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EindElijk raak!

“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”
gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4
Korver Makelaars O.G. B.V.

Zaterdag komt Sinterklaas ook naar Uithoorn

Stoomboot arriveert om
tien uur in het Oude Dorp
Uithoorn – Zoals ieder kind ondertussen wel weet is dat Sinterklaas
met zijn pieten onderweg is naar
Nederland en hij heeft het weer
beloofd, hij komt eerst in Uithoorn.
Als het allemaal vlot verloop, geen
storm, of een domme piet die de
boot de verkeerde kant op stuurt,
komt hij met de stoomboot al om
10.00 uur aan in het Oude Dorp.
Dus als je Sinterklaas en zijn pieten
wilt komen verwelkomen, zorg dan
dat je op tijd in het Oude Dorp bent,
ongeveer waar voorheen de Resmi
gevestigd was, dan heb je vast een
goed plekje. Je hoeft je niet te vervelen bij het wachten op Sinterklaas,
want een gezellig dweilorkest, de
bekende Marco Slinger en muziekvereniging KnA maken er zoals elk
jaar een gezellige boel van.
En de Sint blijft echt lang. Hij neemt
alle tijd om elk kindje te begroeten.

Als de stoomboot om 10.00 uur aanmeert wordt de Sint omstreeks 10
over 10 verwelkomd door de burgemeester en de kinderburgemeester.

se en gaat hij op weg naar Winkelcentrum Zijdelwaard waar hij om

Ook aan de kinderen was gedacht.
In een kleurig pak stond er namelijk een clown die prachtige ballonnen draaide voor de gretig wachtende kinderen. Annie is nu 16 jaar
met keramiek bezig. “Destijds is aan
mij gevraagd of ik bij de hobbyclub
in De Kwakel wilde komen met pottenbakken. Er stond een pottenbakoven waarvoor wij aan de gemeente
een symbolisch bedrag van een euro betaalden. Ik werd zo laaiend enthousiast dat ik toen zelf een klein
kleioventje heb gekocht. Nu heb ik
er een die zo groot is als een ijskast. Het is gewoon lekker om aan
een pot te kleien en als de oven
opengaat en de pot komt er hele-

maal goed uit zonder dat de oren er
af zijn gevlogen geeft dat een goed
gevoel. Ik doe alles met de hand. Ik
heb ook geen draaischijf.”
Mieke van Ramshorst heeft een heel
andere hobby: namelijk schilderijen
en portret tekenen. “Ik ben ooit begonnen met fantasiepoppen. Dat
was in 1988. Ik heb er dertien jaar
les in gegeven. Ik maakte nooit twee
keer dezelfde pop. Op een gegeven
moment raakt je fantasie gewoon
een beetje uitgeput. Ondertussen
was ik ook begonnen met beeldhouwen bij Henny Heinen, waar ik
nog steeds geregeld naar toe ga.
Toen ging ik fotografisch schilderen, terwijl ik voor portrettekenen
kwam, en nu doe ik beide. Er is vaak
emotie nodig om iets neer te zetten. Zo was er een oude dame van
in de tachtig die vijf doodgeboren
kinderen had van wie er één kindje
14 dagen heeft geleefd. Zij droeg in
haar tasje de enige foto die van dat
kindje was gemaakt. Haar man was
ook jong overleden en dat greep mij
toen zo aan. Ik heb een portret van
haar overleden man gemaakt met in
de bovenhoek een portretje van het
kindje met eromheen sterretjes die
de overleden kinderen symboliseerden. En een ander portret van een
overleden man uit de flower power
tijd van wie de twee zoons dezelfde
ziekte hadden. “Je ziet dan hoe blij
die mensen zijn. En je hoopt dat je
nog iets voor hen kan betekenen”,
aldus Mieke.
Aan de andere kant stond Lia die
inmiddels ook alweer twaalf jaar
op de hobbymarkt staat. “Ik las het
toen in de krant en ik heb de stoute
schoenen aangetrokken”, aldus Lia
die begonnen is met applicatie. “Ik
had een hond, maar ik kon eigenlijk
nergens applicaties van een hond
vinden. Toen ben ik er zelf maar mee

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Preview Opel Insignia
18 november a.s. van 11.00 tot
21.00 uur bij Catsman Uithoorn

ongeveer 1.00 uur wordt verwacht.
Ook daar neemt hij alle tijd om de
kinderen te ontmoeten.
Om 2.00 uur vertrekt hij om naar
nog meer kinderen ergens in Nederland te gaan.

www.catsmanopel.nl

Buurthuis Ponderosa
Plesmanlaan 27 • Uithoorn

Lopend
Na de officiële verwelkoming gaat
de Sint te voet richting Winkelcentrum AmstelPlein. Onderweg neemt
hij alle tijd om samen met zijn pieten
alle kinderen te begroeten en eventuele tekeningen in ontvangst te nemen. Omstreeks 11.00 uur arriveert
Sinterklaas en zijn gevolg bij Winkelcentrum AmstelPlein en zal Sinterklaas een half uurtje de tijd nemen om met de kinderen te praten.
De zwarte pieten delen daar ook
aan alle kinderen cadeautjes uit.
Omstreeks half 12 gaat de Sint weer
weg uit het winkelcentrum om even
uit te rusten en wat te eten. Om 10
voor 1 arriveert hij weer bij de Schut-

Dit jaar éénmalig:

SURPRISEKIENEN
Zaterdag 15 november

aanvang: 20.00 uur • zaal open 19.00 uur

17 november exclusieve introductie
nieuwe Opel Insignia,
meld u aan via de website www.vankouwen.nl

Na twintig jaar een punt
achter hobbymarkt gezet
Uithoorn - “Het is aan de ene kant
wel een beetje triest om er mee te
stoppen, maar aan de andere kant is
het voor ons nu tijd geworden om er
een punt achter te zetten”, verklaren
Annie Bartels en Miek van Ramshorst die bij de start van de hobbymarkt waren betrokken. Jammer is
het wel, want als je Winkelcentrum
Zijdelwaard binnenging vielen meteen al de fleurige stands op waar de
meest uiteenlopende artikelen werden verkocht. In totaal waren er 23
kramen. Zoals gezegd van alles was
er te vinden. Je kon het zo gek niet
bedenken. “Wel zorgden wij er altijd
voor dat er geen twee kramen met
dezelfde artikelen staan”, zeggen
Annie en Mieke. Zo kon je droogstukjes bewonderen, maar ook verse bloemen, verschillende kaarten,
binnendecoraties,
zelfgemaakte
jam, van oude dingen weer nieuwe
artikelen maken, badstof, borduren,
eieren versieren, barbiekleding en
pretex poppen, 3D, origami, schilderijtechnieken, glas graveren, Tiffany,
glas-in-lood, tuindecoraties en voederbakjes voor in de tuin.

FRANTZEN R&O
Nieuwe kozijnen

begonnen en daarna ben ik met eieren begonnen. Ik had dat eens een
keer bij iemand gezien en ik vond
dat zo leuk dat ik er zelf mee aan
de slag ben gegaan. Ik was eigenlijk
zelf verbaasd dat ik dat kon, want ik
heb niet zulke kleine handjes. Het
zijn allemaal echte eieren van een
struisvogel, een nandoe (klei soort
struisvogel, zwaneneieren, kippeneieren en ganzeneieren.
Elke keer is het weer een verrassing
voor mij als ik zie wat het resultaat
is als ik er bijna 90% van heb weggezaagd zonder dat het ei gebarsten is. Daarna ga ik ze versieren en
voorzien van scharniertjes, zodat je
de eieren open en dicht kan doen.”
Lia liet een eitje zien met verschillende openingetjes: “dat is de duiventil, dan zeg ik: ‘ ’s avonds gaan
de duifjes slapen en dan gaan de
luikjes dicht.’
Naast haar staat Nel die ook alweer zeven jaar op de markt staat.
Zij heeft prachtige smockjurkjes
liggen. “Ik heb het lang geleden in
Spanje geleerd. Ik ben begonnen
met fantasiepoppen van gerecycled
materiaal en na een paar jaar ben ik
iets anders gaan doen. Ik maak ook
geboortekaartjes en slabbetjes. Alles borduur ik zelf. De jurkjes worden eerst gerimpeld, dan worden ze
aangetrokken en op maat gemaakt
en dan ga ik ze borduren. Sommige mensen denken dat ik de bloemetjes zo koop. De randjes worden
helemaal uitgeknipt van de ceintuur,
de schouderbandjes en het rugpand. Ik ben zo’n drie weken bezig.
De knoopsgaten maak ik ook met
de hand. Ik maak nooit twee keer
hetzelfde jurkje. Ik heb het destijds
voor mijn eigen kinderen gedaan en
die hebben het toen twee jaar gedragen. Het is een meegroei-jurk”,
aldus Nel.

Van alles dus te vinden op de hobbymarkt. Annie en Nel vinden het
echter welletjes geweest, in ieder
geval voor hen beiden. “Je moet
op het hoogtepunt stoppen”, aldus
Mieke die er wel aan toevoegt dat,
als er iemand is die de organisatie
op zich zou willen nemen, de hobbymarkt gewoon door kan gaan.
Het is dus even afwachten of iemand zich aanmeldt om dat op zijn
of haar schouders te nemen.

van DINSDAG 18 t/m ZAterDAG 22 november
van 09.00 – 21.00 uur
dus iedere avond: KOOPAVOND!

SinterklaaS OutletShOw

bij

vestiging Aalsmeer

www.vankouwen.nl
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

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

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

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

Sinterklaasintocht 2008

Sinterklaas en zijn Pieten zijn
weer onderweg naar Nederland! Op zaterdag 15 november komen zij met de stoomboot aan in Uithoorn.
Vanaf 9.15 uur zorgt het dweilorkest
van Muziekvereniging K.N.A. op het
Marktplein voor een feestelijke stemming. Om 9.30 uur deelt K.N.A. samen met Marco Slinger vlaggetjes
uit aan de kinderen en speelt Sinterklaasliedjes.
Om 10.00 uur zal de stoomboot van
Sinterklaas aanmeren ter hoogte
van het bedrijfspand Resmi. Burgemeester Groen zal samen met de
kinderburgemeester van VU-kinderstad Sinterklaas verwelkomen.
Om 11 uur gaat Sinterklaas samen

met zijn Pieten naar het Amstelplein
onder muzikale begeleiding van
Marco Slinger en het dweilorkest
van K.N.A. Om 11.30 uur vertrekt hij
daar.
Van 13.00 tot 14.00 uur verblijft de
Sint in winkelcentrum Zijdelwaard.
Vanaf 16.30 uur rijdt Zwarte Piet
door De Kwakel om de komst van
Sinterklaas aan te kondigen.
Om 18.30 komt de Sint aan op het
Evenemententerrein in De Kwakel
vanwaar hij via de Rozenlaan, Irislaan, Gerberalaan, Anjerlaan, Ringdijk, door de wijk ‘Kwakel achter de
Kerk’ en Boterdijk doorreist naar
Dorpshuis De Quakel. Daar is Sint
van 19.00 tot 19.30 uur present. Op
weg naar het dorpshuis haalt Sint
burgemeester Groen op.
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Waar trek jij de lijn?

Maand tegen drugs
& drank van start

De jaarlijkse Maand tegen
drugs & drank is 1 november
begonnen en wordt op 28 november afgesloten met een
debat en frisfeest voor jongeren in The Mix. Centraal staat
het bespreekbaar maken van
drugs- en drankgebruik onder
jongeren.
Naast een scala aan activiteiten voor jongeren organiseren de RK Scholengemeenschap Thamen en het Alkwin
Kollege een gezamenlijke ouderavond. Deze vindt plaats
op 17 november van 19.30 tot
22.00 uur in school Thamen.
Alle ouders en verzorgers van
schoolgaande jongeren in de
leeftijd van 12 t/m 23 jaar in
én buiten Uithoorn zijn van
harte welkom.
Het doel van de themamaand is dat
jongeren en hun ouders zich bewust

worden van de gevaren van het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs. De Maand tegen drugs &
drank maakt deel uit van het in 2006
door 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 website: www.waartrekjijdelijn.nl.
Op de basisscholen wordt structureel aandacht besteed aan drugs en
alcohol in de groepen 7 en 8 met het
door de GGD opgestelde lesprogramma Gezonde school en genotmiddelen. Na afloop van de CITOtoets 2009 is er ook op de basisscholen extra aandacht voor het thema.
Het programma van de Maand tegen de drugs & drank is tot stand gekomen in samenwerking met: Politie, GGD Amsterdam, Brijder Verslavingszorg, de scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs in Uithoorn,
Stichting Cardanus en Stichting
Werkgroep Horeca Uithoorn.

Evenementenagenda
Regelmatig staat voortaan op de gemeentepagina een
overzicht van culturele evenementen in Uithoorn en
De Kwakel. Aanmeldingen kunt u doorgeven via
gemeentepagina@uithoorn.nl

14 november

Informatiebijeenkomst
oversteekplaats
toekomstige busbaan

Op woensdag 12 november organiseert de provincie Noord-Holland
een informatieve bijeenkomst. Deze bijeenkomst gaat over de oversteek voor ﬁetsers en voetgangers van Burgemeester Kootpark naar
Weegbree over de toekomstige busbaan.
Tijdens de bijeenkomst geven medewerkers van de provincie een toelichting bij de maatregelen die men voor de veiligheid van ﬁetsers en
voetgangers wil treffen.
Plaats van de bijeenkomst: Alkwin Kollege, Weegbree 55 te
Uithoorn. De informatiebijeenkomst begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.00 uur.
Namens de provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn zullen
diverse deskundigen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Hebt
u vooraf vragen dan kunt u deze nu al per e-mail stellen aan de projectleider, de heer H.Nienhuis: busbaanuithoorn@noord-holland.nl

Denk mee over campagne
De maand van de verleiding
Werkt u met jongeren? Bent u betrokken bij wat jongeren beweegt,
hun leefwereld en gedachten? Denkt
u te kunnen herkennen wanneer een
kind drugs of drank gebruikt? Wilt u
meer weten over de hulp die in zo’n
geval geboden kan worden? Heeft u
een idee voor een onderwerp voor
de in 2009 te organiseren campagne

‘De maand van de verleiding’ of wilt
u hierover meedenken? Zet dan de
bijeenkomst van 27 november in
het gemeentehuis in uw agenda en
surf naar www.waartrekjijdelijn.nl/
formulier om u aan te melden.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente Uithoorn, Daphne
Woerden; telefoon: 0297-513111
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Semi-opera ‘King Arthur’ van H. Purcell door
C.O.V. Amicitia, orkest en diverse solisten.
R.K. kerk De Burght, Potgieterplein.
Aanvang 20.00 uur.
Zaal open: 19.15 uur.

15 november

Aankomst Sinterklaas
(zie bericht elders op deze pagina)

18 november

Beeldpresentatie Kunst en geschiedenis van het
Ottomaanse rijk (20.15- 22.00 uur) in openbare
bibliotheek Uithoorn, A. Arienslaan 1.
Meer informatie te vinden op
www.amstelland-bibliotheken.nl

22 november

Gala aan de Amstel in Rechthuis.
Aanvang: 19.30 uur
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Meer weten?

Waar trek jij de lijn?

Maand tegen drugs &
drank 2008
Rectiﬁcatie aanvangstijd
ouderavond 17 november

Vorige week is op de gemeentepagina een onjuiste aanvangstijd voor de
ouderavond vermeld.
Iedereen met schoolgaande kinderen is op 17 november van harte
welkom vanaf 19.30 uur in Scholengemeenschap Thamen (zie ook artikel elders op deze pagina)

Altijd al een Nintendo WII
willen hebben?

Doe dan mee met onze wedstrijd en
maak een creatie/werkstuk/ﬁlmpje/
rap/ander kunstwerk over de gevolgen van drugs- en drankgebruik.
Uiterste inleverdatum is 20 november dus wacht niet te lang meer!
Voor meer informatie:
www.waartrekjijdelijn.nl

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

Naam

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

Telefoonnummer

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort
contact met u op.

Adres
Postcode + Woonplaats

Ik wil meer informatie over
schuldhulpverlening omdat:
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WERK IN
UITVOERING

•

LOPENDE
PROJECTEN

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

AFSLUITING
AALSMEERDERWEG

Vanaf donderdag 13 november
(07.00 uur) tot en met maandag 17
november (19.00 uur) is de Aalsmeerderweg in Aalsmeer ter hoogte van
de nieuwe N201 afgesloten. Tijdens
deze periode wordt de weg tijdelijk
omgelegd. In de rijbaan wordt een
duikerconstructie aangelegd en bij
de tijdelijke omlegging wordt de weg
geasfalteerd. Om deze werkzaamheden aaneengesloten en veilig te
kunnen uitvoeren is het nodig om de
Aalsmeerderweg af te sluiten voor
(gemotoriseerd) verkeer door het instellen van een omleidingroute via
de Oosteinderweg en de Hornweg.
Het busverkeer (lijn 171) wordt omgeleid via de Middenweg, Hornweg
en de Machineweg. Bestemmingsverkeer kan doorrijden tot de afsluiting (Aalsmeerderweg is afgesloten
ter hoogte van nr.136-141). Fietsers
en voetgangers worden provisorisch
langs de werkzaamheden geleid.

WEGWERKZAAMHEDEN
LAAN VAN MEERWIJK/
AAN DE MOLENVLIET

Er wordt onderhoud gepleegd aan
de asfaltconstructie van de Laan van
Meerwijk en Aan de Molenvliet. Verder wordt het aanliggende trottoir en
de parkeerhavens van Aan de Molenvliet opnieuw bestraat. Aannemersbedrijf Bam wegen te Zaandam
zal in opdracht van de gemeente Uithoorn de werkzaamheden uitvoeren.

Start uitvoering

De werkzaamheden zijn in de week
van 3 november begonnen en zullen
naar verwachting eind december
2008 worden afgerond. Deze planning is sterk afhankelijk van het
weer. De werkzaamheden veroorzaken helaas hinder. De aannemer
probeert deze hinder tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid van de buurt

Het werk verloopt in 2 fases. Daarbij
worden delen van het werkgebied
afgesloten voor het verkeer. De bereikbaarheid van de buurt is gewaarborgd en met borden is een omleidingsroute aangegeven. Wanneer
de aannemer begint met de fase Aan
de Molenvliet, kan er tijdelijk niet
geparkeerd worden aan de
achterzijde van Aan de Molenvliet, Klipper 2 t/m 26
en Karveel 28 t/m 75.

Afsluiting

De asfaltdeklaag (toplaag) wordt
overdag aangebracht. Dit duurt naar
alle waarschijnlijkheid één dag. Tijdens het aanbrengen van de asfaltdeklaag wordt het verkeer op de kruising Laan van Meerwijk/Aan de Molenvliet met verkeersregelaars geregeld. De exacte datum van het aanbrengen van de toplaag wordt via
www.uithoorn.nl bekend gemaakt.
Houd deze berichtgeving in de gaten. Alleen gedurende het aanbrengen van de toplaag wordt de bussluis tussen de Laan van Meerwijk
en de Polderweg opengesteld voor
al het verkeer. Daarna zal de bussluis alleen weer door bussen gebruikt kunnen worden. In opdracht
van de gemeente verzorgt de heer K.
Olijerhoek van het adviesbureau
Grontmij het toezicht op de werkzaamheden. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 11 36 81 09 op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.

ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN PRINSES
CHRISTINALAAN/
BOERLAGELAAN

Al enige tijd is KWS infra bezig met
onderhoudswerk aan het asfalt op diverse wegen in Uithoorn. Namens de
gemeente houdt Grontmij op deze
werkzaamheden toezicht. In de
week van 17 november 2008 beginnen onderhoudswerkzaamheden
aan Prinses Christinalaan/Boerlagelaan. Deze werkzaamheden duren ongeveer één week maar kunnen door de weersomstandigheden
eventueel uitlopen. Om veilig te kunnen werken, wordt de weg afgesloten voor al het verkeer. Thamerhorn
1 t/m 86 en Best Westernhotel blijven
echter wel via de Prinses Christinalaan bereikbaar. De overige woningen zijn via andere wegen bereikbaar.

Busvervoer

Omdat de Boerlagelaan/Prinses
Christinalaan een belangrijke route
is voor het busvervoer van Connexxion zijn met de busmaatschappij
diverse omleidingsroutes besproken. Besloten is om een route te kiezen die tot het minste tijdverlies leidt.
De tijdelijke busroute loopt vanaf de
Zijdelweg via de Prinses Christinalaan naar de tijdelijke doorsteek tussen de Prinses Christinalaan en
Beellaan. Vervolgens loopt de route
over de Beellaan naar een tweede
tijdelijke doorsteek tussen het busstation en Beellaan. Deze tijdelijke
route is alleen bestemd voor de bussen van Connexxion en niet voor autoverkeer van omwonenden. De tijdelijke busroute veroorzaakt overlast
voor de bewoners van de Beellaan
en voor scholengemeenschap Thamen maar de gemeente vraagt begrip voor de gekozen oplossing. Met
Connexxion is afgesproken dat er
rustig gereden zal worden en dat de
overlast tot een minimum beperkt
blijft.

Autoverkeer

De omleidingsroute voor het autoverkeer wordt aangegeven via borden langs de weg. Deze route loopt
via de Zijdelweg, Wiegerbruinlaan,
Alfons Arienslaan langs het busstation, Johan van Oldenbarneveldlaan,
Ruys de Beerenbroucklaan naar de
Prinses Christinalaan.

Fiets- en voetpaden

De ﬁets- en voetpaden langs Prinses
Christinalaan/Boerlagelaan worden
niet afgesloten, behalve de oversteek bij de Boerlagelaan en het
ﬁetspad tussen Thamerhorn en Best
Westernhotel. Dit ﬁetspad wordt afgesloten voor ﬁetsers en opengesteld voor autoverkeer
in verband met de

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

Nieuws uit de
gemeenteraad
HOOFDLIJNEN
OPENBARE
VERGADERING
GEMEENTERAAD
UITHOORN VAN 6
NOVEMBER 2008

In de raadsbijeenkomst van 6 november heeft één burger gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Het onderwerp betrof de proef
met de openstelling van de bussluis
tussen de Laan van Meerwijk en de
Polderweg. Er is deze keer geen Informatief Beraad gehouden en geen

bereikbaarheid van Thamerhorn en
het Best Westernhotel. Voor informatie kunt u terecht bij de heer K.
Olijerhoek of de heer L. Disseldorp.
Zij zijn op werkdagen te bereiken op
tel. 06-11368109 en 06-55304986.

GROOT ONDERHOUD
AAN 41 FIETS- EN
VOETGANGERSBRUGGEN

De ﬁrma Haasnoot bruggen pleegt
in opdracht van de gemeente Uithoorn groot onderhoud aan 41 houten ﬁets- voetgangersbruggen in Uithoorn en De Kwakel. De werkzaamheden omvatten voornamelijk het
renoveren van de bestaande houten
bruggen en het waarnodig vervangen van de houten dekken door Fiberline kunststofdekken. Deze
kunststof wordt gebruikt in verband
met de gebruiksvriendelijkheid en
om de levensduur van de brug aanzienlijk te verlengen. Het gaat om:
- 20 bruggen in Meerwijk Oost
- 15 bruggen in Meerwijk West
4 bruggen in De Kwakel
2 bruggen in de Biezenwaard
De werkzaamheden kunnen enige
overlast veroorzaken, omdat een
brug tijdelijk kan worden afgesloten.
De aannemer zal deze overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.
Het hele project zal ongeveer 3
maanden in beslag nemen en aan
het eind van dit jaar zijn afgerond.
Deze planning is natuurlijk wel sterk
afhankelijk van het weer. Als u vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
heer B. Willemse van de afdeling
Leefomgeving. Hij is telefonisch te
bereiken op nummer 06-51662371
op maandag tot en met donderdag
van 08.00 tot 16.30 en op vrijdag van
08.00 tot 12.00.

WERKZAAMHEDEN
RUYS DE BEERENBROUCKLAAN EN
AALBERSELAAN

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

MEERWIJK 2E FASE
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Waternet is namens Waterschap
Amstel Gooi en Vecht bezig met
baggeren in Meerwijk. Er wordt

Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op
de dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963
vragenuur. De raadsvergadering
stond in het teken van de behandeling van de Programmabegroting
2009. De behandeling vond in één
raadsvergadering plaats. Tegelijk
met de Programmabegroting 2009 is
de tweede Voortgangsrapportage
2008 behandeld.
Tijdens het Politiek Debat is een
aantal amendementen en moties ingediend. Deze amendementen en
moties zijn allemaal verworpen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:

voornamelijk gewerkt met een duwboot. De bagger wordt met een
kraan geladen en met waterdichte
transportmiddelen afgevoerd naar
het depot van de gemeente Uithoorn. De werkzaamheden kunnen
enige overlast veroorzaken. Waternet probeert die overlast tot een minimum te beperken. Half december
zijn de baggerwerkzaamheden in
Meerwijk voltooid. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met de heer M. de Brabander van
Waternet, telefoon 608 2654 (tussen
9 en 11 uur op werkdagen).

BOUWPROJECT
11 APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk, gaat de firma Bot Bouw 11
appartementen bouwen. Het hele
project gaat ongeveer anderhalf jaar
duren. Bot Bouw zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.
Het hele terrein is door een hek omgeven. Omdat er weinig ruimte is, is
een aantal parkeerplaatsen gedurende de bouw niet beschikbaar. Die
parkeerplaatsen vallen namelijk binnen het bouwterrein. In de huidige
periode vinden sanering van de
grond en ook archeologisch onderzoek plaats. Omdat niet duidelijk is
wat men in de bodem gaat aantreffen, is niet helemaal zeker hoe lang
deze fase duurt. Bot Bouw hoopt half
november te kunnen beginnen met
het heien voor de nieuwbouw. Eerst
gaat men voorboren, om de geluidsoverlast van het slaan van de heipalen zo kort mogelijk te houden. In het
eerste kwartaal van 2010 is de oplevering van de 11 appartementen gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor van
der Linden, tel.: 06-52092090

RENOVATIE BUITENRUIMTE EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat en
Monnetﬂat

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

-

De Programmabegroting 2009
met de bijbehorende
verordeningen;
- De 2e Voortgangsrapportage
2008;
- Begrotingswijziging nr. 3,
behorend bij de 2e
Voortgangsrapportage 2008;
- Verordening onderzoekscommissie Brede School.
De eerstvolgende raadsvergadering
wordt gehouden op donderdag 20
november 2008.

VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING
20 NOVEMBER 2008

(in het gemeentehuis)
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag
20 november 2008:

In het Informatief Beraad:
-

Structuurvisie, Visie op
hoofdlijnen;
Ruimtelijke economische
visie GPA;

mat goed is aangeslagen. Bij de
Monnetflat worden ook de trottoirs
aan de zuidzijde en de oostzijde van
de ﬂat herstraat.

ONDERHOUDSWERK
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM Wegen bv, Regio Noordwest herstraatwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden begeleid door
Grontmij Nederland bv namens de
gemeente. In het bericht hieronder
leest u informatie over de tijdelijke
afsluiting van Thamerlaan en Meerlaan. Zodra er bij u in de buurt/straat
herstraatwerkzaamheden worden
uitgevoerd, krijgt u hierover een
brief. Wilt u na lezing van die brief
nog meer weten dan kunt u contact
opnemen met de heer Disseldorp of
de heer Schrijvers van Grontmij. De
heer Disseldorp is bereikbaar op 06
55 30 49 86 en de heer Schrijvers is
bereikbaar op 06-22486119.

AFSLUITING
THAMERLAAN EN
MEERLAAN

Binnenkort begint BAM Wegen bv
met herstraat- en onderhoudwerkzaamheden op de Thamerlaan en
Meerlaan. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het
nodig om een gedeelte van de Thamerlaan en de hele Meerlaan tijdelijk
af te sluiten voor alle verkeer. De
Thamerlaan is van 2 t/m 14 november 2008 afgesloten tussen de Adm.
de Ruyterlaan en de rotonde op de
Prinses Christinalaan/Prinses Irenelaan. Het verkeer wordt omgeleid via
de Adm. de Ruyterlaan, Adm. Tromplaan en Prinses Christinalaan. De
Prins Bernhardlaan wordt nog niet
afgesloten, maar het verkeer zal
daar wel hinder ondervinden. De
Meerlaan is afgesloten van 10 tot en
met 21 november 2008. De periode
van afsluiting wordt met borden aangegeven. Op borden staat ook de
omleidingroute voor alle verkeer vermeld. Vanwege weersomstandigheden kan het zijn dat de werkzaamhe-

-

Voortgangsrapportage WMO;
Concept-sportnota.

In Politiek Debat/
Stemmingen:
-

Nota gezondheidsbeleid;
Nota jeugdbeleid;
Notitie reserves en voorzieningen;
Financiële verordening en nota
activabeleid;
Nota risicomanagement en
weerstandscapaciteit.

De agenda en de raadsvoorstellen
vindt u vanaf vrijdag 14 november
a.s. op de website van de gemeente
Uithoorn. Woensdag 19 november
a.s. staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of email: griffie@uithoorn.nl. Als u wilt
inspreken in een vergadering van de
raad moet u zich uiterlijk om 12.00
uur op de dag van de vergadering
hiervoor hebben aangemeld bij de
grifﬁer (per telefoon of e-mail).

den moeten worden uitgesteld. Dat
zal dan met borden kenbaar worden
gemaakt. De bewoners die met hun
uitweg direct aansluiten op het af te
sluiten weggedeelte, zijn met een
brief op de hoogte gesteld over het
tijdstip van de afsluiting en zijn gevraagd elders te parkeren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Disseldorp of de
heer Schrijvers van Grontmij. De
heer Disseldorp is bereikbaar op 06
55 30 49 86 en de heer Schrijvers is
bereikbaar op 06-22486119.

AFSLUITING
BOVENKERKERWEG

Sinds medio oktober is de Bovenkerkerweg in Amstelveen ter hoogte
van de nieuwe N201 voor een periode van twee jaar afgesloten. In overleg met de brandweer is een afrit van
de bouwweg naar de noordkant van
de Bovenkerkerweg aangebracht
om zo de aanrijtijden te kunnen garanderen. De eerste twee maanden
is de weg afgesloten voor al het verkeer; na twee maanden hebben ﬁetsers en voetgangers wel doorgang.
De gemeente Amstelveen heeft voor
deze afsluiting een verkeersbesluit
afgegeven. Zodra de Bovenkerkerweg wordt afgesloten komt er een
verkeerslicht bij de kruising bij de Zijdelweg.

TOEGANKELIJK
MAKEN BUSHALTES

Aannemersbedrijf Fronik uit
Mijdrecht maakt in opdracht van de
gemeente Uithoorn 19 bushaltes
toegankelijk voor mindervaliden. Na
de haltes bij de Romeﬂat volgen de
andere haltes op de Arthur van
Schendellaan. Vervolgens worden
aangepast: de haltes Op de Klucht,
In het Rond, In het Midden, Alfons
Ariënslaan, Petrus Steenkampweg,
Fermoor, Achterberglaan, Guido Gezellelaan en halte Fort aan de Drecht.
De haltes op de Drechtdijk-Kerklaan
in De Kwakel zijn in januari 2009 aan
de beurt. Het hele project zal medio
februari 2009 zijn afgerond.
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ALGEMENE INFORMATIE

Uithoorn gaat samen met Aalsmeer
de huishoudelijk hulp opnieuw
Gemeente onderzoekt bereik en
aanbesteden
waardering van gemeentepagina,
gemeentegids en plaatselijke media
De gemeente Uithoorn heeft op 29
oktober 2008 besloten om samen
met de gemeente Aalsmeer de hulp
bij het huishouden opnieuw aan te
besteden. In de nieuwe aanbesteding streeft de gemeente naar meer
zorgaanbieders waardoor gebruikers van huishoudelijke verzorging
meer keuzevrijheid krijgen tussen
verschillende aanbieders van zorg
Reden voor de aanbesteding is een
aantal op stapel staande wetswijzigingen. Daarnaast is een kwetsbare

situatie ontstaan rond de levering
van huishoudelijke verzorging.
Bij de aanbesteding wordt de Wmoraad van de gemeente Uithoorn betrokken. Daardoor komen wensen
en/of behoeften van de gebruikers
van hulp bij het huishouden zo goed
mogelijk tot hun recht bij de aanbesteding.
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
per 1 januari 2007 hebben alle gemeenten de taak gekregen om hulp
bij het huishouden toe te kennen.

Hierbij bestaat onderscheid tussen
huishoudelijke verzorging type 1
(HV1) en huishoudelijke verzorging
type 2 (HV2). Dit laatste type omvat
naast schoonmaakactiviteiten ook
ondersteunende taken.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging? Neem dan contact op met Ria
Visser of Derkje Veurink van de gemeente Uithoorn via het telefoonnummer 513111.

In de laatste week van oktober hebben 1000 inwoners van de gemeente Uithoorn een brief van de burgemeester ontvangen met een vragenlijst van bureau Move Research. Dit
bureau stelt op verzoek van burgemeester en wethouders een onderzoek in naar de informatieverstrek-

king door de gemeente. Het gaat dan
om de gemeentegids, de gemeentepagina, de gemeentelijke website en
gemeentelijke folders. Daarnaast
omvat het onderzoek vragen over de
plaatselijke kranten en radio/tv. Uit
de antwoorden op de vragen zal blijken of men al dan niet tevreden is

over de onderzochte zaken en of deze eventueel aanpassing verdienen.
Meedoen is in ieders belang en kost
maximaal 10 minuten. Het is dus belangrijk dat de inwoners die zijn aangeschreven de vragenlijst invullen
en uiterlijk 26 november terugsturen
naar Move Research.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.

-

TER INZAGE
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode: onbeperkt
Vastgestelde bestemmingsplan De Legmeer. Inzageperiode; t/m 20 november 2008. Info: mevrouw M. Stappers, tel.: 513276
Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Dorpscentrum
- Schans 120-178, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van
de entree.
De Legmeer
- Bieslook 16, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van kozijnen en de
borstwering op de 2e etage.
- Bieslook 16, sloopaanvraag voor het slopen van kozijnen en de borstwering
op de 2e etage.
Zijdelwaard
- De Merodelaan 13, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de
hierna te noemen bouwplannen:
Meerwijk-Oost
- Elbe 37, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade en C. Verolmelaan, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van 2 reklameborden.
Genoemde bouwplannen liggen van 14 november 2008 tot en met 25 december
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 202, vergunning voor het plaatsen van een raam in de zuidoostgevel. Bezwaar: t/m 16 december 2008.
- T.J. Twijnstralaan 15, vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van het
buitenterrein d.m.v. het onderheien van het erf en het leggen van een betonvloer. Bezwaar: t/m 16 december 2008.
De Kwakel
- Tamboer 10, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 19
december 2008.
- Het Fort 11, vergunning voor het geheel oprichten van een onderheid terras.
Bezwaar: t/m 16 december 2008.
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 62-64 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van
markiezen. Bezwaar: t/m 19 december 2008
De Legmeer
- Legmeerplein, verklaring van geen bezwaar is afgegeven aan Buurtbeheer
De Legmeer voor het houden van een kerstsamenzijn op 20 december 2008
van 12.00-16.00 uur bij de entree van het winkelcentrum.
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Dus ook eens per w
eek z w e m m e n
met Bram (6),
die het syndroom
van Down heeft m
aar kan
watertrappelen als
de beste.

-

Geertruidahoeve 6, vergunning voor het vergroten van een woning aan de
achterzijde. Bezwaar: t/m 19 december 2008
Legmeer-West
- Vergunning is verleend aan Kunstcentrum De Hint voor het houden van zes
klassieke concerten in een trailer op het evenemententerrein Legmeer-West
op 13 en 14 november 2008. Bezwaar t/m 18 december 2008
Meerwijk-Oost
- Amstelplein, verklaring van geen bezwaar is afgegeven aan de eigenaar van
Handig Werk voor het plaatsen van een kleine partytent op
zaterdag 8 november 2008 van 8.30-17.00 uur.
- Amstelplein, aanvulling op de vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 13 december
2008. Bezwaar t/m 8 december 2008
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 70 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van een
schuur. Bezwaar: t/m 19 december 2008.
Zijdelwaard
- Verklaring van geen bezwaar is afgegeven aan KNA voor het houden van
een najaarsconcert op zaterdag 8 november 2008 van 19.45-22.30 uur in de
sporthal De Scheg.
- Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning is verleend aan de heer Geeris voor
het innemen van een standplaats op de stoep aan het begin van het parkeerterrein op het Zijdelwaardplein voor de verkoop van oliebollen van 18 tot en
met 31 december 2008. Bezwaar t/m 18 december 2008.
Uithoorn en De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar is afgegeven aan Amnesty International voor
het ophangen van vijf spandoeken op diverse plaatsen in Uithoorn van 2 t/m
11 december 2008.
- Vergunning aan de Gemeente Uithoorn voor het ingebruiknemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van 1 opslagcontainer van 6
oktober t/m 31 december 2008. Bezwaar t/m 8 december 2008
- Verklaring van geen bezwaar is afgegeven aan de Gemeente Uithoorn voor
het ophangen van 6 spandoeken van 21 november tot en met 10 december
2008 op diverse locaties in Uithoorn ter gelegenheid van de maand tegen de
drugs en drank
VERKEERSBESLUIT
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten een stopverbod in de stellen op
de toegang tot de parkeerkelder van serviceﬂat Thamerhorn, zijnde vrij toegankelijk particulier terrein, door doorgetrokken gele strepen aan te brengen, zoals bedoeld in artikel 23, eerste lid, sub g RVV 1990;
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 24 december 2008 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het bestaande inrijverbod voor
voertuigen die inclusief de lading breder zijn dan 2,2 m op de Vuurlijn tussen de
kruispunten Vuurlijn/Poelweg en Vuurlijn/Hoofdweg te wijzigen.
Besloten is om de Vuurlijn, tussen de kruispunten Vuurlijn/Ringdijk en Vuurlijn/
Hoofdweg, en de Poelweg, tussen de kruispunten Poelweg/Iepenlaan en Poelweg/Vuurlijn, gesloten te verklaren voor voertuigen die inclusief de lading, breder
zijn dan 2,2 m en op een onderbord aan te geven dat dit verbod niet geldt voor
bestemmingsverkeer.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 24 december 2008 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERORDENING COMMISSIE BREDE SCHOOL VASTGESTELD
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 6 november 2008 de Verordening
commissie Brede School vastgesteld:
De verordening treedt in werking op 1 oktober 2008.
De verordening ligt permanent ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit. U kunt de verordening eveneens digitaal inzien via http://www.uithoorn.nl/bestuurenorganisatie/gemeenteraad/
vergadering/06november2008.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

Hoger Onderwijs
Dick Stolp exposeert
zijn kunstwerken
De Kwakel - Bij Party Restaurant
Leenders exposeert Dick Stolp tot
en met half januari zijn kunstwerken.
Als jonge tiener was Dick Stolp al
met olieverf, potlood, Oost-Indische inkt en aquarelverf bezig. Tijdens het toelatingsexamen voor de
Kunstacademie is hij voor het eerst
in aanraking gekomen met softpastels.Daarna heeft hij gestudeerd in
Engeland, (toch niet aan de Kunstacademie) en is hij het bedrijfsleven
ingegaan waardoor er niets meer

kwam van schilderen.
In het jaar 2001 heeft hij zijn baan
opgezegd en is toen weer gaan
schilderen.
In 2002 ontmoette hij een Franse
schilderes en “herontdekte” hij het
schilderen met softpastels.
De diversiteit en de felheid van kleuren, maken het werken met pastel
voor hem tot een geweldige manier
van expressie. Dick Stolp geeft cursussen en eendaagse workshops
in pastelschilderen in zijn atelier te
Nieuw-Vennep.

