigen huis te
houden.
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Zondagvoetbal

Verdediging
Legmeervogels staat als en
Uithoorn - Na 377 minuten competitievoetbal, vier competitiewedstrijden en een gestaakte wedstrijd
van zeventien minuten, is de verdediging van Legmeervogels nog
niet gepasseerd. Langzaam maar
zeker komt de doelpunten machine ook op gang; ook dat is belangrijk. Doelpunten beslissen nog altijd
een voetbalwedstrijd. Het doelsaldo
van Legmeervogels is, na het duel
van afgelopen zondag tegen RKAV
, acht treffers gescoord en nog geen
enkele treffer tegen. Het is lang geleden dat Legmeervogels een dergelijk uitstekende competitie start
heeft gehad.

VDO meisjes presteren
goed tijdens koppelspring
wedstrijd
Uithoorn - Woensdag 8 oktober
vond in De Kwakel (DWS) de koppelspring wedstrijd plaats voor jongens en meisjes. Er deden vier verenigingen aan mee, waaronder VDO
Sport uit Uithoorn. In totaal deden
110 kinderen mee waarvan 47 van
VDO. De koppelspring wedstrijd
was verdeeld in twee groepen A
(makkelijk) en B (moeilijk). De wedstrijd houdt in dat er gesprongen
wordt op verschillende onderdelen: de lange mat, springplank met
kast in de lengte en in de breedte,
mini trampoline en de mini tram-

poline met daarachter de kast. Om
14.00 uur begon de wedstrijd voor
de A groep. Hier deden 70 kinderen
aan mee verdeelt over negen teams.
VDO werd vertegenwoordigd door
vier teams.
Er werd door de kinderen goed gesprongen en het was ook spannend. Van koprol, handstand, radslag op de mat en springen op en
over de kast. Het was prachtig om
te zien. Er waren zelfs twee teams
van VDO die in de prijzen vielen. In
team 3A waren dit Lisa, Elise, Lunda, Lindsay, Lucy, Pascalle, Elise,

Robin en Chirine. Zij werden derde. In team 4A werden Sanne, Merel, Debbie, Lieke, Femke, Volken en
Bas vierde. Groep B begon om 15.15
uur. Hier deden ongeveer 40 kinderen aan mee. Twee teams waren
van VDO. Uiteraard werd ook hier
gestreden om een plek op het podium en deden de kinderen geweldig
hun best. Helaas viel VDO nu buiten de prijzen. Echter, alle kinderen
gingen wel met een diploma naar
huis. Het was een gezellige middag
die door DWS/KDO goed was georganiseerd.

KDO gymnastiek
succesvol in eigen hal
De Kwakel - Woensdagmiddag om
twee uur stonden zo’n honderd en
tien kinderen te popelen om te beginnen met de springwedstrijd, die
werd georganiseerd door de gymnastiek afdeling DWS van de vereniging KDO. In de sporthal waren
opgesteld de lange mat, trampoline-kast, trampoline verhoogd vlak
en de kast met plank waarover in
de breedte en de lengte gesprongen moest worden. De verenigingen Kwiek uit Nieuwveen, ODI uit
Leimuiden, VDO uit Uithoorn en natuurlijk KDO/DWS uit De Kwakel
waren aanwezig om uit te maken
wie de beste springgroep had. Bij
een groepsspring wedstrijd wordt
gejureerd op juiste uitvoering, gelijkheid en tempo van de sprongen

Medailles.
Voor KDO deden 3 teams hun best
om een medaille te winnen op het
A niveau. KDO A2 met daarin: Brian, Zip, Mike, Donne, Willemijn, Dena en Kim werd zesde. Zij lieten de
punten vooral liggen op trampoline-kast waar ze 34 punten voor
scoorden. Zij haalden wel het een
na hoogste cijfer 40,3 op trampoline-verhoogd vlak. Totaal score was
145,5. KDO A3 met : Lilian, Kayleigh,
Jacey, Denise, Rosa, Tess, Kelly en
Tom werd vierde. Zij kwamen uit op
een totaal van 147,9. Dat leverde een
mooie medaille op. VDO A4 en VDO
A3 werden 3e en 2e met 148,6 en
149,9 punten.
De 1e plaats werd veroverd door
KDO A1 met: Misty, Isabella, Jamie, Ilse, Anouk, Shamilé, Susan en
Charlotte. Zij haalden bij drie van
de vier onderdelen de meeste punten en kwamen uit op een totaal van
156,7. Een hele hoge score, ver boven de nummers twee en drie.

