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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”
Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

www.bms-travellers.nl

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Wethouder Verheijen: “Als je lef heb, maak er dan een
initiatiefvoorstel van!”

Fracties handhaven motie
tegen onkruidbestrijding
Uithoorn - Door vier van de fracties,
CDA, Gemeente Belangen, Groen
Links en de PvdA werd tijdens de
raadsvergadering van donderdag
jl. een motie ingediend over de onkruidbestrijding met Casaron G.
Die motie bracht nogal wat beroering teweeg in de doorgaans rustige
raad van Uithoorn. Waar gaat het
om. Op 24 februari 2005 is door de
raad een besluit genomen in het kader van de bezuiniging dat er op de
kosten van onkruidbestrijding bezuinigd moet worden.
Er is toen gekozen voor chemische
onkruidbestrijding zonder vermelding van welk middel. In mei 2006
is informatie verstrekt over het effect van de bezuinigingsmaatregel.
Nu blijkt dat de raad het nu daarbij
gebruikte middel Carboron G zich
destijds niet de consequenties heeft
gerealiseerd, aldus de motie.
Inmiddels zijn er diverse verontrustende berichten binnengekomen en
naar aanleiding daarvan werd de
motie ingediend. In de motie wordt
aangegeven dat via ter zake kundigen is vernomen dat een bestanddeel Dichlobenil risico’s met zich
meebrengt. Er zou een aanzienlijke
maatschappelijke weerstand tegen
het gebruik van dit middel zijn en
dat de wethouder Jeroen Verheijen
destijds in maart 2007 heeft aange-

geven voor eind 2008 alternatieve
middelen te zullen presenteren.
VVD twijfels
De vier fracties verzoeken met de
motie dat Casaron G met ingang
van het komende groeiseizoen niet
meer wordt toegepast bij de onkruidbestrijding in plantsoenen en
de financiële consequenties hiervan
voor 2008 te dekken uit het rekeningresultaat 2006. Ria Zijlstra (GL)
constateerde dat niet alleen de vier
fracties hun zorgen uitspreken maar
dat men ook veel steun heeft van
inwoners. Aangezien de VVD als
enige fractie de motie niet had ondertekend kwam begrijpelijkerwijze
weerstand uit die hoek. Door twee
leden van deze fractie werd het nut
van deze motie betwijfeld.
“Waarom niet wachten tot de evaluatie van 2008. Als deze motie wordt
aanvaard betekent dat een eerste
terugdraaien van een bezuinigingsactie en is het eind niet te overzien.
Bovendien vond deze fractie dat er
geen nieuwe feiten aan het licht waren gekomen. Maar wat de meeste
opheft veroorzaakte was het feit dat
de VVD sprak over een elektronische achterkamertjespolitiek.
Achterkamer
Had dat nu te maken met het feit

dat zij niet gekend zijn in deze motie
en dus hun boosheid daarover kenbaar wilden maken en daarom hun
toevlucht nemen tot enigszins onredelijke uitspraken of zijn hun argumenten inderdaad steekhoudend?
Want ook het feit van de steun van
de inwoners werd door hun betwijfeld.
Klaas Bijlsma (GB) reageerde meteen fel op deze aantijging en wilde
weten hoe het stond met de motie
die CDA en VVD hadden ingediend
“Kunnen wij dan ook spreken van
achterkamertjespolitiek?”
Robert
Timmers (GB) constateerde dat de
grond die behandeld is met Casaron
G grijs is geworden waarop moeilijk
iets kan groeien.
“Er is bovendien sprake van een
enorm veiligheidsrisico omdat dit
middel gebruikt wordt in de nabijheid van scholen waarbij de kinderen eigenlijk een week lang uit
de buurt van het bespoten gebied
moeten blijven”. Geer Hubers (CDA)
merkte op dat het hier helemaal niet
gaat om een teruggedraaide bezuiniging, dat zelfs bij monde van
een hoogleraar is aangegeven dat
het hier om een gevaarlijk middel
gaat en dat de aanwezigheid van
slechts een klein groepje burgers
in de raadszaal niets zegt over een
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zwijgende meerderheid van de bevolking.
Lef
Wethouder Verheijen meldde dat de
gebruikte middelen zijn toegestaan
tot 2012 en dat de raad zelf voor
dit middel heeft besloten maar wilde een raadsbesluit en kwam daar
nogal heftig mee voor de dag. “Hier
kunnen wij niets mee. Deze motie moet een initiatiefvoorstel zijn.
Als u wilt dat er wat aan gedaan
wordt, heb dan het lef om een besluit te nemen.” Ria Zijlstra meldde
dat men voorheen niet geweten had
hoe slecht dit middel is en vond dat
het college even goed met een motie kan werken als de meerderheid
van de raad daar mee akkoord gaat
als met een initiatiefvoorstel.
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Nick Rosendaal (VVD) bleef hameren op het inconsistente gedrag van
de raad. Rob de Boer (PvdA) vond
dat men zich niets te verwijten had
en dat er gewoon sprake is van onderling overleg. “Wij hoeven ons niet
te schamen”.
De fracties gingen niet zomaar overstag na het ‘verzoek’van de wethouder en na een kort beraad gaf Ria
Zijlstra aan dat de motie gehandhaafd blijft. Zoals te verwachten
was stemde de gehele fractie van
de VVD tegen de motie.

Open Dag politie Uithoorn
was groot succes

Communicatieweg 21, MIJDRECHT

Communicatieweg 21, MIJDRECHT
GEEN KRANT ONTVANGEN?

men, is een groot succes geworden.
Vele tientallen belangstellenden
hebben deze dag benut om eens ‘in
de keuken’ bij de politie te kijken.

Omdat politiepersoneel tot voor kort
ook vaak de (basis)scholen bezocht
en kinderen daar hun voordeel mee
deden, gingen ook zij graag even
mee om een kijkje te nemen. Aldus
hebben jong en oud op die zaterdag
in Uithoorn een uitstekende indruk
van het reilen en zeilen bij de politie
gekregen. Tevens konden zij kennismaken met de buurtregisseur.
Bovendien konden kinderen tot
10 jaar meedoen aan een kleurwedstrijd waarvan zij hun creaties
mochten inleveren op het politiebureau. Zij maakten daarbij kans op
het winnen van een prijs.
Dat liet een groot aantal kinderen
zich geen tweemaal zeggen. Uit de
ingezonden kleurplaten trok politieman Hans Wijnstra samen met zijn
kantoormedewerkster Miriam officieel 2 prijswinnaars uit de hoge
hoed. Eén in de leeftijdsklasse tot
5 jaar, de tweede van 5 tot 10 jaar.
Winnares in de eerste groep werd
de vierjarige Chimène Viveen, Dylan
Prins van de volgende leeftijdsgroep
was de andere winnaar.
Hans Wijnstra reikte op woensdagmiddag 24 oktober op het politiebureau aan de Laan van Meerwijk

de prijzen uit die bestonden uit een
speelgoedmodel van een politieauto en een blauwe politiecap. Maar
er was nóg een prijswinnaar, zij het
een ‘onofficiële’.
Dat was de zesjarige Casper Dokter
(het middelste kind op de foto) die
met herfstvakantie was en in de caravan zijn kleurplaat had ingekleurd.
Vervolgens had hij die per post naar
het politiebureau gestuurd met de
mededeling dat hij trots was bij de
politie op bezoek te zijn geweest en
of zijn kleurplaat nog kon meedingen naar de prijzen.
Dat bleek niet het geval maar zijn
betrokkenheid werd zó op prijs gesteld dat hij niettemin als ‘winnaar’
aanwezig mocht zijn en hij eveneens werd getrakteerd op een cap
van de ‘Police Kids’. Verder kregen
de kinderen evenals de ouders een
leuk aandenken van de politie uitgereikt, bestaande uit een metalen
sleutelhanger met miniatuur zaklampje.
Een bijzonder leuke geste die erg in
de smaak viel. Zo blijkt maar weer
dat de politie ook vaak ‘je vriend’
kan zijn, zoals een van de ouders
opmerkte. Houden zo!

Big L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Only Tommy Hilfiger Mexx Esprit XX

vrijdag 2 en zaterdag 3 november

G-STAR LEVI’S
ONLY
Wij maken ruimte voor de nieuwe
jeans-collectie.Daarom ruimen
wij een groot deel van onze
voorraad met deze actie.

troy! 3.8908

Uithoorn - De Landelijke Open Dag
waaraan ook het politiekorps Amsterdam-Amstelland in Uithoorn op
zaterdag 13 oktober heeft deelgeno-

BEL: 0297-581698

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10-18.00 uur
Vrijdag koopavond 19-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
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Eerste avond Kwakelse
veiling brengt ruim
24 duizend euro op
De gelukkige ontvangt van het veilingcomité, dat immers graag vroeg
op de avond een volle zaal ziet, een
gourmetschotel voor 6 personen.

De Kwakel - Een tuinhuis, een gesigneerd Feyenoordshirt, een diner
voor 20 personen bij U thuis klaargemaakt door de chef-kok van Restaurant Leenders; een lang weekend met 6 personen in Recreatieoord Hunzedal en een in een chalet
in Resort Arcen, een avondje bierdrinken in Bar ’t Fort voor 10 personen; een stadswandeling met borrel
na, een geheel verzorgde barbecue
voor 10 of 25 personen, een middag
Poldersport met BBQ na, of een verzorgde badminton avond inclusief
fust bier. Of op muzikaal gebied een
optreden van de steelband van TAVENU of een workshop. Dit en nog
veel meer staat er genoemd als kavel in de catalogus voor de 2e avond
van de Kwakelse Veiling. De tweede
avond ja, want de eerste avond zit
er inmiddels op en die bracht afgelopen zaterdag al het mooie bedrag
van 24.149 euro op.
Als de geschiedenis zich herhaalt en
de tweede avond brengt ook dit jaar
weer meer op dan de eerste, kan het
betekenen dat circa 25 verenigingen
en instellingen van Atelier De Kwakelse tot Zonnebloem samen een
bedrag van meer dan 50.000 Euro
tegemoet kunnen zien.

Wie daaraan wil meewerken en alvast een blik wil werpen op de kavellijst kan die vinden op www.kwakelseveiling.nl, of komt a.s. zaterdagavond in eigen persoon naar de
KDO kantine.
Kijken
In de tot veilinghal omgebouwde
KDO kantine maakten de potentiële
kopers van de gelegenheid gebruik,
voor aanvang van de veiling de handel eens goed te bekijken. Als dan
ook de eerste koffie gepasseerd is,
en de zaal aardig vol begint te lopen,
vindt het veilingcomité het tijd om te
beginnen en worden de huishoudelijke regels uiteen gezet. Het eerste
uur van de 1ste avond staat bekend
als kinderveiling en het was leuk te
zien hoe de jeugd zich inspande om
onder begeleiding van de ouders
een eigen koop te bemachtigen. De
veilingmeester heeft er een aardig
tempo in, wat de kinderen de opmerking ontlokt:
“Wat praat die man snel !” Na een
uur zijn er dan ook al bijna 80 kavels
gepasseerd. Voor Notaris mevrouw
Akkermans is dit het teken om een
extra premie te trekken voor de kopers van het eerste uur.

Notaris
De notaris beleeft toch een druk veilingavondje. Behalve dat zij toezicht
houdt op een correcte gang van zaken, trekt zij regelmatig een aantal
premies die door het comité ter beschikking zijn gesteld.
Het gegeven dat er een premie op
een op dat moment geveilde artikel
gaat vallen, wordt door de penningmeester, met een luide stoot op een
scheepstoeter aangekondigd. Dit
gebeurt bij het passeren van iedere 2500 Euro. Zo kan het gebeuren
dat men, overigens meestal na het
bieden van een flinke overwaarde,
als extraatje met een fiets, Tom-Tom,
of home cinema thuiskomt. Daarnaast zijn zijn er verrassingspakketten van Reurings Woninginrichting
en zijn de nodige taarten, vlaaien en
meters krentenbrood ter beschikking gesteld door Bakkerij Westerbos & Mens, E-markt Schalkwijk
en Oosterveer Assurantien. De premies maken het voor publiek en kopers extra spannend. De prijs van de
koop waarop een premie valt, wordt
meestal zo opgedreven, dat de vei-

rie. Het gaat hierbij om zes gemeenten namelijk Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel
en Uithoorn.
Debat
Ditonderwerp werd besproken in het
politiek debat van donderdagavond
jl. Het CDA en de VVD hadden een
motie ingediend waarbij zij hun zorgen uitspraken over de onzekerheid
betreffende de kosten. De maximale bijdrage per inwoner in Uithoorn
mag niet meer dan 28,- euro bedragen en de totale bijdrage van de gemeente niet hoger dan wat men nu
bijdraagt. aldus de motie.
“Er wordt nu een blanco cheque uitgegeven voor deze veiligheidsregio”
aldus Trudy Veninga (CDA) Deze
constateerde ook dat de directe invloed uit handen gegeven wordt aan
de burgemeester van Amsterdam

en wat daar de consequenties van
zijn. Ook de andere fracties namelijk Gemeente Belangen en Groen
Links zetten vraagtekens bij de onduidelijke financiële situatie en de
sterke positie van de burgemeester
van Amsterdam. Nick Roosendaal
(VVD) eveneens ondertekenaar van
de motie sprak van ‘de zere plek’
in dit verhaal namelijk de eventuele meerkosten. “Deze motie is een
leidraad voor de burgemeester en
mochten er hogere kosten komen
dan willen wij dat graag vooraf weten”. Ook was nog een vraag of de
burgemeester van Amsterdam zich
alleen maar burgemeester van die
plaats vindt of zich ook regioburgemeester voelt.
Burgemeester Berry Groen was blij
en trots volgens haar woorden over
de zorgen en het meedenken van de
raad “U neemt dit niet zomaar voor

Unieke prijzen tijdens
Occasionfestival Nieuwendijk
Uithoorn - Van 3 t/m 10 november
vindt bij Renault Nieuwendijk een
groot Top Occasionfestival plaats.
Wie in deze periode een gebruikte
auto aanschaft kan kiezen uit een
uitgestelde betalen van 6 maanden tegen 0 % rente of een gratis Renault bluetooth carkit inclusief inbouw t.w.v. 328,- euro. Om
het Top Occasionfestival extra op-

vallend en feestelijk te maken heeft
Renault een unieke en ludieke actie
bedacht:
Vijf klanten maken kans om het te
betalen bedrag van de aangekochte occasion teruggestort te krijgen.
Bovendien wordt er in de actieperiode elke dag een iPod shuffle verloot
bij elke vestiging van Nieuwendijk
onder degenen die hun auto laten

Prijswinnaar ABN AMRO
is bekend!
Uithoorn - Op de braderie van 5
oktober in de dorpsstraat te Uithoorn was ABN AMRO met een
stand aanwezig. Ter promotie van de
jeugdspaarrekeningen, de Pardoes-,
Eurostyle- en Ajax-rekening, was er
door ABN AMRO een ludieke actie
opgezet.
De actie ‘speciaal voor de jeugd tot
18 jaar’ bestond uit een grote koker
gevuld met tennisballen. Degene
die het exacte aantal tennisballen
in de koker wist te raden, kwam in

aanmerking voor de hoofdprijs van
EUR 50,- op een jeugdspaarrekening naar keuze. Er ontstond een
drukt van jewelste.
Om iedereen de kans te geven een
formulier in te vullen kregen de
wachtende kinderen een ABN AMRO ballon van de ABN AMRO medewerkers.
De prijswinnaar is bekend. Het is de
gelukkige 8-jarige Evi Buskermolen
uit Kudelstaart. Evi heeft het exacte
aantal ballen geraden. Op dinsdag

Premie
De tijd die de notaris dan nodig
heeft om een premie te trekken, is
overigens de enige tijd die Willem
Klijn als rust wordt gegund. De keel
wordt vervolgens gesmeerd en de
vaart er weer ingezet. Wel voert hij
regelmatig tempowisselingen door,
welke worden gebruikt om de lachers op zijn hand te krijgen. Uiteraard roept het publiek ook wel

eens wat terug en zo ontstaat een
leuke wisselwerking met het publiek en wordt het veilen een spel
met de Kwakelse gemeenschap als
winnaar. Als de sfeer goed is, stijgen immers de prijzen en daar is het
allemaal om begonnen. De veilingmeester weet inmiddels van de vaste klanten wel wat ie tegen ze kan
zeggen en voor welke handel ze te
porren zijn.
Soms is een knipoog of een klein
hoofdknikje genoeg voor hem om te
zien dat er wordt geboden. Aan de
scherpe blik van de veilingmeester
ontgaat bijna geen gebaar. Nieuwkomers op de Kwakelse Veiling weten dan ook niet wat hen overkomt
en buigen behoedzaam hun hoofd
om de neus te snuiten of maar even
op het hoofd te krabben.
Je ziet ze denken:
“Voor je het weet hang je hier aan
een plantenbak.” Toch gaat bijna niemand met lege handen naar
huis. Gezien het grote aantal verenigingen en instellingen wat meedeelt
uit de opbrengst van de veiling trekt
de actie een breed publiek. Dat publiek probeert elkaar veelal te overbieden en af te troeven. Buurman
tegen buurman, voetbalteam tegen
handbalteam, kweker tegen kweker,
soms zelfs echtgenoot tegen echtgenote, als het maar zo veel moge-

Raad maakt zich zorgen
over kosten veiligheidsregio
Uithoorn - Omdat volgens het rijk
er steeds meer noodzaak bestaat tot
samenwerking tussen diverse regio.
Dit in verband met het feit dat de risico’s en effecten van crises en rampen niet meer op lokaal niveau op te
lossen zijn, heeft men besloten om
veiligheidsregio’s te starten. Voor
de gemeente Uithoorn wordt dit de
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Er zijn in deze regio meer
veiligheidsrisico’s dan in andere regio’s. Dat heeft te maken met de nabijheid van Schiphol, het Noordzeekanaal en havens, de hoge bevolkingsdichtheid, industrie en grote
steden. Daarom wordt geïnvesteerd
in een hoger niveau van voorbereiding op crises. In de veiligheidsregio
zullen onder meer worden opgenomen de gemeenten, politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en het Openbaar Ministe-

lingmeester er de tijd voor neemt om
zo’n koop helemaal uit te bieden.

taxeren. Naast de acties van Renault
prijst Nieuwendijk haar occasions
begin november zeer scherp. Er gelden kortingen variërend van 500,tot 2000,- euro.
Het volledige aanbod gebruikte auto’s is te zien op:
www.renault-nieuwendijk.nl.
Renault Nieuwendijk, Zijdelweg 53,
Uithoorn.
23 oktober heeft Evi op het districtskantoor van ABN AMRO in Uithoorn haar prijs in ontvangst genomen. De prijs is uitgereikt door Mark
Galloway, vestigingsmanager van de
bankshop Uithoorn en Patricia Muller, Preferred Banker in Uithoorn.

zoete koek en u komt op voor de
belangen van de inwoners van Uithoorn. Uw zorg om de uitgaven deel
ik. De kosten voor 2008 staan vast
maar het betekent wel dat al in 2008
moet nagedacht worden of dit concept voldoet. De kwaliteit blijft gewaarborgd”. Wat het vetorecht van
de burgemeester van Amsterdam
betreft gaf burgemeester Groen aan
dat deze nu ook al in deze positie
is en dat men nooit heeft gemerkt
dat er misbruik van deze positie is
gemaakt. Ook was haar ervaring dat
de burgemeester van Amsterdam
zich wel regioburgemeester voelt.
Per 1 januari 2008 zal de nieuwe veiligheidsregio van start gaan.

Rapopdak!!
De Kwakel - Zaterdag 24 november
om 14.00 uur speelt de jeugd van
Genesius het Sinterklaasstuk “Rapopdak” voor kinderen vanaf 4 jaar.
Tijdens een heftige storm zijn alle
cadeautjes van het de stoomboot
van Sinterklaas gewaaid. De Hoofdpiet heeft het erg druk om alles uit
het water te vissen. Sint heeft een
ernstig personeels tekort, maar gelukkig heeft hij het telefoonnummer
van het uitzendbureau Rapopdak
van mevr. D. Akrand oftewel Dieuwertje. Dieuwertje is smoorverliefd
op de Hoofdpiet alleen ziet zij hem
bijna nooit meer om dat hij het zo
druk heeft.
Dieuwertje bedenkt een plannetje,
als ze nu eens geen handige pieten
stuurde, dan loopt alles in het honderd. Sinterklaas kan dan vast niet
naar Nederland. De toegang is gratis, de zaal gaat om 13.30 open. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.
Het stuk wordt gespeeld in het
Dorpshuis in De Kwakel.

Rommelmarkt
Uithoorn - Op vrijdag 9 november van 19.00 tot 21.00 en zaterdag
10 november van 10.00 tot 12.00
wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt bij KNA gehouden. Naast de
mooie te koop aangeboden spullen,
is er ook nog de kans op het winnen van leuke prijzen met de tombola. Indien u eventueel nog spullen voor de rommelmarkt heeft, dan
kunt u deze van 5 tot 8 november
(19.00-21.00) of 9 november (10.0015.00) ter inzameling naar het KNA
gebouw brengen. Deze spullen dienen uiteraard wel handelbaar te zijn,
d.w.z. geen groot meubilair en geen
groot keukenapparatuur, zoals koelkasten, wasmachines, etc. Tot ziens
op de rommelmarkt in het KNA gebouw, Legmeerplein 49 te Uithoorn.

lijk oplevert voor het goede doel. De
meeste handel wordt er duur betaald, maar op zijn tijd zijn er ook
wel koopjes, als is dat dan meestal
doordat het publiek even niet oplet.
Spel
Een bezoek aan de Kwakelse Veiling
is altijd weer een groots avondje uit
en daarom komen tal van klanten er
elk jaar graag voor terug.
Er is alle reden om a.s. zaterdag
vroeg te komen. Behalve het restant van 338 kopen welke nog in
de kleurrijke veilingcatalogus staan,
komen nog de kavels van de deze
week verschenen aanvullingslijst
aan bod. In totaal wat minder kavels dus dan de eerste avond, maar
voor de Veilingmeester betekent
dat meer tijd om zijn spel met het
publiek te spelen. Vaak is het nog
drukker dan tijdens de eerste avond,
waardoor het soms zoeken is naar
een zitplaats. Dat dit ook nu weer
het geval zal zijn, hoopt behalve het
veilingcomité ook het Kwakelse verenigingsleven.
Wie er geen bezwaar tegen heeft
via een leuke avond uit het verenigingsleven te ondersteunen, is a.s.
zaterdag van harte welkom in de
KDO-kantine aan de Vuurlijn in De
Kwakel. De veiling begint weer rond
20.15 uur

Geen Playground bij
Europarei
Uithoorn - Het zat er wel aan te komen. Er was zoveel oppositie tegen de plannen om op het trapveldje op Europarei een Richard Krajicek Playground (RKF) aan te leggen
dat men niet kon verwachten dat dit
zonder slag of stoot gerealiseerd zou
kunnen worden. Door de PvdA met
name Benno van Dam was dit initiatief samen met een vertegenwoordiger van de RKF, een inwoner van de
Europarei en de gemeente voorbereid en op 24 mei voorgelegd aan de
raad. Voor de RKF is het draagvlak
onder de bewoners van groot belang. Er werd een onderzoeksteam
opgericht met als resultaat dat de
onderzoekers de gemeenteraad adviseren om de playground in 2008 te
realiseren en contact op te nemen
met de RKF.
Over de financiële consequenties
was nog geen nader onderzoek gedaan. Men wilde eerst het antwoord
van de gemeenteraad afwachten,
voordat men verder wilde gaan.
Maar zoals gezegd bij de presenta-

tie van dit plan tijdens de raadsvergadering van 11 oktober kwam zoveel weerstand van omwonenden
die aan het nut van een playground
twijfelden en zich zorgen maakten
over de geluidsoverlast.
Hoewel er ook bewoners waren die
juist heel positief tegenover een
playground stonden. De tegenstanders echter met de felle protesten
en de neghatieve opstelling van de
bewoners ,heeft de Richard Krajicek
Foundation besloten niet verder te
gaan met dit initiatief. In een persbericht van de PvdA gaf deze fractie
aan dit jammer te vinden. Wel meldt
de PvdA dat zij samen met alle betrokkenen en andere raadsfracties
gaat kijken wat er voor andere mogelijkheden voor sport in de buurt
zijn. Aangezien wij graag bij monde
van de Richard Krajicek Foundation
hun visie op de zaak wilden vernemen hebben wij geprobeerd telefonisch contact op te nemen. Helaas
is dat na diverse pogingen niet gelukt.

Gezocht:

Mannen in Uithoorn
Nes a/d Amstel en
De Kwakel
Regio - Als er een schaap over
de dam is. De eerste nieuwe zanger heeft zich gemeld, daar zijn
we heel blij mee,maar het mogen
er best meer zijn. Nu is de juiste tijd om in te stappen. Wij van
Aalsmeers Mannenkoor ,,Con
Amore’’ zoeken versterking, hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Al
zijn we nu nog 85 man sterk willen
we graag nieuwe gezichten zien.
We zijn een mannenkoor met een
sterke regionale bezetting,. Onze
leden komen uit, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Uithoorn,
Wilnis, Leimuiden, Roelofarensveen, Rijsenhout, Hoofddorp, Ouderkerk a/d Amstel enz.
Ze zingen Opera, musical, evergreens, geestelijke muziek, specifieke mannenkoor werken. We
zingen in vele talen. Maar voorop

staat we zingen wat we mooi vinden, en met plezier.
Er staat een groot project op stapel ons 50 jarig bestaan,dit zullen
we vieren met een groots concert
in de Bloemhof te Aalsmeer.
Daar vooraf gaande zullen we een
feestelijke kerkdienst verzorgen.
Als er mannen zijn die het willen
proberen is het nu de juiste tijd.
Wie nu als aspirant-lid start en het
gaat allemaal naar wens kun je
mee zingen met de kerst -concerten en het jubileum mee vieren.
Repetitie op maandagavond in gebouw Irene Kanaalstraat Aalsmeer
naast de Ned Herv Kerk.
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur.
Inlichtingen:
amkconamore@hotmail.com
of 0297 323847. Of bekijk onze
website www.amkconamore.nl
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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. 0297531111. 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 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

Editie 3:

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

verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
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/aquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
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: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.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 Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371
of 0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulpverlening, 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

COLOFON

Samenwerking de ronde venen

sTIChTING IMET

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 spreekuur.

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: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld
zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als een school er eenmaal
staat, is het aan de leerkrachten, leerlingen en ouders om er iets van te maken:
goed onderwijs met goede voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen. Met
behulp van onze donateurs gaat dit lukken. Ook in TIBET.

Passiebloem voorjaar 2007 - Kellie Bocxe, acryl met aluminiumfolie op doek

Nog enkele plaatsen beschikbaar:

In jeugdatelier de
Kromme Mijdrecht
Regio - Atelier de Kromme Mijdrecht
verzorgt al meer dan 25 jaar tekenen schilderlessen voor volwassenen
en jeugd. De vereniging wil iedereen in en rondom Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis in de gelegenheid
stellen het plezier van het zelf bezig
zijn met tekenen, schilderen en grafiek te ervaren en daarin ook steeds
betere resultaten te bereiken.
Dit wordt mogelijk gemaakt door ervaren en professionele docenten de
lessen te laten verzorgen.
Jongeren
Op vrijdagmiddag vanaf 16.15 uur
wordt het atelier bevolkt door jongeren tussen de 12 en 17 jaar die
met verschillende technieken kennismaken. Zo is er dit najaar vooral gewerkt met aquarel en gaan ze
vanaf november werken met acrylverf op doek. Het werk van de cursisten van het atelier is te zien in het
Gezondheidscentrum De Ronde Venen aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Tenminste 1 keer per jaar streven de
docenten van de jeugd ernaar ook
de jeugdleden hieraan mee te laten
doen. Naast het werken naar stilleven of zelf meegebracht beeldmateriaal is het de bedoeling dat de

jeugd ook haar eigen fantasie ontwikkeld.
Opdracht
Door opdrachten als ‘Geef een impressie van de lucht tijdens je vakantie’ of met gemengde materialen te werken, zoals aluminiumfolie in een acrylverfschilderij te verwerken, wordt hen geleerd vanuit
hun fantasie te werken maar ook
kritisch te kijken naar het resultaat en dit te verbeteren. Met name
in de groep jongeren van 14 tot en
met 17 jaar is nog plaats voor enkele leden. Zij hebben les van 18.00
tot 19.15 uur. Heb jij zin of heeft uw
zoon of dochter interesse in tekenen en schilderen en zou dit een
leuke afsluiting zijn van een drukke schoolweek, neem dan contact
op met Frans Lek voor meer informatie. E-mail: lekfrans@kabelfoon.
nl of tel. 0297-563658. Voor een heel
cursusjaar zijn de kosten 120,- euro.
Dit is inclusief materiaalkosten voor
aquarelpapier, doek, aquarelverf en
acrylverf. Het is handig als de leerlingen wel zelf enkele potloden en
een gum bij zich hebben. Het is mogelijk eerst een paar lessen mee te
doen en hierna definitief over deelname te beslissen.

R.O.M. koor klaar voor
Maske in blau!