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

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

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

In het overleg in Forli met onze partners werden we het er al snel met elkaar over eens dat hoger onderwijs in Wajir broodnodig is voor de ontwikkeling van de hele regio en van gelijksoortige gebieden in de rest van Kenia en daarbuiten.
Ik hoor sommigen denken: “nou nou, hoger onderwijs in een gebied waar
armoede is en de mensen nog altijd van voedselhulp afhankelijk zijn, is dat
niet wat hoog gegrepen, is dat niet wat luxe….?”
Een begrijpelijk reactie, maar als je doordenkt en een visie ontwikkelt, kom
je niet om die conclusie heen.
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................

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

Eén van de problemen waar we steeds weer tegenaan lopen als we bezig
zijn met de ontwikkeling van Wajir, is het gebrek aan goed opgeleide mensen in dat gebied.
Door het grote politieke en geografische isolement van die regio is er door
de overheid jarenlang nauwelijks geïnvesteerd en ook niet in onderwijs.
Het gevolg is het ontbreken van een behoorlijk kader.
De jongeren krijgen nauwelijks de kans om naar een universiteit in het zuiden te gaan en als een enkeling al het geluk heeft om een plekje op zo’n
universiteit te bemachtigen dan krijgt hij (over een ‘zij’ hebben we het nog
maar even niet…) onderwijs dat volstrekt niet is toegesneden op het verbeteren van de leefomstandigheden van de nomaden, de herders.
In het internationale jargon spreekt men van pastoralisten.
Dit gebrek aan kader geldt niet alleen voor Wajir, maar voor alle gebieden
in en buiten Kenia met dit nomadenleven. In Kenia gaat het om 20% van
de bevolking.

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

Christelijke oratoriumvereniging Amicitia

Surprisekienen in
buurthuis Ponderosa

Uithoorn - Dit jaar gaat het kienen
in december ietsje anders dan in
voorgaande jaren.
In Buurthuis Ponderosa wordt dit
jaar maar éénmaal gekiend en wel
aannstaande zaterdag 15 november.
Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen
te winnen, die allemaal verpakt zijn

in dozen. Heb je prijs: kies een doos,
maar wat je wint blijft tot het einde
van de kienronde een verrassing.
De kosten zijn één euro per blaadje. Het kienen begint om 20.00 uur,
maar de zaal gaat al open om 19.00
uur. Eenieder is van harte welkom in
Buurthuis Ponderosa aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn!

Uithoorn - Amicitia geeft op vrijdag 14 november in de Burghtkerk
aan het Potgieterplein een uitvoering van de semi-opera King Arthur
van Henry Purcell op een tekst van
John Dryden. Henry Purcell (16581695) werd al op jonge leeftijd organist van de beroemde Westminster Abbey en later ook leider van
de Chapel Royal. Hij was een zeer
veelzijdig musicus die veel prachtige barokmuziek heeft gecomponeerd. In het begin componeerde hij
anthems-koormuziek voor de ochtend- en avonddiensten van de Anglicaanse kerk maar later legde hij
zich toe op toneelmuziek en componeerde één volwaardige opera, Dido en Aeneas, die ruim 15 jaar geleden door Amicitia werd uitgevoerd.
Ook schreef hij een vijftal semi-opera’s, ’n mengvorm tussen opera en
toneel waaronder King Arthur .
Een semi-opera is half muziek, half
toneel. De gezongen stukken kunnen op zichzelf worden uitgevoerd,
maar dan verliest men de samenhang van het verhaal. C.O.V. Amicitia heeft er voor gekozen om de dramatische passages te laten weergeven door een verteller, de heer Marius Schalkwijk, bekend van Toneel-

groep Maskerade.
Het werk ademt ondanks de strijd
tussen de Saksen en Britten een opgewekte sfeer. Mooie orkestgedeelten worden afgewisseld met vrolijke
koorzang en prachtige duetten.
Het belooft een bijzondere uitvoering te worden vol vrolijke, levendige
muziek. En om dit concert een extra feestelijk tintje te geven zal ook
de outfit van de koorleden worden
aangepast.
Een avond vol feestelijke muziek die
lang in uw hoofd zal naklinken!!!
De solisten zijn:
Diane Verdoodt
sopraan
Myra Kroese
alt
Jeroen de Vaa
tenor
Hans de Vries
bas
Eric Jan Joosse
clavecimbel
Marius Schalkwijk
verteller
Kamerorkest ‘Continuo’
Toon de Graaf
dirigent.
De aanvang is 20.00 uur. Kaarten:
20,- euro en 19,- euro (CJP en 65+)
inclusief tekstboekje verkrijgbaar bij
Krijtenberg in de Dorpsstraat, Boekhandel Ten Hoope in winkelcentrum
Zijdelwaard, de koorleden, tel. 0297562727 of 0297-567257 en ’s avonds
aan de kerk vanaf 19.15 uur.
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Spetterende najaarsuitvoering
van KnA in de scheg

Voor alle duidelijkheid:

Appartementencomplex na
brand onbewoonbaar
verklaard
De Kwakel –De oorzaak van de
enorme brand vorige week maandagnacht in De Kwakel, waarbij een
bewoonster om het leven kwam en
een bewoner ernstige brandwonden
opliep, is nog niet bekend. Wel heeft
de politie bekendgemaakt dat het
slachtoffer door de brand om het leven is gekomen en dat er geen spraken is van een misdrijf.
Het gehele appartement, waarin 16
mensen woonden, is door brand en
waterschade onbewoonbaar verklaard. De meeste bewoners zijn
ondergebracht bij familie en/of
vrienden. Eén bewoner in een hotel.
Donderdagmiddag jl. is door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis voor de gedupeerden, familie en vrienden. Het
gezelschap is naar het terrein van de
brand gelopen. Na een minuut stilte heeft de burgemeester een krans
gelegd bij het hoofdgebouw. Ook is

er een krans gelegd namens bewoners van De Kwakel. De bijeenkomst
is afgesloten in het dorpshuis waar
eventuele vragen van gedupeerden
zijn beantwoord. Het terrein van de
brand is voor onbepaalde tijd niet
toegankelijk in verband met werkzaamheden van ondermeer verzekeraars.
Onderzoek
Door de politie is gemeld dat het onderzoek nog gaande is, dat zal waarschijnlijk enige weken in beslag nemen. De eigenaar van het appartementencomplex, Wim Wahlen, is vol
lof over de opvang door de gemeente en de andere hulpverlenende instanties. Hij vertelt: “In het pand waren ongeveer 27 rookmelders aanwezig. In elk appartement was een
rookmelder. De rookmelders waren
aangesloten op de centrale brandmeldinstallatie. Deze installatie kon

handmatig of via de rookmelders
geactiveerd worden. Op dat moment
gaat er een sirene door het hele gebouw. Toen de sirene afging hebben
de bewoners het pand verlaten. Er
zijn drie appartementen uitgebrand
maar de overige zes appartementen
zijn alleen door waterschade onbewoonbaar verklaard. Dat had te maken met het feit dat elk appartement
in feite een brandvertragend compartiment was waardoor de brand
niet meteen kon overslaan naar een
ander appartement, evenals het feit
dat elk appartement voorzien was
van zowel brandvertragende wanden, plafond als deuren, waardoor
het meer dan een uur duurde voordat de brand een ander appartement kon bereiken en dat is belangrijk voor de veiligheid van een gebouw zodat de bewoners nog op tijd
weg kunnen wegkomen”, aldus Wim
Wahlen.

Uithoorn - Weer viel het gevarieerde effect op bij eigenlijk alle disciplines zoals dat genoemd wordt in
de muziekwereld tijdens het najaarsconcert van KnA. De majorettes moesten het spits afbijten en
kwamen precies op de maat aangelopen. Gelukkig begeleid door zowel het harmonieorkest als de slagwerkorkest en de drumfanfare. Het
slagwerkorkest verzorgde het tweede nummer met als opvallend onderdeel de conga en de bongo. Lekker ritmisch nummer. Als derde het
harmonieorkest met een originele bewerking voor harmonie van Pinocchio. Het bekende verhaal van
de timmerman die een houten pop
maakt die graag een echt jongetje
wil zijn maar daarvoor wel goede
daden moet verrichten wat niet altijd meevalt. De streken van de kat,
de bloeddorstige witte haai en de
liefde van Gepetto, zijn ook duidelijk
te horen in dit werk. Voor Phantom
of the Opera over het spook dat zich
achter een masker verbergt ontvingen de majorettes groep A de eerste prijs op het concours. Mooi gedanst met de majorettes in zwart
strak kostuum met wit masker. Bij
de drumfanfare viel op dat zij zo
keurig kwamen binnenmarcheren.
Een vrolijke mars San Carlo werd
door hen gespeeld. Ook de march
from 194 had toch een opgewekt
karakter en ach, als je dan netjes
wilt wegmarcheren en de papieren vallen op de grond, dan is dat
ook niet zo’n ramp. Het gaat tenslotte om je prestatie. Oblivion door het
harmonieorkest is een melodramatisch bandoneon met twee solisten,
Melissa op hobo en Marjolein op
klarinet. Daarna volgde het ontroerende Cassiopeia. Een grote uitdaging zoals de presentatrice aangaf,
maar een prachtig stuk. Cassiopeia
was de echtgenote van Cepheus, de
Ethiopische koning van Joppa (het
huidige Jaffa in Israël).
De koningin was mooi en ijdel en
haar ijdelheid bracht groot onge-

komt rijden, gevolgd door het weemoedige tussenstuk en het snelle ritme aan het eind. Bij Tumba van
de slagwerkgroep was er een solopartij voor de drummer. Ook bekende stukken werden gespeeld zoals
Food for Thought van UB 40; leuk
die geconcentreerde gezichten te
zien van de jongste leden van de
drumfanfare. Olympic Spirit, eveneens door de drumfanfare, een lekker pittig stuk wat de naam al aangeeft. Voor de pauze werd de Euregio mars uitgevoerd door allen. Na
de pauze startte de slagwerkgroep
met Samba Queen. Het lijkt allemaal
zo eenvoudig een beetje trommelen
met een paar stokken, maar als je
dan toch eens wat beter gaat opletten is het echt een kwestie van samenspel en zie je de muzikanten
ook op elkaar letten. Heel leuk was
ook de Tarzan show waarbij Bobby
Kranendonk Tarzan voor zijn rekening nam. Met het bekende: “Jij Tarzan ik Jane”, waarbij de andere majorettes de apen voorstelden. Consuelo ciscar door het harmonieorkest is een traditionele paso doble waarbij je de Valenciaanse da-

luk en staat in verband met de constellatie Andromeda. Je ziet de triomfantelijke optocht als Cassiopeia
met hoorngeschal de stad binnen

mes ziet dansen met de mooie strokenrokken en ondeugend vanachter
hun waaier hun elegante partners
aanzien. Dit sfeervolle stuk werd ge-

Hoe moet het nu verder
met ’t Buurtnest?
Uithoorn - ’t Buurtnest heeft een
lange historie achter de rug. De oorsprong ligt al meer dan 20 jaar geleden toen de lagere school de Startbaan en de kleuterschool het Spetternest op de plaats stonden waar
nu ’t Buurtnest is gehuisvest. Beide
scholen zijn toen gefuseerd en dat
is toen ’t Startnest geworden. Ongeveer zes jaar geleden is ’t Startnest verhuisd naar een nieuw gebouw achter de Scheg en het gebouw waar nu ‘t Buurtnest is werd
door de gemeente en Woongroep
Holland gerenoveerd en veranderd.
Dat had te maken met de op handen zijnde renovatie van de flats aan
de Europarei. De gedachte was namelijk om een opvangplek te creëren voor de bewoners als een soort
vluchtplek om even van het lawaai
en het ongerief van de renovatie af
te zijn en in een andere omgeving
tot zichzelf te komen en ook als contact met medebewoners. Er is toen
een oproep gedaan om een toepasselijke nieuwe naam te bedenken
en dat werd bij de officiële opening
op 1 november 20003 bekend gemaakt: ’t Buurtnest was geboren. Er
moest voor ‘t nieuwe buurtnest ook
een beheerder komen en dat werd
Jan de Groote. Deze was destijds
aangenomen door de gemeente en
Woongroep Holland via een convenant maar werd ondergebracht bij
Stichting de Visser.
Jeugd
Toen Stichting de Visser ophield
te bestaan en Stichting Cardanus
daarvoor in de plaats kwam werd
een gedeelte van ’t Buurtnest ter

beschikking gesteld van Cardanus
voor kinderen en jeugdactiviteiten
en een kantoorruimte voor de opbouwwerkers. Maar helaas kwamen
er in al die jaren maar heel weinig
mensen die van ’t Buurtnest als opvangplek gebruik maakten. In totaal
misschien zes mensen. Ondanks het
feit dat er folders waren opgehangen en er melding van was gemaakt
door Woongroep Holland. Er waren
in die tijd ook werkateliers opgericht
om de verschillende onderdelen van
de buitenruimtes te bespreken zoals
parkeergelegenheid, verkeer, verlichting, bestrating, groen en dergelijke waar zowel bewoners als professionals aanwezig waren. Tijdens
die werkateliers werd aan de bewoners gevraagd wie interesse had om
vrijwilliger in ’t Buurtnest te worden.
Dat waren en zijn er rond de twaalf
personen. Het probleem was alleen
dat er niets te doen was, want er
kwamen geen mensen. Door de vrijwilligers en via pamfletten werd aan
bewoners gevraagd om mee te denken wat voor activiteiten geschikt
waren. Op 2500 adressen vanaf
de Hollandse Dijk tot aan de Wiegerbruinlaan werden die pamfletten bezorgd en de respons was van
19 bewoners. Er was een aanvraag
voor computerlessen maar het punt
was dat er geen budget was.
Lezingen
Ook dia-avonden en lezingen waren
niet haalbaar. Maar andere ideeën
wel zoals line dance. Er werd contact gezocht met een Line dance
groep en die is er nu nog steeds elke
dinsdagavond. Pas na een jaar kwa-

Het zou eeuwig zonde zijn als Jan de Groote zou vertrekken

men er langzaam wat activiteiten op
gang zoals de kaartclub, de EHBO
St. Camillus. Op dit moment zijn er
eigenlijk gedurende de hele week
allerlei activiteiten zoals elke dag
ROC taalles voor oud- en nieuwkomers. Op maandag: de EHBO, en
periodiek leerstraftraining, overleggroep gemeente, Woongroep Holland of Euro Parel. Op dinsdag ook
taalles, koffie/lunch voor de vrijwilligers, GGD, Buurtbemiddeling, lijndansen en overleg buurtbeheer, bewonerscommissies. Op woensdag
Vita, gym en dans senioren, voorlezen van kinderen. Een paar keer per
jaar de Uithoornse kinderopvang
en periodiek: informatie bewoners
en overleggen gemeente en of de
Woongroep, op donderdag Vita creativiteit en spellenmiddag voor senioren, Eurocom opleidingen Engelse les en kaartavond, op vrijdag opstapproject Cardanus (begeleiding
van ouders en kinderen), koffie/
lunch vrijwilligers en Vita stijldansen senioren. Dan zijn er nog een
keer per jaar het Sinterklaasfeest,
de nieuwjaarsreceptie, de buurtbarbecue en de kerstreceptie.
Eeuwig zonde
Op 3 december komt Sinterklaas
met twee pieten naar ‘t Buurtnest
van 14.30 uur tot 15.00 uur. Van te
voren kunnen ouders een schoentje
van hun kind tot acht jaar inleveren
bij ‘t Buurtnest en op die woensdag
of later kan het gevulde schoentje
worden opgehaald.
Op zaterdag 20 december is er een
kerstreceptie van 16.00 tot ongeveer
19.00 uur. Ook zijn er door Jan en
de andere vrijwilligers rommelmarkten georganiseerd waarvan de opbrengsten respectievelijk voor KIKA was, en voor de kinderboerderij de Olievaar die daar een bank van
heeft gekocht. Vanaf het begin was
de beschikbare ruimte onderverdeeld in twee ruimtes, namelijk een
jeugdhonk van de gemeente waar
activiteiten van de jeugd konden
worden georganiseerd en een bewonersgedeelte. Na twee jaar werd
door de gemeente besloten om het
jeugdhonk te sluiten maar het bewonersgedeelte moest blijven. Sinds
een paar jaar zijn de omstandigheden echter gewijzigd en voelt Jan de
Groote zich genoodzaakt ’t Buurtnest vaarwel te zeggen. Er wordt nu
door de gemeente en Woongroep
Holland gezocht naar een mogelijkheid om Jan de Groote alsnog voor
’t Buurtnest te behouden. Het zou
toch eeuwig zonde zijn als iemand,
die vanaf de start zo betrokken is bij
‘t Buurtnest en zoveel uurtjes daar
heeft doorgebracht, zou gaan vertrekken.

volgd door een vrolijke medley van
Hollandse hits van Marco Borsato,
Gerard Joling en Jan Smit. Je moest
vanzelf wel meezingen en swingen.
Dat was trouwens ook het geval bij
Gymtonic van de drumfanfare.
Swingen
Ook Straighten up and Fly Right
was een lekker swingend stuk. De
meeste arrangementen had de dirigent Richard Wortel zelf gecomponeerd. Onverwacht een stuk over de
Kliko’s. Wat je voor muziek met bezems en kliko’s kunt bereiken werd
gedemonstreerd door de slagwerkgroep. Het harmonieorkest met de
filmmuziek van the empire strikes
back, de Star Wars saga met de majorettes in glimmende zilveren pakjes met groen verlichte batons wat
voor een extra geheimzinnig effect
zorgde en de B groep met zilveren
ballen in hun vlechtjes en zilveren
rokjes met zwart hemdje. Als afsluitingsnummers het bekende Let me
entertain you van Robbie Williams,
de slagwerkgroep met rode banden om hun hoofd met het stuk ‘to
the Japanese drummers’: indrukwekkend. De Marines March vormde de vrolijke eindafsluiting van dit
concert.
Peter Verhoeven vertelt dat KnA nu
91 jaar bestaat. “KnA is begonnen
in het parochiehuis in de Schans
met het personeel van de melkfabriek de AMC als fanfare en later kwamen daar de harmonie, het
slagwerkorkest en de drumfanfare
bij. Vroeger was het een donateurconcert, nu hebben we het over het
grote najaarsconcert met als thema:
Een rondje KnA. Henny van Veenendaal is de dirigent van het slagwerkorkest, Richard Wortel dus van de
drumfanfare, Ineke Kranendonk instructrice van de majorettes en natuurlijk Ruud Pletting als dirigent
van het harmonieorkest. Peter meldt
nog even dat er nog wel wat mensen bij zouden kunnen bij de drumfanfare. “Het is ook een beetje ons
visitekaartje omdat die ook straatoptredens verzorgen zoals komende
zaterdag bij de Sinterklaasintocht. In
ieder geval weer een spetterend optreden van KnA.