Sander Boshuizen die dan goed oog
heeft voor de wegsprintende Andrew Nicolaas, een pas op maat levert aan Andrew Nicolaas aan hem
is vervolgens de taak om de RKAV
doelman voor de eerste keer te passeren. Nu, deze taak wordt dan ook
keurig uitgevoerd en Legmeervogels neemt in de zeventiende minuut een verdiende 1-0 voorsprong.
Drie minuten later is Franklin Meijerhoven heel dicht bij de 2-0.Zijn
kopbal gaat rakelings over het doel.
Legmeervogels blijft de verdediging

.Gas terug
Na ruim dertig minuten goed tot
zeer goed voetbal neemt Legmeervogels even gas terug en kan RKAV
zowaar in de buurt komen van doelman Patrick Brouwer. Het is dan ook
al de vijfendertigste minuut als Patrick Brouwer voor het eerst in actie moet komen. Een schot, van
een RKAV spelers, wordt door Patrick Brouwer keurig over de lat getikt om de toegekende corner aan
RKAV vervolgens hoog boven iedereen uitspringend de bal uit de lucht
te plukken. Dit was eigenlijk ook gelijk de enige kans van RKAV in de
eerste vijfenveertig minuten. Dan op
slag voor rust denkt men bij RKAV
rustig even uit te verdedigen. Stefan
van Pierre denkt daar anders over.
Hij verovert de bal, passeert nog
een verdediger van RKAV en ziet
zijn schot via de binnenkant van de
paal, die een mooi geluid is dat, in
het doel verdwijnen en neemt Legmeervogels op slag van rust een 20 voorsprong.
Een voorsprong die, gelet op het
vertoonde spel van Legmeervogels
dan ook meer dan verdient is. Na de
rust probeert RKAV een offensief op
touw te zetten wat maar gedeeltelijk lukt. De gasten zijn dan wel wat
meer in bal bezit maar slagen er zelden in om de verdediging van Legmeervogels, bestaande uit Dennis Rijnbeek, Jaro Rechter, Franklin
Meijerhoven en Tom Molers, echt in
de problemen te brengen. Met hoge voorzetten probeerde RKAV de
verdediging te ontregelen maar met
sterke koppers als Franklin Meijerhoven en Jaro Rechter was daar
weinig kans op. Als de bal dan eens
doorkomt, was er nog altijd Patrick
Brouwer om de bal klemvast uit de
lucht te pakken. Toen RKAV tot inzicht kwam dat er deze dag geen

doorkomen aan was verflauwe het
offensiefje en kon Legmeervogels
de draad weer oppakken. Er ontstaan weer diverse mogelijkheden
voor Legmeervogels. Maar Legmeervogels speelde minder geconcentreerd als in de eerste vijfenveertig minuten waardoor men ook
wat laks met de vele mogelijkheden
wordt omgesprongen. Toch wordt
het nog 3-0. Een vrijtrap op de rand
van het zestien meter gebied genomen door Franklin Meijerhoven
komt voor de voeten van Dennis Rijbeek en deze laatste weet vervolgens met een fraai doelpunt de 30 aan te tekenen. Na deze treffer
houdt de scheidsrechter het voor
gezien en kan Legmeervogels weer
drie punten bij het totaal bijschrijven. Al met al een zeer verdiende
overwinning voor Legmeervogels. In
de tweede helft paste trainer Danilo Raciti nog een twee tal verse wissel in. Zo wordt Mels Bos vervangen
door Carlo Persijn en komt Imad Augerhion in het veld voor Sander Boshuizen
Bekerwedstrijd.
Voor aanstaande zondag heeft de
KNVB een beker/inhaal zondag op
het programma staan. Ingehaald
wordt dan RKDES – Sporting Maroc en ’s Graveland – Hillegom. Beide duels zijn vorige week afgelast. Voor Legmeervogels staat aanstaande zondag op het programma
het bekerduel tegen het eveneens in
de derde klasse uitkomend DSS uit
Haarlem. DSS weet wel wat scoren
is. In zes duels die zij tot nu toe in de
competitie heeft gespeeld weten zij
dertien treffers te produceren. Deze bekerwedstrijd is ook voor Legmeervogels niet zo maar een duel.
Legmeervogels wil deze keer eens
verder komen in de bekercompetitie
als de achter ons liggende jaren.
De winnaar van Legmeervogels –
DSS, dat wordt gespeeld op sportpark Randhoorn en begint om half
drie, plaatst zich bij de laatste vierenzestig clubs van het KNVB District West 1. Gezien het vertoonde
spel de laatste weken van Legmeervogels moet Legmeervogels in staat
worden geacht om zich bij deze
laatste vierenzestig clubs te plaatsen. Wie weet wat voor leuke bekerduels er dan nog zitten aan te komen?

Legmeervogels F11 wint
van de F10
doorslag zou geven was van te voren intern afgesproken.
KDO/DWS B met: Quirine, Anouska,
Mieke, Daan, Daphne, Iris en Anke greep net naast de medailles. Zij
behaalden met een totaal van 247,3
de derde plaats. Hun hoogste cijfer
haalden ze bij trampoline-verhoogd
vlak: 64,1, wat misschien wel te maken had met de prachtige salto van
Anke als keuzesprong aan het einde.

achter elkaar. De juryleden Joke Putker, Ria Röling, Thera Winter en Quileen van der Schaft waren gevraagd
om hun oordeel te vellen over de 9
A niveau en 5 B niveau groepjes. In
enkele groepjes waren ook jongens
aanwezig.