De Ronde Venen - Het is bijna zover! Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november zal het Regionaal Operette
en Musical koor in Partycentrum De
Meijert de complete operette Maske
in Blau uitvoeren. De voorstellingen
beginnen om 20.00 uur, maar voor
het zover is zijn er heel wat inspanningen verricht. Grote decors voor
4 taferelen moesten getimmerd en
geschilderd worden. Kleding voor 3
scènes voor het hele koor moesten
gemaakt worden.
Voor de solisten zelfs 4 tot 6 outfits!
In de afgelopen weken 3 tot 4 keer
repeteren, zang en regie. En dan
wordt het erg spannend. De repetities met het grote orkest, 32 musici. Eerst de dirigent, Rutger van
Leyden, met het orkest, die alles in
de grondverf zet. Dan de repetities
van de solisten met het orkest, wat
best even wennen is want met piano, waarmee steeds gerepeteerd is,
klinkt alles toch anders. Het orkest
krijgt aanwijzingen hoe de dirigent
het wil hebben, want Rutger wil het
beste eruit halen.
Repetitie
In de volgende repetitie komt ook
het koor erbij. Dan volgt de generale op de locatie van de uitvoering
met alles erop en eraan, licht, decors, kleding, ballet en attributen en
dan is het zover!
Toine Paauwe, de regisseur, heeft
met tomeloze energie en geduld iedereen gestimuleerd en ook hij verwacht een topprestatie.
De vraag blijft tot 2 november wie
de gemaskerde dame toch is die de
schilder Armando Cellini na een ge-

maskerd bal in zijn atelier heeft geportretteerd.
Tijdens het poseren is er van beide
zijden een vonk overgesprongen.
Armando schenkt haar het juweel
waarmee zij heeft geposeerd en zij
belooft het volgende jaar terug te
komen tijdens het bloemencorso in
San Remo. Haar masker weigert ze
echter af te leggen. Wie is dus deze
vrouw?
Een jaar later komt zij terug, maar
zonder masker herkent Armando
haar niet.
De haar geschonken ring moet dus
duidelijkheid brengen.
Prijs
Het portret van de dame heeft gelijkertijd de eerste prijs gekregen op
een grote tentoonstelling. Wie denkt
dat alles dus in kannen en kruiken is
heeft het mis. Een stoorzender probeert de romance die gaat ontstaan
te verzieken. Hoe dat verloopt, houden we nog even verborgen.
Wat we zeker niet verborgen willen
houden is dat we een spetterende
uitvoering verwachten. Met professioneel geluid en licht, een goed orkest, het ensemble Con Brio, gemotiveerde artiesten, kortom een plaatje waar men met genoegen naar kan
kijken en luisteren. Muziektheater in
De Ronde Venen!
De toegangskaarten kosten 17,50
euro en zijn in de voorverkoop bij:
Boekhandel Mondria in Mijdrecht
Wijnhandel De Zwart in Wilnis
The Read Shop in Vinkeveen en
voor de aanvang van de voorstelling in Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht.

SOS gaat kassen bouwen
voor tuinbouwonderwijs
in Tibet(4)

Land wordt omgeploegd met behulp van jaks

Hulp bieden
Terug in Nederland ben ik gaan zoeken naar mensen die zich inzetten voor Tibet
en met name voor het onderwijs. Uiteindelijk kwam ik in contact met een stichting die zich inzet voor beter onderwijs voor Tibetanen. Samen met deze stichting
wil SOS een onderwijsproject in Tibet realiseren.
Marleen de Ruijter, bestuurslid van deze stichting: “Voor veel Tibetanen is onderwijs een luxe-artikel: er zijn weliswaar schooltjes op het platteland, maar die
hebben doorgaans een groot gebrek aan lesmateriaal en leerkrachten. Het onderwijs dat er gegeven wordt is van lage kwaliteit. Voor de echte slimmeriken is
met veel volharding soms een vervolgopleiding te bemachtigen, maar voor het
gros van de families is dit niet weggelegd.
En dan nog: Leerlingen die de examens van die vervolgopleidingen niet halen,
keren noodgedwongen terug naar hun dorp om de familie te helpen op het land
en met de veeteelt. In Tibet waren tot voor kort nauwelijks mogelijkheden om een
ambacht te leren op wat bij ons MBO-niveau heet. Om deze lacune te dichten is
onze stichting in 2004 gestart met een school voor beroepsonderwijs, waar leerlingen kunnen doorleren voor schilder, timmerman of kleermaker. Deze opleiding
blijkt enorm in een behoefte te voorzien! Hierom hebben wij, in samenspraak
met de betrokken dorpshoofden en leerkrachten, besloten de school uit te breiden met twee richtingen: tuinbouw en tapijtweven. Beide zijn het ambachten
waarmee men in Tibet in het levensonderhoud zal kunnen voorzien.. Er worden
evenveel meisjes als jongens aangenomen op de school.
Voorbereidingen moeten getroffen worden voor deze nieuwe richtingen: tuinbouwkassen moeten worden gebouwd, omdat het teeltseizoen in Tibet erg kort
is vanwege de strenge winters op deze grote hoogte: er ligt sneeuw van oktober tot en met april. Kassen zijn nog relatief nieuw in Tibet, maar zullen steeds
meer ingeburgerd raken doordat het teeltseizoen er aanzienlijk mee verlengd
kan worden. Wie een opleiding op dit gebied heeft, kan zeker aan de slag! Met
de tuinbouwkassen kunnen we een aantal Tibetaanse jongeren een kans geven
op een betere toekomst!”
Wij hopen van harte dat u deze kinderen gaat steunen!!!!
Corrie van Asselen.

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 F ..................................................

Postzegelruilbeurs in Uihoorn
Regio - Opgelet geachte postzegelverzamelaars. Er is weer een ruilbeurs van de Filatelisten Vereniging
Uithoorn en wel op zaterdag 3 november naar het Wijksteunpunt Bilderdijkhof, het voormalige Dienstencentrum.
Zoals vanzelfsprekend is het op deze
beurs altijd gezellig om er te praten
over de filatelistische hobby bij een
kopje koffie. Parkeren is geen pro-

bleem, er is ruimte genoeg. Ruilen,
kopen, verkopen in een ontspannen
sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs.
Ook zijn er de vertrouwde handelaren aanwezig. Ook de jeugd is tussen 11.00 uur en 13.00 uur welkom
met om te ruilen en voor eventuele vragen over het verzamelen van
postzegels. De ruilbeurs is open van
10.00 uur tot 15.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
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.
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Wie is er gek
De afgelopen week stond er op de voorpagina van deze
krant een artikel over de Reigerstraat in Vinkeveen. Sterker nog, er werd zelfs nog ruim een halve pagina in de
krant gewijd aan een van de meest besproken straten in
het Vinkeveense. Volgens raadslid Koedam die zich al eerder had opgeworpen als luisterend oor van aanwonende
van de Reigerstraat, zou wethouder Dekker toegezegd
hebben dat er gewoon een 30 km zone zou komen.
Dus wederom zou Wethouder Dekker een oplossing bieden inzake een lastige verkeer situatie in Vinkeveen. Eerder gaf hij namens de gemeente met een boel bombarie
een aantal mobiele drempels aan de Josefschool zodat
de kindertjes weer veilig naar school konden gaan. Dat
dit echter van korte duur was en alleen de onthulde verkeersborden nog herinneren aan deze actie is het gevolg
van prioriteiten van de Josefschool die jaren hoog van de
toren bliezen over veiligheid en gevaarlijke situaties rond
hun school maar om de door de gemeente geschonken
mobiele verkeersdrempels dagelijks neer te leggen en
weer weg te halen is zulk zwaar werk dat dit zwaarder
woog dan de verkeersveiligheid voor hun scholieren. Nu
kan men zichzelf natuurlijk afvragen waarom moesten
het mobiele drempels zijn en niet gewoon zoals overal in
de gemeente vaste drempels.
Die zijn de laatste jaren uit de grond geschoten als paddestoelen. Daar ligt nu de angel van de situatie. Dde
Kerkstraat is net als de Reigerstraat een ontsluitingsweg
en daar mag men 50 km per uur rijden. Daarom werd de
mobiele oplossing bedacht. Zodat tijdens de tijden dat de
school begint of uitgaat er tijdelijk een 30 km zone kon
worden ingericht.
Dat wethouder Dekker na deze creatieve oplossing dan
ook zonder verblikken of blozen toezegt dat de Reigerstraat 30 km zone wordt, zorgde voor de nodige opschudding bij politiek de Ronde Venen. De VVD was er als de
kippen bij om een mail te doen uitgaan om te melden dat
Dekker en Koedam gek geworden waren. Maar wie is hier
nu gek. Rraadslid Koedam doet wat een burger aan hem
vraagt. Kunt u eens komen luisteren wat een geluidsoverlast wij hebben van de Reigerstraat. Onderbouwd met

een rapport van de milieudienst komt hij tot de conclusie
dat dit naar zijn mening een gegronde klacht is.
Wethouder Dekker is er dan ook als de kippen bij en komt
tot dezelfde conclusie. Doet, zoals wel vaker, meteen de
belofte dat hij het zal oplossen. En ja hoor er komt een
brief van de gemeente dat er inderdaad geluidsoverlast is
en de klacht dus gegrond is.
Opgelost zou men denken geluidsdempend asfalt erover
en klaar is Dekker. Dat zou wel heel simpel zijn. Dat kan
natuurlijk niet . Er stond in deze brief ook dat men er niets
aan ging doen en wel omdat er op meerdere plekken in
de gemeente de zelfde situatie is en er dan precedent
werking zou plaats vinden en dat zou miljoenen kosten.
Dus toen raadslid Koedam een afschrift zag van de brief
sprak hij de wethouder Dekker hier op aan en deed de
uitspraak anders dan in de brief vermeld stond er komt
gewoon een 30 km zone. En dit is wat Koedam misschien
te verwijten valt hij had kunnen weten dat Dekker hier zijn
hand overspeelt.
Dit is niet aan hem maar zou door de raad beslist moeten worden. Toch is wethouder Dekker ook niet helemaal gek, het schijnt namelijk zo te zijn dat buiten het
vermeende afnemen van de geluidsoverlast er nog iets
anders verdwijnt met het intreden van de 30 km zone. En
wel het geen dit alles mee begonnen is de norm van geluidsoverlast die zou er namelijk niet zijn voor een 30 km
zone. Dit zou inhouden dat als de gemeente via wat voor
een procedure dan ook word gedwongen tot bijvoorbeeld
overgaan van isolatie van woningen of iets dergelijks dit
niet zou hoeven bij een 30 km zone.
Gewoonweg omdat er geen geluidsnormen zijn voor een
30 km zone omdat men er vanuit gaat dat om een of andere reden geen geluidsoverlast plaats vind binnen een
30 km zone. Past precies in het straatje van de wethouder
die er altijd zo trots op is dat hij de gemeente zoveel geld
bespaart met goed inkoop beleid dit zou miljoenen kunnen besparen.
de Kletsmajoor

Schoenendozenproject van
ActieKids
Mijdrecht - Wat is Actiekids?
ActieKids zijn kinderen die zich inzetten voor arme kinderen. Zij komen in actie voor kinderen in nood
door persoonlijk een schoenendoos
voor hen te versieren en te vullen
met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen. Deze dozen worden
verstuurd naar arme landen, waar zij
worden uitgedeeld aan kinderen die
in moeilijke omstandigheden leven.
Denk aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en ziekenhuizen. In 2005 zijn
er ongeveer 8 miljoen schoenendozen uitgedeeld. Waarom vult een
ActieKid een schoenendoos?
Met een gevulde schoenendoos
geeft een ActieKid hoop en blijdschap aan een ander kind.
Elk kind dat een schoenendoos
krijgt, maak je enorm blij. Even
wordt het verdriet vergeten.
Als ActieKid leer je om je spulletjes
te delen met andere kinderen. Als
ActieKid mag je blij zijn met de rijkdom waarin je leeft. Door deze actie
leer je dat veel kinderen bijna niets
hebben.
Waar gaan de schoenendozen naar
toe? Vanuit Nederland en België
worden de schoenendozen dit jaar
verzonden naar Kameroen, Malawi,
Oeganda, Pakistan en Tanzania, de
landen waar de nood het hoogst is.
Schoenendoosproject in Mijdrecht
Tijdens de familieviering van 4 november wordt er aandacht besteedt
aan dit project en is er een uitge-

breide informatiefolder* verkrijgbaar
in de kerk.
De belangrijkste feiten op een rijtje:
De schoenendozen kunnen gemaakt
worden in de maand november.
Inleveren kan tijdens de vieringen
op zaterdag en zondag in de kerk
en elke dinsdagavond in november
tussen 18.00 en 19.00 uur bij het parochiesecretariaat of in de kerk.
Inleveren kan tot en met vrijdag 30
november. Op zaterdag 1 december
worden de dozen centraal ingezameld. Vóór Kerstmis worden de dozen verscheept naar de betreffende
landen.
Het formaat van de schoenendoos is
ongeveer: lxbxh: 35x20x15 cm.
In de doos doe je: schoolspulletjes, klein speelgoed, toiletartikelen,
geen snoep
Kies of je doos maakt voor een jongen of een meisje en kies een leeftijd (2-4, 5-9, 10-14 jaar). Via het
bonnetje uit de informatiefolder*
kun je dit aangeven.
Vul de doos met cadeautjes, vooral
handige dingetjes.
Het mag ook iets van jezelf zijn.
Het versturen van de doos kost 4,50
euro per doos; deze bijdrage is vrijwillig en kan in de daarvoor bestemde envelop gedaan worden (verkrijgbaar bij de informatiefolder*).
Sluit de doos met een elastiek of
touw; niet dichtplakken.
Voor informatie over dit project:
www.actiekids.nl of via de werkgroep Familievieringen.

Speelgoedbeurs
Waverveen - 10 November
wordt er voor de 8e keer een grote speelgoedbeurs georganiseerd
op Basisschool de Poldertrots in
Waverveen.
Dit is voor iedereen de gelegenheid om al die spullen te verkopen waar de kinderen toch te
groot voor zijn. We verkopen o.a.
cd’roms, dvd’s, boeken, fietsen,

skeelers, poppen en nog veel
meer. Iedereen mag inbrengen
en bij verkoop is 75% van de opbrengst voor u! Voor meer inlichtingen of een verkoopnummer
bel Lyda 0297-582690 of Jannie
0297-582824. De beurs zelf is op
zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur.
De entree is gratis en voor kinderen is er een grabbelton.

Sfeervolle Lampion
Optocht De Hoef
De Hoef - De hele dag zaten veel
kinderen in De Hoef al in spanning.
Vanavond lampionoptocht, met muziek erbij, in het donker. Hoe zou dat
gaan?
Het ging fantastisch. Heel mooi
windstil weer, niet koud. 70 kinderen met ouders, opa´s en oma´s
maakten een avondwandeling met
lampionnen en met een muziekkorps voorop. De mensen in De
Hoef kwamen naar buiten of stonden voor de ramen te kijken. Een
mooi schouwspel.
Bij HSV op het handbalveld gaven
VIOS en de majorettes nog een toegift. Ook ging nog een speciale lampion de lucht in. Eigenlijk een mini
heteluchtballon met een lichtje, een
Khom Loy uit Thailand. Echt heel
mooi om te zien.
In de kantine van HSV barstte vervolgens al gauw het feest los. De
“jump” muziek lokte de kinderen
op de dansvloer. Het was werkelijk
heel gezellig. Om half tien gingen
de laatste kinderen met rode wangen weer naar huis.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten:

Alphamedewerkers

(3-12 uur per week)

Zinvol bijbaantje voor € 12,- netto per uur, iets voor jou?
Informatie vindt u op www.zuwe.nl
of bel met Alphacoördinatoren
Loes Winkel en Hannie Pluut.
Telefoon 0348 437000.

Zorg voor iedereen

Spaarne Ziekenhuis actief in
Week van de Chronisch Zieken
Hoofddorp - Het Spaarne Ziekenhuis neemt van 9 tot en met 15
november deel aan de landelijke
‘Week van de Chronisch Zieken’ met
een aantal activiteiten voor patiënt,
hulpverlener en andere betrokkenen. Het thema van de week is: ‘Samen beter’. Het Spaarne Ziekenhuis
organiseert deze activiteiten in samenwerking met patiëntenverenigingen en zorgorganisaties.
De Week van de Chronisch Zieken
is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van patiënten,

Een prachtig geslaagd evenement,
waarvan de ouders en opa´s en
oma´s net zo veel genoten hebben
als de kinderen. Met veel dank aan
de vrijwilligers van de Hoefse Belangen en HSV die dit organiseerden
en eveneens aan de RABO-bank
Veenstromen voor de financiële ondersteuning.

mantelzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgende, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en
-bemiddelaars. De Week heeft tot
doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van
zaken op het terrein van de zorg
en het maatschappelijke leven van
chronisch zieken.

Schilderijen in Congrescentrum De Meijert
Mijdrecht - In Party- en Congrescentrum ‘De Meijert’ aan de Dr. J.
van der Haarlaan 6 wordt wederom een verkooptentoonstelling van
ruim 300 olieverfschilderijen georganiseerd.
Op zaterdag 3 november aanstaande van 10.00 tot 17.00 uur is de uitgebreide collectie, zoals landschapschilderijen, stillevens, zee- en
stadsgezichten en veel abstracte en
surrealistische werken, te bewonderen. De tentoongestelde schilderijen
zijn meestal nog niet van een lijst
voorzien waardoor de belangstellende liefhebber zelf naar smaak en

idee een passende lijst kan kiezen.
De keuze aan lijsten is zeker net zo
groot als de keuze aan schilderijen.
Bovendien kan een uitgezocht doek
geheel vrijblijvend mee naar huis
worden genomen om te kijken of
deze past bij het interieur. De doeken worden niet op de expositie zelf
ingelijst, maar binnen twee weken
worden de schilderijen op een afgesproken tijdstip kant en klaar afgeleverd in de zaal.
De tentoonstelling wordt vaak druk
bezocht door jong en oud. De toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom.

Voor meer informatie en aanmelden
kan bij Dominique van Vugt 0238907148 of Els Schrama 8907189.

Veel plezier met Unox
karavaan in Mijdrecht
Mijdrecht – Dat was woensdagmiddag jl. even pret voor de vooral jeugdige bezoekers van winkelcentrum
Adelhof in Mijdrecht. De karavaan
van Unox knakworst was er neergestreken wat inhoud dat er in de

vorm van een knakworst een prachtige glijbaan stond, een springkussen en je kon er gratis knakworst
eten. Vooral de jeugd vermaakte
zich hier prima mee en de gratis
worstjes waren zeer in trek.

Onderzoek gestolen boot
Vinkeveen - De politie heeft donderdag 25 oktober een onderzoek
ingesteld naar de herkomst van een
boot, nadat de rechtmatige eigenaar zijn eigendom via marktplaats
op het spoor was gekomen.
Omstreeks 18.00 uur belde de eigenaar de politie. Hij had gezien dat
zijn boot, gestolen in Zoetermeer,
op www.marktplaats.nl stond en
inmiddels in de jachthaven aan de

Winkeldijk lag. Agenten gingen samen met de man naar de boot. Niet
alle gegevens van de boot kwamen
overeen met de papieren van de eigenaar, maar de oude eigenaar zag
wel spullen van hem in het vaartuig
liggen. Hij was ervan overtuigd dat
het zijn boot was. de politie heeft het
vaartuig in beslag genomen voor
nader onderzoek en zoekt de nieuwe eigenaar.

Onder invloed
Mijdrecht - Op de Borsaliastraat is woensdagmorgen om 02.40 uur een beginnend bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed. De man, een
34-jarige inwoner van Mijdrecht, werd door surveillerende agenten gecontroleerd en had te veel gedronken. De ademanalyse op het politiebureau
wees uit dat hij 220 ug/l in zijn lichaam had, terwijl beginnend bestuurders
maximaal 88 ug/l is toegestaan. Proces-verbaal is opgemaakt.
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Jan en Dora Klein 55 jaar
getrouwd
Vinkeveen - Traditioneel wenst iedereen elkaar een lang en gezond
leven toe als er weer eens een verjaardag of huwelijk te vieren valt.
Kennelijk slaat dat in De Ronde Venen goed aan want in de gemeente wonen naast veel senioren die
de leeftijd der allersterksten hebben bereikt ook veel echtparen die
vaak langer dan een halve eeuw met
elkaar lief en leed hebben gedeeld.
Daartoe behoren ook Jan (79) en
Dora Klein-Valentijn (78) uit Vinkeveen die op woensdag 5 november
jl. in besloten familiekring hun 55jarige bruiloft vierden. Dat is een felicitatie waard.

Polderbewoners wederom
in de mailing genomen
De Ronde Venen - Het leek er
even op dat na de mislukte bijeenkomsten van de kerngroep voor de
polder Groot Mijdrecht Noord, de
betrokken instanties hadden ingezien dat er op deze manier geen heil
(lees medewerking) te verwachten
was van de polderbewoners om tot
een goede GEZAMENLIJKE oplossing te komen.
Na nogmaals overleg gepleegd te
hebben met de vroegere kerngroep,
werd besloten in bijzijn van gedeputeerde Binnekamp, gemeente, AGV
en natuur, milieu-instanties en de
vroegere leden van de kerngroep,
om een reflectiegroep in het leven
te roepen.
Bovendien zou op voorspraak van
genoemde gedeputeerde een onafhankelijke commissie zich nogmaals buigen over de resultaten van
het gepleegde onderzoek. Waarbij
door de overgrote meerderheid van
instanties was aangegeven, dat een
plas toch wel de enige juiste oplossing was.
Maar omdat de bewoners het daar
absoluut niet mee eens waren en
met gefundeerde argumenten kwamen werd de toezegging gedaan
van de onafhankelijke commissie.
Die was een paar maanden bezig
(zonder trouwens in de tussentijd
enig taal of teken van leven te geven) toen als een donderstraal bij
heldere hemel opeens maandag
jl. het persbericht van de provincie

Utrecht de wereld in werd gestuurd
waarin tot ieders grote verbazing
(en begrijpelijkerwijze woede) stond
vermeld dat op 29 oktober een contract is ondertekend door staatssecretaris Tineke Huizinga en gedeputeerde Joop Binnekamp. Waarbij de
provincie een oordeel zal geven over
de ‘handhaafbaarheid van de strategie ‘plas’’ en al een uitspraak doet
over grootschalige waterberging en
eveneens (want dat is natuurlijk het
achterliggende doel) een inzicht te
krijgen in de omvang van woningbouw.
Dubbel
Dan rijzen toch je haren ten berge als je dit soort dubbelhartigheid
leest. Wat is nog het nut van een zogenaamde onafhankelijke commissie als je zulke spelletjes gaat spelen. Weggegooid geld zou je zeggen
en die commissie staat natuurlijk
ook voor schut en kan net zo goed
meteen opstappen.
Maar het ergste is natuurlijk de optimistische verwachtingen die de
heer Binnekamp had geschetst bij
de laatste bijeenkomst van de reflectiegroep. “Alle strategieën staan
nog open en er is nog helemaal geen
keuze gemaakt” waren de veelzeggende woorden van deze heer. Hoe
verkoopt hij nu dit verhaal?
Dat ook het college van de Ronde
Venen niet blij is met deze handeling
blijkt uit een onmiddellijk gestuurd

persbericht naar de provincie met
als kop dat het college teleurgesteld
is over dit contract en duidelijk stelt
dat er pas sprake kan zijn van eventuele waterberging als uit de onderzoeken naar voren is gekomen dat
‘plas’de meest duurzame oplossing
is en dat dit nu niet al ter sprake kan
komen in het contract.
Door de leden van de reflectiegroep
is aangegeven dat zij wederom vinden dat zij in de maling zijn genomen. “We hadden echt het idee dat
de gedeputeerde voor ons op de
bres stond vooral door zijn uitspraken en dit is nu het resultaat. Wij
vragen ons af of de heer Binnekamp
dit al niet wist op die avond dat hij
met ons gesproken heeft en om niet
de hele polder over zich heen te
krijgen maar die toezeggingen heeft
gedaan.
Dan zijn ze tenminste even rustig en
kunnen wij onze gang gaan. Wij zijn
wel blij en verheugd met de duidelijke ondersteuning van het college en
hebben begrepen dat ook alle fracties zich achter ons scharen dat dit
geen manier van doen is”.
In de Staten zal op maandag 5 november vragen worden gesteld over
dit onderwerp door verschillende
fracties en ook zullen polderbewoners die bijeenkomst bijwonen. Een
dergelijke handeling als van de heer
Binnekamp is nu niet echt geschikt
om mensen meer vertrouwen te
schenken in de politiek.

Jan is geboren in Leimuiden, maar
groeide op in Aarlanderveen. Dora is een Vinkeveense die inmiddels haar leven lang in hetzelfde
huis woont. Hier hebben behalve
haar ouders zelfs haar grootouders
nog gewoond. Haar moeder is 95
jaar geworden. Het karakteristieke
huis heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 200 jaar (!) en is nog
steeds in goed bewoonbare staat.
“Het was vroeger familie-eigendom
maar omdat er toen geen pensioenvoorzieningen waren heeft mijn oom
het destijds aan de H. Hartkerk verpand want dan mochten zij hun oude dag in Maria Oord doorbrengen.
In ruil daarvoor betalen wij tot op de
dag van vandaag een klein bedrag
aan huur,” vertelt Dora. Zij is geen
onbekende in Vinkeveen want doordat zij 25 jaar lid is geweest van de
toneelvereniging Altovi kennen veel
mensen haar nog. Zij was een perfecte actrice en speelde hoofdrollen
in onder meer ‘De Jantjes’ en ‘Potas en Perlemoer’. Daarnaast kon zij
verdienstelijk zingen. Dora: “Dat is
wel over nou, want ik zou een heel
tekstboekje niet meer kunnen onthouden. Ik hou me nu veel bezig
met kruiswoordpuzzels. Daar scherp
ik mijn verstand op. Verder maak ik
graag grote puzzels die uit duizenden puzzelstukjes bestaan. Als ze
klaar zijn laat ik ze inlijsten en worden ze opgehangen.”
Ze laat ze zien in een keurig gestoffeerd opkamertje ernaast, een uitbouwtje met een laag plafond en
een bewegelijke vloer. Het zal wel
niet onderheid zijn. Op de vloer liggen een paar eenvoudige muizenvalletjes. Van die klemdingen met

een stukje kaas erop. “We hebben
wat last van muizen gehad, ik heb
er al twintig gevangen. De laatste
paar dagen laten ze zich niet meer
zien,” vertelt Dora niet zonder enige
trots en die lichamelijk en geestelijk bovendien nog heel goed uit de
voeten kan. Zij laat haar album met
zwart/wit trouwfoto’s zien en vertelt
dat ze samen met haar oudste zuster op hetzelfde tijdstip voor de kerk
is getrouwd. Ze ging als kind op de
katholieke kleuterschool en lagere
school waar ze later in de oorlogsjaren als juf voor de klas heeft gestaan. “Na de oorlog kwam ik Jan
tegen in Korteraar tijdens Vastenavond. Mijn neef was bevriend met
hem. Jan was een knappe vent die
toen een militair uniform aan had.
Hij werd uitgezonden naar Indië
vanwege de politionele acties daar.
Hij had toen inschepingsverlof. Het
werd wat tussen ons en na zijn terugkeer hebben we een poosje verkering gehad en zijn we in 1952 getrouwd in het oude gemeentehuis
naast de brug op Demmerik. Samen met mijn oudste zus zijn we later voor de kerk getrouwd in de Heilig Hart Kerk. Wij hebben vier kinderen gekregen, twee jongens en
twee meisjes. Eerlijk verdeeld dus.
Ze zijn allemaal nog gezond en we
hebben inmiddels ook kleinkinderen waar we erg trots op zijn en van
genieten.”
Karretje
Jan Klein is eveneens geen onbekende in het Vinkeveense. Hij heeft
onder meer 26 jaar bij de gemeentelijke reinigingsdienst gewerkt. Toen
was Vinkeveen nog een zelfstandige gemeente. Jan is op zijn zestigste met pensioen gegaan, maar
nooit achter de gordijnen gaan zitten zoals hij dat zelf zegt. Daarnaast
was hij 25 jaar lid van de Vrijwillige Brandweer in Vinkeveen en is nu
erelid.
Jan: “Ik ben nog steeds een beetje actief en doe wat in oude metalen. Ik blijf dus in de ‘recycling’, zoals dat tegenwoordig heet. Ik heb
geen auto, maar een fiets met een
karretje erachter. Daarmee ga ik
langs de straten en verzamel oude metalen spullen en schroot. Dat
breng ik naar huis waarna mijn neef
het geregeld komt ophalen en het

naar een verwerkingsbedrijf brengt.
Er zijn ook mensen die uit zich zelf
hier hun metaalafval komen brengen. Soms gaan we een paar dagen
naar onze dochter in Oud-Beijerland en dan hoor je daarna dat de
mensen mij gemist hebben. Ze kennen mij dus omdat ze me vaak langs
zien komen in de straat. Ik blijf dus
een beetje in het vak. Elke week ga
ik ook nog naar het gebouw van de
Brandweer om te kaarten. Dat is een
geweldige club voor haar leden, die
Brandweer.”
Behalve de fiets heeft Jan ook een
scooter om zich snel in het dorp te
kunnen verplaatsen en om boodschappen te doen. Uit verdere gesprekken met Jan blijkt dat hij als
jongen op z’n veertiende jaar bij de
boer heeft gewerkt, toen een jaartje
bij de Vinkeveense Onderlinge Beton Industrie (VOBI) en ruim acht
jaar bij een veehandelaar op Demmerik. Daar moest hij soms al om
kwart over drie ’s nachts uit bed om
aan het werk te gaan.
Bij zijn eerste baas verdiende hij
vijf gulden in de week, later bij de
gemeente was dat vijftig gulden.
Tijdens zijn werk in gemeentelijke dienst werd hij ook drie jaar ingedeeld bij de Plantsoenendienst
en bij de Dienst Openbare werken
(gladheidbestrijding) waartoe ook
de wegen behoorden in de polder
Groot Mijdrecht Noord. En als de
pontbaas van de veerpont bij Nessersluis ziek was of met vakantie
wilde, viel Jan Klein voor hem in.
Kortom, Jan Klein heeft een zeer actief en werkzaam leven geleid.
Dora gekscherend: “Ik heb me wel
eens afgevraagd hoe we samen
nog de tijd hebben gevonden om
vier kinderen te maken. Een wonder, toch? En het is allemaal op
z’n pootjes terecht gekomen. Vroeger had je geen cent te makken en
kocht je een tweedehands wasmachine op afbetaling voor één gulden
in de week. Als je dat vergelijkt met
wat we vandaag de dag hebben dan
hebben we het nu rijk.” Iets dat volledig door Jan wordt onderschreven. Beiden kijken uit naar de feestavond die zij 5 november in familiekring gaan vieren. Een dergelijke
feestavond is hen van harte gegund.
Proficiat en op naar een zestig jarig
huwelijk!