Een hele container vol met
gebruiksartikelen voor
weeshuis in Kenia
De Kwakel - Omdat het ‘not done’
was dat je als vrouw in Kenia werkte
en haar man daar bedrijfsleider was
op een kwekerij ging Sabine van
Eijk zich inzetten voor goede doelen.
Dat werd dus het weeshuis in Timau
waar zij woonde. Verleden jaar zijn
vrienden van haar, Carola en Gerard
Vork, in Kenia geweest en zij waren
dusdanig onder de indruk dat zij besloten om hulp te bieden. Zij hebben toen mails gestuurd aan diverse
vrienden en kennissen evenals advertenties op Marktplaats en binnen vijf weken hadden zij een container vol met allerlei spullen binnengekregen, waaronder ook veel
schoolspullen, aangezien er in het
weeshuis ook een schooltje is ingericht. Sinds vier jaar is het namelijk verplicht dat kinderen vanaf zes
jaar onderwijs krijgen. Gerard vertelt
“Als je de kinderen daar ziet, keurig
in uniform als ze naar school gaan
en ze zijn nog niet thuis of de oude
gescheurde kleren gaan weer aan.”
Verder naaimachines met toebehoren, alles op het gebied voor baby’s
en speelgoed. “In het begin gingen
wij alles ophalen.
Vertrouwen
We zijn zelfs in Zeeland geweest en
in Friesland. Maar toch komt 90%
van de spullen hier uit de buurt. Wat
mij zo verbaasde was het vertrouwen dat mensen in je hebben. Zo
kwamen er mensen op het erf met
spullen en met geld voor de verzendkosten. Dan merk je weer hoe
sociaal mensen zijn en heel bereid

om iets te geven. Maar ik denk ook
wel dat het te maken heeft met het
feit dat hiervan niets aan de strijkstok blijft hangen”, aldus Carola.
“Honderden mensen hebben gereageerd en we kregen echt van alles
binnen en we hebben eigenlijk heel
weinig weggegooid.
Sabine had speciaal om verzorgingsspullen en schoolspullen gevraagd en voor de rest ging ze ervan uit dat wij wel wisten wat nodig was. Wat mij het meest ontroerd
heeft was toen iemand tegen ons zei
dat wij mochten kiezen uit de spullen van iemand die overleden was
en we kregen nog geld toe. Maar
ook een man die aan zijn kinderen
vijf euro had gegeven en gezegd

had dat zij zelf iets mochten kopen voor de kinderen in Kenia.” De
container hebben Carola en Gerard
besteld bij een vriend van hen die
bij KWE (vrachtverwerkingsbedrijf)
werkt. Wel moet de container eerst
10 dagen in quarantaine in Rotterdam. Vandaar gaat het dan naar
Antwerpen en verder naar Mombassa. De overtocht duurt 32 dagen.
In Mombassa regelt Sabine verder
alles. Want er is voldoende ingezameld, ook voor andere noodhulp en
ziekenhuisjes in de buurt. Carola en
Gerard vinden het fantastisch dat
zoveel mensen spullen hebben gegeven en zijn iedereen dan ook heel
dankbaar en hopen dat veel mensen
en kinderen met de ingezamelde
spullen geholpen kunnen worden.
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Kwakelse Peuteropvang blij met
geslaagde speelgoedbeurs

Is uw huisdier zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- De Kwakel, omgeving Orchideeënlaan. Poes, lapjes, kleurstelling:
witte buik, witte pootjes, bovenkant gevlekt. Plusminus 4 maanden
oud (06-17515133).
- De Kwakel, omgeving Drechtdijk. Kat, E.K.H., kleurstelling: wit cy-		
pers (06-1751533).
- Mijdrecht, omgeving Diamant. Kat, kleurstelling: cypers wit, met 		
hoofd en rug cypers. (06-1751533).
- Mijdrecht, omgeving Dr. J. van der Haarlaan. Kater, kleurstelling: 		
goud met blond, heeft geel bandje met belletje (asiel Amstelveen),
kleurstelling: rood met wit, is erg jong. (06-18762593).

De Kwakel - Afgelopen zaterdag werd in De Kwakel de jaarlijkse speelgoedbeurs gehouden. In
de grote zaal van het Dorpshuis,
waar beheerder Piet Kas de scepter
zwaait, stonden tafels vol met allerlei speelgoed. Van poppenwagens
tot boeken, van autootjes tot knuffels en van emmers met schepjes tot
puzzels.
Veel mensen hadden gehoor gege-

ven aan de oproep voor speelgoed
en waren naarstig op zoek gegaan
naar spullen waar in hun eigen gezin niet meer mee gespeeld werd.
Firma Burggraaf had een kleurrijk spandoek gemaakt dat reclame
maakte voor de beurs in het Dorpshuis.
Naast de verkoop van speelgoed
waren er ook twee kapsters van
kapsalon Care for Hair gekomen om

haren prachtig in te vlechten of om
stoere kleuren gel in het haar aan te
brengen. Dat er koffie, thee, limonade, cake en snoepjes te koop waren,
was te danken aan Albert Heijn AmstelPlein en E-markt Schalkwijk.
De Peuteropvang is heel blij met het
resultaat van ruim 300 euro. Daarvan koopt zij binnenkort nieuwe
spulletjes, waar de Kwakelse peuters mee kunnen spelen.

”We doen het volgend jaar
weer”, aldus ex-medewerkers
van Shiva
Uithoorn - “Oh ja, Shiva. Dat was
een leuke tijd“, hoor je veertigers
en vijftigers zeggen als je het over
Shiva hebt. Het behoort inmiddels al
lang tot het verleden maar de herinnering eraan blijft levendig en
dat bleek ook weer tijdens de reünie die op 1 november in The Mix
gehouden werd en georganiseerd
was door Bert, Marina, Peter, Esther, Jan, Sergio en Yvette. Hoewel
de opkomst iets minder was dan
verwacht: er was gerekend op ongeveer 150 mensen en het werden
er rond de 120 bezoekers, was het
er niet minder gezellig om “Ik zat bij
de entreekaarten maar werd steeds
afgeleid omdat je dan weer iemand
zag van vroeger en even een praatje wilde maken”, vertelt Yvette van
de Goor die destijds in het bestuur
heeft gezeten. Eind jaren zeventig
begon het opbouwwerk op te komen en via de opbouwwerkers en
de gemeente ontstond uit het opbouwwerk Ideefixe het OJC Uithoorn met de naam Shiva, de god
van de transformatie (en is ook een
heftig wietje. Noot redactie).
Het opbouwwerk zat samen met
het vrouwencafé in een voormalig schoolgebouw dat na enkele jaren is afgebrand. Als tijdelijk onderkomen werd de voormalige vleesfabriek gebruikt. Vrij snel na de brand
werd er een nieuw gebouw neergezet. Yvette herinnert zich dat de jongerenwerker Kees van Zaal toen bij
de Shiva betrokken was. “Hij had altijd een hondje bij zich dat Piet heette en op de een of andere manier
werd Kees toen later Kees Piet genoemd en zo nam hij zelf ook de telefoon op.”
Activiteiten
Eind jaren tachtig kwam Yvette bij
de Shiva terecht en zij vertelt over
die eerste tijd. “In het begin val je in
een bestaande groep en dat is eigenlijk wel even moeilijk, maar dan

doe je af en toe een bardienst en je
steekt je vinger eens op om een thema-avond te organiseren en zo gaat
het dan verder.
Er waren altijd activiteiten. Zo werden er elke vrijdagavond films gedraaid. “Wij haalden die dan uit de
videotheek, maar hadden geen idee
van Bumarechten, dat hoorden we
dan weer van de jongerenwerker. Ik
heb toen heel veel dingen geleerd.
Elke zaterdagavond was er een band
of een theaterstuk en zondagmiddag was er theehuis. Wij kregen ook
subsidie van de gemeente en daardoor konden we dat soort dingen
doen. Ik herinner me nog ‘De Duizend en een nacht, de Hippie night,
een westernavond, een horrornight.
Iedereen verkleedde zich in die tijd,
daar hoef je nu ook niet meer mee
aan te komen. We hadden toen een
zanger Piepke en dat is later de
band ADHD Speedmobiel geworden die nu ook weer bij de reünie is
opgetreden.” Het was gewoon altijd
gezellig. Echt een huiskamersfeer,
Je voelde je gelijk op je gemak en
het grappige is dat iedereen datzelfde gevoel ook weer had bij de reünie. Het leek alsof de tijd 20 jaar had
stilgestaan. Het was heel bijzonder
en ook werd het zeer gewaardeerd
dat de reünie in The Mix kon worden gehouden en dat de mensen
van het opbouwwerk ook hadden
gezorgd dat de openingstijd op die
avond verlengd werd. “Toch merk je
nu hoe verschillend alles gaat van
hoe wij het vroeger deden”, vindt
Yvette. “Als wij vergadering hadden
werd er nauwelijks iets opgeschreven, ieder had zijn of haar taak en
daar zorgde je dan voor.
Vervelend
Ook als er iemand vervelend was bij
een avond dan zorgden wij er zelf
voor dat die persoon naar huis ging.

Swingend Amstel Gospel
Choir in Thamerkerk
Uithoorn - Het leek er even op dat
er een eind zou komen aan het Amstel Gospel Choir (voortgekomen uit
het Da Capo pop koor als een tijdelijk project), omdat de dirigent Ferdinand Beuse die destijds ook de
initiator was van het project er vijf
jaar geleden mee gestopt is.
Maar gelukkig heeft het koor nu een
nieuwe dirigent gevonden die bovendien ook nog de meeste arrangementen van de gezongen nummers op haar naam heeft staan.
Frances Dekker heeft nog een ander koor in Amersfoort onder haar
hoede en zingt zelf ook nog bij een
ander koor. Dankzij Frances zijn er
ook weer veel nieuwe nummers op
het repertoire komen te staan. Het
gaat dan om popmuziek en soulmuziek met een gospelinvloed. Wat
vooral opviel bij het concert. dat zij

gaven in de Thamerkerk, was de afwisselende choreografie. Of de zangers stonden in het midden van het
podium opgesteld, of zij kwamen
vanaf de zijkant van het podium of
in een kring met de armen om elkaar heen. Daar werd ook mee gestart met het lied dat ook de titelsong van het concert was: ‘Anytime
you need a friend’. Dat was ook het
hoofdthema: ‘Vrienden’. Na de pauze werd aan het publiek gevraagd
wie vriend van het koor wilde worden of het al was en toen zich enkele vrienden aanmeldden moesten zij
plaatsnemen op het podium en werden zij toegezongen. Natuurlijk het
overbekende ‘Oh happy day’, sowieso al een swingend nummer en door
het Amstel Gospel Choir nog eens
extra benadrukt. Maar ook songs
van Destiny’s Child, Les Humphries
Singers: ‘My father’s house’, ook een

bekend nummer ‘Coming around
again’ van Simon Webbe, ‘Like a
prayer’ van Madonna en als afsluiting het prachtige nummer van Elton John ‘Circle of Life’. Er waren
veel solisten, of als solozanger of zangeres of met anderen. Wat ook
opviel was het feit dat de dirigente
in plaats van voor het koor te staan
vanuit een stoel dirigeerde.
Misschien zou je denken: oh, een
gospel koor, oei, een beetje saai,
maar juist door de steeds wisselende opkomst, de gevarieerdheid
in solisten en de afwisseling tussen
bekende nummers en wat minder
bekende songs was het een boeiend concert. Daarom dan ook een
staand applaus met als toegift, hoe
kan het ook anders, ‘Oh happy day’
wat resulteerde in een swingende
zaal. Zoals gezegd, een levendig en
boeiend concert.

Een keer hadden wij een paar vaders gevraagd als security en een
van de vaders had een herder bij
zich.
Dat maakte wel indruk, hoewel het
dier zo mak als een lammetje was
en de hele tijd de andere kant opkeek, maar toch maakte het indruk.
Nu bij de reünie was dat wel even
anders, want je bent nu verplicht om
security in te huren. Maar er was in
onze tijd ook heel weinig ruzie.
De meiden en de jongens gingen
gewoon gelijkwaardig met elkaar
om. Ik weet nog wel dat iemand een
meidengroep wilde opzetten en dat
wij heel hard begonnen te lachen en
dat de jongens riepen dat wij al de
grootste mond hadden.
Je kon je gang gaan. Het was ook
een groep die je de kleurrijke Uithoornaars kan noemen. Het waren
geen grijze figuren. In 1991/1992
begon the New wave the Gothic
night op te komen in Amsterdam en
wij hebben dat toen ook georganiseerd. Wij hadden ook onze eigen
huisdichter Paul Katoen.
En van de motorclub van Uithoorn,
de Stoned Heads, zaten er ook een
paar leden bij Shiva. Wij maakten
voor die themavonden zelf de decorstukken, wij knipten en verfden
de palmbomen en met kruiwagens
reden we zand naar binnen. We
hadden ook SKA bands.
Dan was het altijd vol en er zijn nog
een keer opnamen bij ons gemaakt
voor Goede Tijden Slechte Tijden en
daar hebben we ook nog in gefigureerd.” Een ding is wel een beetje
vervelend vindt Yvette, want zij zitten met een tekort van rond de 180
euro van de reünie.
We vragen ons af of de bezoekers
van de reünie niet ieder een paar
euro willen bijdragen, anders moeten wij het helemaal uit onze eigen
zak betalen”.
Uiteindelijk is in de jaren negentig
het gebouw afgebroken. Dat had te
maken met de jeugdnota waaruit
bleek dat het gebouw en verouderd
was en te weinig rendement opleverde. Eigenlijk was dat toen ook
meteen het einde van Shiva en nu
dus even weer terug in die sfeer van
toen met de reünie.
“Het was gewoon geweldig en iedereen zei ‘dat doen we volgend jaar
weer’, dan niet echt als een reünie,
gewoon een feestje waar je elkaar
weer treft”, vindt Yvette.
Nadat het gebouw was afgebroken is een nieuw gebouw neergezet met de naam Amstelkade dat
onder beheer viel van Stichting de
Visser. Toen Stichting Cardanus het
overnam is de naam veranderd in
The Mix.

Geslaagde actie

Kinderen vulden bijna 500 dozen
Uithoorn - Heel veel leerlingen van
de Springschans en de Kajuit en
kinderen die meedoen aan de activiteiten van de bijZONderDAG van
de Emmaüsparochie hadden gezorgd voor heel veel soms vrolijke
versierde dozen.
In de dozen veel spullen die kinderen kunnen gebruiken
als ze op school bezig zijn, maar ook toiletspullen zoals shampoo en tandpasta en
klein speeltjes. Al die
zaken zijn verpakt in
bijna 500 schoenendozen. Het was een hele
optocht toen al die dozen bij elkaar werden
gebracht in de ruimte van de kerk waar de
spullen
verzendklaar
worden gemaakt.
In de viering hadden
Sanne Pronk en Maria
Baarslag, die vorig jaar
op het eiland Cebu in
de Filipijnen waren, nog
eens aan de kinderen
uitgelegd hoeveel die
presentjes betekenen
voor de leeftijdsgenootjes daar die veel minder
hebben.

Daarbij kwam naar voren dat de
kinderen op Cebu die spullen niet
voor zichzelf alleen houden maar er
ook gedeeld wordt met anderen.
Dat is waar het om gaat, door te geven en te delen maak je anderen blij
en geef je kinderen kans om te wer-

ken aan hun toekomst.
Het kinderkoor Opmaat zorgde in de
viering voor liedjes die goed pasten
bij het thema van geven en delen.
Op de foto een beeld van de uitleg
door Sanne en Maria en een goed
overzicht van het grote aantal dozen.

T
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Alle leerlingen gebruiken taal. Voor informatie-uitwisseling tijdens de
les. Om met elkaar te sms’en tijdens de pauze. Thuis gaan ze direct achter de computer om te MSN-en. Om te groeien én leuke dingen te doen
is taalvaardigheid van groot belang.
Taal is overal
Taal is immers overal. Ga maar na waar jongeren allemaal met taal te maken
krijgen: in tijdschriften, het theorie-examen voor het rijbewijs, songteksten,
formulieren, de krant, brieven van de gemeente, een sollicitatiebrief, weblogs
en studieboeken. Om zich te ontplooien hebben jongeren taal hard nodig.
Maar hoe breng je het belang van en het plezier in taal bij de leerlingen
onder de aandacht? Drie docenten Nederlands van Scholengemeenschap
Thamen hebben dit bij de ongeveer 250 leerlingen van leerjaar 1 met behulp
van het project Taalkr8! van Stichting Lezen & Schrijven gedaan.
Taalkr8! is plezier in taal!
Op Thamen is dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van het Taalkr8!-concept van de Stichting Lezen & Schrijven. Vrijdag 31 oktober konden alle leerlingen van de 1e klassen tijdens een spetterende opening horen waarom taal
belangrijk is en hoeveel leuke dingen er met taal te doen zijn. De leerlingen
waren per tweetallen ingedeeld in klasoverstijgende workshops.
Zo waren er vier rapdocenten uit Brabant afgereisd om in diverse groepen een
masterclass rap te verzorgen waarbij de leerlingen niet alleen een rap leerden schrijven, maar ook zelf hun eigen tekst te rappen; was er een dansdocent
aanwezig om met groepen een dans op teksten te maken en uit te voeren; waren er workshops digitale posters maken; reclames maken; creatief op papier
spreekwoorden uitbeelden en een workshop zelf tijdschriften maken.
Kinderboekenschrijfster Bobje Goudsmit verzorgde een workshop over
verhalen schrijven voor pubers; de educatief medewerkster van de bibliotheek een workshop over leeskracht en stelde zij via een interactief computerprogramma met de leerlingen een favoriete boeken top-20 samen en
leerde een gastdocent die zelf mee heeft geschreven aan de soap “Onderweg
naar Morgen” hoe je het best een soaptekst kunt schrijven. Andere leerlingen
leerden juist weer van een journaliste hoe je een krantenartikel schrijft en
hoe een krant tot stand komt.

Behalve dat taal leuk, spannend en uitdagend is, is taal belangrijk voor
toekomst van de jongeren. Het is voor de leerlingen daarom belangrijk via
Taalkr8! te ervaren dat je met een rap of een gedicht je gevoelens kunt
uiten, dat een mooi boek je fantasie kan prikkelen en dat je door het lezen
van de krant in een grenzeloze wereld terechtkomt. De leerlingen ervaren
dat je taal overal voor kunt gebruiken. En dat taal deuren voor je opent
Drama
Een groep leerlingen uit de eerste jaarlaag had met behulp van de dramadocent van Thamen een toneelstuk voorbereid waarbij zij in een prachtig
gespeelde korte voorstelling, met steeds dezelfde korte dialogen die op
verschillende manieren werden uitgesproken, lieten zien wat de invloed
van taal is.
Prinses Laurentien
H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden is voorzitter van de Stichting
Lezen & Schrijven. Op Thamen is de wens uitgesproken dat het erg bijzonder zou zijn als Prinses Laurentien de Taalkr8! Dag op
Thamen zou kunnen openen. Heel blij waren de leerlingen met de komst van wel drie “prinsessen”: de prinsessen
Lau, Ren en natuurlijk Tien. Deze bijzondere prinsessen
hadden een prachtig lied ingestudeerd over het belang
van taal. Alle leerlingen van Thamen hebben dit lied uit
volle borst meegezongen. Hierna was het tijd voor de
officiële opening van deze Taalkr8! dag. Twee leerlingen
hadden de eer een koninklijk lint door te knippen en de
dag te openen.