Het duel tegen RKAV werd toch wel
met enige spanning tegemoet gezien; het zijn niet altijd de gemakkelijkste wedstrijden. Van af het eerste fluitsignaal van scheidsrechter
H.van Loon zette Legmeervogels de
verdediging van RKAV onder grote druk. RKAV heeft daar duidelijk moeite mee en kan niet goed in
zijn spel komen. Vele foutieve passes van RKAV spelers leidde er toe
dat Legmeervogels veel bal bezit
heeft en daaruit ook regelmatig te
vinden is in het zestienmetergebied
van RKAV. De RKAV doelman, Stephan van Halm moet dan ook veelvuldig aan de bak om zijn elftal te behoeden voor een snelle achterstand.
Zijn collega doelman, Patrick Brouwer van Legmeervogels heeft zeker in de eerste dertig minuten een
snipper halfuurtje opgenomen en
moet alleen maar in actie komen bij
terugspeelballen van zijn eigen verdediging. Het zijn de kleintje die bij
Legmeervogels, Mels Bos en Andrew Nicolaas die een ware plaag zijn
voor de verdediging van RKAV. Na
weer een foute pas van een RKAV
speler komt de bal in het bezit van

van RKAV onder druk houden en de
fouten stapelen zich op, waardoor
er vele kansen ontstaan voor Legmeervogels om snel in dit duel duidelijk afstand te nemen van RKAV.
In de vijfentwintigste minuut moet
Andrew Nicolaas het veld verlaten en komt Stefan van Pierre, die
weer hersteld is van zijn blessure, in
het veld. Bijna heeft Van Pierre al bij
zijn eerste bal contact succes maar
hij ziet zijn inzet vlak voor het doel
langsgaan.

Dit was voor hen een grote verrassing, omdat het voor allemaal een
eerste springwedstrijd was. Zij zijn
zeven jaar of nog net niet, dus daar
horen we nog vaker van.
De winnaressen werden niet alleen
verrast door de gouden medaille,
maar ook door de overwinningszoenen die Jesse Habets uitdeelde aan
de meiden. Hij moest daarvoor iedere keer op de bank erbij klimmen tot
vermaak van het publiek.
Verder werd Kwiek A negende, ODI
A achtste, VDO A2 zevende en VDO
A1 vijfde.
Spannend
Bij het B niveau eindigden de twee
VDO teams in de achterhoede met
240,7 en 243,1 punten. Het niveau
van de andere drie ploegjes lag zeer
dicht bij elkaar. Bij lange mat scoorden ODI en Kwiek beiden 62 punten en KDO/DWS 61. En bij trampoline-verhoogd vlak haalde KDO/
DWS 64,1 , ODI 64,5 en Kwiek 64,8
punten. Na optellen van de punten
bleek dat Kwiek en ODI een gelijk
aantal punten, 248,1 haalden. Omdat Kwiek bij plank-kast 62,3 punten
kreeg en ODI 60,1 gingen de Kwiek
meisjes er met het goud vandoor.
ODI was toch ook heel blij met de
zilveren medaille. Dat plank-kast de

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
stond er een echte derby op het
programma. Legmeervogels F10 tegen Legmeervogels F11. Zo speelden de jongens van de F11 tegen
een aantal vriendjes. De F11 begon
deze wedstrijd met z’n 8 spelertjes,
want Lars Hogeveen (A) en Devin
Sassen waren door omstandigheden afwezig.
Lars Hogeveen (U) begon in het doel
en deed dat weer heel erg goed. Pawan Ratra en Daniel Thiesen gaan
elke week beter spelen in de verdediging en het wordt voor de tegenstanders steeds moeilijker om daar

DS2 periodekampioen
na super spannende
streekderby tegen RKDES
De Kwakel - De dames 2 van
KDO Handbal is na zeven wedstrijden leider in de 3e klasse veldcompetitie. Afgelopen
zondag speelden de dames de
streekderby tegen het tweede
team van RKdes uit Kudelstaart.
Het was een spannende afsluitende wedstrijd van de eerste
helft van het veldseizoen.
Het team van KDO hoefde niet
per se te winnen op het sportpark in Kudelstaart, want bij
verlies zouden RKdes en KDO
op een gedeelde eerste plaats
eindigen en het periodekampioenschap alsnog een feit zijn.
Toch lag er grote druk op het
team, want winst betekende wel
versterking van de koppositie en
ongeslagen de eerste helft van
het veldseizoen afsluiten.
Zenuwslopend spannend
Het meegereisde publiek kreeg
een spannende wedstrijd voorgeschoteld; de stand ging
steeds gelijk op. De eerste helft