Nieuwe bestrating, maar
pas op voor uw enkels!
Mijdrecht - Wie regelmatig het
centrum van Mijdrecht bezoekt zal
het niet zijn ontgaan dat een aannemer de afgelopen weken druk in
de weer is geweest (en nog) met het
aanleggen van een nieuwe bestrating. Dit ter vervanging van de ‘tijdelijke’ die er een tijd heeft gelegen vanwege het noodzakelijke inklinken van de grond nadat het rioleringstelsel was vernieuwd. Niets
mis mee. Echter de putjes van de
regenwaterafvoer in het wegdek en
met name die in de wandelgebieden
zijn door het ophogen van de straat
wat dieper tussen de bestrating komen te liggen. Dat scheelt soms een
tegeldikte en dat is veel. Dat betekent oppassen tijden het lopen dat
u niet per ongeluk verkeerd met
uw voet in een dergelijk putje komt
want u houdt er minimaal een kneuzing of verzwikking aan over. Dat
overkwam namelijk een van de redactieleden van de Nieuwe Meerbode die al lopend en in gesprek
zijnd met iemand even niet oplette
waar zij liep met het gevolg dat zij
haar enkel verzwikte.
Je kijkt tenslotte niet voortdurend

Vier uur karten voor het
goede doel

naar beneden. De putjes blijken erg
verraderlijk te zijn en helemaal nu
de bladeren van de bomen vallen
en het gat boven het metalen rooster vaak opvullen. Dan is het verschil in hoogte niet meer te zien. De
waarschuwing is zeker voor de ouderen onder ons en rolstoelgangers
van belang. Die kunnen lelijk vallen of met een wiel in zo’n ‘gat’ raken. Dat geldt ook voor kinderen in

wandelwagens. De aannemer heeft
waarschijnlijk voor deze vorm van
bestrating gekozen omdat het oppervlak na verloop van tijd toch wat
inzakt en de straat rondom de putjes dan (misschien) op meer gelijke
hoogte komt te liggen. Maar dat is
nu nog (lang) niet het geval. Oppassen dus!

Regio - Op zaterdag 10 november
wordt om 13.00 uur voor de twaalfde keer het startschot gegeven voor
‘De 4-uurs Kartrace De Ronde Venen’. Evenals voorgaande jaren vindt
de kartrace plaats op de indoor kartbaan van Michael Bleekemolen aan
de Industrieweg te Mijdrecht.
Op het speciaal voor deze gelegenheid aangelegde circuit strijdt een
achttiental teams, bestaande uit zes
tot acht rijders, vier uur non stop om
het grootste aantal ronden te rijden en zich kampioen 2007 te mogen noemen. De organisator van dit
spektakel, Tafelronde 169 De Ronde Venen, kiest ieder jaar een bestemming voor de opbrengst. Door
deelname van vele enthousiaste bedrijven is de afgelopen elf jaar on-

geveer 100.000 euro bij elkaar gereden!!! Diverse goede doelen waaronder: KiKa (kinderen kankervrij),
Inloophuis ’t Anker, Johannes Hospitium DRV en vorig jaar De dierenambulance en Midpoint fm &
tv, hebben de afgelopen jaren een
bedrag mogen ontvangen. De opbrengst van de dag zal dit jaar ten
goede komen aan een tweetal goede doelen die ook door de Nationale
Tafelronde worden ondersteund, te
weten Het Rainbow Twinning Project en Stichting De Opkikker.
Huizen
Het Rainbow Twinning Project betreft het ondersteunen van lokale
Tafelaars van Tafel 7 in Spings Zuid
Afrika. Deze Tafelaars hebben net

Opening expositie ‘Kunst als geschenk’
Uithoorn – De opening zondagmiddag van de expositie ’Kunst als
geschenk’ in Galerie Fort aan de
Drecht trok maar liefst meer dan
300 bezoekers. Ondanks die drukte
werd er aardig wat gekocht van de
tentoongestelde kunstwerken.
In haar openingstoespraak stelde burgemeester Berry Groen onder meer dat de gemeente Uithoorn
trots mag zijn op het fenomeen
‘Kunst als Geschenk’, dat in de zeventiger jaren van start is gegaan in
de toenmalige expositieruimte De
Olievaar aan de Anton Philipsweg.
Traditiegetrouw was er weer de loterij. De winnaar kreeg een waardebon van 50 euro, te besteden aan
een tentoongesteld kunstwerk. “Het
was trouwens niet altijd gemakke-

lijk om de prijswinnaar uit de hoge hoed te toveren”, aldus burgemeester Groen. “Ook mijn voorgangers, de burgemeesters Brautigam
en Castenmiller hebben sons hele
reeksen nummers moeten afroepen
en hadden een welhaast doorweekt
overhemd voordat de uiteindelijke
winnaar zich meldde.
Hopelijk gaat dat dit jaar soepeler
en worden u en mij het declameren van eindeloze cijferreeksen bespaard”, aldus mevr. Groen, die over
profetische gaven bleek te beschikken. Bij het tweede nummer meldde de prijswinnaar zich namelijk al.
Burgemeester Groen memoreerde
voorts, dat het college van burgemeester en wethouders in het kader
van de begroting voor 2008 de ge-

meenteraad voorstellen om de culturele stand van zaken te inventariseren. “Dat kan een aanzet zijn voor
het ook op het culturele front nog
meer bijdragen aan ‘Uithoorn mooi
wel!’ Bij die inventarisatie komen we
natuurlijk ook bij het bestuur van
Galerie Fort aan de Drecht terecht”.
De expositie ‘Kunst als Geschenk’
duurt t/m 16 december 2007. De
openingstijden zijn op donderdag
en vrijdag van 14 -16 uur en op zaterdag en zondag van 12 -17 uur.
Speciaal op de wat rustiger do/vrij
kunnen bezoekers
in de Galerie ook een kopje koffie/thee drinken. Galerie Fort a/d
Drecht, Grevelingen 50, 1423 DN
Uithoorn, Tel. 0297-521162, www.
galeriefortaandedrecht.nl

als veel andere Tafelrondes in Zuid
Afrika een eigen project. Tafel 7 wil
tien huizen opknappen voor kinderen zonder ouders. Het opknappen
van een huisje kost ongeveer 10.000
euro. Als Tafelronde De Ronde Venen willen wij graag één van deze huizen sponsoren. Stichting De
Opkikker heeft als doel het verzorgen van een fijne dag (verwendag)
voor gezinnen, waarvan een kind in
de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar
een aandoening heeft waarvoor het
langdurig onder behandeling is in
een met de stichting samenwerkende instelling. Of die door de ernst of
aard van deze aandoening uitzicht
heeft op een langdurige behandeling in deze instelling. Stichting De
Opkikker is opgericht in 1995 door
enkele initiatiefnemers, is geheel
zelfstandig en bestaat bijna volledig
uit vrijwilligers.
Teams
De volgende teams nemen deel aan
‘De 4-uurs Kartrace De Ronde Venen’: Rabobank Veenstromen, Homan Beveiliging, Alcar Benelux,
Vroegop Windig, Profile Tyrecenter
Hogendoorn, Rendez Vous, Veerhuis Installatie Techniek, Johnson
Europlant, BvCM, H.M. van Scheppingen, G. Brouwer & Zn, Bouwbedrijf Midreth, EDO en Strix Lease.
Ook dit jaar belooft het weer bijzonder spannend te worden. Midpoint
fm & tv doet live verslag. Iedere belangstellende is dus van harte welkom op zaterdag 10 november a.s.
aan de Industrieweg 29 bij Bleekemolen Indoor Kartbaan in Mijdrecht.
(tegenover Karwei).
Er is voldoende parkeerruimte en de
toegang is gratis. Voor nadere informatie over de Nederlandse Tafelronde, Het Rainbow Twinning Project en Stichting De Opkikker verwijzen wij u naar: www.roundtable.
nl en www.rt169.nl
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Koninklijke onderscheiding
voor H. Oudshoorn
Mijdrecht - In de Janskerk in
Mijdrecht is zaterdag 27 oktober H.
Oudshoorn benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg
de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding opgespeld
door loco-burgemeester Jan van
Breukelen.
Mijdrechtenaar Oudshoorn is 35
jaar voorzitter geweest van de Kaasdagcommissie Noord-West Utrecht
die jaarlijks de kaasdagkeuring organiseert. Hier lieten alle kaasmakers uit het gebied van Bodegraven

tot Aalsmeer (Groene Hart) hun kazen keuren. Tegenwoordig heet de
keuring Hart van Holland.
Daarnaast is de heer Oudshoorn ook
actief geweest als penningmeester
van het bestuur van De Meijert (en
bedenker van de naam De Meijert),
als gemeenteraadslid van “Idee 70”
en voorzitter van de commissie Financiën, als voorzitter van de concertcommissie Batz orgel, secretaris van de Jonge Boerenbond Voorwaarts, bestuurslid van de Lange
Afstand Tippelaars, ouderling in de

NH Kerk Mijdrecht en docent Leerhuis NH Kerk Mijdrecht.
Vanaf 1990 tot heden is hij programmamaker en discussieleider
van het programma Horizon bij de
lokale omroep Midpoint . Dit radioprogramma bestond 27 oktober 20
jaar.
In zijn toespraak noemde loco-burgemeester Van Breukelen hem zeer
sociaal bewogen. Ook roemde hij
de enorme vrijwillige inzet van de
Mijdrechtenaar bij tal van activiteiten.

College teleurgesteld
over contract over Groot
Mijdrecht Noord

Hof wijst vordering
Eneco tegen gemeente
De Ronde Venen af
De Ronde Venen - De gemeente
De Ronde Venen draait niet op voor
de kosten die Eneco Energie Infra
Utrecht N.V. heeft gemaakt als gevolg van de dijkverschuiving in Wilnis. Dat blijkt uit de uitspraak die het
Gerechtshof in Amsterdam op 18
oktober heeft gedaan. Het Hof heeft
de vorderingen van Eneco afgewezen en de gemeente volledig in het
gelijk gesteld.
Als gevolg van de dijkverschuiving
in Wilnis op 26 augustus 2003 zijn
riool-, gas- en waterleidingen en telefoon-, elektra- en televisiekabels
ernstig verzakt. Het herstel daarvan is met grote voortvarendheid
uitgevoerd, maar tussen Eneco en
gemeente ontstond al vrij snel een

verschil van mening voor wiens rekening de kosten zouden zijn.
Eneco stelde zich daarbij op het
standpunt dat hun inspanningen
door de gemeente betaald moesten
worden op basis van in het verleden
gemaakte afspraken. De gemeente
stelde echter dat de in het verleden
gemaakte afspraken niet op de gebeurtenissen in Wilnis van toepassing zijn en dat Eneco haar inspanningen dus zelf moest betalen.
Omdat minnelijk overleg tussen partijen niet tot een oplossing heeft geleid, heeft Eneco de gemeente op 23
december 2004 gedagvaard. Daarbij
vorderde Eneco dat de in het verleden tussen Eneco en gemeente gesloten exploitatieovereenkomst en

kabellegregeling ook zouden worden toegepast op de in Wilnis ontstane situatie. Volgens die regeling
zou de gemeente de kosten voor het
verleggen van het gasnet volledig
moeten betalen en de kosten voor
het verleggen van het elektriciteitsnet voor de helft. In totaal gaat het
om een bedrag van ongeveer 250
duizend euro.
Het Hof heeft nu echter bepaald dat
de kabellegregeling in dit bijzondere
geval op grond van redelijkheid en
billijkheid niet van toepassing is. De
uitspraak betekent dat Eneco zelf
de kosten van het herstel in Wilnis
moet betalen. Eneco heeft de mogelijkheid om binnen drie maanden in
cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Mijdrecht - Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen vinden het onjuist dat in het vandaag
gesloten contract tussen Rijk en
provincie over inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord sprake is
van mogelijk grootschalige waterberging in het gebied. Bij de tot nu
toe genoemde problemen in het gebied is dit punt nooit genoemd en
het is dus ook nooit in de opdracht
voor Groot Mijdrecht Noord opgenomen geweest. De wenselijkheid
van grootschalige waterberging
doet volgens het college geen recht
aan afspraken die zijn gemaakt met
de bewoners van Groot Mijdrecht
Noord.
Vandaag hebben de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw.
Huizinga, en de gedeputeerde Water van de provincie Utrecht, dhr.
Binnekamp, een contract met elkaar gesloten voor het maken van
een klimaatbestendige, duurzame inrichting van de polder Groot
Mijdrecht Noord. De gemeente De
Ronde Venen is geen deelnemer in
dit contract.
Een duurzame inrichting van de polder vormt al langere tijd onderwerp
van discussie. Er zijn zes strategieën ontwikkeld voor toekomstig gebruik van het gebied. Die variëren
van ‘niets doen’ tot ‘plas’, het onder
water zetten van Groot Mijdrecht

Noord.
Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in Provinciale
Staten in februari van dit jaar is een
onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Remkes in het leven geroepen.
De commissie onderzoekt momenteel de juistheid en volledigheid van
de onderzoeken en rapporten over
water en bodemdaling in de polder Groot Mijdrecht Noord. De verwachting is dat het eindrapport eind
dit jaar verschijnt.
Contract
Het vandaag door staatssecretaris en gedeputeerde ondertekende
contract is erop gericht helderheid
te krijgen over de financiën om de
polder toekomstbestendig te maken. Het Rijk ziet in Groot Mijdrecht
Noord een mogelijke locatie voor
grootschalige waterberging met het
oog op de klimaatbestendigheid
van de Randstad. Voor de provincie is het van belang spoedig duidelijkheid te krijgen over een bijdrage
van het Rijk voor de toekomst van
de polder Groot Mijdrecht Noord.
Deze duidelijkheid zal er moeten
zijn als een keus over de toekomst
wordt gemaakt.
Ook het college van B en W vindt
dat. Burgemeester en Wethouders
zien het contract als een afspraak

tussen Rijk en provincie. Bij de onderzoeken die gedaan zijn naar
Groot Mijdrecht Noord staan de
waterkwaliteitsproblemen en de bodemdaling centraal. Mocht uit deze
onderzoeken naar voren komen dat
de strategie “plas” de meest duurzame oplossing is voor de polder,
pas dan kan er sprake zijn van medegebruik voor waterberging, vindt
het college. B en W vinden dan ook
dat in het contract geen sprake zou
moeten zijn van grootschalige waterberging en hebben dit Rijk en
provincie de afgelopen weken nadrukkelijk laten weten.
Met Provinciale Staten en de bewoners is juist afgesproken dat de
onafhankelijke onderzoekscommissie met een rapportage gaat komen
over de juistheid en compleetheid
van de aanwezige rapportages. Dat
moet naar de mening van het college afgewacht worden en op basis daarvan moet besluitvorming
plaatsvinden. Het nu inbrengen van
de wenselijkheid van grootschalige waterberging doet geen recht
aan de afspraken met de bewoners.
Vanuit die invalshoek zal het college dit contract beoordelen en positie blijven kiezen in de stuurgroep
Groot Mijdrecht Noord. Deelname
daaraan is van belang om de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk in de gaten te houden.

Jeugdprogramma
Het Klokhuis maakt
opnamen in Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen donderdag was het dan zover. Het bedrijf
was mooi schoongemaakt, alles
stond klaar voor de televisieploeg.
Want vandaag zou de cameraploeg
van het NOS jeugdprogramma Het
Klokhuis opnamen komen maken
bij Gerbera kwekerij van der Wilt
aan de Tuinderslaan in Mijdrecht.
Presentator Bart kwam met een regisseur, een cameraman en een geluidsman om 9 uur de kwekerij bin-

nenwandelen. Ze wilde alles weten,
alles doen en alles filmen. Want zo
doen ze dat bij de televisie. Als eerste gingen ze de kwekerij in.
Daar zagen ze hoe de gerbera’s
groeien en hoe ze geplukt worden.
Daarna in het verdeelcentrum waar
de gerbera’s gesorteerd worden op
kleur. Vervolgens klaarmaken voor
de lange reis naar een koper in heel
Europa. De gerbera’s worden op

maat gesneden en ingepakt. In het
water gehangen zodat ze niet uitdrogen en vervolgens is een grote
doos of op een bos in een watercontainer voor de bloemenveiling.
Na een lange (en ook leerzame dag)
vertrok Bart en zijn ploeg weer naar
Hilversum. In februari komt er een
filmpje van 3 minuten in het programma Het Klokhuis. Nu maar hopen dat alles goed gefilmd is.

Unieke prijzen tijdens
Occasionactie Bernault
Mijdrecht - Van 3 t/m 10 november
vindt bij Bernault een groot Top Occasionfestival plaats.
Wie in deze periode een gebruikte
auto aanschaft kan kiezen uit een
uitgestelde betalen van 6 maanden tegen 0 % rente of een gratis
Renault bluetooth carkit inclusief inbouw t.w.v. 328,- euro. Om het Top

Occasionfestival extra opvallend en
feestelijk te maken heeft Renault
een unieke en ludieke actie bedacht:
Vijf klanten maken kans om het te
betalen bedrag van de aangekochte occasion teruggestort te krijgen.
Bovendien wordt er in de actieperiode elke dag een iPod shuffle ver-

loot bij Bernault onder degenen die
hun auto laten taxeren.
Naast de acties van Renault prijst
Bernault haar occasions begin november zeer scherp. Er gelden kortingen variërend van 500 tot 2000,euro.
Het volledige aanbod gebruikte auto’s is te zien op www. bernault.nl.

Amnesty-International DRV
schrijft in de bibliotheek
De Ronde Venen - Sinds jaar en
dag in het meest succesvolle actiemiddel van Amnesty de pen geweest. Regelmatig worden er brieven geschreven aan autoriteiten om
een betere behandeling, dan wel
een eerlijke berechting te vragen
voor hen die gevangen zitten of stelselmatig als groep worden beperkt
in hun vrijheden.
Dat dit een goed actiemiddel is blijkt
uit het feit dat er regelmatig bedankbrieven komen van mensen die het
tijdens hun gevangenschap ineens

beter kregen nadat er brieven over
hun zaak zijn gestuurd. Zowel voor
henzelf als de autoriteiten is het een
duidelijk signaal dat ze niet vergeten
worden en zelfs bij naam genoemd.
Als we schrijven doen we dit niet alleen voor die persoon maar stellen
dan vaak een heel probleem aan de
orde om zodoende voor een grotere
groep aandacht te vragen.
De kracht van het schrijven is de
hoeveelheid post die daar binnen komt. Ook in de Ronde Venen
schrijven we iedere maand. U hoeft
niet lid te zijn, iedereen mag aan-

schuiven aan de schrijftafel in de
plaatselijke bibliotheek. Wij hebben
de voorbeeldbrieven en het postpapier, aan u vragen we de brief
over te komen schrijven en de porto kosten te betalen. Op deze manier gaan er iedere maand tientallen brieven de deur uit en zoals is
gebleken; het werkt! De vlieger “het
is aan de politiek, ik kan er niets aan
veranderen”gaat dus niet op.
Sluit je aan bij ons aan de schrijftafel en help zelf daadwerkelijk iets te
doen aan de mensenrechtenschendingen.
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10 jaar Alzheimer Café

Lachen, huilen en wijzer
worden
De Ronde Venen - Dit jaar bestaan de Alzheimer Cafés tien jaar.
Een Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, mantelzorgers en
hulpverleners. De bezoekers krijgen
informatie over dementie en kunnen
ervaringen uitwisselen. Nederland
telt inmiddels 140 Alzheimer Cafés,
verspreid over het land.
De Cafés worden door een regionale afdeling van Alzheimer Nederland
georganiseerd.
“In het Alzheimer Café kan je alles
zeggen, zonder schroom en gêne”,
zegt Kees Eek (51), zoon van een
moeder met dementie. Hij prijst de
formule van de succesvolle Cafés.
“Met lotgenoten praat je makkelijker. Je weet zeker dat je begrepen
wordt. Bovendien is het leerzaam”.
Kees had vaak confrontaties met
zijn moeder, totdat hij een Alzheimer Café bezocht. “Tijdens het eerste bezoek aan een Alzheimer Café drong pas echt tot me door dat

mijn moeder ziek was. De verhalen
van andere bezoekers opende mijn
ogen: mijn moeder heeft een ziekte.
Zij kan niets doen aan haar dwarsigheid, stemmingswisselingen en
eindeloze gemopper.
Geen onwil
Het is geen onwil. Ze is ziek. Ik
besefte dat ik mijn moeders gedrag moest accepteren. Vanaf die
dag verdwenen onze confrontaties.” In het jubileumboekje over 10
jaar Alzheimer Cafés dat binnenkort bij Alzheimer Nederland verschijnt, beschrijft Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in het voorwoord waarom het Alzheimer Café
zo belangrijk is. “De Cafés maken
dementie bespreekbaar en leveren
daarmee een grote bijdrage aan de
maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen met dementie.”
Openheid over deze ziekte is nodig,
vindt Verbeet, die zelf een dementerende moeder heeft.

Het aantal mensen met dementie
stijgt als gevolg van de vergrijzing
van de bevolking. De belangrijkste
en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer.
Nederland telt momenteel ongeveer 270.000 mensen met dementie.
Jaarlijks komen er 30.000 nieuwe
dementiepatiënten bij.
Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met dementie de komende decennia verdubbelen.
Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. Gemiddeld genomen zijn er drie
mensen betrokken bij de verzorging
van een persoon met dementie.
Meer dan een miljoen Nederlanders
hebben dus met dementie te maken
in hun nabije omgeving. Voor de
omgeving van iemand met dementie is de dagelijkse zorg vaak zwaar.
Bezoek aan een Alzheimer Café kan
daarbij ondersteuning bieden.

De winnaars van het
Mijdrechtse Marktfestival
Mijdrecht - Afgelopen donderdag
25 oktober was het wederom feest
op de markt. Het 1001marktefestival, wat vorige week al was gestart
op de markt van Mijdrecht, werd
nog een keer gehouden. Beide weken zijn er om twee uur en om vier
uur trekkingen geweest waar de
winnaars vele waardebonnen kon-

den winnen, die weer te besteden
waren op de markt.
Bij elke trekking ging één winnaar
er met de hoofdprijs vandoor, een
rondje over de markt met een uiteindelijk volgeladen kruiwagen.
De gelukkige winaars van vorige
week waren: M. Kruk uit Amstel-

veen en T. vd. Griend uit Mijdrecht,
deze week waren dat:
N. de Kruif uit Mijdrecht en Fam.
Blokhuis uit Mijdrecht. Alle winnaars worden namens alle kooplieden van harte gefeliciteerd.
Wilt u ook weten of u een waardebon heeft gewonnen, kijk op www.
marktmijdrecht.nl

De eerste Groene Peiler van start

Milieufederatie Utrecht
onderzoekt mening van
over klimaat en energie
De Ronde Venen - De komende
twee weken vraagt Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aan de
inwoners van de provincie Utrecht
om mee te doen aan ‘De Groene
Peiler’ dat onderzoek doet naar ‘klimaat en energie’. De Groene Peiler
is het natuur- en milieupanel van de
Provinciale Milieufederaties.
Met het onderzoek hoopt de NMU
te weten te komen wat de inwoners
van de provincie Utrecht vinden van
alle aandacht in de media en politiek
voor het klimaatvraagstuk. Daarnaast vragen we de deelnemers of
ze door die aandacht anders tegen

het veranderende klimaat en hun rol
daarin aankijken.
Denkt u verder dan uw eigen voordeur? En wilt u uw stem laten horen? Meldt u dan nu aan als panellid
bij De Groene Peiler, het online natuur- en milieupanel van de NMU.
Door middel van De Groene Peiler gaan we regelmatig onderzoeken welke kansen en bedreigingen
inwoners zien op het gebied van
duurzaamheid en leefbaarheid in de
eigen provincie. Dankzij uw mening
kan de NMU beslissers beïnvloeden
om te kiezen voor duurzame ontwikkeling en een groene provincie
Utrecht. De resultaten zijn eind no-

vember bekend.
2008
De Groene Peiler gaat in eerste instantie van start met vier van de
twaalf Provinciale Milieufederaties.
De rest zal begin 2008 volgen. In
totaal zijn per jaar vier panelonderzoeken gepland, over uiteenlopende
onderwerpen. Dit jaar volgt nog een
onderzoek naar wat de inwoners
van de provincie Utrecht vinden van
de toenemende verrommeling van
het landschap. De deelnemers kunnen in de vragenlijst aangeven aan
welke storende landschapselementen ze zich het meeste ergeren.

Woonmarkt voor starters
De Ronde Venen - Ga je een huis kopen of huren?
Wat kost dat? Wat kan een makelaar of notaris voor je
betekenen? En de gemeente?
Allemaal vragen waar de ‘Woonmarkt voor Starters’
antwoord op kan geven. Maandag 12 november om
19.30 uur organiseert de Jongerenraad van Rabobank
Veenstromen een feestelijke woonmarkt. De markt is
voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar en wordt gehouden op Bozenhoven 93 in Mijdrecht.
Op de markt staan informatieve kraampjes van alle
deelnemende partijen. Ook worden er workshops gegeven over de aspecten die je als starter tegenkomt bij
het kopen of huren van een eerste huis. Maar ook het
huidige woningaanbod in onze regio komt aan bod.
Daarnaast kun je laten berekenen hoeveel je kunt le-

nen voor het kopen van een huis. Hiervoor dien je je
wel op te geven en je laatste salarisstrook en jaaropgave mee te nemen. Aan het einde van de avond
draait het Rad van Fortuin, waar naast vele andere
prijzen zelfs een wasmachine te winnen valt! Kortom,
een feestje dat je niet mag missen!
Je kunt je tot en met 1 november aanmelden via www.
jongeren-rabobank.nl De eerste 50 aanmeldingen
ontvangen de handige informatiemap van het NIBUD
‘Waar blijft het geld’ ter waarde van 10,- euro gratis.
Met deze map kun je eenvoudig je financiële administratie bijhouden.
Voor meer informatie over deze avond kijk op www.
jongeren-rabobank.nl of mail naar info@jongeren-rabobank.nl  

Mandala tekenen bij de
Paraplu

Fietser gewond door val
Mijdrecht – Vrijdagochtend werd onze redactie opgeschrikt door eerst een voorbijflitsende politieauto met sirene
en even daarna ook nog een ziekenauto met alle toeters en bellen. Al snel bleek dat bij winkelcentrum Adelhof een
fietser van zijn fiets was gevallen en daarbij licht gewond was geraakt. Voor alle zekerheid werd de persoon maar
even meegenomen naar het ziekenhuis.

Prijswinnaar puzzel:

“Holland in Beeld’
De Ronde Venen - Afgelopen
voorjaar 2007 werd in de serie “Holland in Beeld” onder de bevolking
van de gemeente De Ronde Venen huis aan huis een CD Rom verspreidt met wetenswaardigheden
over de gemeente De Ronde Venen.
Deze CD Rom werd in opdracht van

de gemeente De Ronde Venen gemaakt in samenwerking met - en
gesponsord door het plaatselijke
bedrijfsleven.
De oplettende kijker kon met het oplossen van de prijsvraag bij Autobedrijf Van der Ham in Waverveen een

gratis onderhoudsbeurt verdienen.
De Vinkeveense Monique van Asselen was met haar juiste oplossing de
gelukkige prijswinnaar van een onderhoudsbeurt voor haar Ford Ka.
Afgelopen vrijdag werd haar auto
dan ook door Autobedrijf Van der
Ham onder handen genomen. De

De Ronde Venen - Nog dit seizoen,
in november, start de ‘Paraplu’ als
eerste in De Ronde Venen met een
aantal geheel nieuwe activiteiten,
waaronder Mandala tekenen.
Wat is een mandala? Het woord
komt uit het Sanskriet en betekent cirkel. Sinds mensenheugenis heeft de magische cirkelvorm
de mens geïnspireerd tot vele uitingen van creatieve uitbeeldingen,
o.a. in de bouw- en danskunst. Als
dit u nieuwsgierig maakt kunt u op
4 woensdagen van 14.00-116.00 uur
met deze vorm van tekenen kennismaken. De cursuskosten bedragen
31.00 euro en de start is op 21 november 2007
Tarot
Ook nieuw bij de ‘Paraplu’ is Tarot-kaarten. Tarot is een heel oud
kaartspel dat in veertiende en vijftiende eeuw al in Europa bekend
was. Bestonden de eerste spellen
uit genummerde kaarten in 1910
verscheen het eerste geïllustreerde
spel. Het spel bestaat uit 78 kaarten
die kunnen helpen meer inzicht te
krijgen in de vragen die in het dagelijkse leven op ons afkomen. Daarmee verschilt het niet wezenlijk van
andere hulpmiddelen.
Als u (altijd al) meer had willen weten over Tarot? Dan nu aan de slag!
gelukkige prijswinnaar straalde bij
hereniging met haar dierbare bezit, die voor de gelegenheid ook nog
even van binnen en buiten voor haar
werd gepoetst.
De bloemen en een fotootje mochten bij deze gelegenheid natuurlijk
niet ontbreken.

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten op maandagavond van 19.3021.30 uur. De cursuskosten bedragen 60,00 euro.
Dansen
Naast de cursus en activiteit “Dansen voor paren”, introduceert de
‘Paraplu’ dit seizoen de cursus/activiteit “Dansen voor iedereen”. Een
cursus-activiteit voor zowel paren
als alleengaanden die willen dansen
in verschillende dansvormen, zoals
lijndansen en andere dansvormen.