Gezamenlijke afsluiting
Na de opening hebben alle leerlingen van de eerste jaarlaag twee workshops van elk 100 minuten
gevolgd. Om 14.00 uur kwam iedereen bijeen in de
aula voor de centrale afsluiting. Leerlingen die een
workshop rap hadden gevolgd mochten hun rap in
een volle aula laten horen en de leerlingen die een
workshop dansen taal hadden gevolgd gaven twee
Taal is toekomst
prachtige dansvoorstellingen. Daarna was er nog even tijd voor een geGoed taalonderwijs kan jongeren helpen hun schoolloopbaan succesvol af te zamenlijke performance van de vier rappers en de dansdocent. Zij kregen de
ronden en - vooral! - hun toekomstdromen te verwezenlijken. De heer Olijer- zaal “plat”. En lieten de leerlingen nogmaals zien dat taal niet alleen leerzaam,
hoek heeft als alfabetiseringsambassadeur tijdens de gezamenlijke opening maar ook erg leuk is!
van deze dag verteld hoe belangrijk het is naar school te gaan en je opleiding
af te maken. De heer Olijerhoek heeft uitgelegd waarom hij op latere leeftijd Docenten, gasten en leerlingen kijken terug op een
lessen in de Nederlandse taal is gaan volgen en waarom hij deze lessen nu al geslaagde taalkr8!dag!
weer 9 jaar lang één middag per week volgt.
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BEGROTING UITHOORN
WEINIG SCHOKKENDS BIJ BEGROTINGSRAAD UITHOORN
Uithoorn – De begrotingsraad in Uithoorn is rustig verlopen. Geen verwijten
over en weer, geen langdurige discussies (dat kon ook niet want er moest
strikt aan de acht minuten worden gehouden anders zou het nachtwerk worden) en niet elkaar proberen af te troeven. Maar wel af en toe een fijne steek

VVD
De VVD werd steeds blijer
volgens haar uiteenzetting en
dat bleek dus ook wel want er
waren geen moties of amendementen van de VVD.
Wel had de VVD wat problemen met de toestand van de
twee winkelcentra, Legmeerplein en Zijdelwaardplein.
De VVD schreef het op haar conto dat beide projecten nu weer uit
het slop raken, hoewel het CDA
daar meteen op inging met de
opmerking dat ook het CDA haar
steentje had bijgedragen: “Laten
we zeggen, een coalitiepoging”,
vond Joop Hoogkamer. Dit punt
werd trouwens door alle fracties
genoemd en de kernvraag was
en is: ‘Wat gaat het college doen
om uit de impasse te komen’.
Volgens wethouder Jeroen Verheijen heeft de directie van Delta
Lloyd het boetekleed aangetrokken en is er nu hoop dat er
op zo kort mogelijke termijn het
proces gestart wordt voor de
herontwikkeling van het Zijdelwaardplein. Waar eigenlijk alle
fracties, te beginnen met de
VVD, moeite mee hadden was
met het tot nu toe niet gehaalde
ambitieniveau van het college. Er
is een tekort aan personele capaciteit van 13.000 uur en zij wilden
weten of, als dat opgelost wordt,
het programma wel onverkort kan
worden uitgevoerd. Ook zetten
zij vraagtekens bij het feit dat
er inhuurkrachten aangenomen
worden. Hoe verhoudt zich dat
met het al zittende personeel en
geeft dat geen scheve gezichten.
Zij stelden voor om het ambitieniveau te temperen en dat het
niet per se noodzakelijk is om
bij de vijf beste gemeenten te
horen. Wel blij waren ze met de
gelijkvloerse kruising, het aquaduct en de vierbaansuitvoering
waar zij zich graag voor willen
inzetten, de Jeugd Activiteiten
Pas, het UVVP met voor velen
wel de verrassende proef van
de openstelling van de bussluis.
Het speelbeleidsplan en de verschillende bouwprojecten zoals
Legmeer West, de Vinckenbuurt,
Park Krayenhof, het Buitenhof

en het feit dat Uithoorn geen
gelden bij de IJslandse bank had
ondergebracht en vinden dat andere bestuurders daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

Hoogkamer

Laugs

Polak

Roosendaal

PVDA

GEMEENTEBELANGEN

De PvdA constateerde allereerst dat de inwoners van de
gemeente wel serieus genomen moeten worden en
haalde als voorbeeld aan de
keuze van het dorpscentrum
en het afsluiten van de Irenebrug. “Wij zijn als Partij van de
Arbeid niet tegen een dorpscentrum maar wij vinden de te
maken keuze te kort door de
bocht. Een hart maken in het
dorp met een afgesloten verkeersader kan toch geen hart
zijn.” Verder was de PvdA verbaasd over het overschot bij
de WMo en wilde weten wat
de oorzaak daarvan is. Verder
zouden de jongereninstanties georganiseerder moeten
werken omdat vaak de een
niet weet wat de ander doet.
Ook zouden jongeren in hun
eigen woonplaats een huis
moeten krijgen.

Gemeentebelangen was minder enthousiast en zei ronduit
teleurgesteld te zijn over de
derde begroting van dit college. Dat heeft te maken met
het doorschuiven van beleidsvoornemens, de gestegen kosten van het ambtelijk apparaat
met circa 2 miljoen euro, een
forse verhoging van de lokale
lasten en er is geen sluitende
meerjarenbegroting na 2012.
Ook vindt GB dat de communicatie een zwak punt is.

Energiebesparing is een belangrijk iets. De PvdA is tevreden met
het verbeterde openbaar vervoer
maar vindt het jammer dat het
vervoer naar Utrecht verslechtert. Er bestaat twijfel bij de PvdA
of er wel voldoende gecommuniceerd is over de busbaan fase
vier. Een belangrijk punt vond de
PvdA ook de glastuinbouw. “De
tuinbouwsector moet gekoesterd worden.” Meerdere fracties
stelden hierover vragen aan de
wethouder. Deze meldde dat dit
punt 20 november op de agenda
staat en dat dan wordt aangegeven binnen welke termijn er
een sluitend zaakvoorstel wordt
gedaan.

GROENLINKS

Het CDA was tevreden over
de begroting en steunt de
plannen van het college om
de raad te vragen een bedrag
van 700.000 euro als budget
op te voeren om de bedrijfsvoering op orde te krijgen.
Wel heeft het CDA twee zorgpunten, namelijk het benutten van economische kansen
om het woon- en leefklimaat
te bevorderen en de dreiging
van een groeiende individuele
nood van mensen die vastlopen.

GroenLinks was wel blij met
de voorstellen voor nieuw
beleid zoals het afschaffen
van Casaron, meer speelruimte en het feit dat Uithoorn
mede-initiatiefnemer is van
Bouwland, een netwerk op
het gebied van duurzaamheid. Gevolgen hiervan zijn:
de
nieuwbouw
Emmaschool, Regenboog en bibliotheek duurzaam bouwen en
met groene daken, warmte
absorberend asfalt op de
omgelegde N201, het nieuwe dorpscentrum duurzaam
gebouwd, zonnepanelen op
de te bouwen huizen in De
Kwakel en energiezuinige
openbare verlichting waarvoor ook een motie werd ingediend, duurzame glastuinbouw aan de Iepenlaan.

Smits

Keimes

Verlaan

Veninga

van Dam

Gasseling

Mollema

Dongelmans

De Boer

Wolffensperger

CDA

Het CDA diende een motie in om
de ondernemersservice te verbeteren, namelijk aansluiten bij
het ondernemersloket in Aalsmeer. Het CDA is blij met de knip
omdat er nu eindelijk een dorpsplein gerealiseerd kan worden
en ziet kansen voor toerisme en
recreatie en wil de Amstel meer
gaan benutten. Het Amstelfront
vanaf het aquaduct bij de Rode
Paal tot aan de Vrouwenakkerse
brug moet aantrekkelijk gemaakt worden. Vraagtekens zet
het CDA bij de ontwikkeling van
het natte be-drijventerrein: “Is dit
niet een handige manier om van
onge-wenste bedrijven af te komen”. Verder wil het CDA weten
hoe het verder moet met het bedrijventerrein en de mogelijkheid
voor woningbouw en diende
een motie in om Amstelgroen
(Thamerpolder tot natuurgebied
met recreatieve bestemming) te
realiseren in 2009. Volgens het
CDA wil men vanuit de kerken en
andere instanties een noodfonds
instellen voor hulp in noodsituaties en diende een motie
om steun te verlenen aan een
dergelijke aanvraag en gaf aan
dat dit ook een gezamenlijke
motie kan zijn van alle fracties.
Toch werd de motie verworpen
door te weinig steun van de andere fracties.

onder water waar gauw overheen gepraat werd. De belangstelling van het
publiek was dus ook niet groot maar dat is niet zo verwonderlijk want een
begrotingsraad is gewoon een lange zit met een hoop papierwerk.
Moties en amendementen waren er echter genoeg, dertien in totaal.

GroenLinks las een gedeelte
van een artikel voor over wethouder Verheijen van de VVD
die aangeeft dat duurzaamheid
alle partijen aangaat, dus nodigt wethouder Jeroen Verheijen uit om samen met het CDA
eens een bezoek te brengen aan
zijn collega en naamgenoot (op
onze kosten, maar dan wel met
de trein). Niet zo tevreden is
GL over de stilstand in de plannen met betrekking tot de bi
bliotheek. Wethouder Monique
Oudshoorn gaf aan dat er nu
twee scenario’s zijn, namelijk
korte en middellange termijn.
Korte termijn is geen andere
locatie en de aanvraag van de
bibliotheek om deze anders
in te richten plus daarbij extra
dienstverlening evenals het idee
van het vestigen van de vrijwilligerscentrale. Op middellange
termijn een locatie eventueel in
het dorpcentrum.
Verder noemde GL het uitblijven
van het accommodatiebeleid,
de prijsvraag voor een woning-

bouwproject, welk openbaar
groen door de buurt in beheer
wordt genomen. Een ander idee
is om een werkplek voor ambtenaren te creëren in Hoofddorp
om het fileleed te voorkomen.
GroenLinks kwam ook met een
motie of in deze gemeente ook
niet een alcoholverkeerscursus
kan worden aangeboden aan
jongeren die hun rijbewijs willen
behalen zoals in Koggenland is
gebeurd en wat zeer succesvol
was.

“Er bereiken ons te vaak geluiden, dat er onvoldoende of onduidelijk wordt gecommuniceerd
over plannen en acties.” Ook het
buurtbeheer kwam aan de orde
en volgens GB zou buurtbeheer
graag flexibeler omgaan met de
beschikbare middelen. GB stelt
voor een deel van het budget te
reserveren voor een volgend jaar
en kwam hiervoor met een motie.
Wat de lokale heffingen betreft
komt GB met de rioolrechten. Er
is te lang gewacht met aanpassing van de rioolrechten en het
gevolg daarvan is een forse verhoging. Dit is ook het geval bij
de afvalstoffenheffing en ook
daarover kwam GB met een
motie. Een duidelijke vraag van
GB was hoe het nu verder gaat
met het accommodatiebeleid.
Wethouder Monique Oudshoorn
meldde dat het dit jaar wordt
vastgesteld. GB zette ook vraagtekens bij het besluit van de
Alderstafel: “Hoe nu verder met
het handhaven en wat wordt de
houding van het college?” Op
10 november was het de Dag
van de Mantelzorg en GB wilde
weten hoeveel mantelzorgers er
eigenlijk in de gemeente zijn en
of het zeker is dat elke mantelzorger een bedrag van maximaal
250 euro krijgt.
Volgens de wethouder staan er
120 mantelzorgers in het be-

stand en krijgen die op 10 november een bloemetje uitgereikt.
Hoe staat het met de verzekering van de vrijwilligers. Hoe
staat het met de bereikbaarheid
van Uithoorn in de komende jaren en verder is GB benieuwd of
na vaststelling van de sportnota
ook inderdaad alle sportverenigingen in gelijke omstandigheden
ook gelijk behandeld worden.

Jaap

Jules

Klaas

Robert

EERLIJK DEMOCRATISCH
UITHOORN
Als laatste kwam de nieuwe
fractie Eerlijk Democratische
Uithoorn (EDU) van Ananda
van den Aardweg-Hakfoort.
Deze vroeg zich af wat de
overwinning
van
Barack
Obama voor ons tot gevolg
heeft. Wat de ambities betreft
vraagt deze fractie zich af of
men in staat is deze ambities
ten uitvoer te brengen of dat
het verstandiger is om prioriteiten te stellen mede vanwege het probleem met de
personele capaciteit. “Soms
moeten wij als raad van de
gebaande en uitgestippelde
paden afwijken om tot een
beter resultaat te komen en
niet te statisch omgaan met
cijfers, jaartallen en vooruitbedachte strategieën.”
Bij stemming bleek dat de twee
amendementen en de elf moties
geen van alle een meerderheid
van stemmen kregen. Dat had
ook te maken met het feit dat
vele moties overbodig zijn omdat er al maatregelen voor die
bepaalde punten zijn of worden
ondernomen.
Ananda v/d Aardweg-Hakfoort

Carlien

Ria
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BEGROTING DE RONDE VENEN
BBegroting
egroting gemeente De Ronde Venen goedgekeurd, maar vraag niet hoe...

NA RUIM NEGEN UUR VERGADEREN, NOUJA... VERGADEREN...!
Door Nel van der Pol
De Ronde Venen – Het was werkelijk ongelofelijk wat
er donderdag jl. allemaal gebeurde in de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen. De belangrijkste vergadering van het jaar. De begrotingsvergadering. Om 16.00 uur werd de vergadering geopend en
u zult het bijna niet geloven, maar om 5 minuten over
half twee in de nacht, kon de voorzitter van de raad
mededelen dat de begroting met algemene stemmen
was goedgekeurd en kon de vergadering worden gesloten. Ruim negen en een half uur was er voor nodig.
En als je nu denkt dat het echt over de inhoud van de begroting ging? helemaal niet. Meer dan driekwart had niets,
maar dan ook niets met de inhoud van deze begroting te
maken. Alle raadsleden en dan ook niemand uitgezonderd
maakte zich druk over allerlei zaken, maar die hoorde gewoon niet in de begrotingsvergadering thuis.
Bij een begroting houden alle fracties Algemene Beschouwingen. Die hadden ze al weken van tevoren ingediend. Ze
hadden al uitgebreid in diverse kranten gestaan. De technische beantwoording was al schriftelijk door het college
afgehandeld.
Korte inhoud
Er was afgesproken dat alle fracties (8), de Algemene Beschouwingen, ondanks het feit dat ze
al in diverse kranten hadden gestaan, in het kort
zouden worden voorgelezen in de vergadering,
dit om het voor het aanwezige publiek ‘ te laten
weten’ waar de raad het over ging hebben. Elke
fractie kreeg daar 5 minuten voor. Vijf maal acht,
dat is veertig minuten, zou je zeggen. Maar nee,
dat werd al ruim een uur. En dan vraag je je af,
voor welk publiek werd dit herhaalt. De zaal was
zo goed als leeg. Belangstellenden waren er wel,
maar dan ambtenaren en leden van de diverse
fracties, wel die zijn politiek geïnteresseerd, die
wisten de inhoud van die Algemene Beschouwingen. Conclusie: het eerste uur werd al onnodig
volgepraat. Hierna kon het college antwoorden
op de Algemene Beschouwingen. Ieder collegelid
kreeg hiervoor een kwartier.
Het college hield zich hier aardig aan en omstreeks
zes uur werd er een maaltijd opgediend waarbij
men direct kon bespreken of de antwoorden van
het college de nodige reacties nodig had.
Maaltijd
Na de maaltijd begon het langdurige feest. Of het nu kwam
doordat er wijn werd geschonken bij de maaltijd, we weten
het niet, maar de discussies werden lang, eindeloos en er
was niet echt meer een vergadering aan de gang. Iedereen
was het aan het woord. Bijna niemand kreeg de kans om
aan het woord te blijven. Steeds was er wel weer een fractielid van een andere partij die zonodig iets wilde zeggen. En
in plaats dat dit even kort is, zoals dat hoort, liet de voorzitter
toe dat het soms hele toespraken werden.
Vooral de fractievoorzitter van het CDA Jan van Loo was in
de weer deze avond. Ik denk dat als je de band terugluistert
hij alleen al, deze avond twee uur aan het woord is geweest.
En als je nu vraagt is er echt iets uit gekomen uit deze ellenlange vergadering, buiten het feit dat in drie minuten tijd de
begroting werd goedgekeurd, nee niet echt iets nieuws. Klok
kijken kon ook niemand meer, want werd er een schorsing
gevraagd en die zou een half uur duren, dan werd het een
uur. Zou het een kwartier zijn werd het een half uur. Werd
het drie kwartier werd het bijna anderhalf uur. Het was verschrikkelijk. Er zat geen lijn meer in.
Moties/Amendementen
Er werden zo’n twintig moties en amendementen ingediend.
Dat was helemaal een ramp. Hoe vaak hiervoor niet geschorst is. Hoe vaak een motie of amendement deze avond/
nacht niet is herschreven.
Onze complimenten aan de bodes die deze lange uren
steeds weer moties moesten kopiëren, uitdelen, weer
opnieuw moest kopiëren en ronddelen. Hele bossen
aan papier is er deze avond/nacht gebruikt. En zijn het
nu zinvolle moties en amendementen? Van de 20 werden er uiteindelijk 14 of overgenomen door het college
of door de meerderheid van de raad aangenomen.
Maar om nu te schrijven, er is nieuws... de raad heeft
beslist tot... nee, helaas. Het was voor iedereen vermoeiend, langdradig en nu en dan zelfs vervelend. Had
ik maar een vak geleerd...

Beantwoording vragen van de raad
door burgemeester Burgman:

Ik doe wat de raad me
opdraagt te doen”
Burgemeester Marianne Burgman had het niet makkelijk de begrotingsavond. De meeste kritiek kreeg zij te verwerken over haar
inbreng bij de bemiddelingsplannen van de Rijksoverheid. Vooral
Ronde Venen Belang en Gemeente Belangen vielen wat dat betreft
over haar heen. De fractievoorzitter van RVB wordt in de wandelgangen al Anco Herindeling genoemd. Ook de begrotingavond was
dat zijn hoofdpunt: “ Nu de herindeling op de tocht staat wordt het
weer tijd om het vizier te richten op de problemen en de projecten
in onze gemeente. Vanaf nu hoeft in raadsvoorstellen niet meer
gerept te worden over herindeling en kan het apparaat zich weer
volledig richten op het werk voor deze gemeente.

gewijzigd tot er uiteindelijk een motie overbleef waar niets waardevols instond. In de eerste motie stond: Verzoekt het college de provincie Utrecht
mede te delen dat de gemeente De Ronde Venen oip geen enkele wijze
zal meewerken aan de uitwerking van plannen zonder dat er voldoende
draagvlak onder de inwoners is bereikt. en tevens de provincie mee te
delen dat de gemeente zich in de materie Groot Mijdrecht Noord enkel
zal inzetten voor de belangenbehartiging van de inwoners en niet als
verlengstuk van de naaste overheden wil en zal optreden, tenzij dit op
grond van de wet verplicht is”.
Wethouder Lambregts was er niet blij mee. Vreemd ook dat haar eigen
fractie het CDA met zo’n motie komt. Dat geeft toch aan dat er niet veel
vertrouwen is in “hun” wethouder. Ze zei dan ook: “ Ik vind dit een hele
lastige. De rol die u mij heeft gegeven is dat ik de belangen van de bewoners moet behartigen. Dat doe ik ook voor de volle 100%. Het plan is van
GS en ligt op ons bordje. Als u een signaal wil geven oké. Als u ons dit
opdraagt wordt het wel erg moeilijk”, aldus de wethouder.