was voor KDO qua aanval niet
om over naar huis te schrijven.
KDO leed heel veel balverlies
door slordig aan te spelen en
moeilijke combinaties te proberen. In de verdediging, meestal
het sterkste punt van KDO, ging
het juist wel heel goed. Schoten van afstand werden mooi
geblokt of door keepster Lenny
Vork prima het doel uitgehouden. Ruststand was 2-4. In de
tweede helft adviseerde coach
Jorge Viera Charneca om de bal
eerst rond te spelen en vervolgens pas de actie te maken.
Dit werkte een stuk beter en er
vielen een aantal mooie doelpunten, maar doordat RKdes
steeds scoorde in de tegenaanval bleef het spannend. Gelukkig kwam het via de rebound
van Mariska Plasmeijer tot een
gelijkspel. Eindstand was 8-8.
Gezien het vertoonde spel was
dit voor beide ploegen een terechte eindstand.

doorheen te komen. Teun de Boer,
onze aanvoerder (“wat betekend
dat lintje om mijn arm”) speelde samen met Morvan Somers en Bob Titulaer op het middenveld. Topscorer
Jens Smit en dribbelaar Noah Bouman waren dit keer de spitsen. De
F11 begon erg sterk aan de wedstrijd, maar de F10 bood heel goed
tegenstand. Heel veel kansen waren
er voor de F11, maar Joris Verkerk
de keeper van de F10 hield in de
eerste helft elke bal van de F11 tegen. Van beide kanten werd er hard
gewerkt en heel sportief gespeeld.
De F10 wist in de 1e helft wel 1x het
doel te vinden en zo gingen we rusten met een 1-0 stand in het voordeel van de F10. Na de rust een ontketend F11 die vol op de aanval ging
spelen.
Rebout
Na 3 minuten wist Jens na een mooie
schuinbeweging en goed voorbereidend werk van Noah de 1-1 aan te
tekenen. Teun, Morvan en Lars (U)
hielden de F10 dicht bij hun eigen
doel, waardoor Joris steeds meer te
doen kreeg. Na een ingestudeerde corner knalde Teun keihard op
de lat en in de rebound maakte Daniel er met een mooie schuiver in
de hoek 1-2 van. De F10 bleef toch
proberen om het doel van Bob (die
de tweede helft keepte) op te zoe-

ken. Maar als altijd stonden Pawan
en Daniel weer alles weg te stofzuigeren. Af en toe ramde keeper Bob
de bal hard naar voren en dan werd
het telkens gevaarlijk voor het doel
van de F10.
Noah bleef onverstoorbaar acties
maken op rechts en uit 1 van die
acties kon Jens zijn 2e doelpunt van
de wedstrijd maken, 1-3 voor de F11
dus. Bijna scoorde Morvan nog en
ook Lars (U) was er een keer dicht
bij, maar weer wist Joris te redden.
Na weer een hele mooie actie van
Noah werd het zelfs 1-4, waardoor
Noah ook zijn verdiende doelpuntje meepikte. De F10 en de F11 van
Legmeervogels hebben er echt een
mooie voetbalwedstrijd van gemaakt
en het in grote getale opgekomen
publiek genoot hier met volle teugen van. Ook de jonge scheidsrechter, die na afloop met nog 12 andere jonge scheidsrechters gecertificeerd werd, floot een hele goede
wedstrijd.
Het was alweer de 3e overwinning
van de F11 in vier wedstrijden, dus
dat betekend dat we lekker bovenin
meedraaien. Wat de F10 betreft, zijn
we er van overtuigd dat zij binnenkort ook de punten gaan pakken in
deze competitie. Topper van deze
wedstrijd: Noah Bouman.

Op de foto de spelers van de F10 en de F11 gebroederlijk naast elkaar
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Bridgevereniging
“Hartenvrouw”

Atletiek Club Uithoorn
heeft nieuwe sponsor
Uithoorn - Atletiekclub Uithoorn
(AKU) organiseert al 25 jaar de
10 Engelse mijlen van Uithoorn.
Dit evenement is in de loop der
tijd uitgegroeid tot een groot
loopevenement met een kandelijke uitstraling waar meer dan
1500 lopers aan deelnemen. Het
is AKU altijd gelukt om de naam
van een sponsor aan haar loop te
verbinden. Aangezien Kenwood
na 6 jaar met haar sponsoractiviteiten is gestopt, moest de vereniging op zoek naar een nieuwe
sponsor. AKU is blij om weer een
bedrijf uit Uithoorn gevonden te
hebben dat de komende 3 jaar de
loop als hoofdponsor gaat ondersteunen.