Voor deze cursus/activiteit heeft
zich een uitstekende docente/begeleidster beschikbaar gesteld, die het
komende seizoen tijdens 28 dagdelen op de vrijdagavonden de cursisten zal laten kennismaken met
de diverse gewenste dansvormen.
In een gezellige en ongedwongen
sfeer zal gepoogd worden de verschillende dansvormen onder de
knie te krijgen en ook in de praktijk
te brengen.
Voor meer informatie over al deze activiteiten en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, telfnr.
0297-283908. Via email kan men altijd terecht op het adres stichtingparaplu@planet.nl of op de website:
www.stichtingparaplu.nl .

Nieuwe Meerbode - 31 oktober 2007

pagina 17

REACTIE VAN EEN LEZER

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

V
A
N

Ja! Ja!
handicap

E
E
N
L
E
Z
E
R

Na aandringen raadslid Koedam

De Ronde Venen - Hoe moet het nu verder met
onze inwoners met een handicap. Wie van de
raadsleden gaat nu eens het voortouw nemen om
de wegen van onze gemeente De Ronde Venen
begaanbaarder te maken voor die inwoners die
slecht ter been zijn en ondersteuning nodig hebben van een rolstoel of een rollator. Ach nee, hoe
kun je nu verwachten van onze raadsleden, die alleen op grote lijnen willen regeren en de details
aan B&W overlaten, dat ze zich met zulke dingen
bezig houden. Dat moet je aan wethouder Dekker
overlaten. Toch? Maar ja, daar valt kennelijk geen
eer mee te behalen.
Trouwens de inwoners en de bezoekers van het
“top”winkelcentrum van Mijdrecht ergeren zich aan
de slechte kwaliteit van de nieuwe inrichting van
de straat en de kwaliteit ervan. Ja! Ja! Je kunt wel
goedkoop uit willen zijn bij de uitvoering van het
werk maar dan zul je veel meer moeten investeren
in de controle daarop.
Zou ons gemeentebestuur B&W en de Raadsleden
zich niet ergeren aan de slechte uitvoering? Of willen ze dat niet zien.
Bijzonder vind ik ook dat wij de middenstand nog
niet gehoord hebben. Ach, dat komt nog wel. Ja!
Ja! . En dan dat verhaal over die 30 km op de Reigerstraat.
Weer wethouder Dekker ten voeten uit. “Veel beloven enz.” bovendien vraag ik mij af wat de bedoeling van Koedam is in deze zaak. Gaat het om het
aan de kaak stellen van hoe makkelijk Dekker de
mooie jongen uithangt of wil hij serieus dat de Reigerstraat 30 km wordt. Ik geef je op een briefje dat
de Reigerstraat nooit 30 km wordt. Buiten de afrit
van de N201 is de Reigerstraat de enige logische
toegangsweg naar het centrum van Vinkeveen.(De
genoemde voorbeelden uit Mijdrecht zijn niet
steekhoudend omdat dat Mijdrecht veel meer
toegangswegen heeft die wel 5o km kunnen zijn.)
Daar rijdt de bus over en openbaarvervoer is zeer
slecht te spreken over 30 km zones. Verder is de 30
km niet of nauwelijks te controleren .
De politie mag dan wel een doorlopende snelheidscontrole (flitspaal.) neerzetten.
Dat kan maar dat doet men overwegend voor de
overtreding van de 50 km grens. Maar als je die
maatregel neemt op de Reigerstraat dan moet je
hem ook nemen op de Plevierenlaan en de Kerklaan
op Hofland,( lang niets meer over gehoord) over
Ducaton en over de Kannelaan. (Daar is de lawaaiopbrengst aan de gevels van de aanliggende huizen vele malen hoger dan in de Reigerstraat.).
Het grote probleem van de Reigerstraat is dat het
een lange (400m) rechte bomenlaan is met asfalt-

verharding waar de huizen toch op redelijke afstand liggen. Ja! Ja! Wat zou de bedoeling van de
bemoeienis van Koedam eigenlijk zijn?
Wil hij aantonen hoe makkelijk de fluitende wethouder Dekker dingen belooft en ze niet waar kan
maken? Wil hij laten zien hoe eerlijk hijzelf wel is
en/of zijn eigen bekendheid een beetje opkrikken?
Ik stel voor dat ook hij zich meer gaat verdiepen
in de problematiek van de minder valide inwoners
die we zo graag zolang mogelijk zelfstandig willen
houden dus ook zelfstandig en vooral veilig boodschappen moeten kunnen laten doen. (Ik hoop dat
de ANBO als grote ouderenclub
ze in de gaten gaat houden.)
Wethouder van Breukelen zou daar bij zijn collega
Dekker toch ook op moeten aandringen. Ja! Ja! Wie
kent nu onze raadsleden en weet nu wat ze echt
voor onze gemeenschap doen en hoeveel ze om de
inwoners met een handicap geven.
We komen er heus wel achter wie voor de gemeenschap vecht en wie voor zichzelf in de Raad en
B&W zitten. Het wordt tijd dat ik ze eens een beetje
ga interviewen ( dat zullen ze wel niet aan meewerken, maar dat zegt dan ook genoeg, toch?).
Dan weten wij meer over waarvoor wij hen kiezen
en betalen. Er moet een enquête komen zodat wij
ze eerlijk allemaal gelijke kansen geven. Zo van:
“Welke onderwerpen heeft u in uw portefeuille en
waarom heeft u die en hoe vaak heeft u dit jaar al
het woord gevoerd in de Commissievergaderingen
en Raadsvergadering of bij welke evenementen in
het dorp heeft u een steentje bijgedragen of wanneer denkt u dat er eens betaalbare woningen gebouwd voor starters en ouderen enz. ( Er zijn er
zeer veel te stellen van velerlei aard.)
Ik heb van insiders ( neem mij niet kwalijk voor dit
woord), van mensen die het weten kunnen, vernomen dat het overleg tussen B&W en de Raadsleden tegenwoordig zeer geheim plaats vindt. Ja! Ja!
Zeer geheim. Zeer, zeer, zeer geheim.
Alles gaat schriftelijk zodat de burgers, de inwoners van De Ronde Venen, tijdens de raadsvergadering niet meer het gestuntel van de wethouders,
mee kunnen en hoeven maken. Alles, letterlijk alles
wordt voorgekauwd door de ambtenaren.
Ja! Ja! Zo gaat de democratie in “het jaar van de
democratie”in de Ronde Venen ten onder. Nou
heren en dames van de raad wanneer komt het
onderwerp “gehandicapten eens op de agenda?”
De heren willen niet dan is het misschien een onderwerp voor de vrouwen, die hebben toch iets
moederlijks iets verzorgends in zich . Toch?
John B. Grootegoed

Reigerstraat in Vinkeveen
wordt toch 30 km zone
Vinkeveen - Goed plan, een 30 km zone op de Reigerstraat. Eindelijk ook hier net zoiets als in Mijdrecht.
Maar....... wat doen we dan aan de grootste racebaan
van Vinkeveen? Wij hebben een ‘verkeersbeperkende
maatregel’ en wel een wegversmalling die de situatie alleen nog maar vergergert. Er worden hier hele
wedstrijden gehouden wie het snelst door de wegversmalling heen kan en voorrang verlenen doen we met
moeite. En dit gebeurt allemaal ook nog eens bij de
al veel besproken Sint Jozefschool waar kindjes op
diezelfde weg naar toe fietsen. Nog meer drempels is
geen optie want volgens de heer Dekker is dat in strijd
met vervoersbedrijf Connexxion, de bus zou last hebben van de drempels. Vragen wij ons wel af wie het hier
nu voor het zeggen heeft, de gemeente of Connexxion.

Ook zijn wij wel heel erg benieuwd naar de geluidbelasting op de Kerklaan, komt daarbij niet alleen geluisoverlast maar ook nog eens een verkeersonveilige
situatie voor alle kinderen op de straat. Hiervan is op
de Reigerstraat veel minder sprake. En waarom moet
eigenlijk al het verkeer over de Kerklaan terwijl er op
zo’n 500 meter eenzelfde weg ligt met beperkende
maatregelen, namelijk de Heulweg met om de 50 meter een drempel. Waarom niet in het hele dorp een 30
km zone? We zullen wel moeten afwachten wat voor
maatregelen er op de Reigerstraat komen. Kunnen de
auto’s daarna lekker over de Kerklaan doorracen naar
de A2.
Bewoners Kerklaan

30 km?? kort door de bocht!
De Reigerstraat in Vinkeveen wordt een 30 km zone,
zo lezen we in de Nieuwe Meerbode. Het wegenbeleid
van de gemeente De Ronde Venen en specifiek dat
voor Vinkeveen, is gehuld in een deken van mist die
gepaard gaat met een stilte die niet overeen komt met
de werkelijkheid.
Het begon allemaal zo goed met onze wedhouder van
verkeer. Het begin van zijn ambtsperiode ging gepaard
met nogal wat publiciteit. Een openingetje hier (fietspad Hoofdweg, helaas nu al verzakt), een maatregel
daar (st. Jozefschool, waar alle plannen niet uitvoerbaar
bleek), en een belofte, ( Reigerstraat, dit lossen we op).
Maar het werd hierna steeds stiller in het Mijdrechtse
verkeersbolwerk, van de toen ook al bekende grootse
plannen wordt nu niets meer vernomen.
Neem de Baambrugse Zuwe. Nog steeds omschreven als weg tussen de plassen, inmiddels op sommige
kaarten al aangeduid als doorvaart naar de kades. Het
wachten is weer op een echte flinke regenbui zodat de
weg, middels wat hekjes, weer kan worden afgesloten,
misschien wel definitief. Als je aan de zuwe woont heb
je toch wel een boot zal de bovenliggende gedachte
zijn.
Herinrichting
De herinrichting van het Tuinderslaantje/st.Jozef school
en omgeving. De start van deze werkzaamheden zou
plaatsvinden na de vakantie. Maar welke vakantie en
in welk jaar? De ondertunneling in Vinkeveen. Af en
toe worden er wel eens vragen over gesteld hoe het
daarmee is. Ja, dan moet je bij de provincie zijn wordt
er dan gemompeld. Maar eigenlijk kan je deze voor
het dorp zo noodzakelijke ingreep niet scharen onder
een plan van de gemeente maar is het eigenlijk meer
een (waan)idee van individuele en min of meer belangrijke personen. En wat te denken van de Rondweg
die Westerheul en Zuiderwaard moet verbinden met
de N 201. Stilte alom. Terwijl je in westerheul 4, als een
toekomstige wijk met 250 woningen, toch moet rekenen op een bezit van zo,n 350 tot 400 auto,s, waarvan
het merendeel gebruik gaat maken van de route door
Westerheul, Zuiderwaard en over de Kerklaan.
Maar nu is de stilte doorbroken. Raadslid Koedam
vond dat de, wat snel afgegeven, belofte van de wethouder aan een bewoner van de reigerstraat die problemen had met geluidsoverlast van het verkeer, liefst
5 dB boven de norm, gestalte moest krijgen. En het zal
geschiede. Er zullen 2 borden worden geplaatst van 30
km om zo het verkeer in toom te houden en de geluidsoverlast te beperken.

meente. In kleine oplossingen zijn ze goed en snel,
stoepje goedleggen, parkeerplaatsje ophogen een afvoerputje door spuiten, enz., maar de grotere projecten, dat is toch een stuk moeilijker.
Eigenlijk is het een tikje kortzichtig wat de hr. Koedam
nastreeft. Als hij de betreffende (bus) route, over
de Bonkerstegersweg, Reigerstraat, Plevierenlaan,
Kerklaan en Herenweg, goed bekeken had dan moet
het hem opgevallen zijn dat de bewoner van de reigerstraat nog niet zo slecht af is met de 5 dB geluidsoverschrijding.
Dan zou hij geconstateerd hebben dat de huizen in de
andere genoemde straten nog dichter op de weg staan
en mede door nog meer verkeersinstroom het geluid
zeker boven de 5 dB overschrijding uitkomt. Maar misschien zijn de meeste bewoners van deze straten er
mee opgegroeid en wat realistischer.
Al met al zal over deze (bus)route met twee 30 km zones er in geplakt, meerdere bulten, een wegversmalling, diverse gevaarlijke fiets oversteekplaatsen en
onduidelijke zebrapaden het laatste woord nog niet
gezegd zijn.
Overigens zal de 5 dB geluidsoverschrijding op de
Reigerstraat door deze verkeersmaatregel niet omlaag
gaan. Om de eenvoudige reden dat de politie niet controleert in 30 km zones en de snelheid van het verkeer
dus niet of nauwelijks verandert.
Ter vergelijking; het stukje Demmerik, tussen de heulbrug en de Spoorlaan, wat ook een 30 km zone is maar
waar hoge snelheden met uitschieters van 80 km geen
uitzondering zijn. Als je daar als argeloze voetganger,
zonder een veilig wandelpad onder je voeten, zo,n
snelheidsduivel, die gedwongen door een tegenligger
moet uitwijken, op je afkomt, dan hoop je maar dat zijn
remmen goed zijn anders rest je niets anders dan een
stap in het niet heldere maar gelukkig ook niet al te
diepe water.
En ook op Demmerik wordt nooit gecontroleerd op
snelheidsovertredingen. De gemeente zou dan ook
hier een paar bordjes kunnen plaatsen met als tekst.
”Gevaarlijk voor voetgangers, het lopen op deze weg
is voor eigen risico.”
Hier blijkt maar weer uit dat, goedkope, lapmiddelen
niet helpen. Je zult, zeker als bewoner langs een drukke weg, moet leren leven met een bepaalde geluidsoverlast door het verkeer.
Je mag wel van de gemeente verwachten dat die alles
in werking zet om deze hinder te beperken. En dat lukt
niet met een groot verhaal in de krant en wat dan eindigt met het plaatsen van een paar 30 km bordjes.

Beleid
Het tekent een beetje het (verkeers)beleid van de ge-

Jan van der Maat
Vinkeveen

OKK speelt:
“Precies zijn vader”
Mijdrecht - De toneelspelers van
toneelvereniging O.K.K. zijn alweer
vanaf de zomervakantie bezig met
de repetities voor het komische blijspel “precies zijn vader”.
Het stuk vertelt over Karel ,een jonge
student die onverwacht een financiële meevaller krijgt,en zich daarmee
een heerlijke avond met zijn vriendin wil bezorgen.
Zijn vriendin moet echter overwerken ,dus zijn andere liefje

Theehuis/Vlaaierie
verhuist naar nieuwe
locatie op Amstelplein
Uithoorn - Nu de voltooiing van de
ingrijpende verbouwing op het Amstelplein in zicht komt, gaan ook
de eerste ondernemers zich opmaken om hun zaken daar weer in te
richten. Eén daarvan is het Theehuis/Vlaaierie annex lunchroom
Gijsbrecht van Aemstel die enkele
maanden aan de Schans naast de

RK Kerk heeft gebivakkeerd in een
tijdelijke behuizing. Het Theehuis
heeft een splinternieuw onderkomen gekregen en dat is nagenoeg
klaar.
Eigenaar Ab Schoorl en zijn team
gaan daarom hun zaken inpakken
en weer opnieuw inrichten.
Om die reden zijn zij gesloten tot

en met 7 november. Op 8 november
a.s. opent het Theehuis haar deuren weer binnen het winkelcentrum
Amstelplein en heeft dan voor haar
gasten meer te bieden dan ooit!
Wij informeren u daarover met een
uitgebreid artikel in onze uitgave
van volgende week.

opgebeld,deze beloofd te komen.
Ondertussen komt ook zijn strenge
moeder langs (Karel zal zijn toelage
verliezen zodra er een vriendin over
de vloer komt!) en de huisbaas komt
vertellen dat Karel voor een paar dagen een logee op zijn kamer krijgt.
Als dan als klap op de vuurpijl ook
zijn tante Dede voor de deur staat
is de verwarring kompleet,en weet
Karel niet meer hoe zich uit deze
chaos te redden.

Wilt U weten hoe het uiteindelijk afloopt? Kom dan naar de Meyert
Dr v.d. Haarlaan te Mijdrecht.
Op vrijdag 9 november en zaterdag
10 november,is dit blijspel te zien.
Aanvang 20.00 uur,zaal open
19.30,kaarten te reserveren op tel:
0297-285401.
Op zaterdag is er na afloop nog gelegenheid om te dansen met een
live-band.
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Expositie Pieter Schunselaar
in licht + ruimte

Op zondag 4 november vindt de
opening plaats van een expositie van de Vinkeveense fotograaf
Pieter Schunselaar in licht + ruimte
in Abcoude (boven de Eendracht).
Tussen 14 en 18 uur zijn geïnteresseerden welkom zijn fotowerk te
bekijken uit de series StadSpiegels
(weerspiegelingen van het straatbeeld in etalageruiten) en Handen
2. In afwijking van eerdere berichten zal om 15 uur de opening
worden verricht door Reyer Kras,
oud-conservator van het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Genoeg
aanleiding om de fotograaf te vragen wat hem beweegt.

Beide series maakte je tijdens
meer en minder verre reizen.
Wat heb je met reizen ?

“Reizen zit me een beetje in het
bloed, denk ik. Toen ik 19 was en
geen geld had om verre reizen te
maken, liftte ik al door Duitsland
en Joegoslavië naar Griekenland.
In Athene gaf ik als donor bloed
om de boottocht naar Kreta te
betalen; via Italië keerde ik terug.
Dat was het begin van veel verre
reizen naar o.a. China, Nepal,
Jemen, Birma en India.”

Dat zijn vooral Aziatische
landen - wat trekt je daar zo?

“Azië fascineert me omdat het een
totaal andere wereld is. Vooral
India heeft mijn hart gestolen; daar
ben ik nu elf keer geweest. Zodra ik
uit het vliegtuig stap, ruik ik het land,
heel bijzonder. Als ik door het land
reis, heb ik voortdurend het gevoel
in een andere wereld te zijn. Dat
is vooral buiten de grote steden
heel sterk. Het is een wereld die
gedomineerd wordt door religie.”

Hoe fotografeer je tijdens
je reizen?

Hoe groot was de stap naar
exposeren?

“Dat idee groeide eigenlijk geleidelijk. Steeds meer mensen voelden zich aangesproken door mijn
foto´s en toen in 2001 de kunstcommissie van de Hogeschool van
Amsterdam mij in de gelegenheid
stelde te exposeren met een serie foto´s getiteld ‘In de Ban van
Birma’ in hun hoofdvestiging de
Leeuwenburg hoefde ik niet lang
na te denken. Toen zij ook nog drie
foto’s aanschaften voor hun kunstcollectie was dat een enorme impuls voor mijn zelfvertrouwen. In
2003 volgde een expositie van
mijn Handenserie in de trappengallerij van Scheltema in Amsterdam. Ja, en dan is het natuurlijk
een geweldige kick als je ´s morgens de Volkskrant openslaat en
daar een foto ziet van mijn handen
temidden van het Foammuseum en
Huis Marseille. Als je dan ook nog
in het Parool en PF (het tijdschrift
voor professionele fotografen, red.)
staat met een kleurenfoto, voel je
je even wereldberoemd.
Daarna heb ik verschillende andere
tentoonstellingen gehad in Amsterdam en Amersfoort, waarbij
het leuke was dat er altijd mensen
waren die mijn foto´s voor in hun
huis wilden aanschaffen.”

De foto’s uit de serie StadSpiegels zetten een heel ander
beeld neer dan tijdens eerdere
exposities.

“Dat klopt. Ik ben gek op grote
steden en vind het heerlijk in een
stad rond te zwerven met een
kleine camera op zak. Zo bracht
een foto van een etalageruit mij
op het idee om te proberen de
weerspiegelingen van het drukke
straatleven in de verstilde luxe van
de etalages vast te leggen. En dan
blijkt weer dat je door je camera
anders gaat kijken. Je gaat dingen zien die ons verstand normaal
‘wegpoetst’. Het is fantastisch
als je die beelden kunt vastleggen
in Parijs, Londen en Amsterdam
en die vervolgens kunt delen met
mensen die ernaar kijken.”

“Op reis ben ik altijd op zoek naar
plekken waar bijna geen toeristen
komen. Dat betekent vaak ook dat
de mensen het daar niet vervelend
vinden gefotografeerd te worden. Ik
heb een vreselijke hekel aan geposeerde foto´s en aan een telelens.
Dus maak ik altijd eerst de foto van
heel dichtbij en vraag daarna pas
toestemming. En daar heb ik nog Zondag 4 november is de openooit problemen mee gehad.”
ning van je tentoonstelling in

licht + ruimte in Abcoude. Wat
Wat voor soort foto’s maak laat je daar zien?
je?
“Het leek me een goed idee om,
“Eigenlijk maak ik twee soorten
foto´s: reportagefoto´s van mijn
reizen en autonome fotografie. Dat
laatste vindt zijn basis in mijn belangstelling voor kunst. Mijn eerste
onderwijsbevoegdheid voor het
voortgezet onderwijs was voor het
vak beeldende vorming. Fotografie
is zo´n vijftien jaar geleden belangrijk voor me geworden door een
opleiding audiovisuele media aan
de Hogeschool Midden Nederland.

zo dicht bij huis, een overzicht
te geven van mijn fotografie. In
de eerste ruimte hangen negen
foto´s uit de serie StadSpiegels en
in de tweede ruimte twaalf foto´s
uit de serie Handen 2. Ik vind het
fantastisch om in licht + ruimte te
exposeren. De lokatie is prachtig:
intiem, ruimtelijk en besloten, veel
fraai licht met door de grote ramen uitzicht op het bruggetje over
de Angstel.’

Daar heb ik een officiële onderwijsbevoegdheid voor. Onderdeel
van die opleiding was naast onder
andere video, scriptschrijven en
storyboard tekenen ook fotografie
met nog het echte dokawerk. Dat
was de opmaat voor een hele serie
fotografiecursussen bij Fotogram
in Amsterdam.”

Is de expositie vrij te
bezichtigen?

“Tot eind januari is de expositie tijdens evenementen en op afspraak
te bezichtigen. Op de website www.
licht-ruimte.nl is te vinden op welke
dagen iedereen welkom is. Op die
dagen ben ik vaak ook zelf aanwezig.”
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Inspraakreactie gemeenten
op Milieueffectrapport
Schiphol
Uithoorn - Ontwikkeling van de
mainport Schiphol moet hand in
hand gaan met hinderbeperking en
vergroten leefbaarheid in de regio.
Dat is het uitgangspunt van de gezamenlijke zienswijze van de drie
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen
en Uithoorn op het Milieueffectrapport ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ en
de ontwerpwijziging ‘Luchthavenverkeersbesluit Schiphol’.
Het Milieueffectrapport ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol
en de regio’ betreft de periode tot
2010 en is de opmaat naar afspraken over groei en hinderbeperkende
maatregelen op de middellange termijn (2018/2020). De balans tussen
de voorgenomen groei en hinderbeperking vormt de kern van de reactie van de drie gemeenten.
Hinder
Zij voorzien namelijk een toename

van hinder in de regio door de voorgenomen groei en daarmee samenhangende wijziging van regelgeving.
Momenteel lopen al onderzoeken
naar mogelijkheden om hinder in te
perken. Het effect van deze potentiële maatregelen op de korte termijn
moet nog blijken. De gemeenten
willen aanpassing van de uitvliegroutes, zodat vliegtuigen minder
over bebouwing vliegen. Onder andere is een oplossing nodig voor het
beruchte ‘knelpunt Uithoorn’.
Verhoging van handhaving punten
bij de Buitenveldert baan wat nu
wordt voorgesteld lost een bekend
knelpunt op. Anders zou een dreigende overschrijding tot (tijdelijke)
sluiting van de luchthaven kunnen
leiden. De gemeente Amstelveen
kan voor de korte termijn leven met
de extra overlast , omdat zij de verwachting heeft dat hinderbeperkende maatregelen op de middellange
termijn in het verschiet liggen.

xNacht
Met de geplande verhoging van
enkele handhavingspunten bij de
Aalsmeerbaan kunnen de gemeenten niet instemmen. Daar is namelijk
géén sprake van noodzaak omdat
deze punten nog niet ‘vol gevlogen’
zijn. De gemeenten willen dan ook
dat deze verhoging niet doorgaat.
De gemeenten dringen bovendien
aan op verbeteringen in de nachtperiode. De drie partijen pleiten onder meer voor een verlenging hiervan met één uur van 23.00 tot 7.00
uur.
Gelet op het belang van luchtkwaliteit voor de gezondheid van bewoners, willen de gemeenten tenslotte dat het Rijk streng toeziet op het
vermijden van overschrijdingen van
grenswaarden.
Uiteindelijk verwachten de gemeenten voor de middellange termijn
substantiële en positieve veranderingen in de regio.

Wie helpt Knotgroep
Uithoorn de wilgen te knotten
Uithoorn - De noordrand van de
Ronde Hoep, langs de Polderweg,
is op zaterdag 3 november één van
de 300 plekken waar gewerkt gaat
worden op de Landelijke Natuurwerkdag. Duizenden deelnemers
gaan op deze dag in heel Nederland actief aan de slag in bos, heide,
vennen, duingebied of polderdijk.
Samen wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap.
De Knotgroep Uithoorn doet een
oproep aan iedereen die op zaterdag 3 november mee wil werken aan het noodzakelijke onderhoud van de knotwilgen langs de
Polderweg in Ouderkerk. Wij beloven de deelnemers een actieve en
daardoor ontspannende ochtend. Je
hoeft geen ervaren knotter te zijn, er
lopen genoeg ‘oude rotten’ van de
Knotgroep rond die duidelijk kun-

nen maken hoe je handig en veilig
een wilg kunt knotten.
We beginnen om 9.00 uur en stoppen om 13.00 uur met een stevige
kop soep. Tussendoor is er nog een
pauze voor koek met koffie, thee of
chocolademelk. Daarvoor zorgen
wij, maar zorg zelf wel voor een mok
en een lepel.
Ouders met kinderen en jongeren
zijn ook welkom. De kinderen kunnen meehelpen de takken op te ruimen en langs de weg te leggen.
Bereikbaarheid
De Polderweg in Ouderkerk loopt
aan de zuidzijde evenwijdig aan de
A9. Je kunt er komen door vanuit het
dorp Ouderkerk het ophaalbruggetje over de Bullewijk bij restaurant
De Oude Smidse over te gaan, dan
rechts aan te houden en door te rij-

den, onder de A9 door. Je komt dan
direct op de Polderweg.
Of, vanaf het zuiden de rand van de
Ronde Hoep blijven volgen via Gemaal, Stokkelaarsbrug en de Voetangel. En dan vóór het viaduct van
de A9 linksaf de Polderweg in. Aan
beide kanten staan borden van de
Knotgroep Uithoorn.
Aanmelden
Meer info en aanmelden via internet: www.natuurwerkdag.nl of bij
Bert Schaap, 0297-565172.
Wij zorgen voor gereedschap en
werkhandschoenen. We raden je
aan om stevige schoenen of laarzen
mee te nemen, en werkkleding,
De Natuurwerkdag wordt ondersteund door Landschap Noord-Holland en mede mogelijk gemaakt
door de Nationale Postcode Loterij.

Waar trek jij de lijn?

Jaarlijkse Maand tegen
drugs & drank van start
Uithoorn - De jaarlijkse Maand tegen drugs & drank start 1 november en wordt officieel op 30 november afgesloten met een debat in The
Mix. Centraal staat het bespreekbaar maken van drugs- en drankgebruik onder jongeren. Naast een
scala van verschillende activiteiten
voor jongeren organiseren de RK
Scholgemeenschap Thamen en het
Alkwin Kollege een gezamenlijke
ouderavond. Deze vindt plaats op 6
november van 19.00 tot 22.00 uur op
het Alkwin Kollege. Alle ouders en
verzorgers van schoolgaande kinde-

ren in de leeftijd van 12 tot en met
23 jaar in én buiten Uithoorn zijn
van harte welkom. Het doel van deze
maand is bewustwording zowel bij
jongeren als bij hun ouders van de
gevaren van het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs. De Maand
tegen drugs & drank maakt deel uit
van het in juli 2006 door het college van B&W vastgestelde Plan van
Aanpak 2006-2010 voor het drugsbeleid van de gemeente Uithoorn.
Alle activiteiten en achtergrondinformatie zijn terug te vinden op de
nieuwe website: www.waartrekjij-

delijn.nl. Op de basisscholen wordt
structureel aandacht besteed aan
drugs en alcohol in de groepen 7 en
8 met behulp van het, door de GGD
opgestelde, lesprogramma Gezonde
school en genotmiddelen.
Het programma van de maand tegen de drugs & drank is tot stand
gekomen in samenwerking met: Politie, GGD Amstelland de Meerlanden, Brijder Verslavingszorg, de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Uithoorn, Stichting Cardanus
en Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn.