Veranderd

De motie werd veranderd, weer veranderd en uiteindelijk na een uur heen
en weer geloop, in achterkamertjes vergaderen bleef dit over van de moOndertussen gaat onze fractie en die van Gemeente Belangen voort in tie: “ Verzoek het college de provincie
de strijd om de herindeling definitief de nek om te draaien en de echte mede te delen dat de gemeente De Rondemocratie te herstellen. Wij gaan door met verder vooruitkijken, geen de Venen in beginsel niet wenst mee te
herindeling maar doorgaan met onze gemeente”, aldus Ronde Venen Be- werken aan de uitvoering van een gekozen strategie voor Groot Mijdrecht indien
lang.
er niet alles aan is gedaan om voldoende
draagvlak te bereiken onder de inwoners
Schadelijk
De fractie van Gemeente Belangen ging nog harder te keer over de her- van het gebied. en dat de gemeente zich
indeling en geeft in alles de burgemeester de schuld. Zij krijgt in deze de zal inzetten voor de belangen van de inzwarte piet toebedeeld. Wat de fractievoorzitter Bert van Broekhuijsen woners in het gebied onafhankelijk van
dan ook zei loog er niet om: “ De plots uit de lucht vallende herindeling de uitvoering van de strategie van de
bleek al door ons college met de provincie besproken, voordat de raag provincie”.
er ook maar iets over had gezegd. Er zijn zelfs brieven uitgegaan die niet
door de raad zijn gesanctioneerd. De zienswijze over de variant bleek De wethouder bleef er niet blij mee:
al bij de provincie te liggen voordat de raad een zienswijze had vastge- “ Ik heb geen behoefte aan krukken”,
steld. Nu de ministerraad het draagvlak in twijfel trekt en daarmee het zo zei zij, “ ik kan het uitstekend zelf.
onvermijdelijke, is toch de conclusie te trekken dat de raad op basis van Ik ontraad u deze motie”. De fractie
een drogreden met de herindeling heeft ingestemd. Gemeente Belangen van Ronde Venen Belang ging niet
vindt de rol van de burgemeester in dit herindelingproces heel kwalijk en meer mee met deze motie: “ Zo heeft
schadelijk voor het vertrouwen van de inwoners in de politiek. Over haar hij geen enkele inhoud meer”. Houfunctioneren zijn wij absoluut niet te spreken. Wij dienen dan ook een mes van D66 zei wat andere dachten:
“ Het lijkt wel een motie van wantroumotie van diepe treurnis in.
wen tegen de eigen wethouder”.
Hij bleef toch gehandhaafd en met 11
Kokend
De burgemeester bleef uiterlijk kalm, maar je zag dat ze, terecht inwendig voor en 10 tegen werd hij toch aankookte: “ Wij werpen deze motie verre van zich. Wij doen wat de raad ons genomen
opdraagt en alles wat wij hierover binnenkrijgen sturen wij door naar u
de raad. Voor mij is de kous af. Ik ga hier nu verder op in, anders zeg ik
Beantwoording vragen van de raad door
dingen waar ik later spijt van krijg”, aldus de burgemeester.
Zij kreeg steun van diverse fracties: Cees Houmes van D66 begreep niet wethouder Roosendaal
waar Gemeente Belangen de aanleiding vond om zoiets te doen. Hendrik
Palm, fractie voorzitter van de Christen Unie/SGP nam afstand van deze
motie, Toon van der Meer van VVW vond dit wel een erg zwaar middel.
Rob Blans fractievoorzitter van de VVD vond het treurig dat zoiets werd
ingediend. De opmerkingen van twee coalitie partijen en dan die van hun
fractievoorzitters waren dubieus.
Ze gingen niet mee met de motie
maar toch: Anco Goldhoorn RVB:
“ Er moet ook zorgvuldiger worden
Van alle onderwerpen van wethouder Roosendaal hebben we de
omgegaan met informatie”. Jan van
woningbouw eruit gepikt. De wethouder; ‘ Ik maak met name over
Loo: “ Ik kan de argumenten wel
de voortgang van onze woningbouwprojecten. Op dit moment
begrijpen, maar vindt deze motie
wordt er niet gebouwd, in elk geval geen gemeentelijke projecten
slecht onderbouwd en te weinig arvan betekenis. In onze plannen staan er heel wat: Estafette project,
gumenten bevatten”.
Westerheul 4 en Marickenzijde. De oplevering van deze projecten
Gerard Verlaan van het CDA nam
staat op, na 2010. Maar er is wel degelijk wat gebeurd. Wickelhof
het voor de volle 100% op voor zijn
2 is opgeleverd, Kerkelanden en de Zonnehoek in Wilnis.
voorzitter en zei recht uit zijn hart
tegen Bert van Broekhuijsen: “ ResBlijft het feit dat de andere projecten vertragen. Westerheul 4 wordt verpect moet je verdienen. U verdiend
traagd doordat er bezwaar is aangetekend tegen het bouwrijp maken en
dat niet. Het papier waarop deze
dat ook is gehonoreerd. Ik kan u echter verzekeren dat we er alles aan
motie is ingediend is nog te slecht
doen om zo snel mogelijk tot realisatie over te gaan. Dit alles heeft echter
om te gebruiken voor toiletpapier”.
wel tot gevolg dat mensen die willen starten op de woningmarkt lager
De motie werd verworpen, maar erg
moeten wachten”, aldus de wethouder.
veel steun kreeg de burgemeester
niet van de coalitiegenoten.
Niet reageert
En hiermee raakte de wethouder een zeer gevoelige snaar bij het raadslid
Youssef Rasnabe van Gemeente Belangen: “ De rode lijn uit onze algeBeantwoording vragen van de raad door
mene beschouwingen wordt bevestigd door dit college en dat is namelijk
dat dit college niet reageert op essentiële punten die niet zijn uitgevoerd.
wethouder Lambregts:
Wethouder Roosendaal is totaal niet ingegaan op onze kritiek punten op
zijn beleid. In 2006 hebben wij al een actieplan ingediend. Dit werd met
open armen ondervangen en zou nader worden uitgewerkt. Echter wij
hebben nog nooit een enkele formele of informele reactie gehad op een
verdere uitwerking van het plan. Sterker nog, het hele plan was bij velen
betrokken ambtenaren niet eens bekend. Gaat het college zo om met een
partij die innovatief wil meedenken over het beleid ten aanzien van zo’,
Een van de belangrijkste punten uit de portefeuille van wethouder Ingrid essentieel onderwerp?
Lambergts was donderdagavond wel Polder Groot Mijdrecht. De wethouder: “ Gedeputeerde Staten hebben op 28 oktober jl. besloten dat Wij zijn nog steeds van mening dat het starteronderzoek veel te laat is
geen van de zes strategieën de problemen in de polder kan oplossen. gehouden en dat de berichtgeving over dit onderzoek misleidend is geEr komt een nieuwe, zevende variant. Vorige week vrijdagavond heeft weest door te stellen dat jongeren tevreden zouden zijn over hun huidige
de verantwoordelijk gedeputeerde Binnenkamp dit nieuwe plan aan de woonsituatie. Dit onderzoek had ons inziens in het begin van de ambtsbelanghebbende voorgelegd. Belangrijk was dat hij de belanghebbende periode gehouden moeten worden om zodoende als feitelijke basis te
vertelde dat deze zevende variant samen met hen zou worden uitgewerkt. fungeren voor het beleid van de komende 3 jaar en nu na 3 jaar pas wordt
gehouden. Wij vinden dit onbegrijpelijk”, aldus Rasnabe.
De bewoners waren verheugd en gingen tevreden huiswaarts.
Helaas ziet de wereld er inmiddels heel anders uit. Zoals de heer Binne- “Vorig jaar hebben wij een motie ingediend voor het organiseren van een
kamp reeds via een radio interview heeft toegegeven heeft hij dinsdag in starterstag om zodoende betrokken partijen elkaar te laten ontmoeten
een persgesprek ten onrechte de indruk gewekt dat hij een concreet plan en initiatieven te ontplooien en eventuele draagkracht bij de doelgroep
in zijn zak heeft en nu al weet waar landbouw blijft en waar natuur komt. te meten en te creëren. Wij hadden een duidelijke deadline gesteld. Er is
Hij heeft inmiddels nogmaals benadrukt dat, dat niet het geval is en dat echter niets georganiseerd”, aldus Rasnabe
de begrenzing nog samen met de bewoners wordt onderzocht.
Wethouder
Roosendaal was het niet mee
Emoties
Rasnabe eens: “ Ik heb
Ik hoopte dat hiermee de kou uit de lucht zou zijn. Maar helaas, niets is
al zoveel over de prominder waar. Begrijpelijker wijs hebben de persuitspraken van de heer
blemen van de starters
Binnenkamp een hoop emoties losgemaakt bij de polderbewoners en
gepraat. Het heeft mij
inmiddels ligt er een brief van hen waarin zij het vertrouwen in de heer
altijd
na aan het hart
Binnenkamp als projectgedeputeerde opzeggen.
gelegen, dat ik bijna
Het college betreurt deze gang van zaken bijzonder en spreekt de hoop
geen starter meer kan
uit dat de bewoners hun reactie willen heroverwegen. Nu meewerken aan
zien. Ik heb het ook rehet opstellen van deze zevende variant is in onze optiek de enige manier
gelmatig teruggekopom op korte termijn een einde te maken aan de zenuwslopende onzekerpeld naar Gemeente
heid en voor langere periode de rust in de polder te laten terugkeren.
Belangen. Ik heb ook
Ik ben er echt van overtuigd dat nu actief meewerken, voor de bewoners
wel degelijk een starde enige en misschien wel de laatste mogelijkheid is om echt invloed te
teravond willen organihebben op de toekomstige inrichting van de polder. Anders wordt er over
seren, maar toen deed
hen beslist”, aldus de wethouder.
de RABO bank het net.
Geloof me, we doen
Weinig vertrouwen
echt ons best Ik kan
De coalitie partijen het CDA, RVB en VVD diende hierover een motie in.
echter geen ijzer met
Deze motie werd echter in de loop van de avond/nacht tot vier keer toe
handen breken”.

“Ik maak me zorgen over
de voorgang van onze
woningbouwprojecten”

”Helaas geven uitspraken
gedeputeerde veel onrust
in de polder”
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BEGROTING DE RONDE VENEN
BBegroting
egroting gemeente De Ronde Venen goedgekeurd, maar vraag niet hoe...

NA RUIM NEGEN UUR VERGADEREN, NOUJA... VERGADEREN...!
Antwoorden op vragen van de raad door
wethouder van Breukelen

” Deelnemers willen dat
Cultuurhuis alleen
voor Mijdrecht is”
Ook van wethouder van Breukelen zijn portefeuille nemen we een
onderwerp en wel de plannen om te komen tot een nieuw Cultuurhuis. Er wordt al heel lang over gesproken, maar er staat nog niets
echt op papier. Alle fracties hadden ook dit onderwerp wel in hun
Algemene Beschouwingen aangehaald. De wethouder:

Beantwoording vragen van de raad door
wethouder Dekker

“Het ziet er naar uit dat
aquaduct toch vierbaans
wordt”

“ Het plan van aanpak zal medio januari klaar zijn en in de raad worden
besproken. Als alles dan goed verloopt zal eind 2009 het plan besluit
klaar kunnen zijn. De grootste hobbel is de grond. De raad heeft aangegeven dat het Cultuurhuis in de stationslocatie moet komen. De grond
daar is niet in onze handen. We zijn nog steeds in onderhandeling met de
NS die grondeigenaar is.

De fractie van de Combinatie zoekt naar
verbetering van vergaderen

Ook van wethouder Dekker pikken we een onderwerp en wel de
omlegging van de N201 en de daarbij behorende aanleg van een
twee of vierbaans aquaduct, het wel of niet strekken van de bocht
N201 bij Liefkeshoek en een wel of niet verdiepte aanleg N201
Vinkeveen. Ieder fractie had er wel wat over in haar Algemene Beschouwingen.
Wethouder Dekker:
“ De projecten Strekken bocht N201 Liefkeshoek en Verdiepte
aanleg N201 zijn beide onderdeel van het coalitieprogramma
en opgenomen in de programmabegroting 2009 en voorgaande jaren met als doel om deze projecten te realiseren. De afgelopen jaren heeft met grote regelmaat overleg plaatsgevonden met de provincie over deze projecten met als gevolg dat
er een onduidelijke opstelling is van de provincie. De provincie was het afgelopen jaar zeer wisselend in haar uitspraken.
Eerst waren ze zeer terughoudend.
Hierna werden ze positief en nu in augustus blijkt weer dat ze
er negatief over denken.
Ook hebben GS dit voorjaar een standpunt ingenomen over
de omlegging van N201 bij Amstelhoek inzake het aquaduct.
Daarbij is toen een definitief besluit genomen dat het aquaduct een twee baansweg zou worden. Dit omdat de provincie
Utrecht had uitgerekend dat er tot zo 2035 geen verkeersproblemen te verwachten waren op het Utrechtse deel van de
N201.

Vierbaans

” Vernieuwend besturen,
beter vergaderen:
me hoela”
Wie worden de ‘ bewoners’ van dit cultuurhuis? Wel in ieder geval de
huidige huurders van het Prinsenhuis en natuurlijk de Baat. We zijn met
hen allen in gesprek. Tevens zijn we nog steeds in gesprek met Westhoek
Wonen in verband met de financiering van het geheel.
Op de vraag of we in het cultuurhuis ook een theater maken is nog niet
beslist. Wel is duidelijk dat het Cultuurhuis een puur Mijdrechtse aangelegenheid moet worden. De ‘ bewoners’ van het Prinsenhuis willen kosten
wat het in Mijdrecht blijven”, aldus wethouder Van Breukelen.
“Het Prinsenhuis wordt namelijk verkocht aan Westhoek Wonen en de
huurders zullen (tijdelijk) elders moeten worden ondergebracht. Heel
duidelijk is nu al dat ze pertinent niet naar de Willisstee of de Boei willen.
Ze zijn Mijdrechtse instellingen en willen in Mijdrecht gevestigd blijven”.

Kort geleden is het coalitieakkoord van het nieuwe college van GS vastgesteld en wat schets onze verbazing, daarin staat dat de mening van
het college is dat de aanleg van het aquaduct in de N201 vierbaans moet
worden en dat een studie wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid. Tevens
wordt opnieuw onderzocht naar de haalbaarheid, nut en noodzaak van
het zgn. rechtdoor tracé.
Deze beleidswijzing van de provincie is zo recent, dat het ons nog niet is
gelukt om duidelijkheid te krijgen over de betekenis van deze alinea in
het coalitieakkoord. Het is ons dan ook nog onduidelijk wat het betekent
voor de verschillende projecten van de N201. Nadat deze duidelijkheid is
verkregen, zullen wij in overleg met de raad een gemeentelijk standpunt Willisstee
innemen”, aldus Dekker.
Dit ging de VVD fractie toch te ver: “ Dat kunnen ze nu wel willen, maar
wat niet kan, kan niet. Wij stellen voor om hen zolang onder te brengen
De fractie van de VVD vroeg zich af of het strekken van de bocht nog wel in de Willisstee of de Boei. Zij hadden hiervoor een amendement. Ook de
zinvol was en diende een amendement in: “ De huidige bocht in de N201 Christen Unie/SGP had over het Cultuurhuis een motie. Deze werden uitbij Liefkeshoek levert nauwelijks enige stagnatie op bij het doorgaande eindelijk bij elkaar gevoegd en zo ontstond de volgende motie die met 16
verkeer op de provinciale weg. Het strekken van de bocht levert de auto- stemmen voor en 5 tegen werd aangenomen: Overwegende dat: de raad
mobilist dus nauwelijks enig voordeel. De vraag is dan ook welk probleem op 22 mei jl. stationslocatie Mijdrecht heeft aangewezen als toekomstige
er met het strekken van de bocht wordt opgelost. De investering in geld locatie voor het cultuurhuis. Nu blijkt dat de realisatie op deze locatie op
en uren van dit project kan beter worden gebruikt voor andere problemen voorhand de financiële optimalisatie mogelijkheden beperkt besluit: niet
betreffende de N201, zoals de ondertunneling van Vinkeveen; dit project langer uitsluitend vast te houden aan de stationslocatie als voorkeursloheeft naar onze mening veel meer prioriteit. Conclusie: Er is nauwelijks catie voor het cultuurhuis, maar ook de Willisstee en de zwembadlocatie
een probleem, de gemeente De Ronde Venen moet het project financie- Blijdrecht mee te nemen in het onderzoek.
ren met behulp van woningbouw, waarvoor eigenlijk geen draagvlak is”. Daarbij in een overzicht de benodigde investeringen en exploitatielasten
Dit amendement werd aangenomen met 15 voor en zes tegen.
weergeven per locatie om een vergelijking te maken”.

De fractie van de Combinatie verwoorden, heeft blijkbaar
een vooruitziende blik. Nog voordat bekend was dat de begrotingsvergadering van gemeente De Ronde Venen zou
uitlopen tot een negen en een half uur durende vergadering vertelde hun fractie voorzitter bij aanvang van de vergadering al het volgende:
“Allereerst opnieuw kritiek op de wijze waarop wij vergaderen; ook deze begrotingsvergadering, waarbij de
raad – overigens zonder overleg met die raad – nu als
een snoepje om het kind stil te houden, vijf minuten
spreektijd krijgt toebedeeld. Het is en blijft voor de
raad, voor eventueel belangstellende en pers hetzelfde, naatje pet! De voorbereidingsgroep het presidium
blijkt niet in staat goede ideeën voor beter vergaderen
aan de raad voor te leggen”.
Daarna somde hij wat onderwerpen op en eindigde met de
woorden: “ Mijn vijf minuten zijn op. Ik stop dus maar en mag
straks braaf gaan luisteren naar de reacties van het college op
onze schriftelijke Algemene Beschouwingen waarover zij al meer
dan een week heeft kunnen broeden. Vervolgens krijgen wij drie
kwartier om te eten, voor fractieberaad, om reacties op stellen,
om de inbreng van andere te beoordelen, om eventueel zelf moties te maken en om desgewenst overleg met andere te hebben.
Dat alles in drie kwartier? Vernieuwd besturen, beter vergaderen,
me hoela! Dit en velen andere dingen moet toch beter kunnen!”,
aldus Doeze.
Wel negen en een half uur later bleek dat hij helemaal
gelijk heeft. Het werkt niet....