Het gaat om een nieuw bedrijf,
Vakntiemakelaar b.v. dat eind vorig jaar met haar activiteiten is
gestart. Vakantiemakelaar richt
zich op de verkoop en beheer van
vakantiewoningen. De loop zal
daarom de komende 3 jaar onder
de naam ‘Vakantiemakelaarloop’
worden georganiseerd.
Dit jaar zal de loop op zondag 25
januari gehouden worden. Naast
de traditionele afstand van 10 Engelse mijlen kan er ook op de afstanden van 5 en 10 kilometer
gelopen worden en zal er voor
de jeugd onder 12 jaar een kidsrun van 1 kilometer worden gehouden.

Laren’99 geeft KDO een
keiharde les efficiëntie
Aalsmeer - De Kwakel - Voor KDO
1 stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen Laren’99 op het programma. Laren’99 heeft een ongelukkige start van de competitie gekend tegen drie sterke tegenstanders, maar wist vorige week wél de
eerste overwinning van het seizoen
tegen Ouderkerk aan te tekenen.
KDO kon deze middag beschikken over een bijna voltallige selectie, waarbij alleen Doron Borger ontbrak vanwege een enkelblessure.
De wedstrijd begon, zoals gebruikelijk, om 14:00 uur en mede dankzij
het keurige weer was het langs de
lijn goedgevuld.
KDO en Laren’99 deden van de
meet af aan weinig onder voor elkaar, waarbij er aan beide kanten
kleine kansjes te noteren waren. Laren is een fysiek sterke ploeg met
veel kopkracht en zijn in standaardsituaties levensgevaarlijk. KDO kon
daarentegen via verzorgd combinatiespel een paar keer goed voor het
Larense doel komen, echter zonder de gewenste openingsgoal. In
de 38e minuut was het Laren die dit
wel deed. De rechterspits van Laren
kon vanaf 20 meter uithalen en verraste keeper Peter Onderwater volledig door de bal in de korte hoek te
plaatsen, 0-1. Met deze stand werd
ook de rust bereikt.
Antwoord
In de rust was trainer Ron Lang-

hout positief gestemd over het vertoonde spel in de eerste helft en
wist dat de wedstrijd nog alle kanten op kon gaan. Laren’99 startte
de tweede helft echter erg sterk en
via hun lange, kopsterke spits Calis waren zij een flinke plaag voor de
Kwakelse verdediging. In de 50e en
55e minuut benutte Laren zijn kwaliteiten optimaal en kon op een 03 voorsprong komen. Trainer Langhout bracht als antwoord hierop
aanvallers Dennis Roolker en Patrick Schijff ten koste van aanvoerder Maykel Sitvast en Jim Voorn.
Achterin werd er 1 op 1 gespeeld
om zodoende de druk op Laren te
verhogen. KDO bleef strijden voor
wat het waard was, maar deze middag ontbeerde het nodige geluk op
belangrijke momenten. Laren was
daarentegen uiterst efficiënt in hun
afwerking en wist uiteindelijk nog
twee keer te scoren.
Kortom, KDO leed deze middag een
pijnlijke 0-5 nederlaag voor het eigen publiek en staat hiermee weer
met beide benen op de grond. De
komende twee weken zullen in het
teken staan van de voorbereiding
op de streekderby tegen het sterke
NFC/Brommer. In Amstelveen zal er
dan alles aangedaan moeten worden om de zure nasmaak van afgelopen zondag weg te spoelen.
Dinsdag 21 oktober speelt KDO

Winst voor
Legmeervogels E5
Uithoorn - Na een paar verloren wedstrijden werd het weer
eens tijd om te winnen. Legmeervogels, LMV, waren echt wakker
deze keer maar kwamen toch 0-1
achter, was een mazzeltje van de
tegenstander. Toen werd het een
wedstrijd, Remon van Schooten,
die goed naar de buitenkant uitverdedigde, een technisch hoogstandje van Ramon Koch met een
mooi hakje panna, fraaie redding
van Thom Luttenberg, een slalom
van Jimme Karsten, storend werk
op het middenveld van Danny
Spit, het koppel op rechts Jeffrey
van Schaik en Deniz Gijsel, teveel om op te noemen. Ze speelden bij vlagen zeer goed over, en
dit leverde kansen en doelpunten
op. Lars Veenhof maakte 1-1 en
kort daarna door goed overspelen van Jimme Karsten werd het
2-1 door Lars Veenhof. Combinaties tussen Ramon Koch, Danny
Spit, Deniz Gijsel en Lars Veenhof leverde nog meer kansen op,
maar het bleef 2-1. Schietkansen te over, Danny Spit en Jimme Karsten probeerden het, maar
jammer genoeg geen doelpunten
meer in de 1e helft.
Doelpunt
In de tweede helft speelde de