Kledingactie bij de Tweemaster

Groep 7 Toermalijn
naar Pieterburen
Uithoorn - Toen groep 7 terug
kwam op school na de Herfstvakantie lag er een berichtje van Lenie
´t Hart dat zeehond Loesje haar vrijheid terug zou gaan krijgen.
Vorig jaar in groep 6 hadden Nicky
en Roxy een spreekbeurt gehouden
over zeehonden. Daar was een spontane actie uit voorgekomen waarbij
de hele klas geld inzamelde om een
zeehondje in de zeehondencrèche
Lenie ´t Hart in Pieterburen te adopteren. Door het doen van klusjes
werd er genoeg geld ingezameld en
werd zeehond Loesje geadopteerd.
Loesje werd in de zeehondencrèche
opgevangen en verzorgd, met het
doel haar weer vrij te laten in de natuur zodra zij helemaal aangesterkt
was. De groep werd door Lenie ´t
Hart op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en vorderingen van
Loesje. In de Herfstvakantie bereikte
het bericht van Loesjes aanstaande
vrijlating de school.
Maandag werd er in de klas druk
over gesproken en bleek de wens
van de klas bij de vrijlating aanwezig

te kunnen zijn erg groot. De school
stond achter deze plannen en er
werd direct actie ondernomen en na
wat telefoontjes met Pieterburen en
busmaatschappijen kwam halverwege de middag het groene licht.
Lange reis
Dinsdagmorgen om acht uur zaten
de kinderen in de bus voor de lange
reis naar Pieterburen. Daar werd de
groep fantastisch opgevangen door
medewerkers van de zeehondencrèche en kregen de kinderen een
rondleiding en uitleg. Hoogtepunt
was natuurlijk het moment van kennismaking met Loesje. Loesje werd
meteen daarop in een kist geladen
en onder begeleiding van de kinderen van groep 7 in een vrachtwagen
gezet. Nicky en Roxy waren als initiatiefnemers de gelukkige die met
Liesje mee mochten. De rest van de
groep bleef in Pieterburen achter en
vermaakte zich met de zeehonden
en een speurtocht door de zeehondencrèche, waarna de bus de groep
om half 6 weer bij school terug-

bracht. Nicky en Roxy vergezelden
Loesje op haar reis richting vrijheid.
Na een autorit naar zee, werd Loesje
op een boot geladen en midden op
de Waddenzee overgeladen op een
rubberboot die het gezelschap naar
een zandbank bracht waar het juiste
tij werd afgewacht. Toen kwam het
grote moment en mochten Nicky en
Roxy de kist openen en Loesje haar
vrijheid terug geven. Vrolijk hobbelde Loesje de zee in. Voor Nicky
en Roxy wachtte nog een lange reis
terug. Gelukkig werden ze door de
mensen van de zeehondencrèche
prima verzorgd en werd er zelfs een
gezamenlijk maaltijd genoten.
De volgende dag op school werd de
belevenis uitgebreid gedeeld met de
klasgenootjes en werden de foto´s
van deze dag op het digitale schoolbord bekeken.
Dankzij de gezamenlijke inspanning
van de leerlingen, de school, de busmaatschappij en zeehondencrèche
Lenie ´t Hart, had groep 7 van Toermalijn een niet te vergeten ervaring,
één om nooit meer te vergeten.

Uithoorn - Afgelopen woensdag
werd basisschool de Tweemaster (Arthur van Schendellaan, Uithoorn) bezocht door een organisatie die kleding inzamelt op scholen.
De door hen ingezamelde kleding
die nog bruikbaar is, wordt doorverkocht in Oost-Europa (Rusland, Letland, Litouwen). De niet-bruikbare
kleding wordt gerecycled als opvulling voor matrassen. Op deze wijze

komt gebruikte kleding weer goed
terecht, met als bijkomend voordeel
dat de scholen zo wat extra geld
binnenkrijgen, om projecten binnen de school te kunnen realiseren.
Zo staat er bijvoorbeeld nog extra
speelgoed, om lekker buiten mee te
kunnen spelen, op het verlanglijstje van de Tweemaster. De hele ochtend werden er ouders en kinderen
gesignaleerd die met grote vuilnis-

zakken en plastic tassen aan het
zeulen waren. Deze werden in de
school verzameld, waar om kwart
over twaalf een stel kinderen uit
groep 7 alvast de klas uit mocht om
te komen helpen al die zakken en
tassen in het busje van Bag2school
te laden. Dit keer werd ongeveer
600 kilo textiel opgehaald! Iedereen
bij deze van harte bedankt voor zijn/
haar bijdrage aan deze actie.
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DE HOEF
De Springbok, Oostzijde 61a
- vr. 8 en za. 9 nov.; toneeluitvoering
van de Opregte Amateur. Zij spelen:
Lui zweet. aanvang; 20.00 u.. Zaal
open 19.00 u.. toegang 6 euro,
kinderen t/m 12 jr, 2 euro

DE KWAKEL
Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
- Wie is de killer? Genesius spelt “
Sterfgenamen” Kom kijken op 16-23
en 24 nov. a.s. Ben jij de detective?

MIJDRECHT
Medisch trainingscentrum,
Stadhouderlaan 4a
- t/m 31 dec.: expositie schilderijen
van cursisten van Marijke Zwart;
openingstijden: alle werkdagen
van 8.00-18.00 u.; info over
schilderslessen: Marijke Zwart, tel.
0297-285119
Congrescentrum de Meyert, Van
der Haarlaan
- 9 en 10 nov.; toneeluitvoering OKK.
Zij spelen: “ precies zijn vader”
- 7 nov.: 20.00 u.: paranormale avond

- 5 nov. 19.30 u.: verzamelbeurs De
Ronde Venen

UITHOORN
Galerie Het Fort aan de Drecht
- V/a 12 okt. is ere en tentoonstelling
van het schilderscollectief Zigt,
alsmede keramiek van Sabine Louis
Hij is te zien op do. en vr. 14.00–17.00
u. en op za. en zo. 12.00- 17.00 u.
KNA gebouw, Legmeerplein 49
- vr. 9 nov. 19.00-21.00 u. en za. 10
nov. 10.00-12.00 u.: rommelmarkt

VINKEVEEN
Dorphuis de Boei,
tuinderslaantje 32
- do. 1 nov.: 20.00-22.30 u.: films
bekijken van de leden van videoclub
De Ronde Venen

WILNIS
De Plashoeve,
Baambrugse Zuwe 167
- za. 10 en zo. 11 nov. verkoopexpositie
van Herman Brood, Corneille en
Karel Appel; 10.00-17.00 u.. Toegang
gratis

Stuntverkoop
Intersport DUO
Uithoorn - Op vrijdag 2 november
en zaterdag 3 november a.s. wordt
door Intersport DUO weer een
stuntverkoop georganiseerd. Deze
zal plaatsvinden bij Amstelhof Health Club aan de Noorddammerweg
30 te Uithoorn. Evenals voorgaande jaren worden monsterpartijen en
magazijnrestanten sportkleding en
-artikelen aangeboden tegen stuntprijzen.
Het assortiment bestaat uit o.a.:
winterjacks, ski-broeken, sweaters, truien, vt-pants, fitnesskleding,
runningkleding, ski’s, skischoenen,
snowboards, tassen, hockeysticks,
sportschoenen en overige sportartikelen.
Occasionbeurs
Naast de verkoop van sportartikelen
organiseert Intersport Duo bovendien de jaarlijkse ski- en snowboard
occasionbeurs. Gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen zullen van eigenaar
wisselen.
Op zaterdag 3 november vindt in
heel Nederland de eerste landelijke
Diabetes Check plaats. Op die dag
kan iedereen in vrijwel alle winkels
van INTERSPORT gratis zijn bloed
laten controleren.
Ook tijdens de stuntverkoop in Amstelhof Health Club bestaat tussen
10.00 en 15.00 uur de mogelijkheid
om uw bloed te laten controleren.
Gecertificeerde vrijwilligers stellen
gelijk vast of er sprake is van (een
verhoogd risico op) diabetes. De
landelijke Diabetes-Check wordt
georganiseerd door de Bas van de
Goor Foundation en INTERSPORT.
“In Nederland zijn er 650.000 mensen van wie bekend is dat ze diabetes hebben”, zegt oud-Olympisch
kampioen en diabetespatiënt Bas
van de Goor. “De verwachting is dat
het aantal patiënten de komende 20
jaar met 35 procent toeneemt. Minder bekend is dat er nog eens zo’n
250.000 mensen diabetes hebben
zonder het te weten. Op deze mensen richten we ons tijdens de Diabetes-Check.”

Moeilijk te herkennen
Diabetes is moeilijk te herkennen.
Het ontstaat vaak sluipenderwijs.
Bovendien zijn de symptomen niet
altijd duidelijk.
Symptomen van de meest voorkomende vorm van diabetes (type 2)
zijn: vaak dorst en veel plassen, vermoeidheid, oogklachten, slecht genezende wondjes, kortademigheid
en vaak terugkerende infecties. Veel
mensen hebben niet door dat ze diabetes hebben. Toch is het belangrijk er snel achter te komen of iemand diabetes heeft; veel problemen kunnen zo voorkomen worden.
Om die reden organiseren INTERSPORT en de Bas van de Goor
Foundation de landelijke DiabetesCheck. In de winkels van INTERSPORT zijn aan de Diabetesvereniging Nederland verbonden en gecertificeerde vrijwilligers aanwezig
om de bloedglucosewaarden te meten en uit te leggen wat deze waarde betekent.
Eén druppeltje bloed en één minuut van uw tijd is genoeg om vast
te stellen of iemand (een verhoogd
risico op) diabetes heeft. Na de
gratis test krijgt iedereen een folder waarop de bloedglucosewaarde
staat vermeld. Mocht die aanleiding
geven voor verder onderzoek, dan
worden mensen doorverwezen naar
hun huisarts.
Sport en diabetes
Sport en bewegen is gezond voor
iedereen, maar zeker ook voor mensen met diabetes. Persoonlijk heeft
Bas van de Goor ervaren dat je je
bloedsuikerspiegel veel beter kunt
controleren als je veel beweegt.
Vervelende complicaties als gevolg
van de ziekte kunnen zo voorkomen
worden. Daarnaast kun je door
veel te sporten voorkomen dat je diabetes type 2 krijgt.
Kijk voor meer informatie ook op
www.checkdiabetes.nl. De site vermeldt ook welke INTERSPORT-winkel in de buurt zit en hoe laat de vrijwilligers in de winkel aanwezig zijn.

IVN-Lezing over de
Vogelplas ”De Starrevaart”
Regio - Op dinsdagavond 6 november organiseert de IVN-afdeling ‘De
Ronde Venen & Uithoorn’ een vogel-lezing in het NME-centrum “De
Woudreus”, Pieter Joostenlaan 28a,
Wilnis. De heer Sjaak Schilperoort
zal vertellen over ‘De vogels van de
Starrevaart’.
Als je met de auto over de A4 rijdt
bij Leiden, kun je de vogelplas ‘De
Starrevaart’ zien liggen. Het is een
wonder dat daar, zo vlakbij de snelweg, een waar vogelparadijs is ontstaan. In de, aan de plas liggende
vogelhut, tref je altijd vogelaars en
fotografen aan met telescopen. Ze
speuren de plas af naar bijzondere
vogels. Want die zijn er altijd. En dan
de aantallen, daar ga je van smullen:
niet één watersnip, maar tientallen,
niet één kemphaan, maar honderd,
niet tien goudplevieren, maar honderden, en ga zo maar door.
Het gebied ‘De Starrevaart’ is in 1995
aangelegd ter compensatie van natuurverlies door de zandwinning in

Vlietland. Achter het ontwerp van dit
natuurgebied zit een bepaalde bedoeling. Wat is die bedoeling en zijn
alle verwachtingen in de afgelopen
tien jaar uitgekomen?
Sjaak Schilperoort zal aan de hand
van schitterende foto’s de betekenis van het gebied voor de vogels illustreren. De foto’s zijn door lokale
fotografen in het gebied zelf genomen, en geven dus een goed beeld
van wat je er kunt aantreffen. Zowel
de typische vogelsoorten van het
gebied als de bijzonderheden komen aan bod. Ook zal er aandacht
zijn voor het onderzoeks- en vrijwilligerswerk.
Op zondagochtend 11 november organiseert onze afdeling een excursie naar De Starrevaart. We starten
dan vroeg. Als je even voor zonsopgang op de Kniplaan begint, kun je
de ganzen, meeuwen, wulpen, waterpiepers en misschien ook al kleine zwanen van de slaapplaats zien
vertrekken.

Voormalig IBM terrein wordt
Park Krayenhoff
Uithoorn - Het voormalige IBM terrein in Uithoorn heeft een aantal jaren braak gelegen, maar er schijnt
nu toch schot in de zaak te komen.
Iedereen die de N201 passeert en
dat zijn er dagelijks duizenden, heeft
gezien hoe het IBM gebouw langzaam maar zeker gesloopt werd, Alleen het torentje bleef staan. Speculaties van ‘Gaat dat ook nog tegen
de grond” werden tot op heden nog
niet beantwoord. Maar uiteindelijk
is aan al die veronderstellingen een
eind gekomen. Er ligt nu een plan. Er
was al eerder sprake van een plan
maar dat werd gestagneerd door
de veranderde wetgeving inzake de
LPG ontwikkeling. Het plan werd op
donderdag 25 oktober aan de raad
gepresenteerd onder de naam Park
Krayenhoff.
Het project is een samenwerking
tussen Woongroep Holland en UBA
Projectontwikkeling BV. Omdat het
terrein onderdeel uitmaakt van de
stelling van Amsterdam moet daar
ook rekening mee gehouden worden. Het terrein wordt geflankeerd
door de Vuurlijn en het is de bedoeling dat die ook openblijft en als
duidelijk zichtbaar dijklichaam fungeert. Aan de andere zijde wordt het
terrein begrensd door de N201.
Geluid
In de plannen zijn ook de vrij zware
geluidsbelasting meegenomen. De
bedoeling is dat hier in totaal 323
woningen komen waarvan 191 eengezinswoningen woningen en 132
appartementen waarbij een verdeling van 67% koop en 33% huurwoningen geldt in diverse prijscategorieën waarvan 68 huurappartementen met een maximale huurprijs van
485,- euro per maand.
De prijs van de koopwoningen is
vanaf 173.000,- euro. Omdat men
van mening is dat het torentje een
soort icoon is en als herinnering
fungeert aan de vroegere functie
blijft de sokkel behouden en wordt
de rest getransformeerd in drie luxe
appartementen. Het torentje zal in
een waterpartij komen te staan.
De woningen zullen een uitstraling

krijgen van de jaren dertig architectuur met pannendaken, dakoverstekken en gemetselde gevels en
rode baksteen. De bestaande parkeerkelder zal gehandhaafd blijven
die ruimte biedt aan 74 auto’s met
boven op de parkeerkelder appartementgebouwen.
Kelder
In totaal komen er 551 parkeerplaatsen waarvan 324 openbare parkeerplaatsen en de rest op eigen terrein
en in de parkeerkelder. De overgang water/ bos zal geleidelijk zijn
dit in verband met de flora en fauna.

Langs de Vuurlijn is een ecologische
‘droge’verbindingszone. Tussen privé en openbaar terrein komt een
hek met aan beide kanten een twee
meter hoge haag. Een tweede ecologische verbindingszone maar dan
nat/draszone vormt de bestaande
sloot langs de N201 die verbreed
wordt naar acht à tien meter en die
meteen een stevige waterbuffer zal
zijn. Evenwijdig aan de N201 komt
bebouwing en naar de Vuurlijn toe
zal de bebouwing een meer open
karakter krijgen.
De hele wijk concentreert zich trouwens op het concept open zicht. De

bestaande bomen langs de N201
blijven behouden en er komen geluidsschermen van 1 ½ meter hoog
die via stalen profielen met daartussen schermen in de grond worden
geplaatst. De nieuwe toegang tot
het park vindt plaats via de bestaande bosjes die ook behouden blijven.
De hele wijk wordt een 30 km zone
met één volwaardige auto-ontsluiting op de Watsonweg. De aanleg
van een vrije busbaan zal worden
meegenomen.
Alle wegen hebben een twee meter brede stoep. Er zullen meerdere fietspaden door de wijk worden
aangelegd en er zijn verschillende
uitgangen voor langzaam verkeer.
Er werden nogal wat vragen gesteld
over de bereikbaarheid van het achterliggende gezondheidscentrum.
Vooral Carlien le Noble (GL) maakte zich hier zorgen over. Volgens
wethouder Jeroen Verheijen kun
je via de rotonde het gezondheidscentrum bereiken en anders omrijden door de wijk. Er zal mogelijk
een tweede ontsluiting gerealiseerd
worden maar die is afhankelijk van
de omlegging van de N201. Er zal
geen openbaar vervoer door de wijk
rijden maar de halte op de Watsonstraat van lijn 170 blijft bestaan.
Wat de noodontsluiting betreft was
die al in het begin van het plan gerealiseerd aan de westkant van het
plan in aansluiting op de Vuurlijn.
De PvdA wilde weten hoe het met
kleur en fleur staat. Dit project is
naar verwachting volgend jaar gereed en dan zal ook gekeken worden hoe men dit in kan passen in de
wijk. Geer Hubers (CDA) vroeg zich
af of mensen met een kleine beurs
gedwongen zijn in een appartement
te wonen. Volgens de wethouder
zijn er ook eengezinswoningen van
173.000,- en 216.000,- euro. Het hele
plan wordt in vier fasen uitgevoerd.
De start van fase één zal in de tweede helft van 2008 plaatsvinden en
de laatste woningen (fase vier) zullen waarschijnlijk rond 2011/2012
gereed zijn. In december/januari zal
een begin worden gemaakt met het
bouwrijp maken van het terrein.

Nominaties bekend Vrijwilliger en
Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007
De Ronde Venen - Op vrijdag 6
november vindt de jaarlijkse Vrijwilligersdag plaats. Tijdens deze dag
maakt burgemeester Burgman namens de gemeente bekend wie de
“Vrijwilliger van het jaar 2007” wordt
en welke organisatie de titel “Vrijwilligersinitiatief van 2007” verdient.
Als blijk van waardering wordt jaarlijks op initiatief van de gemeente
de Vrijwilligersdag georganiseerd.
Op deze dag staan vele vrijwilligers
in de gemeente in de schijnwerpers.
De diverse werkzaamheden die de
vrijwilligers verrichten en hun belangeloze inzet staan tijdens deze dag centraal. Een onderdeel van
het programma is de bekendmaking
van de vrijwilliger en vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007.
Tot 1 oktober was het mogelijk om
een vrijwilliger en / of een vrijwilligersinitiatief voor te dragen.
In totaal zijn er 23 voordrachten binnengekomen, 18 voor de titel vrijwilliger en 5 voor vrijwilligersinitiatief
van het jaar. Een onafhankelijke Comité van Aanbeveling heeft alle inzendingen getoetst aan de criteria
en daaruit drie genomineerden geselecteerd in iedere categorie. Deze
genomineerden zijn voorgedragen
aan het college van Burgemeester
en Wethouders die de uiteindelijke
winnaars bepalen.
Nominaties voor Vrijwilliger van het
jaar 2007:
Mevrouw L. van Oudenaarden –
Ruppert uit Wilnis.

Zij is genomineerd omdat zij zich
vanuit de PKN Gemeente Ontmoetingskerk (voorheen gereformeerde
kerk) al jarenlang inzet voor anderen. Voor mensen die dichtbij of ver
weg wonen en die behoefte hebben
aan hulp en ondersteuning op praktisch, materieel of emotioneel gebied.
De heer J. van Asselen uit
Vinkeveen.
De heer Van Asselen is al jarenlang
actief in en rond de RK Heilig Hartkerk te Vinkeveen. Daarnaast verricht hij uiteenlopende werkzaamheden voor Zuwe Zorgcentrum Maria Oord. Bovendien is hij ook nog
eens, al jarenlang, actief voor de Toneelvereniging Altovi.
De heer G. Röling uit Vinkeveen.
De heer Röling is genomineerd vanwege zijn jarenlange, tomeloze inzet
op diverse terreinen voor Sv Hertha
– Vinkeveen.
Nominaties voor het
Vrijwilligerinitiatief van 2007:
Het Jongerenproject in De Ronde Venen van Handje Helpen regio
Utrecht.
Hierbij gaat het om jongeren die
vrijwillige mantelzorgondersteuning
bieden aan gezinnen met bijvoorbeeld een verstandelijk gehandicapt
kind. Het project is speciaal bedoeld
om jongeren hiervoor te interesseren temeer omdat 70% van de hulpvragers jonger is dan 25 jaar. Momenteel is 30% van de hulpgevers
jonger dan 25 jaar.

Back to the 80ties
party
Mijdrecht- Ken jij die tijd nog van
The A-Team, Madonna, Dire Straits,
ABBA, Queen en Doe Maar? Dan
heb je van zin om gouden tijden te
herleven. Op zaterdag 10 november
herleven de 80ties in Immitsj (AJOC
Clubgebouw). Na het succes van the
70/80ties party van vorig jaar zal dit
jaar de herinneringen aan de 80ties
worden opgehaald. Deze avond is
er een ware showmaster ingehuurd
om alles grote hits ten gehore te
brengen. DJ Hitmeester Fons zal de
classics ten gehore brengen en vanuit de zaal verzoekjes draaien. Dus

gegarandeerd zal jou 80ties hitdossier nummer voorbij komen.
Natuurlijk is Immitsj omgetoverd tot
een 80ties disco met natuurlijk discobol, posters en een groot scherm
met de clips en grote series uit de
jaren 80. Om het helemaal af te maken kom je in stijl, inspiratie genoeg
te vinden. Op zaterdag 10 november opent Immitsj (windmolen 75,
Mijdrecht) haar deuren om 21.30 uur
en de entree is 7 euro. Een drankje
kost in Immitsj 1,25 euro. Wil je meer
informatie neem dan een kijkje op:
www.ajoc.nl

De gehele vrijwilligersgroep van
de Stichting Welzijn Ouderen De
Ronde Venen.
Deze groep vrijwilligers bestaat uit
een enthousiaste groep van 125
mannen en vrouwen. Dankzij hun
vrijwillige inzet kan de Stichting
Welzijn Ouderen diensten verlenen
zodat ouderen langer zelfstandig
kunnen wonen.
Jeugdwerkgroep De Veenmollen
van IVN De Ronde Venen en
Uithoorn.
Deze jeugdgroep bestaat nog maar
kort, maar weet door haar maandelijkse clubbijeenkomsten de jeugd

kennis en liefde voor de natuur bij
te brengen en dat in een tijd waarin
“achter de computer zitten” populairder lijkt te zijn.
Burgemeester Burgman zal op 6 november, tussen 20 00 uur en 21 00
uur, bekend maken wie Vrijwilliger
en Vrijwilligersinitiatief van het jaar
2007 zijn.
Locatie: Party en Congrescentrum
De Meijert (dr. J. van der Haarlaan)
in Mijdrecht. De belangstelling onder de vrijwilligers voor de Vrijwilligersdag is ook dit jaar weer enorm,
er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Gedicht van de week
De vallende blaadjes
Als ik weer uit fietsen ga.
En eerst mijn vrouw nog gade sla.
Zegt ze, let goed op je stuur.
Want dan verlengt de levensduur.
Geef je ogen goed de kost.
Dat heb ik doorgaans prettig opgelost.
Zo bestudeerde ik lange tijden.
De leukste koppies van de meiden.
Want van de allermooiste benen.
Kreeg ik toch maar jubeltenen.
Doch daar heeft deze oude man.
Nu niet zo erg veel last meer van.
De tand des tijds heeft toegeslagen.
Verder moet u maar niet vragen.
Helaas tegen ‘n nimf van grote klasse.
Was de tand van de tijd niet opgewassen.
Die beproeving was voor mij te zwaar.
Helemaal in trans van haar.
Zo zag ik nog hoe haar schoonheid spetterde.
Toen ik tegen de keien kletterde.
Die vluchtheuvel kwam uit het niets.
Plots zag ik sterretjes onder m’n fiets.
De voorzienigheid is onverbiddelijk.
Hij straft desnoods soms zelfs onmiddellijk.
Met wat schrammen en ‘n buil.
Lag ik te rollen in het vuil.
Het was een triest en zielig plaatje.
Heel mijn ego aan een draadje.
Misschien was ik daar weggekwijnd.
Doch die spetter hielp mij overeind.
Dat was, ook al had ik wat geleden.
Toch één van de zeven zaligheden.
Nu ga ik de peultjes doppen.
Straks ook deze krant verstoppen.
Want aan mijn vrouwtje had ik verteld.
Door vallende blaadjes te zijn geveld.
Piet van Breukelen
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Achttien eerste prijzen
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 28 oktober
jl. heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het eerste Fuyiama toernooi van het seizoen 2007/2008.
Gedurende het seizoen zijn er vier
wedstrijddagen waaraan meegedaan kan worden. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer
240 judoka’s ingeschreven waarvan
de oudste 14 jaar was en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was
met 66 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag.
De bedoeling van dit toernooi is om
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. De deelnemers werden in 55 poules verdeeld
zodat er minstens drie wedstrijden
gedraaid moesten worden. Naast
een prijs voor de eerste en tweede

plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs voor
de derde plaats. Sommige poules
waren heel spannend en moesten
er extra wedstrijden komen om een
winnaar te bepalen.
Succes
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 18 eerste plaatsen en 13 tweede plaatsen
gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste:
Britt Koolmoes, Daan Brokken, Eline Kooijman, Kristel Mulder, Luc
Gieling, Priscilla de Blieck, Suzanne
de Bruine, Vincent Schreutelkamp,
Youri Habing, Erlend Keune, Kylian

Boon, Maik Jonker, Martijn Titulaer,
Mike Theijssen, Pieter de Bruine,
Tim Verkerk, Jasper Kempers, Roy
van Leeuwen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Danique Schreutelkamp, Joep Verkerk, Max de Best, Michelle de Leede, Sam Houdijk, Thomas Bleijswijk,
Vincent Pijpers, Wouter Habing,
Anouk Hoogenboom, Jesper van
Beemdelust, Joel Verhagen, Luuk
Meijles, Nick Kohne.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
beker voor de derde plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.

Laatste ronde Nederlands
rallykampioenschap
Uithoorn - Nog een week en het
volledige Nederlands rally circus zal
nog een keer voor de dag moeten
komen voor de laatste ronde van
het kampioenschap.

Twaalf Judokampioenen
voor Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 29 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama
judotoernooi. Kinderen in de leeftijd
tot en met 14 jaar werden ingedeeld
naar leeftijd gewicht en kleur band.
Nadat de poules geschreven waren
konden de wedstrijden beginnen.
Sommigen hadden al wat meer
wedstrijden gedaan, maar er waren
ook judoka’s bij die voor het eerst
meededen. Het was een genot om

te kijken naar de allerkleinsten terwijl de wat ouderen al goed judo lieten zien. 12 judoka’s van Budo Ryu
Blaauw wisten kampioen te worden.
Bij de meisjes waren dat Adlaine
Hoogvliets en Susan Blaauw. Bij
de jongens waren dat Max Vink,
Wouter de Groot, Teun Gortenmulder, Wesley van Dijk, Tim Silver, Ruben Ruijgrok, Sven Wolzak, Roald
de Bruyn, Leon Pijning, en Tho-

mas Blaauw. Buiten deze 12 eerste
plaatsen wisten wij 3 tweede plaatsen in de wacht te slepen. Een hele
goede prestatie.

Deze keer reizen de teams af naar
Hengelo voor de Euregio rally, zo
ook het Velocity One Rallysportteam uit Uithoorn. Maar op het moment van dit schrijven is ons team
nog druk doende om de auto op
tijd klaar te stomen. “Tijdens de vorige rally zijn we met veel geluk aan
onze zijde toch nog gefinished, het
serviceteam heeft toen alles uit de
kast gehaald om de auto tijdens dit
evenement aan de finish te krijgen”:
aldus Patrick. Een kapotte aandrijfas op kp 7 en niet veel later een lekkende rechter remklauw, het geluk
was dit keer voor het team ver te
zoeken. Gelukkig is het serviceteam
nu druk doende om alles toch nog
op tijd gereed te krijgen. De onderdelen voor de revisie van onze remmen zijn onderweg en de aandrijfassen zijn inmiddels vervangen.

nog even aan de laptop gekoppeld
en aangepast aan de verwachte
weersomstandigheden van komend
weekend. “Tsja, al met al weer een
hectische week te gaan, maar gelukkig kunnen we blind varen op de
kunsten van ons serviceteam”: aldus Adri. Van de organisatie hebben wij startnummer 21 gekregen,
daar zijn wij zeer tevreden mee. Deze organisatie van de Euregio rally
heeft de 8e plaats algemeen en 3e
in de klasse N4 van vorig jaar niet
in de wind geslagen. Totaal zijn er

14 deelnemende teams in de klasse,
het Velocity One Rallysport team zal
a.s. weekend in Hengelo als 6e in de
klasse van start gaan. Als de techniek straks weer “up to date” is zal
het team zeker voor een goed resultaat gaan.
Met dank aan de sponsoren: Active
24, Client Catcher, The Phone House
Uithoorn & Mijdecht, Ultra Tyre, Kiber Watches en Moco.nl
Foto: Dick Groen / Autopics & Jan
Broger / Rally-Online.

Als de nieuwe remmen op tijd aankomen laten we de auto nog even
uitlijnen en bij van de Heuvel motorsport wordt de inspuitcomputer

Mooie overwinning van
Qui Vive Dames

Bij de jongens waren dat Rogier
Hendriksma en Déan van der Wilt,
Chantal Offerman wist bij de meisjes 2e te worden.
De volgende Judoka’s van Budo
Ryu Blaauw hebben de gedeelde
derde plaats behaald: Rianne Gor-

Uithoorn - Afgelopen zondag stond
voor Qui Vive dames 1 de uitwedstrijd tegen Castricum op het programma. De dames wisten wat ze te
doen stond: na drie wedstrijden gelijk gespeeld te hebben, moest er nu
toch echt gewonnen worden. Toch
lieten de dames zich beïnvloeden
door externe factoren.

tenmulder, Michelle Steenbergen,
Patrick Roeleveld, Tim Hoevenaar,
Peter Roeleveld, Tobias Evers, Rody Kapteijn, Koen de Graaff, Arnoud Schaap, Tim van Putten, Hessel
Hooglugt, Ruben Clerc, Sebastiaan
Steenbergen, en Daan van Beek.
Met al deze prijswinnaars kijkt Budo
Ryu Blaauw terug op een geslaagd
toernooi.
De judoka’s keerden moe en met
een ervaring rijker weer terug in
Mijdrecht. Voor meer informatie
over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo en karate vanaf 7 jaar
kunt u contact opnemen met Budo
Ryu Blaauw onder telefoonnummer
0297-272629 of 06-10484259.

Zij begonnen niet scherp aan de
eerste helft, waardoor Castricum
tot hockeyen kwam. Halverwege de
eerste helft pakten de dames van
Qui Vive het gelukkig weer op.
Er werden mooie combinaties gezocht. Vanaf de rechterkant was het
Charlotte Vega die de bal naar de as
op Imke de Graaf speelde. Imke legde de bal mooi in de diepte op Emma Douque. Emma stond met Joady Szejnoga in overtal in de cirkel.
Zij speelden het mooi uit door een
slimme combinatie en de score werd
geopend door Emma Douque. Na de
rust kwam Castricum fel uit de startblokken. Ze hadden het speloverwicht en wisten een strafcorner te
behalen. Uit een slordig weggewerkte rebound legden ze de bal
achter de keepster. Met 1-1 op het
scorebord werd Qui Vive meer gebrand op een overwinning.