Motie

De Christen Unie/SGP bracht nog een motie in over hetzelfde onderwerp:
Verzoek het college op korte termijn uiterlijk januari 2009, een plan van
aanpak aan de raad voor te leggen voor de opstelling van een integrale
gemeentelijke visie op de N201 op Rondeveens grondgebied”. Ook de
motie werd aangenomen met 17 voor en 7 tegen
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Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn - Zaterdag jl. zijn er judoexamens bij Judoschool Blaauw
afgenomen. Er hadden zich voor dit
examen 18 kandidaten opgegeven.
De zaal werd bevolkt door ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de verrichtingen wilden
gadeslaan.
De judoka’s lieten aan de examencommissie uitgebreid zien wat zij

geleerd hadden aan judoworpen en
grondtechnieken. De examencommisie, bestaande uit David Siebeler,
Ronald Oussoren, Thomas van Emden en Edwin Blaauw was van mening dat het judo op een goed peil
lag. Na ongeveer anderhalfuur konden de volgende uitslagen bekend
gemaakt worden.
Gele slip, 6e Kyu

Bart de Vree, Ilja Gogolenko, Jet
Saadat, Joy van Oostveen, Karan
Sankatsing, Leon Braacx, Max Dorlandt, Milou van Oostveen, Morvan Spaargaren, Roald Sack, Simon
Duijn, Thijs Wijfjes, Tom Prager, Verena Ratterman, Yordi Paul
Gele band, 5e Kyu
Bart van Heijningen, Sven Schouten,
Vincent Zeeman

Foto: vlnr: staand: Inez, Valerie, Kim, Justien, June, Maartje, coach Kitty, Mirthe. Liggend: Layla, Brett.

Handbal

KDO C3 verliest na goede start

Weer overwinning voor
Legmeervogels D2
Uithoorn - Het gaat goed met de
D2 –pupillen van Legmeervogels .
Na een valse start met een nederlaag tegen RKAVIC in de competitie
, werd vervolgens twee keer gewonnen en werd vorige week koploper
Amstelveen Heemraad in eigen huis
op een gelijkspel gehouden. Afgelopen zaterdag werd op sportpark
Randhoorn de D2 van F.C. Abcoude aan de zegekar gebonden. De
spelers van de jonge coaches Tom
Verhoek ( 18 ) en Mels Bos ( 19 )

probeerden direct vanaf het eerste
fluitsignaal de gasten uit het forensendorp hun wil op te leggen.
Dit resulteerde in een riante reeks
kansen, die helaas geen van allen
werden benut. Aan de andere kant
moest Legmeervogels uiterst attent
zijn op de snelle uitvallen van de
spitsen van Abcoude. Kort voor rust
wist aanvaller Daan Duizendstra de
ban te breken , uit een splijtende
pass van Carlo van Andel scoorde

hij de 1-0 . In de tweede helft hielden de teams elkaar meer in balans. Legmeervogels wist niet meer
te scoren, en de uiteindelijke `Man
of the Match `, keeper Lorenzo Gerritse verrichtte nog een paar prima
reddingen.
Wie dit energieke, jonge team met
eigen ogen aan het werk wil zien is
op zaterdag 22 november op sportpark de Randhoorn om 9.30 uur
welkom bij de wedstrijd tegen Sporting Martinus .

De Kwakel - De meisjes C3 van
KDO heeft afgelopen zaterdag niet
kunnen winnen van HSV uit De
Hoef. In de sporthal in Zevenhoven
werd het 13-5 voor HSV. In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op, maar naar mate de wedstrijd
vorderde bleek HSV te sterk.
In de eerste helft duurt het lang
voordat de score wordt geopend.
Justien en June proberen het een
paar keer door op doel te schieten,
maar de bal wil er nog niet in. KDO
komt na vijf minuten als eerste op
voorsprong door een mooi doelpunt
van Justien vanaf de opbouw. Gelijk
de volgende aanval scoort HSV.
HSV loopt uit
De wedstrijd gaat gelijk op, totdat

HSV met 4-2 op voorsprong komt.
Brett en Justien schieten vanaf dan
een aantal keer op het doel van
HSV, maar te gehaast dus ze gaan
er niet in. June wacht haar kans
af en scoort nog wel een verrassend doelpunt vanaf de cirkel. HSV
scoort echter veel meer, ondanks
goed keeperswerk van Kim, en staat
daarom op een flinke voorsprong in
de rust (7-3).
In de tweede helft staat Mirthe op
doel, en wat doet ze dat goed ondanks dat ze bijna nooit op doel
staat! Vooral één grote meid van
HSV scoort de tegendoelpunten, ze
kon erg goed en hard schieten. Helaas lukt het KDO niet om veel meer
te scoren dan in de eerste helft. Al-

leen Maartje en Brett weten het doel
nog een keer te vinden. De eindstand was 13-5 voor HSV. Volgende week zaterdag speelt de C3 om
12.20 uur thuis in de KDO-hal tegen Havas.
Mini’s gezocht
KDO handbal heeft meisjesteams
in alle leeftijden, vanaf 5 jaar ben je
welkom. Vooral de Mini’s van KDO
(5 t/m 7 jaar) zouden het erg leuk
vinden als er nog meer kinderen
van hun leeftijd komen handballen.
Je mag vier keer gratis meetrainen.
Daarna hoef je pas te beslissen of je
op handbal komt.
Voor meer informatie kun je bellen
met Carla Kas, 0297-568869 of kijk
op www.kdo.nl.

Eerste cheque nieuwbouw
KDO is binnen
De Kwakel - Afgelopen zondag
vond bij Party- en Businesscentrum
Leenders het eerste initiatief plaats
om extra geld in te zamelen voor de
nieuwbouwplannen van sportvereniging KDO. Speciaal voor deze
gelegenheid had Ad Bocxe een fantastisch menu samengesteld. Samen met Wijn aan de Aemstel had
hij wijnen geselecteerd die naadloos aansloten op de gerechten.
Leenders heeft haar belofte ‘tickle your senses’ weer waargemaakt.
In een ongedwongen sfeer hebben
meer dan 50 deelnemers genoten
van het diner en bijpassend wijnarrangement.
De opbrengst van deze actie bedroeg € 1.700,- en werd persoonlijk door Ad Bocxe aan Peter Oudshoorn van KDO overhandigd. De
bouwactiviteiten van KDO starten in

de loop van 2009 en er staan meer
projecten op stapel om extra geld in
te zamelen.De eerstvolgende activiteit is over ruim 2 weken gepland.

Op zondag 30 november wordt er
op het KDO complex een feest georganiseerd voor jong en oud met
‘Bouwers’ als thema.

Op de foto de mannen van de E5: Yaron Esteva, Toine Bartels, Rivaldo Vermeij, Steffan de Vries, Silvano Misseyer, Bram
Visser, Marijn Zethof, Joris Lek, Sam Klijn en Menno Smit met hun Coaches Mick en Johan.

ZAMI zorgt wederom
goed voor KDO-pupillen

Sponsoren steken KDO3
in het nieuw
De Kwakel - Sinds afgelopen weekend lopen de 19 spelers van KDO3
er weer netjes bij. Als eerste team
van KDO spelen zij nu met de nieuwe kledinglijn met daarop het nieuwe logo van de club. Zij hebben dit
kunnen realiseren met de medewerking van 3 sponsoren te weten

E-Markt Schalkwijk en Assurantieen Adviescentrum Oosterveer B.V.
uit de Kwakel voor de kleding en
ENK software uit Uitgeest voor de
tassen.
Het vriendenteam staat momenteel
in de middenmoot maar verwacht
dit jaar in de top 3 te eindigen. Ver-

sterkingen op meerdere posities dit
jaar moeten dit mede gaan realiseren.
Met een zwaarbevochten 1-1 gelijkspel dit weekend uit bij de huidige
nummer 2 van de competitie lijkt dit
tot de mogelijkheden te behoren.

De Kwakel - De ZAterdagMIddagselectie van KDO heeft weer een
pupillenteam voorzien van nieuwe
kleding. Dit keer was de E-5 aan de
beurt. Zij ontvingen uit handen van
Ronald Vermeij een schitterend trainingsjack voorzien van nummers en
natuurlijk het nieuwe KDO logo.
ZAMI probeert door het sponsoren

van talentvolle jeugd zoveel mogelijk het voortbestaan van de zaterdagmiddagafdeling veilig te stellen.
De kreet: wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst, gaat dan ook zeker op
voor de mannen van ZAMI! Deze
sponsoring wordt financieel mede
mogelijk gemaakt door de zeer succesvolle ballensponsor-aktie.

De nieuwe jacks hadden direct een
positief effect op de resultaten want
na weken van verlies werd er nu gelijk gespeeld tegen Pancratius. In
een bloedstollend duel werd het 44.
Na de wedstrijd zong de E5 uit volle
borst;ZAMI bedankt, ZAMI bedankt,
ZAMI, ZAMI, ZAMI bedankt........

Legmeervogels E5 bezig met
opmars in de competitie
Uithoorn - Met de stand tot en met
8 november in de competitie staat
LMV E5 op de 4e plaats. Niet slecht,
als je bedenkt dat zij 4 weken geleden nog op de 7e plaats stonden. In
de wedstrijd op 1 november j.l. tegen Pancratius, toenmalig koploper,
lieten zij zien over voldoende kwaliteiten te beschikken om flink te kunnen opschuiven. En met een wedstrijd voor de boeg tegen de nieuwe
koploper (Roda ’23 E6) diende LMV
E5 deze zaterdag voluit te gaan tegen NFC Brommer E3.
En dat hebben ze gedaan. Vanaf de
eerste tot de laatste minuut geteld
heeft NFC slecht twee maal het doel
van LMV kunnen naderen, het initiatief aan LMV overlatend.
In de eerste minuut nota bene wist
Deniz Gijsel, rechtsvoor, een prachtige voorzet te plaatsen, welke helaas
niet werd benut door Jimme Karsten, linksvoor. De kansen tot scoren namen hand over hand toe en
een eerste score kon niet lang uit-

blijven. Binnen 10 minuten scoorde
Lars Veenhof, spits, tweemaal, ondanks een voortslepende knieblessure. Zoals eerder voorspeld, kunnen deze drie voorhoeders zorgen
voor meer spektakel, zolang ze er
maar voor zorgen tot goed samenspel te blijven komen. Jimme, die
deze wedstrijd ook scoorde, kan absoluut tot hoger prestaties komen,
als hij maar zorgt voor een flinke
training van het linkerbeen.
In de tweede helft werd het goede
positiespel van de 1e helft niet goed
doorgezet. En ondanks dat met een
voorsprong van 5 – 0 de tweede helft
werd aangevangen, was het mooie
spel verdwenen. Enkele acties van
Ramon Koch, linksback, wisten
de wedstrijd wat op te fleuren. Hij
scoorde in de eerste helft eenmaal,
maar in de tweede helft zelfs driemaal en in twee gevallen waren het
beauties van goals. Gecombineerd
met uitstekende acties langs de linkerlijn, verdedigend, maar ook op-

bouwend, verdiend deze speler en
compliment van de eerst orde. Ook
Lars Veenhof (scoorde deze wedstrijd vier maal) en de technisch
goed spelende Deniz Gijsel lieten bij
vlagen goed spel zien.
Ruimte
Niet alleen de inzet van LMV zorgde
echter voor de vele mogelijkheden
en hoge score, maar ook de ruimte die werd geboden door NFC. Ondanks de goede einduitslag (9 – 0),
moet niet onvermeld blijven dat de
jongens van LMV vaak onvoldoende
tijdig passte, niet goed genoeg verdedigde en soms zelfs gewoon bleven wachten tot de tegenstander de
bal dicht genoeg in de buurt manoevreerde om dan eindelijk maar
eens tot actie over te gaan. Juist die
absolute minpunten kunnen er bij
een sterkere tegenstander voor zorgen, dat ze de wedstrijd uit handen
geven. Hier ligt nog een schone taak
voor de trainers Richard Spit en Robert Karsten.
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De gemeente Uithoorn en de inwoners
van Uithoorn werken samen aan De Wet
maatschappelijke ondersteuning. We nodigen
inwoners uit om met ons mee te denken. Wij
als gemeente werken achter de schermen aan
verbeteringen en kijken naar welke partijen wel
of niet moeten samenwerken om een nog beter
product te leveren. Heel belangrijk hierbij is, dat
we de goede stappen zetten.

Het Loket WWZ is daar een mooi voorbeeld
van. We willen niet dat inwoners die begeleiding
of hulp nodig hebben, van het kastje naar de
muur worden gestuurd. Ze kunnen bij het loket
op één plek terecht met hun zorgvragen. Daar
worden ze goed geholpen. Dat blijkt uit het
tevredenheidonderzoek dat we dit jaar hielden.
Een ander voorbeeld is de Wmo-raad. Deze is nu
een paar maanden bezig. Vanaf de start heeft het
college hen veel adviesvragen voorgelegd.
Alle begin is moeilijk, zeker als er nieuwe dingen
op je afkomen. Maar ik ben er trots op dat het
deze mensen lukt om de taken goed te verdelen
en steeds te weten waaraan de inwoners van
Uithoorn behoefte hebben. De Wmo-raad geeft
ons waardevolle en heldere adviezen. Bijvoorbeeld
over de Jeugdnota die sinds oktober 2008 af is. We
beginnen eind november met de uitvoering. Daar
heb ik hoge verwachtingen van. Waar we ook hard
aan werken is het project: ‘Wonen, Welzijn, Zorg’.

Dit is een samenwerking tussen Woongroep
Holland, Amstelring, Ons Tweede Huis, Vita en
gemeente Uithoorn om ook de komende 3 jaar
gezamenlijk wonen, welzijn en zorg te verbinden
en sterker te maken. Zodat mensen de hulp krijgen
die ze nodig hebben en mee kunnen blijven doen.
De kracht van de Wmo is dat inwoners zélf
meer nadenken over wat zij belangrijk vinden
in Uithoorn. Dit zie je terug in het buurtbeheer.
In elke buurt praten inwoners over wat zij beter
willen. Niet alleen voor zichzelf, juist ook voor
anderen. Dit loopt echt goed, mensen weten elkaar
te vinden.
Als ik vooruit kijk, dan is er begin 2009 een
steunpunt voor vrijwilligers en zorgen we voor
meer en betere mogelijkheden bij hulp in de
huishouding. Ik verwacht dat in 2009 de bouw
van het nieuwe gezondheidscentrum is begonnen.
Op deze en andere stappen kom ik in de volgende
Wmo-uitgave graag bij u terug.
Monique Oudshoorn-van Egmond,
Wethouder Zorg

HVbZcJ^i]ddgcidZ\Vc`Za^_`
Ouderen, (visueel) gehandicapten en
mindervalide mensen, komen in Uithoorn
op hun weg nogal eens obstakels tegen.
Bijvoorbeeld een bankje, een kunstwerk of
een reclamebord midden op een looproute.
Ook mensen zonder een beperking kunnen
last hebben van hindernissen, zoals een ouder
met kinderwagen die niet door een te smalle
fietssluis heen kan. De gemeente wil daar,
samen met u, wat aan doen. Daarom deze
oproep.

We willen Uithoorn toegankelijk maken voor
iedereen. Daar werken we hard aan. U kunt ook
iets doen. Hoe? Door mee te lopen (of rollen) met
de buurtschouw van buurtbeheer. Al is het maar
een klein stukje. Als u gezond bent, verplaats u
dan eens in iemand met een visuele handicap, in
een rolstoel of met een rollator. Ervaar dan zelf

welke obstakels echt aangepakt moeten worden.
Ervaringsdeskundigen kunnen daarbij helpen.
Zij weten als geen ander waar u op moeten
letten en geven bijvoorbeeld testadvies over de
toegankelijkheid van doorgangen. Medewerkers
van de gemeente die meelopen, schrijven de
knelpunten op en doen er alles aan om deze op te
lossen.

Ervaringsdeskundigen Ton van Weerdenburg
(mobiliteitsconsulent OLGA), Harm Oussoren
(lid Wmo-raad) en Gerrit Zwik (onafhankelijk
mobiliteitsadviseur), werken er al een tijd aan om
de mobiliteit en toegankelijkheid van Uithoorn te
verbeteren. “Als iets toegankelijk is voor mensen
met een rolstoel, rollator en een (visuele) handicap,
is het ook meteen toegankelijk voor een ouder met
kinderwagen. Verschillende verbeteringen zijn al
doorgevoerd door de gemeente. Veel bushaltes zijn

LZYdZckZZabZiZckddgYZ_Zj\Y
Een interview met Marius Reijnen, beleidsadviseur Jeugd
“De gemeente Uithoorn vindt het enorm
belangrijk dat onze jeugd genoeg kansen
krijgen om zich te ontwikkelen en uitval
wordt voorkomen. Daar draait het om in ons
jeugdbeleid”, vertelt Marius Reijnen.

Op 20 november stelt de gemeenteraad de nieuwe
Jeugdnota vast. “Dan beginnen wij, na een grondig
overleg met vooral de jeugd, aan de uitvoering van
de plannen. We vroegen jongeren en ouders naar
hun ideeën en behoeften. We kregen waardevolle
adviezen van de jongerendenktank en van de
nieuwe Wmo-raad. Ook met inspraakreacties van
instellingen hielden we rekening. De basis voor het
jeugdbeleid is goed, nu gaan we over tot actie.”

HeZaZc!dcibdZiZc!hedgiZc

Wat gaat er allemaal gebeuren? “Heel veel. Ik wil
vooral dingen noemen die de jongerendenktank
voorstelde. Zo gaan we saaie speelplekken opnieuw
inrichten met leuke, door kinderen gekozen,
toestellen. In elke wijk van Uithoorn komt een
ontmoetingsplek voor kinderen vanaf 12 jaar. We
gaan de samenwerking van scholen stimuleren
en zorgen dat er meer stageplekken komen
bij bedrijven. Wij zijn natuurlijk zelf ook een
werkgever bij wie stage gelopen kan worden.

Er komt een school voor speciaal voortgezet
onderwijs en we zorgen voor meer voorlichting.
Dit laatste doen we onder meer door elk jaar van
de maand november een themamaand te maken.
Dit jaar is november de maand tegen drank
en drugs. Volgend jaar is het de maand van de
verleiding, waarbij het gaat om het vergroten van
de weerbaarheid bij jongeren. Jongeren kunnen op
de website www.waartrekjijdelijn.nl stemmen welk
thema volgend jaar centraal moet staan. Pesten?
Loverboys? Gamen?
De jeugdactiviteitenpas is nu al een succes. Hier
hebben we veel reclame voor gemaakt en kinderen
maken er goed gebruik van.
Als laatste wil ik nog het Centrum voor Jeugd en
Gezin noemen. Elke gemeente moet binnen 2 jaar
zo’n voorziening hebben, met daarin ondermeer
het consultatiebureau en Bureau Jeugdzorg. Ouders
kunnen hier terecht met vragen over hulp rond
de opvoeding. Voor kinderen en jongeren is er
informatie over leuke activiteiten in de buurt.”
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De Wmo heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. Mensen met een beperking hebben
daar soms ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Als gemeente houden wij elk jaar
een tevredenheidonderzoek. We meten de tevredenheid onder een aantal gebruikers en aanvragers met
behulp van een steekproef. Hier verschijnt een rapport over.
In dit rapport vergelijken we onze prestaties met die van 290 andere gemeentes in Nederland (de referentiegroep).
Zo worden de sterke en minder sterke punten van onze gemeentelijke ondersteuning duidelijk en weten we wat er
nog verbeterd moet worden.