voorhoede zeer goed naar elkaar
over, via Deniz Gijsel naar Lars
Veenhof naar Jimme Karsten, 31. Een mooie dieptepass van Remon van Schooten naar Jimme
Karsten leverde net geen doelpunt op. Toen kwam AMVJ terug
in de wedstrijd en redde Thom
Luttenberg tot 2x toe heel nuttig.
Lars Veenhof moest zelfs iets terug om Danny Spit te helpen op
het middenveld. AMVJ maakte 32 en zelfs 3-3. Ramon Koch probeerde aanvallend mee te helpen
om terug in de wedstrijd te komen. Jeffrey van Schaik, de andere back, verdedigde goed mee en
probeerde met een afstandschot
te scoren, helaas.
AMVJ kreeg niet veel kansen
meer, en anders was het een
makkie voor Thom Luttenburg.
LMV rook zijn kans en eigenlijk
door alleen maar goed doorzetten en volhouden, puur op inzet
door vooral goed werk van Deniz
Gijsel via Lars Veenhof, kwam er
een kans voor Jimme Karsten, 43. AMVJ was klaar voor het verlies, dus Jimme Karsten knalde
zomaar op doel, 5-3. Lars Veenhof scoorde nog uit een zeer
rommelige situatie, alleen jammer genoeg hands. LMV heeft
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werd de laatste en beslissende ronde van de eerste competitie, voor wat betreft promoveren/degraderen, gespeeld.
Alvorens “vreugde en verdriet”
te melden eerst de uitslag van
de twee lijnen:
In de A-lijn, met zeventien paren, werd eerste het paar Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck
met 64.88%. Tweede werden Nel
bakker en An van der Poel met
63.10%, als derde gevolgd door
het paar An van Schaick en Lea
Wit met 59.23%.
In de B-lijn, met veertien paren,
werden Garry Outersterp en Irma
Kloosterman eerste met 63.54%.
Als tweede plaatsten zich Ploon
Roelofsma/Marja Slinger met
61.11% Derde werd het combi-

paar Ria Bulters en Renske Visser met 60.42%. Dan nu “vreugd
en verdriet”: Vanuit de A-lijn degraderen de paren: Corinne van
der Laan/Anne Tolsma, Trudy
Fernhout/Wil Voss, Ans Pickers/
Loes Wijland en Alice Oostendorp en Ted Brand. In de B-lijn
is het ook leuk hoor dames, bovendien is meedoen belangrijker dan winnen toch? Promoveren doen de paren Thecla Maarschalk/Rees van der Post, Garry
van Outersterp/Irma Kloosterman, Inger Janssen en Yvonne
Koestal en Ploon Roelofsma en
Marja Slinger.Gefeliciteerd en
hartelijk welkom in de “A”. Ook
spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij het secretariaat Alice
Oostendorp, telefoonnummer
0297-540183.

Eerste laddercompetitie
BVU in stijl afgesloten
Uithoorn - Ben ten Brink & Gijs de
Ruiter bereikten de hoogste sport
van de BVU laddercompetitie.
Met bijna 56% gemiddeld kunnen
ze neer kijken op de volgers An Heimeriks & Anke Reems, Wim Baars &
Marcel Dekker en Marineke Lang &
Martin Kok die allen in de 54% eindigden.
Debet aan de overwinning was het
constante spel van het koppel, dat
dit seizoen voor het eerst samenspeelt en zich steeds bij de eerste
vijf wist te plaatsen.
Een compliment ook voor Marineke
en Martin die, door vakantie, van uit
de onderste regionen de laatste weken een geweldige eindsprint hebben ingezet, op de laatste speeleerst
avondnog
meteen
zelfsoefenwedstrijd
61,25%.
tegen
derdeklasser
Ook Wim Baars
SCW&inMarcel
Rijsenhout.
Dekker
verdienen een complimentje voor
hun stabiele optreden.
An Heimeriks & Anke Reems vielen deze keer op door een 2e plaats
in de Slemcompetitie te behalen, de
extra competitie die verder het gehele seizoen gaat meetellen.
De meeste Slempunten verdienden
echter Leo Leenen & Henk van der
Schinkel met een score van maarliefst 7420. Dit hadden ze psychologisch ook wel nodig want bij het
ladderen blijven ze in de B- lijn steken en dat is wel onder hun niveau!
Marijke & Ger van Praag doen het

ook uitstekend met een plaats in de
A-lijn en een derde plek Slem.
Van het C front is er een vermeldingwaardig optreden van Gertrude
Doodkorte & Trudy van den Assem .
Door eerste te worden met 60,83%
schoven ze door naar een zekere B
positie.
Op het randje bivakkeren Elisabeth
van den Berg & Maarten Breggeman, door te roekeloos bieden van
Maarten scoorden ze met 5 down
gedubbeld een onnodige vette nul
en waren Monique Verberkmoes &
Corrie van Tol, met een totaal score
van twee honderdste meer!, de lachende derden!
Verrassend hoog zijn Jan van Diermen & Ton ter Linden geklommen,
totaal 16 en dus zeker in de B- lijn.
Corry Frank & Cees Harte doen hier
ook leuk mee met een 24e plek.
Maandag 13 september wordt verder gegaan met de eerste ronde
viertallencompetitie van het seizoen.
Voor diegenen die dat niet zien zitten, wordt er een aparte parencompetitie gehouden.
Bridge Vereniging Uithoorn speelt
elke maandagavond vanaf 19.45 uur
in de barzaal van sporthal de Scheg.
Er is nog plaats voor nieuwe leden,
dus wil je de geest activeren….kom
bridgen bij BVU.
Inlichtingen bij de secretaris Marineke Lang tel: (0297) 569432.