Press
Ze trokken het veldoverwicht naar
zich toe en Castricum kwam niet
meer onder de press vandaan. Door
een goede interceptie van Helen
Bell, wist zij de cirkel in te lopen en
de bal hard in de touwen te schieten. De voorsprong gaf de dames
extra vertrouwen, zij wisten dat ze
er nu overheen moesten knallen. De
1-3 viel niet veel later uit een strafcorner. Wederom Helen Bell schoot
de bal geplaatst achter de keeper.
Qui Vive bleef het overwicht houden en was vastberaden om op
zoek te gaan naar de 1-4. Castricum
was de weg kwijt en leverde de bal
weer in rond hun eigen cirkel. Helen
Bell onderschepte de bal en speelde deze naar de tweede paal waar
Joady Sjeznoga de bal koel intikte.
Met nog maar 5 minuten te spelen
waren de dames van Qui Vive van
plan de wedstrijd niet meer uit handen te geven. Helaas kwam Castricum nog éénmaal tot scoren waardoor de eindstand 2-4 werd. De dames van Qui vive waren na de wedstrijd erg blij en opgelucht dat ze de
drie punten eindelijk weer mee naar
huis konden nemen. Volgende week
staat de derby tegen Amstelveen op
het programma. Qui Vive speelt dan
thuis om 12.45 uur.
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Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 23 oktober
was Herman Mulckhuyse in topvorm en speelde samen met Cor de
Haan zelfs een partij van bijna 2300
punten, en wist hiermee weer de
eerste plaats te veroveren.
De uitslag van de speelavond was:

1.Herman Mulckhuyse 5816 punten,
2. Cor de Haan 5510 punten, 3. Annie Veenhof 5105 punten, 4. Gerrit
de Busser 5066 punten, 5. Rob van
Achterbergh 4994 punten.
Natasja Blom kwam niet in haar spel,
en moest genoegen nemen met de

troostprijs.Zaterdag 3 november is
er voor iedere kaartliefhebber koppelklaverjassen. er zijn weer veel
mooie prijzen beschikbaar.
De aanvang is 20.30 uur in het Meertje Achterbos 101 in Vinkeveen.

Denk en Zet achtste ronde

Topvolleyballer Rick Wiggers
geeft les aan De Pijlstaart
Vinkeveen - Maandagmorgen
startte de eerste van in totaal 12
volleyballesdagen voor basisscholen in de Boei in Vinkeveen. Tot 14
november zullen maar liefst 575 kinderen van De Pijlstaart, De Poldertrots, De Schakel en de St. Jozef wel
2 keer volleyballes krijgen van de 29
jarige topvolleyballer Rick Wiggers.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de volleybalbond, Sportservice Midden Nederland en sponsor SigmaKalon BV uit Uithoorn.
Wiggers is op zijn 18de begonnen met volleybal clinics op diverse
scholen in Rotterdam. Groep 7 was
maandagochtend de eerste groep
met maar liefst 26 kinderen. Er volgde eerst een introductie van Rick en
verschillende volleybalvragen werden beantwoord. Toen kwam de

praktijk. Alle kinderen gingen met
een bal aan de slag. Voor jezelf opgooien, laten stuiteren en onderhandse weer omhoog spelen. Veel
kinderen wisten het nog wel van vorig jaar. Vooral de serveeroefening
ging erg goed. Na diverse oefeningen met verschillende technieken
werd afgesloten met een leuk spel.
Dat bevordert het succesgevoel en
het enthousiasme voor de sport, aldus Rick. Het was wel erg moeilijk
om de bal in het partijtje gelijk onderhands door te spelen. Vangen
ging makkelijker. Maar, zoals Rick
zei, jullie zijn nu weer een jaartje
ouder, tijd voor wat nieuws. En als
je het niet probeert, leer je het niet.
Ook voor de leerkrachten is het leuk
op deze manier de volleybalkennis
bij te schaven. Met handige tips en

uitleg over de technieken hebben zij
veel profijt van de clinics. Daar komt
bij dat volleybal de sport bij uitstek
is om het samenwerken tussen kinderen te vergroten. Na 40 minuten
volgde de tweede ploeg, groep 6.
Voor de derde ploeg, groep 4, had
Rick leuke oefeningen die vooral op
vangen, gooien en coördinatie gericht zijn. Bijvoorbeeld de bal opgooien en op de grond gaan liggen
en zorgen dat de bal op je billen of
rug terecht komt.. Later zouden nog
3 groepen volgen: groep 5, 8 en 3.
Volgende week heeft De Pijlstaart
de tweede les en aansluitend volgt
het grote Aparts scholentoernooi op
woensdagmiddagen 14 en 21 november. Zie ook info via Voor meer
info zie www.vv-atalante.nl <http://
www.vv-atalante.nl/> .

Hertha A 1 verliest
aansluiting na nederlaag
Vinkeveen - Hertha startte aanvallend tegen koploper de Vecht,
in de wetenschap dat er gewonnen
moest worden om bovenin mee te
blijven draaien.
Hertha was de eerste 20 minuten
sterker en kreeg enkele kleine kansen, echter bij de eerste aanval van
de Vecht, werd de verdediging van
Hertha er volledig uitgelopen door
de snelle spits van de Vecht, die
de bal keurig in de hoek schoot, 0
– 1. Even later een uitval van Hertha,
waarin Mike Bunning zijn snelheid
benutte en de verdiende 1 – 1 kon

scoren. Hierna werd de Vecht steeds
sterker en waren overtredingen nodig om te spitsen tegen te houden.
Bij één van deze overtredingen binnen het strafschopgebied, kon de
Vecht 1 – 2 scoren uit een penalty
en op slag van rust werd het ook
nog 1 – 3 uit een mooi opgezette
aanval.
Direct na rust werd het 1 – 4 door
slecht ingrijpen in de verdediging en
was de wedstrijd eigenlijk al beslist.
Hertha drong hierna wel wat meer
aan en er waren kansen voor Elton
en Mike van Veen, maar na een fout

van keeper Martijn van der Moolen
werd het 1 – 5. Hierna scoorde Hertha 2 – 5, door Elton uit een pass van
Mike Bunning.
Ongeveer een kwartier voor tijd een
belangrijke wissel voor het team van
Hertha. Tim Bendermacher maakte
na een knieblessure van een half
jaar, zijn rentree in het elftal en zal
zeker de komende weken weer een
versterking zijn voor het elftal. Tenslotte scoorde de Vecht nog 2 – 6 en
is de rol in de top van de competitie
voor Hertha voorlopig uitgespeeld!!

Winst “mank” Unitas H1
tegen Kombij Sport
De Ronde Venen – Vorige week
woensdag kreeg Unitas het eerste heren team van Kombij Sport op
bezoek in sporthal “”De Phoenix”.
Door de afwezigheid van John van
Scheppingen en Joost Woerden en
een van een voetblessure herstellende Ricardo Angulo Vélez was
Unitas gedwongen om in een alternatieve opstelling te beginnen aan
de wedstrijd.
Doordat er door Unitas vrijuit gespeeld werd had Kombij Sport - ondanks de time-outs bij 12-7 en 2114 - grote moeite om bij te blijven.
Ook een wissel in de opstelling bij
Kombij Sport mocht niet baten. De
eerste set werd dan ook redelijk
eenvoudig gewonnen door de heren
van Unitas met 25-18.
De tweede set ging in dezelfde trend
door als de eerste set maar bij de
eerste time-out van de tegenstander bij 9-3 gaf spelverdeler Jeroen
Kraakman aan zijn kuit te hebben
geblesseerd en probeerde hij de set
zo goed als ging uit te spelen. Zijn
opspelende blessure hinderde hem
echter niet om bij tijd en wijle sublieme set-ups af te leveren waardoor zowel middenaanvaller Ruud
Stark en buitenaanvallers Ricardo
Angulo Vélez en Bert Polman alle
ruimte hadden om hun smashes in
het veld van de tegenstander te parkeren. Ook de tweede set ging dan
ook makkelijk met 25-13 naar de
Mijdrechtse heren.
Spelverdeler
Spelverdeler Jeroen Kraakman gaf
bij het begin van de derde set aan

dat verder spelen echt niet meer
ging. Dus moest à la minuut de opstelling omgegooid worden. Ricardo
Angulo Vélez nam de spelverdelers
positie over en Maarten Meulemans
werd in stelling gebracht op z’n vertrouwde hoofdaanvallers plaats. Ondanks de prima bloks en serves van
Johan Samson en de goede aanvallen van Maarten Meulemans maakte Kombij Sport gebruik van de verwarring die bij Unitas door het plotselinge uitvallen van de vaste spelverdeler was ontstaan en trok de set
uiteindelijk na een zinderend slot
met 31-29 naar zich toe.
In het begin van de vierde set bleek
de reserve spelverdeler Ricardo An-

gulo Vélez zijn aanvallers al beter te
vinden maar Kombij Sport nam al
gauw een kleine voorsprong waardoor een time-out bij 9-11 noodzakelijk werd om het team weer te motiveren.

Wilnis - Na acht ronden interne
competitie kan de eerste prognose
voor het komende seizoen gemaakt
worden. Henk Kroon, de huidige
clubkampioen, toont vormbehoud
en gaat soeverein aan kop. Bram
Broere, weer terug na een paar weken vakantie, volgt op enige afstand.
Verder valt het op, dat Jeroen Vrolijk
zijn goede vorm van het laatste seizoen niet heeft kunnen vasthouden,
maar gezien zijn kwaliteiten zal hij
zichzelf wel weer herpakken en
meedoen voor de bovenste plaatsen. Harris Kemp moet helaas te
veel afzeggen om een rol van betekenis te spelen. In de achtste ronde ging het in de partij tussen Evert
Kronemeijer en Piet Harrewijne lange tijd gelijk op: de witspeler kwam
wat langzaam uit de startblokken,
maar stond in het vroege middenspel door het beheersen van het
centrum beter. Na het centrum op
slot gegooid te hebben, kreeg Kronemeijer een koningsaanval over
hem heen, die wel te pareren was,
maar door een foute combinatie,
stond hem stukverlies te wachten.

Harrewijne zag het niet en bood
remise aan wat gretig door Kronemeijer werd geaccepteerd. Engel
Schreurs en Freddie Weinhandl gingen de strijd aan in een Siciliaan,
waarbij lange tijd de theoretische
paden werden gevolgd. Het middenspel was interessant, Weinhandl
won een pion, maar vanwege goed
tegenspel nam hij het remiseaanbod
van Schreurs na 24 zetten aan. John
van de Berge en
Henk van der Plas deden het rustig
aan in de opening. Na enig aftasten
sloot zwart het centrum en liet wit
het na om een zeer gevaarlijke koningsaanval op te zetten. Daarentegen herstelde van der Plas zich goed
en begon actie tegen de vijandelijke
koningsvleugel. Door een onbezonnen damezet bracht hij zichzelf in
moeilijkheden en toen dameverlies
onafwendbaar bleek, hield hij het
voor gezien. Bert Drost zette zijn
partij tegen Bram Broere heel rustig
op en kreeg met wit een vierpionnencentrum tegenover zich. Drost
behandelde deze drieste aanpak
niet op de juiste wijze en geraakte

CSW laat punten liggen
Wilnis - Afgelopen zaterdag trad
CSW aan tegen het Hilversumse Altius en kwam niet verder dan een
gelijkspel. Na een ruststand van 2-0
werd er uiteindelijk met 3-3 gelijkgespeeld.
CSW begon fanatiek aan de wedstrijd en probeerde de tegenstander
direct onder druk te zetten. CSW
speelde voornamelijk op de helft
van de tegenstander maar tot echt
grote kansen leidde dit nog niet. Tegenstander Altius loerde voornamelijk op de counter en dat leidde tot
enkele corners. Aan de andere kant
speelde Jilles Klumper zich knap
vrij maar zijn schot belandde naast
de goal. Een vrije trap van Cesar de
Kuyer werd knap onschadelijk gemaakt door de keeper van Altius.
De eerste echte uitgespeelde kans
was voor Nick de Vink.

een corner zomaar kon inschieten.
Altius kwam zelfs op voorsprong
toen CSW zoveel gaten liet vallen en
uit een goed uitgespeelde aanval de
2-3 op het bord zette.
CSW was wakker geschud en probeerde het initiatief weer naar zich
toe te trekken. Vooralsnog lukte dit
nog niet omdat CSW nogal slordig
met het balbezit omging.
Toch kwam de gelijkmaker op het
bord toen Jilles Klumper uit een
voorzet van Jay van Wijngaarden

Mislukt
Na rust kwam er een onherkenbaar
CSW uit de kleedkamer. Tegenstander Altius werd binnen 9 min weer
in het zadel geholpen. Al in de 1ste
minuut van de 2e helft kwam Altius
op 2-1 toen een mislukte voorzet in
de korte hoek verdween. Niet veel
later de gelijkmaker aan de kant van
Altius toen een vrijstaande man uit

Mede door het solide spel van Unitas en de snoeiharde aanvallen van
Maarten Meulemans werd de achterstand omgezet in een voorsprong
waardoor nu Kombij Sport genoodzaakt was om een time-out en een
wissel toe te passen bij 22-19. Dit
mocht echter niet meer baten en
Unitas kon de set met 25-23 afsluiten en daarmee de wedstrijd met 31 winnend afsluiten.

Klaverjassen
CSW
Wilnis - Op vrijdag 2 november a.s.
Wordt in de kantine van de Wilnisse Sport Vereniging (CSW) aan de
Pieter Joostenlaan in Wilnis weer
de maandelijkse prijsklaverjasavond
georganiseert. Aanvang is 20.00 uur

Prijsklaverjasssen
De Hoef – Vrijdagavond a.s. wordt
er in de sportkantine van HSV in
De Hoef weer geklaverjast. aanvang
20.00 uur en het inschrijfgeld is drie
euro

ter van TVM, werd bekend gemaakt
dat Gijs Ekelschot was gekozen tot
vrijwilliger van het jaar. Aan Gijs
daarom de eer om het feestelijke lint
door te knippen en de banen officieel te openen.
Het jongste lid van TVM, Gijs Butzelaar, mocht vervolgens samen met
zijn neefje Daniel Duchhart een demonstratiepartijtje spelen onder leiding van de twee trainers Auke en
Matthijs. Voor een groot publiek

schitterend de 3-3 inkopte. CSW
bleef hierna aandringen en ging op
zoek naar drie punten. Er ontstonden nog wel wat hachelijke situaties
in de zestien meter van Altius maar
tot echt grote kansen leidde dit niet
meer. Zodoende bleef CSW steken
op een 3-3 gelijk spel en dat was
jammer omdat de ploegen bovenin
eveneens punten verspeelden. A.s.
zaterdag speelt CSW de uitwedstrijd
tegen SCW de ploeg van oud trainer
Hans Verhoogt.

Pegel
Een pegel op het doel van Dennis
Prins werd knap door de keeper
gepareerd en de daarop volgende
spelhervatting kwam terecht bij Jay
van Wijngaarden die Nick de Vink in
staat stelde alleen op de keeper af
te gaan. De keeper van Altius bleef
goed naar de bal kijken en maakte
het gevaar onschadelijk. CSW bleef
aandringen en na een knappe combinatie op het middenveld speelde
Raymond Wens Jilles Klumper aan
die zich knap vrij draaide en goed
inschoot in de korte hoek. Een minuut later nam CSW zelfs een 2-0
voorsprong. Een schitterende pass
van John Groenewegen op de diepgaande Raymond Wens werd door
laatst genoemde schitterend over
de keeper getild.

TVM opent nieuwe
Smashcourtbanen!
Mijdrecht - Op vrijdagavond 26 okt
jl. heeft Tennis Vereniging Mijdrecht
vier nieuwe Smashcourtbanen
in gebruik genomen. Afgelopen
maanden is er door diverse vrijwilligers samen met de groundsman
en professionele ondernemers zeer
hard gewerkt om de aanleg van deze banen op tijd gereed te krijgen.
De opening van de nieuwe banen
vond gelijktijdig plaats met het vrijwilligerstoernooi. Tijdens de toespraak van Anton van Dijk, voorzit-

in de problemen. Na een verkeerde
afwikkeling kwam hij een stuk achter en gaf op. In een Engelse partij
hielden Jan de Boer en Jeroen Vrolijk elkaar goed in evenwicht. Na ruil
van een aantal lichte stukken en de
dame wist Vrolijk een pion te veroveren. Dit was niet lang aan hem
besteed, want na een foutieve koningszet, pakte de Boer twee pionnen terug en wist in de latere schermutselingen nog twee pionnen te
veroveren. In een hopeloze situatie
gaf Vrolijk op. De meest interessante partij werd gespeeld tussen Cees
Verburg en Kees Kentrop. Verburg
kwam erg slecht uit de startblokken en verloor al direct in de opening een pion. Hij vocht op zijn bekende wijze terug en toen Kentrop
op pionnenjacht ging en de belangrijke open d-lijn opgaf, kwam hij in
moeilijkheden. Verburg drong met
zijn toren door tot de onderste rijen en veroorzaakte enorme verwarring. Na nog een paar pionnen buit
gemaakt te hebben, kon zijn tegenstander kiezen tussen torenverlies
of mat, dus gaf hij wijselijk op.

Bingo van Argon
speelden zij als eerste op de nieuwe baan en kregen ze na afloop een
mooie beker als aandenken. Daarna was het de beurt aan alle TVMers die zich gedurende het jaar op
enigerlei wijze voor de club hebben

ingezet. Met de ingebruikneming
van de 4 nieuwe banen gaat er voor
TVM heel wat veranderen. Vanaf nu
kan men voor nagenoeg dezelfde
contributie het hele jaar door tennissen.

Mijdrecht – Vrijdagavond 2 november a.s. is er weer de bekende bingoavond in de sportkantine van voetbalvereniging Argon
in Mijdrecht. De hoofdprijs is een
combi magnetron. De aanvang is
20.00 uur. De kaartjes kosten 50
euro cent per stuk.
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Atalante heren komen net
te kort tegen Oberon
De Ronde Venen – Vrijdag jl. stond
de vierde wedstrijd van het eerste herenteam van Atalante op
het programma. Tegenstander was
nieuwkomer in de poule Oberon
uit Weesp. De gasten stonden er
iets beter voor met hun 2 overwinningen en 1 maar verlies. De heren van Atalante kwamen 1 maal tot
winst en hadden 2 wedstrijden verloren. Tegen Oberon hadden de heren slechts 5 spelers ter beschikking
waardoor met het nodige gepuzzel
een team geformeerd werd.
Talent
Atalante draaide goed en al snel
werd een 5-2 voorsprong genomen.
Bij een stand van 9-4 namen de gasten hun eerste time-out. Besproken
werd de pass aan Atalante kant en
de blokkering. Deze moest diagonaler gezet worden. Echter namen de
gasten langzaam de regie van de
wedstrijd over. Bij een 10-8 stand
liet spelverdeler een mooi staaltje
van zijn kunnen zien. De pass kwam
bij hem en met een mooi balletje achterover met het linkerhandje
scoorde hij een direct punt.
Oberon werd sterker en zij namen
dan ook een 12-15 voorsprong. Bij
13-17 nam aanvoerder Hardeman
de eerste time-out. Gewezen werd
op eigen foutjes in de pass en bij het
serveren. Bij 16-21 werd de tweede time-out benut om nogmaals te
wijzen dat de punten voor Oberon
te wijten was aan eigen persoonlijke
foutjes. Robert ging van het midden naar de buitenkant om de tegenstander te verrassen. Dit werkte
tijdelijk en Atalante kwam terug tot
18-22. Oberon maakte echter aan
alle illusies een eind door de set met

20-25 te winnen.
Time out
De tweede set ging gelijk op tot 5-5.
Daarna liep Oberon uit tot 7-12. Bij
een 8-14 stand nam Atalante hun
eerste time-out. Aanvoerder Hardeman verhuisde naar de buitenkant
en Joost ging op het midden spelen. Er moest wat gebeuren om ook
niet de tweede set te verliezen. De
wijziging bracht wel wat succes en
Atalante kwam iets terug in de wedstrijd. Wederom werd deze set gekenmerkt door persoonlijke foutjes
waardoor ook de tweede set naar
Oberon ging, 20-25.
In de derde set speelde Atalante
zijn beste volleybal. Wederom werd
er voor gestaan in de set maar kon
dit ook niet worden vastgehouden
door de Vinkeveners. Bij 7-6 was het
weer Frans Roos die zijn inmiddels
befaamde linkerhand liet spreken.
Ook dit punt werd door hem gemaakt met een mooie plaatbal op
rechtvoor bij de tegenstander. Juist
daar waar niemand stond natuurlijk.
De jubelstemming was van korte
duur, Oberon schakelde een tandje
hoger en bij 8-11 nam Robert Hardeman de eerste time-out. Er moest
duidelijk gecommuniceerd worden in het veld, de serve moest beter en als er een lastige tweede bal
gehaald werd moest de derde bal
er gewoon overheen gespeeld worden zonder risico en nonchalance.
Oberon ging onverstoord verder en
het hoogtepunt van de derde aan
Atalante kant kwam bij een 16-23
stand.
Aanval
Spelverdeler Roos bracht de bal

op de 3 meter lijn aan Leonard die
met een mooie aanval de bal bijna
op de grond kreeg. Echter werd deze aanval nog verdedigd door Oberon, de terugkomende bal was voor
middenaanvaller Bas Bouwknegt
een prooi. Met fraaie aanval werd
dit punt gemaakt. De aanval daarop aan Atalante kant was wederom
een 3 meter aanval en ditmaal van
bas Bouwknegt die de bal mooi binnen sloeg. Atalante kwam sterk terug en Oberon dook in hun eerste
time-out. De spannende derde set
werd uiteindelijk gewonnen door
Oberon met 23-25.
In de vierde set was het verzet van
Atalante gebroken. Via 1-4 werd het
5-11 voor Oberon. Atalante kwam
iets terug in de wedstrijd (13-18)
maar het gat was geslagen. Bij 1320 gebruikten de Atalante mannen
hun eerste time-out. Echter was
het Oberon die vrij makkelijk de set
wist te winnen en zodoende met 5
punten aan de haal ging.
Een setstand van 17-25 deed de
wedstrijd eindigen. De heren van
Atalante zullen door dit resultaat
vermoedelijk een paar plaatsen zakken. Volgende week wacht de mannen een loodzware klus als ze naar
het op de tweede plaats staande
Huizen H2 op bezoek moeten. Dit
ook nog eens zonder spelverdeler
Frans Roos, maar uiteraard zal er
voor goede vervanging vanuit H2
gezorgd worden. Op 9 november
spelen de heren van Atalante weer
een thuiswedstrijd om 21:00 uur tegen Odis.

Sportvereniging Veenland
begint met tumbling
De Ronde Venen - Vanaf april zijn
de leden van gymvereniging Veenland in de weer geweest voldoende
geld voor een tumblingbaan bij elkaar te krijgen. Een tumblingbaan is
een verende, met lucht gevulde mat
van zo’n 3 meter breed en 15 meter
lang. De baan veert geweldig zodat
je er snelle salto’s en sprongen op
kunt maken. Je landt weer zacht.
Door middel van de kras-actie “Varkentjes krassen” en diverse sponsors heeft de vereniging genoeg

geld bij elkaar gebracht om een
tumblingbaan aan te schaffen.
Half oktober is de blauw-gele baan
met een lengte van 15 m afgeleverd. Vanaf dat moment doen de leden hun eerste ervaring op met deze fantastische springmat. De kleinsten kunnen er heerlijk op springen
en de grotere kunnen er salto’s en
overslag op doen.
Op 3 november van 15.00 uur –
16.30 uur zullen de kinderen van de
vereniging Veenland een tumbling

demonstratie geven in de Willisstee. Iedereen, ouders en geïnteresseerden zijn van harte welkom om
de nieuwe aanwinst en de eerste
salto’s en andere sprongen van de
gymleden te komen bewonderen.
Bij voldoende belangstelling wil de
leiding begin volgend jaar een speciaal trainingsuur beginnen op de
tumbling mat. Leden die dat willen kunnen zich zo voorbereiden op
speciale tumbling wedstrijden.

Plaats van handeling is sporthal de
Boei te Vinkeveen.

Uitreiking scheidsrechterstenues SV Argon
Mijdrecht - Zondag 28 oktober was
een grote dag voor de groep jeugdige scheidsrechters die bij Argon onder leiding van Toon Blok en Michiel
Kraan. Zij begeleiden en coördineren de scheidsrechters die pupillenwedstrijden waaronder de Champions League en de UEFA-Cup leiden.

Dankzij de sponsoring van Stichting
Amateurscheidsrechter en Wienk
Automatisering zijn alle scheidsrechters in het nieuw gestoken.
De wedstrijden van vier tegen vier
op een kwart veld en zeven tegen
zeven op een half veld voor de al-

lerjongste voetballers staan onder
leiding van (hele) jonge en beginnende scheidsrechters. Het mooie
nieuwe tenue zorgt voor een perfecte uitstraling zodat het voor elke speler en elke toeschouwer duidelijk is wie de spelleiders van deze
wedstrijden zijn.

Boven: Michiel Kraan, Daan Hart, Jesse van Nieuwkerk, Bob Rutten en Toon Blok; Onder: Kadir Yolcuoglu, Martijn
Groenewegen, Tim Hart en Wouter Visser

Zaterdagvoetbal

Argon op alle fronten
afgetroefd
Mijdrecht - Tegen koploper DVVA
is Argon op alle fronten afgetroefd
en werd met een 5-0 nederlaag naar
huis gestuurd. De thuisploeg speelde verzorgd voetbal en Argon kon
daar maar weinig tegenover stellen. Slechts een paar doelpogingen
konden er worden genoteerd. DVVA
had kreeg voor rust eigenlijk twee
cadeautjes, de aanvallen werden
niet goed uitverdedigd en het was
daarna voor Jongsma en Marttin
simpel om de thuisploeg in een zetel te plaatsen 2-0. Argon probeerde
wat terug te doen, na een pass van
Sven Ranck plaatste Berkelaar richting doel, Ruben Kraan schoot van
dichtbij naast. Vervolgens ging een
doelpoging van Garry Fokker over.

Bijna werd het vlak voor rust nog 30 maar Mark Flapper haalde de bal
tijdig van de doellijn.
Vervangen
De tweede helft een zelfde spelbeeld, Youri van Adrichem en Albert mens werden vervangen door
Ian Zevenhoven en Eelco Brandes,
maar ook zij konden het tij niet keren. Eerst kreeg Argon nog een goede mogelijkheid na een voorzet van
Eelco Brandes maar Ian Zevenhoven
stuitte op de DVVA goalie. Even later
was er een mooie aanval over rechts
die door de vrijstaande Smakman
goed werd afgerond 3-0.
In deze fase moest Pim van de
Maarel geblesseerd afhaken, hij

werd vervangen door Pieter Aafjes.
Toen vijf minuten later keeper Niels
Verhaar zich verkeek op een hoge
bal kon Marttin voor de 4-0 zorgen.
Ruben Kraan kreeg vervolgens nog
een mogelijkheid om de stand een
enigszins dragelijker aan zien te geven, echter zijn inzet werd door de
DVVA goalie tot hoekschop verwerkt. Met nog twintig minuten te
gaan vonniste Smakman Argon door
opnieuw een fout in de Argondefensie af te straffen 5-0. DVVA had de
eerste titel binnen en de champagne kon worden ontkurkt.
Aanstaande zaterdag aan Argon de
taak om het gehavende imago weg
te poetsen, Kennemerland komt op
bezoek, aanvang 14.30 uur.

Herfsttrainingsweek weer
een groot succes
Mijdrecht - In de lange historie van
het jeugdvoetbal bij Argon is de trainingsweek in de herfstvakantie een
vast item: alweer voor de 24e keer
(dat belooft wat voor de volgende
editie) werden de jeugdspelers in de
gelegenheid gesteld om een aantal
dagen hun techniek bij te spijkeren,
wedstrijdjes te spelen en zich met
alle andere onderdelen van het o zo
leuke spelletje voetbal bezig te houden.
Een groot aantal trainers stonden
paraat om de jongens alle aandacht
te geven, waarvan velen deel uitmaken van het vaste trainerskorps zoals Alain Hijman en Leo Clement, die
beiden de functie van Hoofd Jeugdopleiding uitoefen voor hun respectievelijke leeftijdsgroepen, en Marcel Keizer, de trainer van de zondagselectie. Maar ook van buiten
de club zijn er mensen, die graag
één of meerdere dagen vrij nemen
om het allemaal weer te doen slagen, zoals bijvoorbeeld Koos van
Tamelen en Michel Hordijk van FC
Utrecht, waar Argon een samenwerkingsverband mee heeft. Maar
ook oud-trainers en voormalige Argonauten zoals Raymond Noordam,
René Ponk, Giorgio Berkleef en Peter Moleman waren actief, net als
een aantal spelers van de zaterdag-,
zondag- en jeugdselecties.