Qui Vive meisjes A2
promoveren ongeslagen
naar 1e klasse
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
heeft meisjes A2 van Qui Vive
de voorcompetitie afgerond zonder een verlieswedstrijd. Het succesvolle team, onder leiding van
Joost Wagemakers, heeft hiermee haar doel, promotie, bereikt.
De laatste wedstrijd was tegen de
meisjes van Pinoke A3.
Voor de verandering had ook de
trainer Johan Peper op de bank
plaatsgenomen. De start was wat
moeizaam. Velen hadden er al
een dagtaak opzitten met werken
of het coachen dan wel fluiten
van andere teams. Aan het einde van het eerste kwartier scoorde Romy Claassen na een prachtige voorzet van Gaby Rosenkrantz. Toen kwam Qui Vive in de
winning mood. In de 25e minuut
kon Maxime Eijndhoven scoren

na een pass van Anne Jonkers.
Door deze achterstand begon Pinoke meer en meer tegen zichzelf
te spelen. Dit leidde tot veel commentaar op de beslissingen van
de scheidsrechters waardoor een
speelster van Pinoke met een gele kaart voor 5 minuten in de dugout mocht plaatsnemen. Hierna
kwamen de dames echt los waardoor met een velddoelpunt en
een strafbal, een ruststand van 40 werd bereikt.
Na rust scoorde Qui Vive nog
eenzelfde aantal doelpunten en
wist Pinoke de eer te redden, 8-1.
Het doelsaldo geeft een duidelijk
beeld van de kracht van Qui Vive.
Gemiddeld werd er met 5 punten
verschil een wedstrijd gewonnen.
Dit geeft vertrouwen voor de eerste klasse!

Schaakvereniging Denk en Zet–Advisor

Jeugdspelers behalen
zeer goede resultaten bij
senioren
Regio - De twee uit de jeugd doorgeschoven schakers; Gerben Roos
en Arno Kroon, beginnen zich geleidelijk tot zeer lastige tegenstanders te ontwikkelen. De beide heren
gingen al vanaf de eerste competitieavond met goed, verzorgd schaak
uit de startblokken. De hand van
de trainers, Bram Broere en Jan de
Boer is hierin zeker zichtbaar.
In bijna al hun partijen stonden ze
op zeker moment gewonnen, wanneer het echter op het incasseren
van de winst aankwam ontbrak net
dat beetje rust en ervaring en behoudens een nette remise van Gerben tegen dhr.Schreurs werden er
nog louter nullen gehaald.
Langzaam komt er echter ook wat
rust in het tweede deel van hun partij. In de 5e ronde behaalde Arno
Kroon dan ook zijn eerste overwinning. In een goed opgezette partij kroop de wit speler nog wel even
door het oog van de naald, maar
toen de zwart speler Pxe4 i.p.v. Pxd5
uitvoerde zag Arno snel hoe aan deze fout een stuk over te houden. Met
dit stuk méér wist hij nu wel ook het
eindspel winnend te voltooien.
Tegenstander
Gerben trof in nestor C.Verburg een
sterke tegenstander.Ook hier een
net opgezette opening en via secuur
spel wist Gerben twee gezonde pionnen voor te komen. In het tweede deel van de partij drukte hij echter nog niet scherp genoeg door en
de daardoor geboden kleine tactische kansen liet Verburg zich, geroutineerd als hij is, niet ontlopen. Een paar penninkjes, een lastig paard in de stelling, een toren op
een open lijn en Gerben moest alle
zeilen bij zetten.Ook hier kwam toen
echter al wat ervaring om de hoek
kijken, want wetende dat het eindspel nu moeilijk zou kunnen worden
bood hij tijdig remise aan hetgeen
wijselijk door Verburg geaccepteerd
werd, want al met al was de stelling
van Gerben nog steeds voor winst
geschikt.
Veel van de overige partijen kenmerkten zich door positioneel
schaak.Bert Drost won zo heel geleidelijk aan van Jan Smit. Koploper
Jeroen Vrolijk schudde iets sneller
Engel Schreurs van zich af.
Een heel mooie positionele partij
werd gespeeld tussen Jan van Egmond en Henk van de Plas.
Het pionzetje van Van Egmond, e4e5 , was van grote schoonheid.De
zwart koning kwam hierdoor op f8
te staan en de toren op h8 leek een
definitieve vakantie toebedeeld. Dat
de partij toch nog in remise eindigde had , zonder van de Plas zijn
vechtlust tekort te willen doen, zeker ook te maken met het momen-