Zij allen zetten zich onvoorwaardelijk in voor een groep van 165 kinderen, die in drie dagen van alles en
nog wat leerden over voetbal.
Onder voor voetbal prima weersomstandigheden werd voluit gestreden
en uiteindelijk heeft dat de volgende
eindstanden tot gevolg gehad:
D-pupillen:
Hooghouden:
1. Sven Klaucke
2. Sander Kooiman
3. Dion de Jong
Penaltyking:
1 Martijn Groenenwegen
2. Lorenzo Jaques
3. Dylan v Groen
Bij het afsluitende toernooi werd
Chelsea met de spelers Emiel v Dijk,
Sander Kooijman, Tim Visser, Raymond v Stein, Chiel Wagenaar, Luc
Schaaders, Rik Nijhuis en Niels v
Egmond uiteindelijk winnaar.
E- pupillen:
Hooghouden:
1. Casper Helmer
2. Ezrak Gök
3. Luc Taal
Penaltyking:
1. Dylan Bosman
2. Tim Egbers
3. Kevin Velling

In deze leeftijdsgroep was de winst
in het toernooi voor Bayern Munchen, dat bestond uit de spelers
Aron Zwemer, Laurens Vrolijk, Bart
v Schaik, Tom v Schaik
F-pupillen:
Bij de jongste groep was een aan de
leeftijdsmogelijkheden aangepast
programma samengesteld, waar
geen wedstrijdverband in zat. Wel
werd er uiteraard ook een toernooi
gespeeld in twee verschillende leeftijdscategorieën. Bij de UEFA CUP
was de winst voor Ajax met de volgende spelers: Dion Persoon, Stefan Dijkstra, Jordy v Dijk Jens Meewis, Patrick Spaargaren en Niles de
Vries
Bij de groep van de Champions
League kwam Juventus als winnaar
uit de bus, deze ploeg bestond uit
de volgende spelers: Gerben Kloosterman, Luc v Rijn, Ruben Zwaan,
Jesper Vergeer, Rogier Weening.
Mede door de enorme inzet van een
groot aantal vrijwilligers is ook deze
editie weer zeer geslaagd. Dat succes geeft de organisatie de kracht
om ook voor de volgende editie, die
dus de 25e zal zijn, alles uit de kast
te halen. We zullen u t.z.t. graag op
de hoogte brengen!

5.2
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HSV dames
winnen met glans
De Hoef - Het zaalseizoen gaat
van start en dat betekent een nieuwe kans op een kampioenschap!
Het veldseizoen wordt onderbroken
en zal in het voorjaar weer worden
voortgezet. De eerste zaal wedstrijd
wordt gespeeld door een studententeam; allemaal jonge en snelle meiden. Maar dat geldt ook voor HSV
dames 1. In aanloop van het zaalseizoen zijn er 2 oefenwedstrijden
gespeeld en daar hebben de dames
lering uit getrokken.
De dames van U.S. laten zich van
hun beste kant zien en zetten in op
snelheid en vragen hoge alertheid
van de verdediging van HSV ’69.
De 3 strafworpen die HSV tegen
krijgt ontstaan voornamelijk uit te
late reacties van de verdediging.
Echter naast de 3 doelpunten die
voortvloeien uit de strafworpen weet
U.S. in de eerste helft maar 1 keer te
scoren. HSV laat zich qua doelpunten van een veelzijdige kant zien. In
de eerste helft wordt er aan de kant
van HSV 7 keer gescoord vanuit
breaks, de opbouw, door een strafworp en vanuit de hoek.
In de rust staat het 4-7 in het voordeel van HSV. Enigszins bezorgd

kijkt HSV uit naar de 2e helft.
Slordig
Het team heeft vaak de neiging
tot een ‘Hoefs kwartiertje’ in de 2e
helft; de concentratie wordt minder,
de vermoeidheid slaat toe en deze
dingen resulteren vaak in slordiger
spel en minder inzicht. De bezorgdheid bleek niet nodig. De tweede
helft bleek HSV zeer sterk spelen
en vooral verdedigen. U.S. zag geen
mogelijkheden meer om op doel te
schieten en liepen zich vast. HSV
benutte dit door meer breaks te lopen en de snelheid in het eigen spel
te houden.
HSV heeft deze wedstrijd mooi
neergezet in taktiek en snelheid.
Het is duidelijk dat er op bepaalde
punten goed getraind wordt en dat
het team op elkaar ingespeeld raakt.
Joske van Diemen heeft als een dijk
staan keepen en werd bijgestaan
door een zeer goede verdedigende
Sanne Boots. Ind eze wedstrijd is
er gescoord door: Helen Janmaat
(5), Tanja Janmaat (5), Daniëlle van
Graafeyland (4), Kim Blom (2), Melissa Hogenboom en Geraldine van
Graafeyland.

Winst “mank” Unitas H1
tegen Kombij Sport
De Ronde Venen – Vorige week
woensdag kreeg Unitas het eerste heren team van Kombij Sport op
bezoek in sporthal “”De Phoenix”.
Door de afwezigheid van John van
Scheppingen en Joost Woerden en
een van een voetblessure herstellende Ricardo Angulo Vélez was
Unitas gedwongen om in een alternatieve opstelling te beginnen aan
de wedstrijd.
Doordat er door Unitas vrijuit gespeeld werd had Kombij Sport - ondanks de time-outs bij 12-7 en 2114 - grote moeite om bij te blijven.
Ook een wissel in de opstelling bij
Kombij Sport mocht niet baten. De
eerste set werd dan ook redelijk
eenvoudig gewonnen door de heren
van Unitas met 25-18.
De tweede set ging in dezelfde trend
door als de eerste set maar bij de
eerste time-out van de tegenstander bij 9-3 gaf spelverdeler Jeroen
Kraakman aan zijn kuit te hebben
geblesseerd en probeerde hij de set
zo goed als ging uit te spelen. Zijn
opspelende blessure hinderde hem
echter niet om bij tijd en wijle sublieme set-ups af te leveren waardoor zowel middenaanvaller Ruud
Stark en buitenaanvallers Ricardo
Angulo Vélez en Bert Polman alle
ruimte hadden om hun smashes in
het veld van de tegenstander te parkeren. Ook de tweede set ging dan
ook makkelijk met 25-13 naar de
Mijdrechtse heren.

Argon blijft in kopgroep
meedraaien

Spelverdeler
Spelverdeler Jeroen Kraakman gaf
bij het begin van de derde set aan
dat verder spelen echt niet meer
ging. Dus moest à la minuut de opstelling omgegooid worden. Ricardo
Angulo Vélez nam de spelverdelers
positie over en Maarten Meulemans
werd in stelling gebracht op z’n vertrouwde hoofdaanvallers plaats. Ondanks de prima bloks en serves van
Johan Samson en de goede aanvallen van Maarten Meulemans maakte Kombij Sport gebruik van de verwarring die bij Unitas door het plotselinge uitvallen van de vaste spelverdeler was ontstaan en trok de set
uiteindelijk na een zinderend slot
met 31-29 naar zich toe.
In het begin van de vierde set bleek
de reserve spelverdeler Ricardo Angulo Vélez zijn aanvallers al beter te
vinden maar Kombij Sport nam al
gauw een kleine voorsprong waardoor een time-out bij 9-11 noodzakelijk werd om het team weer te motiveren.
Mede door het solide spel van Unitas en de snoeiharde aanvallen van
Maarten Meulemans werd de achterstand omgezet in een voorsprong
waardoor nu Kombij Sport genoodzaakt was om een time-out en een
wissel toe te passen bij 22-19. Dit
mocht echter niet meer baten en
Unitas kon de set met 25-23 afsluiten en daarmee de wedstrijd met 31 winnend afsluiten.

Super overwinning voor
Atalante Dames 2
De Ronde Venen - De vierde wedstrijd van Atalante Dames 2 , van
vrijdag jl. tegen Omniworld D2 uit
Almere, verliep voor Atalante gesmeerd. De wedstrijd was spannend. Je kon duidelijk zien dat de
gasten uit Almere bespeeld waren.
De start bij de Vinkeveensen was
rommelig maar na een vroege timeout van coach Feddema werden de
lijnen duidelijk. De passes kwamen
steeds beter bij verdeler Annemarie Bakker terecht die de middenaanval met hoofdblokkeerders Joke
Ruizendaal en Loes Kuiper mooi kon
bedienen.
Ze scoorden bijna 100%. De eerste
set werd gewonnen, niet al te ruim
met 25-22. De tweede set ging er
aan de groengele kant aardig wat
serveerballen fout. Omniworld daarentegen kwam goed op gang en geroutineerd sloegen de langere aanvallers vele ballen in de blokschaduw, door of over het tweemansblok
heen. De Atalante dames reageerden niet alert, 19-25 voor Almere. In
set 3 ging het gelijk op. De punten
in onze blokschaduw waren er nog
te veel en de verdediging achterin
werd aangepast. Van opstelling 312

naar 321 waardoor de achterhoede een extra verdediger erbij kreeg.
Dat begon aanvankelijk te lopen. Er
werd hard gewerkt en verschillende
ballen werden vooral door het midden en ook rechtsvoor door Inge
Bakker goed gescoord. Loes Kuijper
had blokkerend en aanvallend de
zaak helemaal onder controle. Aan
het eind van het derde bedrijf trok
Omniworld helaas weer aan het lange eind en zette een 23-25 op het
bord. Inmiddels hadden ook de Almeersen hun verdediging bijgedraaid na een aantal puntjes in hun
middengat.
Van coach Feddema kwam de opdracht de hoeken weer op te zoeken. Het serveerwerk werd weer iets
beter. Atalante bracht een
zevende vocale man in stelling en
door goed fanatiek spel dwongen de dames de vierde set na een
spannende finale af: 28-26.
Het was een mooie strijd. De vijfde
beslissende set bleef de thuisploeg
enthousiast en volhardend. Na een
gelijkopgaand begin liepen de dames uit en werd de wedstrijd afgesloten met een superaanval van
Loes Kuijper. 15-10 en 3-2 winst!

GVM’79 bij EK Acrogym
in Den Bosch
De Ronde Venen - Afgelopen
week was het dan zover. Het Europees Kampioenschap Sport Acrobatiek 2007. Dit maal werd het georganiseerd in Nederland, Den Bosch.
Vanaf zondag 21 oktober hadden
zich in Den Bosch de delegaties van
de verschillende deelnemende landen aangemeld en waren de trainingen en kwalificaties begonnen.
Op vrijdag en zaterdag waren de
landen- en de individuele-finales.
Op dit EK waren alle leeftijdscategorieën die binnen de acrogym bestaan vertegenwoordig. De ochtenden werden bezet door de leeftijdsgroepen jeugd (tot 16jr), de middagen door de junioren (tot 18jr) en de
avonden door de senioren.
Ook Nederland had een aantal
teams in de strijd. Van de verenigingen uit Drachten en Zwolle kwamen de gymnasten uit in de jeugd
categorie en de junioren categorie.
Drie van de vijf Nederlandse teams
wisten zich te plaatsen voor de finales op zaterdag. Helaas zat er voor
Nederland geen medaille in. Bij onze buren in België is het niveau wat
hoger en zij wisten in een aantal categorieën wel een medaille te behalen. De meeste medailles gingen uiteraard naar Rusland, alwaar acrogym op een zeer hoog niveau beoefend wordt. Toch bleek Groot Britannië ook goed aan de weg te tim-

meren door in alle categorieën gymnasten te laten deelnemen en ook
verassend vaak op de tweede plek
te eindigen. Ook bij de teamfinales op vrijdag wisten zijn tweede te
worden, vlak achter Rusland.
Al met al was het een mooie acrogym week waar de gymnasten van
GVM’79 vanaf de tribune van hebben genoten. Zij hebben weer inspiratie opgedaan om het komende seizoen weer goed hun best te
doen.

Mijdrecht - Een vliegende start
heeft Argon in de wedstrijd tegen
het laag geklasseerde DWS niet op
weg kunnen helpen naar een eenvoudige zege. Al in de tweede minuut reikte Lokken na een hoekschop van Ebu-Mordi met het hoofd
hoger dan de handen van doelman
Kempes en de openingstreffer was
daar, 1-0. Argon bleek daarna de
betere ploeg, maar slaagde er toch
zelden in voor echt gevaar te zorgen. Het grootste gevaar ontstond,
toen verdediger Demirezen na een
voorzet van Ebu-Mordi de bal nog
raakte en daarmee bijna zijn eigen
doelman passeerde, maar die wist
de bal nog juist voor de doellijn te
onderscheppen.
En in de volgende minuut was de
stand zomaar gelijk getrokken, toen
Esajas van DWS vanaf de linkervleugel naar binnen mocht trekken en
ook nog van buiten het strafschopgebied uit mocht halen. Zijn inzet
bleek doelman Zeinstra te machtig en de gelijkmaker stond op het
splinternieuwe scorebord, 1-1. Deze tegenvaller leek het venijn uit het
Mijdrechtse spel te halen, want tot
aan de rust was het aantal doelpogingen gering, mede omdat de verdediging van de gasten nog maar
zelden uit positie gespeeld kon worden. Ook DWS was zelden gevaarlijk, slechts een kopbal van Esajas,
die via de grond over de lat verdween, zorgde voor opwinding.
Moeilijk
Na de thee schroefde Argon het
tempo op en de gasten kregen het
steeds moeilijker. Ze schroomden
niet, om af en toe de botte bijl te-

voorschijn te halen, waardoor de
sfeer er niet prettiger op werd en
na een uur spelen resulteerde dit in
een rode kaart voor Langguth, die
de enkels van Van Gulik op grove
manier behandelde.
DWS ging in ondertal over op countervoetbal en was daarbij twee keer
gevaarlijk, maar de kansen waren
niet aan de spitsen besteed. Doelman Kempes slaagde er met zijn
verdedigers in, het aantal mogelijkheden beperkt te houden, al waren hier wel een aantal overtredingen voor nodig en haalde de doelman waar mogelijk het tempo uit de
wedstrijd. Nadat Argon geluk had,
toen een vrije trap van Demirezen
via de vingertoppen van Zeinstra en
de lat niet tot een goal leidde, had
de ploeg ook meeval, toen scheidsrechter van Bronkhorst het wederom treuzelen van de doelman van
DWS bestrafte met een indirecte
vrije trap op de rand van het Amsterdamse strafschopgebied.
Na een klein tikje opzij van Verlaan
was het linksback De Windt, die de
bal tussen veel benen door precies in de verste hoek wist te mikken en daarmee de thuisploeg op
voorsprong wist te brengen, 2-1. In
de slotminuten was er ook nog een
grote scoringskans voor Sinester,
maar die slaagde er niet in de bal
langs doelman Kempes te krijgen.
Zo bleef de score steken op 2-1,
maar door deze zege behield Argon
wel de aansluiting met de kopgroep.
In deze groep zit ook AFC uit Amsterdam, die aanstaande zondag de
volgende tegenstander zullen zijn
en dus weer het uiterste zullen vragen van de Mijdrechtse ploeg.

Atlantis 1 geeft
winst uit handen

Mijdrecht - Zaterdag jongstleden
speelde het door Fortis gesponsorde
eerste team van korfbalvereniging
Atlantis haar laatste buitenwedstrijd
tegen Midlandia. In de thuiswedstrijd wist Atlantis op overtuigende
wijze te winnen van deze ploeg uit
Bunnik. Atlantis was zich er terdege van bewust dat het pakken van
punten tegen deze directe concurrent in de returnwedstrijd van groot
belang was om de eerste helft van
de veldcompetitie met een gerust
hart af te sluiten. Echter een zorgvuldige voorbereiding, grote inzet
en overwegend goed tactisch spel
ten spijt, lukte het de Fortis-équipe
niet om de overwinning op het gras
van Midlandia te behalen. De wedstrijd resulteerde in een teleurstellende uitslag van 13-11.
De eerste helft van de wedstrijd
werd gekenmerkt door tactisch en
zorgvuldig aanvalsspel van Atlantis.
Na een mooi openingsdoelpunt van
Jimmy de Koning, bleef Atlantis in de
eerste helft telkens aan de leiding,
resulterend in een comfortabele 25 stand in de rust. In de rust complimenteerde coach Paul Plaatsman
zijn spelers met het goede aanvalsspel en moedigde hen aan dit in de
tweede helft voort te zetten.
De tweede helft van de wedstrijd
opende Atlantis wederom sterk met
een verrassend afstandsschot van
Lisanne van Doornik.
Hierna volgde echter een periode
waarin de Fortis ploeg niet tot scoren kwam. Tegenstander Midlandia vond vijfmaal achtereen de korf,
middels overwegend korte kansen
en strafworpen. Atlantis toonde echter veerkracht en pakte het scoren
weer op bij een stand van 7-6. Mid-

dels geduldig aanvalsspel liep de
ploeg wederom uit naar een 7-9
voorsprong. Midlandia bleef echter goed mee scoren. In de slotfase van de wedstrijd zette coach Paul
Plaatsman Auke van der Zijden en
Jelmer Steen in voor basisspelers
Mark Goverse en Jimmy de Koning.
Deze wissels mochten echter niet
baten. Hoewel Atlantis tot het eind
toe mooie kansen creëerde, vond
Midlandia in deze fase van de wedstrijd vaker de korf. Teleurgesteld
verlieten de spelers van Atlantis
het veld bij een eindstand van 1311. Nu Atlantis deze wedstrijd geen
punten heeft weten te behalen,
wordt de eerste helft van de veldcompetitie beëindigd op een gedeelde voorlaatste plaats in de poule. Een gematigd positief resultaat
voor deze jonge ploeg, voor wie in
de tweede helft van de veldcompetitie nog voldoende kansen liggen,
mits de stijgende lijn in hun ontwikkeling wordt voortgezet.

Tempo maatje te
groot voor Vinken
Frans Woerden loopt zijn
150e marathon
De Ronde Venen - Vorige week
zondag zette Veenloper Frans Woerden een kroon op zijn hardloopcarrière. Hij liep tijdens de marathon
van Amsterdam zijn 150e (!) marathon. Een formidabele prestatie.
Frans begon met het lopen van marathons op z’n 19e in Amsterdam.
Achttien jaar later stond hij onder
perfecte omstandigheden wederom
aan de start van de marathon van
Amsterdam, nu voor z’n 150e wedstrijd over de klassieke afstand van
42,195 kilometer. Een onwillige hiel
weerhield hem ervan voor de 127e
keer onder de magische grens van
3 uur te lopen. Een dergelijk aantal
marathons onder de 3 uur is ongeëvenaard in Nederland. Frans kwam
nu tot een tijd van 3.06.42. Hij liep
echter al zijn marathons gemiddeld
wel onder deze magische grens.

Frans liep zijn meeste marathons in
Nederland. Zo volbracht hij de marathons van Rotterdam 16 keer en
de marathon van Amsterdam 13
keer, maar ook bijvoorbeeld diverse malen in Utrecht, Eindhoven en
Etten-Leur. Hij liep ook in het buitenland. Vorige week nog de marathon van Poznan in Polen, maar ook
in Echternach, Berlijn, Boedapest en
de Rurseemarathon. Het persoonlijk
record van Frans staat op 2.33.50,
gelopen in 1992 in Utrecht.
Theo Noij had in Amsterdam een
heel zware marathon. Hij was echter afgelopen zondag wel voldoende
hersteld om weer een 10 km-wedstrijd te lopen. Hij deed dat weer in
Amsterdam bij de Middenmeerloop.
Hij finishte al weer in een mooie
41.43.

Vinkeveen - De laatste veldwedstrijd voor de winter was voor de
Vinken tegen koploper Tempo uit
Alphen aan den Rijn. Tempo controleert de hele wedstrijd en Vinken
kan geen partij bieden, ondanks dat
ze haar uiterste best doet. Een mooie
wedstrijd om te zien, met goede acties, maar zonder positief resultaat
voor Vinken. De wedstrijd eindigt in
een 9-25 stand voor Tempo.
Het duurt tot ver in de eerste helft
voordat Vinken haar eerste doelpunt
scoort. Arjan Kroon is degene die
het punt scoort door een strafworp
te benutten. Het staat dan al 1-9,
een stand die voldoende zegt over
het verloop van de wedstrijd. Tempo
speelt snel, maakt weinig slordige
fouten en ze schieten uiterst zuiver.
Niet dat Vinken zo slecht is, maar ze
kan geen partij bieden voor Tempo
uit Alphen aan den Rijn, die terecht
aan kop staat in de poule. De ruststand wordt uiteindelijk 1-11.

de voor zijn rekening neemt, scoort
snel in de tweede helft het tweede
Vinkendoelpunt. Charita Hazeleger
benut daarna een strafworp, maar
echt dichterbij komt Vinken niet.
Het verschil blijft te groot en Tempo blijft scoren. Ze hebben lange
aanvallen op hoge snelheid waarbij ze de beste kans afwachten. Tegen het einde van de wedstrijd komt
Ralf Zaal erin voor Pascal Kroon
en wordt Melanie Kroon gewisseld
voor Helene Kroon. Ook bij Tempo
worden een aantal wissels doorgevoerd. De wedstrijd eindigt in een 925 stand voor Tempo.
Na zes jaar sponsoring neemt Bouthoorn Tele Training afscheid als
hoofdsponsor. Na afloop van de
wedstrijd wordt Jannie Bouthoorn
hartelijk bedankt voor haar bijdrage
aan het team in de afgelopen jaren.
Fortis Bank neemt de sponsoring
vanaf 1 november over.

Betere kansen
In de tweede helft krijgt Vinken iets
meer ruimte en benut ze dan ook
meer kansen. Arjan Kroon, die de
meeste doelpunten aan Vinkenzij-

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Wandelseizoen gezellig
afgesloten
De Ronde Venen - Een succesvol
wandelseizoen van Stichting Spel en
Sport 55+ is vorige week woensdag
feestelijk afgesloten. Na de laatste
les verzamelde de groep zich rond
de vuurkorf om gezellig na te praten
onder het genot van koffie, koek en
warmte van het vlammem.
Het was een zeer geslaagd wandelseizoen. De algemene conditie is
lekker opgekrikt maar ook de sfeer
onder de sportieve wandelaars was
top te noemen.
Een paar opmerkingen die je hoor-

de: “Sportief bezig zijn in een gezellige groep. Lekker aan het eind van
de dag een uur sportief wandelen.
Ontspannend, is goed. Op een gezellige en ontspannen manier toch
goed met je conditie en loophouding bezig zijn!”
er wordt nu een winterstop gehouden, maar zodra de zomerklok
wordt ingesteld gaan ze weer in de
benen! Nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom! informatie: Jos Kooijman tel:0297-285519.
email: spelensport@casema.nl
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Kampioenenbal bij
De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
leek het wel een bloemenwinkel bij
korfbalvereniging De Vinken. Voor
de aanvang van de wedstrijd De
Vinken 1 tegen koploper Tempo 1
werden de jeugdploegen die kampioen geworden waren gehuldigd. En
dat waren er heel wat. Maar liefst 8
van 14 jeugdteams (!) bleken na een
korte herfstcompetie (6 wedstrijden)
de sterkste in hun competitie.
Allereerst werden de jongste kinderen, de spelers en speelsters van De
Vinken F1, naar voren geroepen. Zij
werden zeer overtuigend kampioen.
Met een doelpuntensaldo van maar
liefst 76 doelpunten voor en maar 4
tegentreffers bleven zij ongeslagen.
In de zaalcompetitie gaan ze nu proberen hetzelfde kunstje te vertonen.
Alleen nu in de Eerste Klasse, de
hoogste klasse die er in hun leeftijdsklasse is.

Nieuw scorebord bij Argon
Mijdrecht - Dankzij de welwillende
medewerking van SC Johnson heeft
Argon sinds afgelopen weekeinde
weer de beschikking over een up to
date scorebord op het hoofdveld van
het sportcomplex aan de Hoofdweg.
Het oude bord, dat destijds ook door
de in Mijdrecht gevestigde multinational was geschonken, voldeed inmiddels niet meer aan de eisen van

de tijd, zodat het naar de mening
van het bedrijf tijd werd om de situatie aan te passen.
Het zeer fraai ogende bord, dat vanaf alle kanten duidelijk leesbaar is,
werd bij de wedstrijd tussen Argon
en DWS in gebruik genomen, nadat het door de heren Fred Eindhoven en Abe van Nieuwkerk en Chris

De Vinken E1 deed daar eigenlijk
nauwelijks voor onder. Ook zij werden ongeslagen kampioen, al was
hun doelsaldo iets minder overtuigend. Maar met 30 doelpunten voor
en maar 6 doelpunten tegen, gaven
zij de tegenstanders ook allemaal
het nakijken. Nummer twee, EKVA
uit Almere, eindigde op maar liefst
4 punten achterstand.

Kampioen
Vervolgens werd De Vinken D1 naar
voren geroepen. Zij waren ‘s morgens net (gedeeld) kampioen geworden. Alleen Atlantis D1 kon in
hun spoor blijven en wist de D1 op
een gelijkspel te houden (5-5) In de
laatste wedstrijd moest er dus gewonnen worden. Overtuigend werd
EKVA met 15-3 aan de kant geschoven. Dus ook voor hen waren er zeer
terecht bloemen.
Een leeftijdsgroep hoger waren er
maar liefst twee kampioenen: De
Vinken C2 en De Vinken C1. De Vinken C2 werd overtuigend en ongeslagen kampioen. Concurrent SDO
uit Kamerik werd met 7-2 aan de
kant geschoven. Tegen de overige
ploegen was de uitslag nog duidelijker. Kortom, de ploeg eindigde zeer
verdiend bovenaan.
De Vinken C1 speelde slechts één
keer gelijk. Tegen de latere nummer 3, SDO uit Kamerik, werd het
in de een-na-laatste speelronde 22. Maar na een ruime 8-2 winst in de
laatste wedstrijd tegen Luno, werd
ook voor hen “Whe are the champions” gedraaid.
De Vinken B1 had het nog moeilijker. Door het verlies tegen Atlantis
B1 (12-9), mocht er in de laatste drie
wedstrijden niet meer verloren wor-

den. De B1 liet zich niet van de wijs
brengen en bracht de competitie tot
een goed einde. Hoewel samen met
KIOS, werden ook zij kampioen.
Tot slot werd de Vinken A2 naar
voren geroepen. Zij zorgden in de
laatste wedstrijd voor een stuntje.
Het tot dan toe ongeslagen Reflex
uit Woerden, werd na een aarzelend
begin aan de zegekar gebonden:
11-9. Gedeeld kampioen dus, maar
de vreugde was er niet minder om.
Kortom, een zeer voorspoedige najaarscompetitie voor de jeugd van
De Vinken. Maar de koek is misschien nog niet op. De Vinken D3
speelt a.s. zaterdag nog de uitgestelde wedstrijd tegen naaste concurrent Fiducia uit Vleuten. En ook
voor hen geldt: bij winst of gelijkspel
is het kampioenschap voor hen.
Dat zou de uiteindelijk score op 9
kampioenen (van de 14 jeugdploegen die De Vinken heeft) brengen.
Een prachtig resultaat. Niet alleen
voor de kinderen een stimulans
om zo door te gaan, maar ook een
pluim op de hoed van alle trainers
en trainsters, die iedere week weer
klaarstaan om de kinderen op een
aantrekkelijke wijze de fijne knaapjes van het korfbalspel bij te brengen.

Snijder namens de Stichting Topsport Argon eerst was onthuld. De
eerste partij leverde direct de volle
winst op, een prima begin. Uiteraard
wil Argon SC Johnson heel hartelijk
dank zeggen voor deze geste, die
eens te meer de maatschappelijke
betrokkenheid van de firma met het
Mijdrechtse sociale leven onderschrijft!

Biljarten

DIO 1 en 2 vernietigen
de Kuiper/van Wijk 1 en 2
De Ronde Venen - Het bezoek van
de Wilnisse biljarters van De Kuiper/van Wijk aan het Vinkeveense Dio zullen de Wilnissenaren niet
snel vergeten. Aan het eind van de
avond stond er tweemaal een vernietigende 9-0 op de scoreborden.
Niet een puntje werd de te sympathieke spelers van De Kuiper/van
Wijk gegund. Dio 1 verstevigde haar
koppositie en Dio 2 vond weer aansluiting met de middenmoot.
Speelweek 10 kende in Pim de Jager, Jim van Zwieten en Chris Esser
enkele nieuwe gezichten als spelers
van de kortste partij van de week.
Allen hadden 14 beurten nodig.
Pim de Jager had met 14 caramboles ook nog procentueel de hoogste
serie van de week = 36,84%.
Vervanger
De Schans klom door een 7-2 zege
op Bobs Bar 3 naar een derde plaats
op de ranglijst. Theo Valentijn had
maar 17 beurten nodig om Tobias
Hagenbeek te verslaan. Erik Spiering zorgde met winst in 17 beurten
op Dirk van Yperen voor de enige
punten van Bobs Bar 3.
Dio 1 had met 9-0 geen kind aan
De Kuiper/van Wijk 1. Jaap Hoogendoorn was een goede vervanger
van de zieke Paul Schuurman door
in 16 beurten Jan van der Meer te
verslaan.
Dio 2 kon het niet geloven maar
wonnen echt met 9-0 van De Kuiper/van Wijk 2. Hennie van ’t Hul,
Ton Brandsma, Pieter Stokhof en
Willem Moen waren duidelijk sterker. Cens 1 blijft verbazen en won
nu met 7-2 van De Merel/Metaal
Mijdrecht 1. Gelegenheids-

Atlantis D1 kampioen
veldcompetitie!
kopman Peter van Velzen won verrassend van John Vrielink. Kees
Griffioen redde weer de Vinkeveense eer.
Kromme Mijdrecht 1 bleef rode lantaarndrager ondanks 5-4 winst op
De Merel/Metaal Mijdrecht 3. Hennie Versluis won met 1 carambole verschil van Cor van Wijk. Gerrie
Hözken kwam 2 caramboles tekort
tegen Wim Berkelaar.
De Vrijheid is weer op de goede weg
en won met 7-2 van De Paddestoel
1. Fred van Eijk had er zin en won in
21 beurten van Winnie Lek. Carolien
van Wijk zorgde voor de enige punten van De Paddestoel 1.
De Paddestoel 3 verloor nipt met 45 van Bobs Bar 2. Jonathan van Diemen won in 22 beurten met 3 pun-

De Vinken zwaait
hoofdsponsor uit
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
heeft korfbalvereniging De Vinken
afscheid genomen van haar hoofd-

sponsor Bouthoorn Teletraining: het
bedrijf dat maar liefst zes jaar de
hoofdsponsor was van De Vinken.

ten verschil van Hans Bras.
Bobs Bar 1 had met 2-7 geen schijn
van kans tegen De Paddestoel 2.
Door het geweld van Pim de Jager
en Jim van Zwieten in 14 beurten
was De Paddestoel 2 heer en meester over Bobs Bar 1.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 was
met 7-2 te sterk voor De Kromme
Mijdrecht 2. Wim Roest, Jeroen Vis
en Benno de Rooij hadden weinig
beurten nodig om te winnen.
Cens 2 won overtuigend met 7-2
van De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
Chris Esser overtrof zichzelf door in
14 beurten Arnold Scholten te verslaan.
Stand na speelweek 10:
1. Dio 1
73 punten
2. Cens 1
60 punten
3. De Schans
58 punten

Mijdrecht - Zaterdag 20 oktober
jl. speelde Atlantis D1 een belangrijke uitwedstrijd. De tegenstander was Thor uit Harmelen. De D1
is bezig met een sterk seizoen. Tot
nu toe had de D1 vijf wedstrijden
gewonnen en één wedstrijd gelijk
gespeeld. De korfbalkanjers wisten maar al te goed dat als ze deze
wedstrijd zouden winnen, ze kampioen zouden zijn. Alle ingrediënten
voor een leuke pot korfbal waren
aanwezig: een vriendelijk zonnetje,
enthousiaste ouders langs de zijlijn, het toeziend oog van een trotse
sponsor Roebeson én zeer strijdlustige spelers!