teel ontbreken van de schaakautomatismen bij van Egmond.
Fred Weinhandl en Piet Harrewijnen
schaakten een lange partij, waarin Weinhandl op het bord steeds
de bovenliggende partij was, maar
Harrewijnen op zijn beurt de remisemarge steeds binnen bereik hield.
De partij eindigde dan ook zoals hij
begonnen was , de spelers deelden
de punten.
Cees Kentrop had duidelijk zijn
avond niet , hoewel gezegd moet
worden dat Evert Kronemeijer
steeds een duidelijk betere stelling
had, was het weggeven van twee
stukken nu ook weer niet nodig.
Nadat Cees zijn tweede stuk van het
bord was verdwenen gaf hij terecht
direct op.
Avontuur
Avontuurlijker schaak werd gespeeld tussen Gert Jan Smit tegen
Jan de Boer en Bram Broere tegen
Thierry Siecker. Broere, een tijdje van het schaakfront verdwenen,
liet zien nog een goede stelling op
te kunnen bouwen en na het pionzetje f4-f5 was de buit in de vorm
van een paard dat ruimte gebrek
had eigenlijk al binnen. Wel bleef
er voor de witspeler een wat kwetsbare koningsstelling over en toen
Bram d.m.v Pf3 de partij en koningsstelling in rustiger vaarwater wilde brengen gaf deze ogenschijnlijk
goede zet nou net de kans aan Siecker datgene te doen wat hij zo graag
doet, n.l dat zelfde water troebel te
maken en hierin te gaan vissen.Gevolg allerlei matdreigingen , een
onduidelijke stelling en een Broere
die niet anders zag dan maar remise
aan te bieden.
De partij Smit – de Boer gaf, geheel
tegen de speelstijl van beide heren
in na negen zetten al een wild verloop te zien. Nadat in het middenspel de dames geruild werden werd
e.e.a veel overzichtelijker en leek de
partij toch op remise uit te lopen. In
het eindspel had de Boer een pionnen meerderheid op de koningsvleugel maar het loperpaar met het
ruimtevoordeel van Smit leek meer
dan voldoende compensatie. Hoe
het eindspel is verlopen is uw analist ontgaan, maar opmerkelijk genoeg, maar de Boer zijn eindspel accuratesse kennende zeker
niet ten onrechte, wist dus Jan de
Boer met de volle buit naar huis te
gaan.
Stand aan de kop na 5 ronden.
1.Jeroen Vrolijk
2 Jan de Boer
3.Harris Kemp
4 Bert Drost
5 Gert Jan Smit.

Clubrecord en Nederlands
Kampioene

Veenlopers Woerden
Regio - De leden van De Veenlopers hebben afgelopen zondag uitstekend gepresenteerd tijdens de
Marathon van Eindhoven. Michael
Woerden verbrak zijn eigen clubrecord op de marathon, terwijl Agnes
Hijman Nederlands Kampioen Masters 40 werd. Ook Frans Woerden en
Martien Lek liepen een uitstekende
marathon.
De omstandigheden waren in Eindhoven heel goed: weinig wind en
een goede looptemperatuur. Ook
het vlakke parkoers in Eindhoven,
bijna geen bruggen of viaducten,
nodigde uit om hard hard te lopen.
Michael Woerden deed dat. Hij liep
een zeer goede tijd van 2.30.28 over
de ruim 42 kilometer. Hij verbrak
daarmee het clubrecord van De
Veenlopers met 31 seconden. Michael finishte met deze tijd ook nog

eens op een schitterende 5e plek op
het Nederlands Kampioenschap in
de categorie senioren.
Agnes Hijman werd zelfs Nederlands
Kampioen! Zij verdedigde haar titel
van vorig jaar met verve. Agnes was
een paar maten te groot voor haar
concurrentes in de categorie Masters 40 (ouder dan 40 jaar). Agnes
finishte zoals altijd ruim onder de 3
uur: een zeer goede 2.54.24.
Ook Frans Woerden deed dat. Hij
liep voor de 131e keer onder de
grens van de 3 uur. Frans liep lange
tijd gelijk op met Agnes, maar was
uiteindelijk net iets sneller: 2.53.25.
Hij werd daarmee 8e bij het Nederlands Kampioenschap in de categorie Masters 35.
De vierde Veenloper in Eindhoven
was Martien Lek. Na een snelle eerste halve volgde een zwaar tweede

Klaverjassen
Wilnis - Vrijdag 17 oktober is er weer prijsklaverjassen bij
voetbalvereniging C.S.W. te Wilnis.
Er worden 4 partijen gespeeld en er is een loterij met
mooie prijzen.
Aanvang: 20.00 uur