Al snel wist Melvin te scoren via
een strafworp, helaas werd een minuut later de stand weer gelijk getrokken door een treffer van Thor.
Maar de D1 liet zich niet zo snel uit
het veld slaan en Hazin en Melvin
scoorden respectievelijk in de 5e
en 6e minuut van de wedstrijd. Een
goed begin is het halve werk. Voor
de rust wist Thor ook nog een keer
te scoren maar Denise zorgde met
een doorloopbal dat Atlantis met 3
punten verschil de rust in kon. Na
de rust ‘rommelde’ het een beetje
in het veld, liep de spanning hoger
en leek het erg moeilijk om de voorsprong te behouden. Maar uiteinde-

lijk pakte men de draad weer goed
op. Melvin wist twee keer achter elkaar te scoren. Ondanks dat er nu
een ruim verschil was in doelpunten
bleef men knokken voor een goed
eindresultaat. Thor wist ook nog
een bal in de korf te gooien maar
Jonathan wist met een goed benutte strafworp de wedstrijd eervol af
te sluiten. Na het definitieve fluitsignaal kon het feest beginnen! In de
Atlantis kantine was er een officiële
huldiging inclusief taart en een attentie van de sponsor. Het weekend
kon niet meer stuk. Hopelijk zal het
succes in de zaal voortzetten maar
dat blijft natuurlijk afwachten…..

In de persoon van Jannie Bouthoorn, in het verleden zelf een zeer
enthousiast Vinkenlid, was het bedrijf de afgelopen jaren een meer
dan betrokken sponsor.
Nagenoeg alle thuiswedstrijden
werden bijgewoond en als ze er niet
kon zijn, dan nam ze contact op met
een van de spelers om te vragen
hoe ze gespeeld hadden. In die periode kende het eerste team enkele hoogtepunten, maar ook enkele
dieptepunten.
Jannie Bouthoorn echter bleef altijd
positief en dat werkte stimulerend
naar de spelers en speelsters. Kortom een zeer betrokken en enthousiaste hoofdsponsor. Een sponsor dus
met een echt Vinkenhart.
Dat bleek nogmaals bij de eenvoudige afsluiting. Daarin gaf zij aan
dat zij voor De Vinken niet verloren
gaat en de komende jaren als sponsor nog een actieve rol wil gaan vervullen. Hoe? Daar had zij haar eigen
gedachten over. “Maar daar komen
we ongetwijfeld uit” vertelde ze tot
slot.

Op de foto van links naar rechts: Boven: Sterre Rechtuijt, Lars Kuijlenburg, Denise Wouters, Britt Vermolen, Lisanne Lek,
Hazin Colak. Onder: Aïsha Keijman, Collin Kentrop, Jonathan van der Horst, Melvin Pauw. Achter: Sandra Gortenmulder,
sponsor Rogier van der Horst en Wilco Kuijlenburg
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Parencompetitie BVK
zitting 2

Nederlaag voor Damvereniging Amstelland

De Kwakel - Na 2 speelavonden in
een serie van 6 valt er uiteraad nog
weinig te zeggen over promotie of
degradatie, maar toch zijn er nu al
een paar opmerkelijke posities in de
verschillende ranglijsten. Sommige
paren staan nu op posities waar je
ze aan het eind van de rit niet verwacht, maar dat eind is dan ook nog
ver weg en dus is er voldoende tijd
om een en ander recht te zetten.
In de A lijn van 14 paren was echtpaar van der Post op donderdag 25
oktober in Dorpshuis De Quakel de
sterkste met bijna 63% en zij gaan
ook in de totaalstand fier aan kop
met bijna 61% gemiddeld, waarmee
zij toch al een gat van ruim 3% hebben geslagen met de concurrentie.
Damespaar Backers-Kamp presteerde opnieuw opvallend goed met
60,4%, waarmee zij 2e werden voor
echtpaar van Beem met 58,7%. Rina van Vliet eindigde met partner
Gerda Bosboom deze keer op een
vermeldenswaardige laatste plaats
met bijna 38%. In de B lijn vinden
we echtpaar Kniep helemaal bovenaan met 60%. Houdt dit paar in de
gaten, die azen op promotie naar de
A lijn. Evenals vorige week eindigde paar Heijlman-Zuidema op de 2e

Uithoorn - Het is koploper ADV niet
gelukt de ongeslagen status te behouden. In het hol van de leeuw van
Samen Sterk werd een 13-7 nederlaag geleden. Ondanks deze nederlaag is men niet koploper af; alleen
nu met z’n vieren.

plaats met 58,3% en echtpaar van
Nieuwkerk completeerde de top 3
met 57,13%. In de totaalstand nemen zij de koppositie in met 62,5%
gemiddeld.
Paar Bakker-Elias zag de bui deze
avond al vroeg hangen, maar hun
score van 39,5% was toch maar weer
2,5% hoger dan die van vorige week,
dus er zit nog altijd vooruitgang in.
Het was desondanks te weinig om
de slotpositie te ontlopen.
In de C lijn werd de hoogste score
van de avond behaald en wel door
paar Moller-Koestal met 65,3%. De
gezusters Ambagtsheer werden
2e met bijna 57% en paar BartelsDoeswijk liet zich weer eens van de
goede kant zien met 56,3%, goed
voor de 3e plaats.ook echtpaar Wouda krijgt de smaak geleidelijk aan
te pakken, want zij scoorden deze
avond bijna 40% en dat is een enorme sprong vooruit. In de totaalstand
gaat paar Stokkel-Zandvliet aan kop
met ruim 59% gemiddeld.
Deze week zijn alleen de kopposities in de totaalstand genoemd,
volgende week wordt het menens,
want dan gaan ook de paren aan
de onderkant van de verschillende
ranglijsten gepubliceerd worden.

Schaken

Nederlagen van teams
SV de Amstel
Uithoorn - In de eerste ronde van
de SGA- competitie 2007-2008 zijn
alle 3 teams van SV de Amstel Uithoorn met nederlagen begonnen.
Verloor het 3e team enkele weken
geleden al, bij de wedstrijden van
het 1e en 2e team ging het de afgelopen weken eveneens mis. Aan
het begin van de externe competities heeft men in Amstelkringen rekening gehouden met een moeilijke seizoen voor alle teams. Door
het extern niet beschikbaar zijn van
de topspelers van Lommel en Hendriks ( bord 1 en 2 ) is het 1e team
ernstig verzwakt. Het wegvallen van
de 2 toppers werkt tevens door naar
de lagere teams. Weliswaar is Carel
Kok teruggekeerd op het oude nest,
maar zijn terugkeer compenseert
het verlies helaas niet voldoende.
Daar bij komt nog dat in de SGA de
degradatieregeling dit seizoen in de
hogere klassen is verzwaard. In Uithoorn hoopt men door al deze factoren dan ook alleen maar op handhaving van de huidige posities van
de teams.
Amstel 2
Tegen dit Amsterdamse team met
de fraaie fusienaam speelden de
topborden een uitstekende wedstrijd. Eerste bordspeler Carel Kok
schatte de kansen in een gecompliceerde strijd beter in dan zijn tegenstander. Carel weerlegde een
wanhoopscombinatie van de witspeler nuchter en won. Aan het 2e
bord speelde Michiel Spook bijzonder sterk. Een fraai paardoffer op f5
brak de vijandelijke stelling definitief open ,waarna Michiel het snel
afmaakte. Jan van Willigen speelde zeer aanvallend, maar de tegenstander was alert en neutraliseerde
alles Het werd remise.
Hiermee was de koek helaas op.
De overige partijen gingen verloren. Jeroen Smit verloor door tijdsoverschrijding , Joop Veldhuijzen
koos in betere stelling het verkeerde plan en verloor. Simon Veldhuijzen, Jan Röling en Henk van Lonkhuijzen lieten het punt aan sterkere
tegenstanders.
Amstel 1
Tegen dit sterke Amsterdamse achttal werd het vorig seizoen nog met
4-4 gelijkgespeeld en dat had er nu
misschien ook wel ingezeten, maar
helaas ging het bij twee gewon-

nen staande partijen nog mis. Piet
Geertsema en Cora van der Zanden
hadden vooruit gespeeld en een half
punt behaald ( Piet speelde remise,
Cora verloor ).

Voor de competitiestand betekent
dit dat Garry en Miep van de 3e naar
de 1e plaats opschoven, met op de
hielen gevolgd door Lea en An als
2e. Froukje Kraay en Anneke van
der Zeeuw handhaafden hun 3e positie in het totaalklassement.
Ook deze week mocht een paar zich
“verheugen”met de laatste positie
in deze zitting: Het combipaar Bibeth Koch en Renske Visser viel dit
te beurt.

Uithoorn/Langedijk – Zondag jl.
werd de negende wedstrijd van
de Afdelings Kampioenschap regio
West gereden. In Langedijk werden
in totaal 192 rijders ingeschreven
waarvan 33 rijders van UWTC. Het
beloofde een spannende wedstrijd
te worden want het was de laatste
mogelijkheid om punten te scoren
voor de felbegeerde podiumplaatsen. Tijdens de starthek- training
meldde een trainer dat de voorlaatste heuvel voor de eerste bocht een
lastige zou zijn. Het advies was deze heuvel te springen om daarna op
het rechte stuk de voorsprong uit te
bouwen. Om 10.30 uur starten de
cruisers met de eerste manche in
de eigen klasse, in totaal werden er
vlot achter elkaar 32 manches gereden. Daarna volgde er twee herkansingen en acht halve finales. In
de halve finale werd Wiljan Brouwer
uit de bocht gedrukt maar eindigde
na veel inzet toch op een cruciale
vierde plaats en kon zodoende door
naar de finale.
Keihard
In de finaleritten werd keihard gestreden om de laatste punten en de
crossers gingen er zichtbaar voor.
Ook de gedreven broers Tom en
Wiljan Brouwer lieten zich van de
beste kant zien en reden op kop
in hun spannende finalerace. Helaas vielen zij beide onfortuinlijk in
dezelfde bocht en zagen zodoende
hun voorsprong in het klassement
iets teruglopen. Uitslagen A-finale: Bart van Bemmelen (2), Mitchell
Vink (3), Sam Verhulst (2), Bart de
Veer (2), Pim de Jong (1), Remon v/

d Greft (2), Wouter Plaissant v/d Wal
(1), Michael Schekkerman (1), Erik
Schoenmakers (2), Eelco Schoenmakers (3) en Danny Hartwig (1).
Uitslagen B-finale: Arjan van Bodegraven (1), Thomas v/d Wijngaard
(3), Mats de Bruin (3), Sven Wiebes
(1), Rick Doornbos (3), Mike Pieterse (2) en Gerard de Veer (3). Na de
eigen klasse werd de open klasse
gereden en de volgende UWTC-ers
vielen in de prijzen: Bart van Bemmelen (2), Roberto Blom (2), Pim de
Jong (3) en M. Schekkerman (2).
Prijzen
Om 15.00 uur had de jury alle punten van het Algemeen Klassement
doorgeteld en begon de feestelijke
prijsuitreiking. Alle deelnemers ontvingen een beker naar verdienste
en de volgende crossers van UWTC
hadden een plaats op het ereschavot:
-Bart van Bemmelen (1), Wiljan
Brouwer (1), Pim de Jong (1), Erik
Schoenmakers (1).
-Mitchell Vink (2), Tom Brouwer (2)
en Roan v/d Berge (2).
- art de Veer (3), Michael Schekkerman (3) en Eelco Schoenmakers
(3).
Ook werd de Piet Ende bokaal uitgereikt. Deze prijs is voor de fietscross
vereniging met de meest behaalde punten. Dit jaar werden 11 bokalen uitgereikt en de UWTC mocht
de tweede prijs in ontvangst nemen.
Het wedstrijdseizoen fietscross A.K.
west 2007 is hiermee afgesloten.
Volgend seizoen worden er weer
nieuwe wedstrijden georganiseerd,
tot dan.

De overige 6 spelers gingen dus voor
minimaal 3.5 punt . Mirza Bro stond
zeer slecht, vocht echter als een
leeuw en haalde er toch nog remise
uit. Dawood Asfar leek zeer goed te
staan, maar bereikte toch niet meer
dan remise, wat het ook werd bij Ysbert van Hoorn en Carel Kok. Lex
van Hattum had een winnende aanval, maar vergiste zich, waarna hij
een stuk verloor en de partij niet kon
houden. Henk Elserman speelde positioneel zeer sterk, won een pion en
zag kort daarna een winnende combinatie over het hoofd. Hij kwam
in ernstige tijdnood, koos toen een
verkeerd plan en verloor nog. Een
tamelijk ontnuchterend einde van
deze partij en de wedstrijd. Een positief resultaat behaalde het Cupviertal van de Amstel. De Cupwinnaar van het vorig seizoen speelde
tegen TOZ ( Tuindorp Oostzaan )
weliswaar gelijk, maar bekert verder
door een beter resultaat aan bord 1.
Aan dit kopbord won Piet Geertsema. Bord 2 en 3 (Carel Kok en Cora van der Zanden )speelden remise, maar aan bord 4 verloor Herman
Freek. Bij een gelijk spel valt echter
eerst het 4e bord af, daarna het 3e
enz. en door deze regeling bekert de
Amstel verder.

Team Nino snel in Thialf

Jeugd
De Amsteljeugdteams deden het
een ietsje beter dan de senioren,
met name het C2team. David van
Boxtel, Bastiaan van Dijk, Matthijs
van der Aart en Elmer Merton met
reserve Jasper Peeters speelden
twee maal gelijk tegen de junioren van Tal/DCG uit Amsterdam. De
tweemaal 2-2 zijn een verdienstelijk
resultaat. Minder goed verging het
team C1, dit viertal verloor tweemaal met 4-0 van het sterke Almere
.Maarten Last, Joost van der Vlugt,
Robert Meijerink en Bastiaan Claus
deden erg hun best, maar waren
tegen deze sterke tegenstanders
kansloos. Alle gedetailleerde uitslagen , standen en de overzichten van
de interne competities vindt men op
de Amstelsite HYPERLINK “http://
www.amstelschaak.nl” www.amstelschaak.nl

Legmeervogels D2 Sporting Martinus D2

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 23 oktober
werd de 2e ronde van de tweede
parencompetitie gespeeld. van bridgevereniging Hartenvrouw in Uithoorn.
In de A-lijn werden 1e Miep Drost
en Garry van Outersterp met 59.23.
Hiermee lieten zij Lea Wit en An van
Schaick, die vorige week de hoogste score hadden, achter zich. Tweede werden Guus Pielage en Greet
Overwater met 58.93, gevolgd door
Corinne van de Laan en Anne Tolsma als 3e met 55.65.

Fietscrossers van UWTC
strijden voor podiumplaatsen

B lijn
In de B-lijn was de hoogste score
van de dag voor Alice Oostendorp
en Ted Brand met 63.27, waarmee zij
opschoven naar de 1e klassementspositie. Tweede werden Gerda Egbers en Elly Nieuwkoop, als combipaar, met 61.28. Gerda en haar partner Bep Beekman schoven hierdoor
van de 13e naar de 6e plaats in het
klassement.
Derde werden Trudy Fernhout en
Wil Voss met 58.33, in het klassement goed voor een vierde plaats.
Hil Cammelot en Mineke Jongsma
behaalden met hun score, 56.64, de
vierde plaats in deze zitting, goed
voor de derde plek in het totaalklassement. Nanny Snoek en Jeanne
Stolk prolongeerden hun laatste positie in deze zitting.
Inlichtingen over het spelen bij
Hartenvrouw geeft de wedstrijdleider Greet Bakker, telefoon 0297563165.

Uithoorn - Het nieuwe schaatsseizoen 2007-2008 is weer begonnen. Na ruim 5 maanden intensieve zomertraining waarbij veel is gefietst, geskeelerd en aan technieken krachttraining is gedaan, zijn de
schaatsers van Team NINO weer
het ijs op gegaan. Het nieuwe seizoen begon met een trainingskamp
in het Duitse Erfurt. Na enige ijsgewenning moest de progressie uit
de zomertraining qua techniek op
het gladde ijs worden getoond. De
eerste belangrijke wedstrijden staan
al zeer vroeg in het seizoen op het
programma waaronder het Nederlands Kampioenschap Afstanden in
het weekeinde van 26 t/m 28 oktober. Coen Wesselman rijdt de 500m
op dit NK.
De andere rijders van Team Nino
moeten nog snelle tijden neerzetten
voor de komende selectiewedstrij-

den voor onder andere de Utrecht
City Bokaal en het NK Sprint bij de
senioren.
Claudia van Tol, Tim Balvers en Ronald van Slooten, van TEAM NINO
hebben hiervoor afgelopen dinsdag
een wedstrijd gereden op de IJsbaan
Thialf in Heerenveen. Door de snelle
tijden die Tim en Ronald daar realiseerde zijn beide rijders geplaatst
voor de regioselectiewedstrijd voor
de Utrecht City Bokaal en het NK
Sprint welke 17 november op de IJsbaan in Breda plaats vindt. Hun tijden in Thialf waren: Claudia van Tol
500m 42.97 en op de 3000m verbeterde zij haar persoonlijk record naar
4.38.64, Tim Balvers reed de 500m in
37.91 en verbeterde zijn persoonlijk
record op de 1000m naar 1.14.69,
Ronald van Slooten reed de 500m in
37.42 en de 1000m in 1.13.84

Uithoorn - We begonnen redelijk
goed aan de wedstrijd, iets wat te
weinig durf. We voetbalden te veel
met het spel van de tegenstander mee. Veel lange ballen en geen
goed samen spel. Na ongeveer 10
min kwam daar verbetering in. Toch
kwam het eerste grote gevaar van
Sporting Martinus. Door goed en
attent mee doen van Ferdy Brakke
kon de bal van de lijn worden gered
.Legmeervogels kwam hierna beter
in het spel en durfden te voetballen
dat resulteerde na een goede actie
van Chelly Drost.
Het was niet de eerste keer dat er
gevaar voor de goal kwam. Na een
prima genomen corner van Wessel
de Jong kwam Remco Timmermans
a la Huntelaar hoog boven iedereen
uit en kopte de bal tegendraads in
het doel. Een fantastische goal. We
waren los het spel ging een stuk beter en iedereen won zijn of haar duels .We gingen rusten met 1-0.
Genadeloos
Na de limonade waren er een paar
om zettingen in de opstelling van
Legmeervogels. Sporting Martinus
had ook gewisseld en kwam erg
sterk uit de startblokken. Legmeervogels kwam onder druk te staan
maar de verdediging speelde vandaag erg sterk. Sporting Martinus
schoot een mooi genomen vrije trap
buiten het bereik van keeper Anko
Smit op de kruising van het doel. Na
16 min in de tweede helft had Andy
Burke een hele mooie actie. Hij kapte 3 man uit zag de goed mee ge-

Het altijd lastig te bespelen Samen Sterk was ook dit jaar te sterk
voor ADV. De damploeg had al een
slechte start door een misgelopen
afspraak waardoor Gert van Willigen ruim een half uur later dan gepland achter zijn bord verscheen.
Positief was dat Bob Out na langdurige afwezigheid weer achter de
borden kon plaatsnemen en en passant een regelmatige remise liet noteren. Het werd nog erger toen bijna
tegelijkertijd Ton van Tulder en Kenny Kroon op achterstand werden
gezet. Ton van Tulder kon na een
damzet in zijn eigen favoriete spelstijl opgeven; maar Kenny Kroon
kon - na een lange forcing - met
een schijf minder doorvechten. Op
de meeste borden kon ADV weinig
potten breken. Teamcaptain Krijn ter
Braake forceerde een vloek van zijn
tegenstander toen die blunderde
en de partij weggaf. Inmiddels was
de stand van Kenny Kroon aan de
beterende hand, stond Paul Lohuis
heel goed en ging de zon ook schijnen op het bord van Thijmen Stobbe toen hij met een fraaie slagzet
schijfwinst kon bewerkstelligen.

Remise
Wiebo Drost maakte remise, waarna
Kenny Kroon opgelucht kon ademhalen omdat met zijn twee aankomende dammen verlies niet meer
mogelijk was. Na de winst van Krijn
ter Braake zag het er zonnig uit voor
ADV: 4-4 en goede vooruitzichten
op enkele borden. De tijdnoodfase stond echter voor de deur en die
deed alle kansen keren. Paul Lohuis
haalde eerst nog schijfwinst, maar
gaf die pardoes terug en werd toen
verrast door een twee om twee met
winnende doorbraak. Auke Godthelp kon het evenmin bolwerken
en met de remise van Bob Out stond
het toen 9-5. Ridens Bolhuis had de
tijdnood overleefd, maar zijn stand
overleefde eigenlijk niet. De wonderbaarlijke redding van Amersfoort
(na 6-0 en 9-7 achterstand toch met
9-11 winnen) bleef dit keer uit. De
betere stand van Thijmen Stobbe
kon niet tot winst worden gevoerd;
ook de aanvallende positie van Gert
van Willigen leidde niet tot echt resultaat en daarbij kon Ridens Bolhuis van zijn puinhopenstand ondanks manmoedig weerwerk geen
puntje snoepen. Gevolg een 13-7
nederlaag. Zaterdag 10 november
komt mede-koploper (en Angstgegner) ODB Haeghe-Z op bezoek
in het Go-centrum (Schokland 14
te Amstelveen). Eén voordeel voor
ADV: de ploeg komt voor het eerst
naar Amstelveen toe.

Zondagvoetbal

Robin Oussoren grote
man bij Legmeervogels
Uithoorn - Met vier van de vijf gescoorde doelpunten was Robin Oussoren de gevierde man bij Legmeervogels in het duel tegen de nummer
12 van de competitie, het Amsterdamse De Meteoor. Bij de rust was
de stand 2-0 in het voordeel van
Legmeervogels/UBA. Beide treffers gescoord door Robin Oussoren.
Ook na de rust weet Robin Oussoren twee maal te score en Stefan
van Pierre weet een treffer te produceren. Legmeervogels/UBA loopt
op deze manier uit naar 5-0 en laat
vervolgens om onbegrijpelijke reden toe dat de Meteoor nog tweemaal mag score waardoor de stand
van 5-2 op het score bord kwam te
staan.
Legmeervogels/UBA pakt dan in de
strijd om een van de topposities in
de 3e klasse C de zo benodigde drie
punten, maar het duel op zich was
zeker niet hoogstaand. Het was bij
vlagen zeer rommelig en dit kwam
mede door de vele foutieve passes
van zowel de thuisclub Legmeervogels/UBA, als de bezoekers, het vorige seizoen gepromoveerde De Meteoor. Beide doelverdedigers werden niet of nauwelijks op de proef
gesteld in de eerste vijfenveertig minuten.
In de 41ste en in de 44ste minuut
weet Legmeervogels het veldoverwicht wat er wel was in doelpunten
om te zetten Het was beide keren
Robin Oussoren die de doelman van
de gasten het nakijken gaf. Bij de
eerste treffer was Stefan van Pierre
de aangever en bij de tweede treffer
kwam de voorzet van de voeten van
Bob Uitermarkt
Werken
De tweede vijfenveertig minuten
waren attractiever om naar te kijken
dan de eerste. Voor de beide doelen was er meer te doen waardoor
ook de doelverdedigers konden laten zien waartoe zij in staat waren.
Voor doelman Joost Mesland van de
Vogels kwam het eerste echte werk
pas in de 52ste minuut
Een speler van de gasten mocht ongehinderd op hem afgaan. Gelukkig
voor de Vogels loste Joost Mesland

deze situatie bekwaam op
In de 60ste minuut ,een hardt schot
van Bart van der Tol dat door de
doelman van De Meteoor met zijn
voeten kon worden geblokkeerd.
De terug springende bal werd een
prooi voor Robin Oussoren die zich
geen moment bedacht en zijn inzet kon niet meer worden gekeerd
en dat betekende dan 3-0. 6 minuten later is het Stefan van Pierre die
op aangeven van Bob Uitermarkt er
fraai 4-0 van weet te maken. Dan
neemt Legmeervogels/UBA om onbegrijpelijke reden gas terug en kan
De Meteoor zowaar weer even in de
buurt van het 16 meter gebied van
Legmeervogels/UBA zonder echt
gevaarlijk te worden. In de 78ste minuut komt dan de mooiste treffer
tot stand. Robin Oussoren komt net
over de middenlijn in bal bezit passeert een groot aantal spelers van
de gasten of zij er niet staan en weet
dan ook de laatste hobbel de doelman van De Meteoor te verschalken. 5-0. Dan is de strijd wel gestreden. Legmeervogels/UBA geeft dan
op een wel heel simpele manier De
Meteoor de kans om de stand een
nog enigszins dragelijk aanzicht te
geven. Twee maal weten de gasten
te scoren. De eindstand wordt dan
5-2 in het voordeel van Legmeervogels/UBA.
Al met al was het vertoonde spel
nog niet om over naar huis te schrijven. De vijf treffers vergoede veel
deze middag. Voor aanstaande zondag krijgt Legmeervogels te maken
met een tegenstander die men ook
in de bekercompetitie is tegen gekomen, namelijk CTO’70. Legmeervogels verloor toen kansloos. Het
duel CTO’70 – Legmeervogels wordt
gespeeld op sportpark Hoop, Biesbosch te Duivendracht. De aanvang
is 14.00 uur
Door de uitslagen van afgelopen
zondag is Voorland winnaar geworden van de eerste periode. De enige
concurrent van Voorland, Abcoude
wist in het duel tegen CTO’70 niet
verder te komen dan een 0-0. Hierdoor is Voorland niet meer te achter
halen en dus verzekerd van deelname aan de na-competitie.

Bridge “De Legmeer”
lopen Martijn van Reenen vrij staan
en gaf de pass op maat. Martijn van
Reenen schoot de bal genadeloos
hard in het net, 2-0.
We bleven goed fanatiek voetballen
en dat gaf ons soms nog wat kleine
kansen. De derde goal was er één
van schone klasse.
Remco Timmermans gebruikte goed
zijn lichaam om de bal te beschermen, kaatst de bal goed terug op de
opkomende en vragende Wessel de
Jong. Die op zijn beurt in een keer
de bal diep op de vragende Andy
Burke speelde. En die ronde mooi
af 3-0. Anko Smit had niet veel te
doen, maar wat hij moest doen deed
hij met veel vertrouwen. Het was
een aangename wedstrijd om naar
te kijken voor beide partijen.

Uithoorn - Woensdagavond 24 oktober jl. speelde in de zijzaal van
het sportcomplex “De Scheg” te
Uithoorn de bridgevereniging “De
Legmeer” haar derde zitting van
de tweede parencompetitie. In de
“A”lijn speelden twee paren ruim in
de 60%, dit waren Luuk Smit en Lijnie Timmer met 64,50% en Jan Belderink en Theo Janssen met 64,17%.
Met deze score schoten zij omhoog
in de competitiestand Luuk en Lijnie
van de 8e naar de 2e plaats met een
gem. van 54,83% en Jan met Theo
van de 11e naar de 3e plaats met
een gem. van 53,89%.
Jan Egbers en Ben Remmers blijven eerste in de competitie met een
gem. van 56,44%, zij werden nu 3e
met 59,58%. In de “B” lijn een opsteker voor het paar Ben en Fien Leeftink zij werden eerste met 59,38%.
Op de voet gevolgd door Bob van
Liemt en Evert Wevers met 59,03%.
De derde plaats was voor Gerda van
Liemt en Els van Wijk met 56,25%.
In de competitie bleef het paar Berend Hamer en To van de Meer aan

de leiding met een gem. van 55,51%.
En Gerda Bosboom met Anneke van
de Zeeuw stegen van de 4e naar de
2e plaats met een gem. van 54,19%
zij werden nu 4e met 55,56%. Nel en
Harry Gaarenstroom speelden niet
maar blijven 3e met gem. 53,03%.
Marjan en Jan Wille in de“C “ lijn.
Voor de derdekeer op rij werden zij
1e nu met 58,33%, zij staan nu met
een gemiddelde van 61,46% fier op
de 1e plaats. Rie Sudmeijer speelde
met invaller Huub Kamp en zij werden 2e met 56,67%. Zij steeg hierdoor naar de 2e plaats in de competitie met een gem. van 55,94%. De
3e plaats deze avond was voor het
paar Lenie Pheiffer en Ans Voogel
met 54,58%.
Bent u geïnteresseerd, dan is het
mogelijk ter kennismaking een keer
mee te spelen. Bent u dat, neem dan
telefonisch contact op met Mieke
van den Akker 0297-346027 of met
de secretaris Gerda Schavemaker 0297-567458. Voor de volledige
uitslagen, kijk dan op het internet,
www. nbbportal.nl/1007/index.html.