IdZ\Vc\idiYZdcYZghiZjc^c\

De aanvraagprocedure krijgt als gemiddeld rapportcijfer van de cliënten in Uithoorn een 7,7. Als het gaat om de
toegang tot ondersteuning, zijn cliënten het meest tevreden over de ‘tijd voor aanvraag’ (96%). Over de ‘wachttijd
na toekenning’ is 87% tevreden.

=jaeW^_]Zi]j^h]djYZc

De hulp bij het huishouden krijgt gemiddeld een 8. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de referentiegroep
(8,1). Over de keuzemogelijkheden tussen aanbieders is 86% tevreden. Als het gaat om de organisatie van de hulp
bij het huishouden, zijn cliënten het meest tevreden over de planning van de hulp (91%). Wat minder mensen zijn
tevreden over de vervanging bij ziekte en verlof, daarover is 61% tevreden.

=jaeb^YYZaZc

Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen) is in
Uithoorn een 7,2. Ook de referentiegroep geeft gemiddeld een 7,2. Cliënten zijn het meest tevreden over de rolstoel
(98%). Het minst tevreden zijn ze over de verhuiskostenvergoeding, daarover is 67% tevreden.

Lbd"gVVY

`bV`Zc
verhoogd en kregen een (blinde)geleidelijn. De
meeste doorgangen in Uithoorn past de gemeente
nu aan. Deze hebben we ‘handicapproof’ getest.
Ook de toegangsdeur van het winkelcentrum
Amstelplein wordt verbreed.”
We zijn dus al een stuk op weg, maar er is nog veel
te doen aan de toegankelijkheid van gebouwen,
verkeersknooppunten, winkelcentra en winkels.
Daarbij rekenen we op u. Als alle inwoners van
Uithoorn meewerken, krijgen we het voor elkaar
dat Uithoorn in 2010 volledig toegankelijk is.

In totaal had 39% van de cliënten wel eens van de Wmo-raad gehoord. Dit is hoger dan de referentiegroep (35%).
Van de respondenten die bekend zijn met de Wmo-raad, is 77% tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor
hun belangen.

GZhjaiVVi

Voor de meeste cliënten in Uithoorn voldoet de ondersteuning aan de verwachtingen (93%). Ze zijn positief over de
hoeveelheid ondersteuning die ze krijgen en de manier waarop dit gaat (92%). Voor een klein deel van de cliënten
voldoet de ondersteuning nauwelijks of helemaal niet (8%).

L^hijYVi###
7Za@ajh

Voor meer informatie over toegankelijkheid kunt
u contact opnemen met Jos van Heeswijk van de
gemeente, telefoon (0297) 513 277,
email jos.van.heeswijk@uithoorn.nl
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Jongeren zijn voor de gemeente een
belangrijke partner om naar te luisteren. Want zij
weten wat ze leuk en belangrijk vinden. “Ze kunnen
meepraten door bijvoorbeeld lid te worden van de
Wmo-raad. We blijven ook hun mening vragen bij
onderwerpen die hen aangaan, zoals straks bij het
opnieuw inrichten van jongerencentrum De Mix.”
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Trilogie voor Eefke en
Marianne bij bvk

De Kwakel - Normaliter worden
de uitslagen van de BVK vermeld in
een vaste volgorde. Eerst de A lijn,
dan de B en vervolgens de C lijn.
Gewoon dus in een simpele alfabetische volgorde. Er moet dan ook
wel een speciale reden zijn om hier
van af te wijken en dat was deze
week het geval.
In de B lijn scoorde damespaar Backers - Kamp namelijk voor de 3e
achtereenvolgende keer een eerste
plaats, deze keer met een score van
bijna 65% en dat is natuurlijk meer
dan voldoende aanleiding om de
weergave van de resultaten hiermee
te openen. Ook paar Moller-Koestal
blijft opvallend goed presteren. Zij
werden met 58,6% 2e. De gedeelde 3e/4e plaats was voor 2 gelegenheidscombinaties en wel voor Hetty Houtman met Marcel Dekker en
Paula Kniep met An van der Poel,
die 58% bijeen kaartten. Het behoeft
geen betoog dat de beide eerstgenoemde paren in die volgorde ook
de totaalstand aanvoeren.
Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh sloten deze week de rij.
7 paren lijken nog in aanmerking
te komen voor de 4 promotieplaatsen naar de A lijn, 6 voor degradatie
naar de C lijn.
In die C lijn staat paar Bakker-Elias
al in de startblokken om een van de
opengevallen plaatsen in de B lijn in
te gaan nemen. Hun 1e plaats deze
avond met bijna 58% droeg daar in

flinke mate aan bij. Op de 2e plaats
eindigde paar de Zwart-Kesting
met 57,5% en de 3e plaats was deze
week een prooi voor Toos Boerlage
en Bep Brockhoff met 55,8%.
Bruinverbrand terug uit Brazilië,
maar als gevolg van een jetlag nog
niet helemaal scherp, scoorden Tilly en Frans Wouda met toch nog
42,5% de ondankbare 12e en laatste
plaats, maar zij hebben nog 2 weken
om zich weer omhoog te knokken.
In de A lijn benadrukte paar Elenbaas-Verhoef haar dit seizoen ten
toon gespreide superioriteit door
opnieuw 1e te worden met 60,8%.
Gerda Bosboom vormde deze week
een ijzersterk paar met Elly van
Nieuwkoop (2e met 57,3%) en ook
Frajo Fritschy had een invaller aangetrokken voor wederhelft Loes, die
wij vanaf deze plaats een voorspoedig herstel toe wensen. Die invaller zien we wel vaker opduiken en
meestal stelt hij zijn partners niet
teleur. Zo liet Adri Voorn ook deze
keer zijn partner niet in de steek en
dat vertaalde zich in een 3e plaats
met 55,2%.
De verrassende hekkensluiter was
echtpaar van Beem met 40,3% en
door dit resultaat moeten zij zich
ernstig zorgen gaan maken t.a.v.
handhaving in de A lijn. Voor de 4
degradatieplekken zijn er echter
nog veel meer kandidaten. De uiteindelijke beslissing zal dan waarschijnlijk ook pas op de slotdag van
deze cyclus over 2 weken vallen.

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn- Woensdagavond 5 november jl. speelde de bridgevereniging “De Legmeer “, zijn derde zitting van de tweede ronde van het
bridgeseizoen 2008-2009. In de “A”
lijn met 14 paren waren er in deze
zitting geen hoge scores. De eerste plaats werd gedeeld door Greet
Overwater met Guus Pielage en
Wim Slijkoord met Francis Terra, zij
behaalden 55,90%. De derde plaats
ging naar Mieke van den Akker en
Ada Maarseveen met 54,51%. In de
competitiestand wisselden de twee
hoogst geplaatsten van plaats. Frans
Kaandorp en Gerda Schavemaker
staan nu eerste met een gem. van
56,54% en Joop van Delft met Toon
Overwater tweede met een gem.
van 55,63%. De derde plaats blijft bij
Gerda Bosboom en Ada van Maarseveen met gem. 55,29%.
Ook
in de “B” lijn met 14 paren wisselden de twee hoogst geplaatste paren in de competitie van plaats. Anne Tolsma speelde met invalster Beb
Voijs zich naar de eerste plaats met
59,38% en met deze score werd zij
met haar partner An Heimeriks ook
eerste in de competitie met een
gem. van 58,38%. De tweede plaats

deze avond ging naar Rita Vromen
en Henny Westendorp met 57,99%.
Het echtpaar Lotgering werd derde
met 55,65%. Gerda van Liemt en Els
van Wijk zakken een plaats en staan
nu tweede met gem. 56,39%. Dick
Krug en Jan Schavemaker blijven
derde met een gem. van 54,03%.
In de “C “ lijn met 13 paren werden
Hetty Houtman en Tina Wagenaar
met een mooie score van 62,50%
eerste. Froukje Kraaij met Rini Tromp
deden het ook zeer goed, zij werden
tweede met 60,42%. Met deze score
stegen zij van de derde naar de eerste plaats in de competitie met een
gem. van 55.05%. De derde plaats
nu was voor Map Kleingeld en Mieke Peeters met 56.67%. In de competitie stegen het echtpaar Koeleman van de vierde naar de tweede plaats met een gem. van 52,64%.
Tini Geling en Jo Wevers zakken een
plaatsje en staan nu derde met een
gem. van 51,94%.
Bent u geïnteresseerd in bridge,
speel dan een keer ter kennismaking mee. Neem telefonisch contact op met Mieke van de Akker
0297-346027 of met Gerda Schavemaker 0297-567458

Eerste nederlaag in de IDC
De Kwakel - Nadat Qui Vive Ma1
vorige week een goede wedstrijd
had neergezet tegen Gooische,
mochten de dames deze week thuis
aantreden tegen Alkmaar Ma1. Deze ploegen waren elkaar in de voorcompetitie al tegen gekomen. Deze
wedstrijd kon Qui Vive winnend afsluiten.
Om kwart voor drie klonk het beginsignaal en de wedstrijd ging van
start. Qui Vive begon redelijk sterk.
Er werd veel op de helft van Alkmaar gehockeyd en de dames wisten dan ook wat kansen te creëren. Helaas konden deze niet verzilverd worden. Qui Vive was de betere ploeg, desondanks kwam Alkmaar op voorsprong. De eerste keer
dat zij in de cirkel van Qui Vive kwamen, was meteen raak; 0-1. De dames van Qui Vive bleven druk zetten en probeerden op gelijke hoogte te komen. Voor rust lukte dit ech-

ter niet.
Na rust daarentegen stond al redelijk snel de 1-1 op het scorebord;
Dulcia Spee kon een rebound van
de keepster verwerken tot een doelpunt. Qui Vive was in de tweede
helft zeker de betere partij. Er waren
genoeg kansen, maar het zat Qui Vive ook niet helemaal mee. Zo stond
de keepster vaak genoeg in de weg
en werd ook een aantal keer de paal
geraakt. Vlak voor tijd zette Alkmaar
nog één keer veel druk en niet onverdienstelijk. Door een ongelukkige
terugspeelbal konden de dames van
Alkmaar de winnende treffer maken
wat de stand op 1-2 bracht. Qui Vive kon in de laatste maar minuten
hier geen verandering in brengen,
wat de eerste nederlaag van de IDC
opleverde.
Volgende week staat Ring Pass Ma1
op het programma, waar Qui Vive
weer alles uit de kast gaat halen om

Bridgeclub
Hartenvrouw
Regio - Dinsdag 4 november werd
de vierde zitting van de tweede
competitie gespeeld.
In de A-lijn, met vijftien paren, werd
eerste het paar Elly van Nieuwkoop/
Jessie Piekaar met 57.29%, Voor de
eerste keer weer als “eigen team” en
geen combipaar, wat wel te merken
is.Hoedt u voor hen dames! Tweede
werd het paar Ina Melkman en Jetty Weening, met 56.94%, als derde
plaatsten zich Kokkie van der Kerkhoven en Corry Smit met 56.25%.
Voor de A competitie betekent dit
dat, nog steeds, Greet Overwater en
Guus Pielage eerste zijn, als tweede en derde volgen Kokkie van der
Kerkhoven en Corry Smit en Ina
Melkman en Jetty Weening hen op
de hielen.Het spant erom wie dit
voorhoedegevecht gaat winnen! Is

inhalen dan toch (on)mogelijk?
In de B-lijn, eveneens met vijftien paren, werden eerste Gertrude Doodkorte en Floor Janssen met 67.36%,
tweede waren Tilly van Dijk en Jany
van der Ent met 60.76%, Als derde
eindigde het paar Bibeth Koch/Tina
Wagenaar met 57.99%.
De competitie voor de B ziet er nu
als volgt uit: Tilly van Dijk en Jany
van der Ent hebben Alice Oostendorp en Ted Brand van hun “riante” eerste positie verdreven, zij zijn
nu eerste geworden. Corinne van
der Laan en Anne Tolsma nemen
de tweede positie in en Gertrude
Doodkorte en Floor Janssen staan
derde. Ook (proef) spelen bij “Hartenvrouw”?. Inlichtingen bij het secretariaat: Alice Oostendorp, telefoonnummer 0297-540183.

Ongelukkige, terechte
nederlaag knokkend KDO 1

Jeu de Boules

Hans v.d. Wal winnaar
van jokercompetitie
Uithoorn - In de periode februari
t/m november spelen de leden van
Boule Union Thamen een onderlinge competitie onder de naam Jokercompetitie.
Het is bij deze competitie dan ook
echt mogelijk om een joker in te zetten. Het systeem werkt als volgt:
Elke eerste donderdagavond van de
maand is er een speelavond. Er worden dat twee partijen gespeeld. Je
medespeler en tegenstanders worden voor elke partij door loting bepaald. Ook in deze competitie wordt
de partij gewonnen door de equipe
die als eerste het 13e punt scoort.
In tegenstelling tot andere competitie, wordt nu niet het aantal gewonnen partijen als criterium genomen,
maar het aantal gescoorde punten
per partij worden bij elkaar geteld.
Als je nu een speelavond mist (er is
geen opkomstverplichting) dan kan
je de volgende speelavond op één
van de partijen een joker inzetten,
waardoor je dubbele punten kan
scoren. Je moet wel beslissen op
welke partij je die avond je joker inzet voordat de eerste loting bekend
gemaakt wordt. In totaal worden er
dus 20 partijen gespeeld en als je ze
allemaal wint, dan heb je 260 punten. Dat is echter nog nooit voorgekomen.
Het feit dat Boule Union Thamen
alleen over een buitenaccommodatie beschikt, maakt dat we wel
een beetje afhankelijk van het weer
zijn, maar in al de jaren dat we deze competitie nu spelen, is er maar
één keer een speelavond wegens
het weer afgebroken en dat was dit
jaar.
Spannend
Het was dit jaar ongemeend spannend. Na vijf speelavonden waren
er nog vijf kanshebbers en bij aanvang van de laatste speelavond waren nog drie leden in de race voor
de Joker 2008.
Hans v/d Wal en Ina Hoekstra stonden gelijk met elk 193 punten, gevolgd door Joan van Rekum met 187
punten. Het lot besliste dat Hans en
Ina in de eerste partij tegen elkaar
moeten. Door sterk spel ging de

winst met 13-7 naar Ina Hoekstra,
die dus zes punten voorsprong nam.
De nummer drie in de stand lootte haar eigen echtgenoot en won
met hem vrij eenvoudig de partij.
Daardoor kwam ze nu op een gedeelde tweede plaats met Hans v/
d Wal. Het zou echter voor Ina gesneden koek moeten zijn om de totaaloverwinning binnen te halen.
Echter ook Jeu de boule ballen zijn
rond. De doublette Ria Jacobs/Alex
Smit liet Ina geen kans en pakte een
13-0 overwinning. De tweede partij
van Hans v/d Wal gaf ook weer een
bijzondere samenstelling te zien.
Hij moest namelijk tegen Joan van
Rekum spelen samen met de man
van Joan en de man van Ria Jacobs.
Toen tijdens de partij het verlies van
Ina Hoekstra bekend werd, was het
ineens de finalepartij, want winst
betekende ook de totaalwinst. Hoewel Hans niet echt scherp was deze
avond sleepten zijn partners hem er
doorheen en hielpen hem aan de totaaloverwinning.
De top zes van de eindstand is:
1. Hans v/d Wal
213 punten
2. Joan van Rekum
208 punten
3. Ina Hoekstra
206 punten
4. Ria Jacobs
197 punten
5. Henk van Rekum
196 punten
6. Eva van Ark
178 punten.
Uit de stand blijkt dat de dames
goed vertegenwoordigd waren in de
top van het klassement. Dat is ook
het aantrekkelijke van deze sport.
Jong en oud, man en vrouw spelen samen is een sfeervolle ambiance. Joker gaat nu twee maanden
rusten, maar de eerste donderdagavond van februari staat hij weer op
de baan.
Als u eens wil komen kijken of meer
informatie wilt, kom dan gerust
langs. Zondag 16 november spelen we vanaf 13.00 uur het jaarlijkse Surprisetoernooi aan de Vuurlijn
bij de honkbalvelden.
Voorts kunt u altijd terecht en meedoen op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur.
Voor telefonische informatie neemt
u contact op met Henk van Rekum,
0297-565377.

Flitsende start van Ineke
Hilliard & Huib van
Geffen bij BVU
Uithoorn - Na een week eerder nog
bijna onderaan geëindigd te zijn in
de alternatieve paren competitie
presteerden Ineke en Huib uitstekend door nu “om het echie” de leiding te nemen in de A- lijn met een
score van 59,9%! De biedafspraken
die daarvoor nog wel eens de mist
in gingen klopten nu als een zwerende vinger, verklaarden ze desgevraagd. Op ruime afstand werden
Wim Baars & Marcel Dekker tweede met 55,63%, gevolgd door Bep &
John de Voijs 53,75%, Stenny & Herman Limburg 52,6% en de Thea’s
Stahl & Kruyk met precies 50%.
Helaas afwezig waren Marineke
Lang & Martin Kok door fysieke ongemakken van laatst genoemde, van
harte beterschap toegewenst!
De B-lijn gaf een monster score te
zien van de koplopers Ans Breggeman & Anne Tolsma. Met maarliefst
66,67% verpletterden ze de tegenstanders van deze lijn waarin toch
ook niet de minsten, Leo Leenen &
Henk van der Schinkel, als tweede
eindigden met 60% wat normaal gesproken meestal goed is voor de top
positie. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg deden ook goed
mee met 58,33% en nestor May Verhoef, goed ondersteund door Nel
de Ruiter, mocht ook de “kuil” weer
in met 55,83%. Gertrude Doodkorte & Trudy van den Assem bezet-

ten de vijfde plaats met een keurige 53,75%. Kind van de rekening
werden To van der Meer & Tineke van der Sluijs die, ver beneden
hun stand, met 37,08% op de laatste plaats bleven steken. Ook de Clijn weerspiegelt de gevolgen van de
laddercompetitie schifting waarmee
BVU dit seizoen startte! Gesjeesde B
spelers zaaien hier onrust onder elkaar, waardoor af en toe verrassende uitslagen voorkomen. De Marja’s
Calis & Slinger deden het echter prima met een eerste plaats en 61,46%.
Tini & Johan Lotgerink maakten gelijk hun geplande terugkeer in de B
duidelijk door met 56,25% een tweede plek te behalen. Ondanks een desastreuze zitting tegen de eveneens
ex B- ers Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman waarin ze met
25 tegen 75% klop kregen waardoor
Elisabeth en Maarten, ondanks een
met schaamrood verprutst SA contract door Maarten, toch nog als
vierde eindigden met 53,65%. Greet
van Beek & Ploon Roelfsma nestelden zich hier nog slim tussen met
een derde plaats en 54,69%.
Laatst werden hier Chiel van Beek &
Fons Roelfsema met 39,06%.
BVU bridget elke maandagavond
vanaf 19.45 uur in de barzaal van
sporthal de Scheg.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom en kunnen contact opnemen

De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de zware uitwedstrijd tegen ZSGO/WMS op het programma. ZSGO/WMS was de competitie sterk begonnen en stond op
voorhand op een verdienstelijke
tweede plaats, op één punt afstand
van koploper Geinburgia. De wedstrijdbespreking kende deze middag wel een heel opmerkelijk begin, gezien het feit dat er twee spelers te laat kwamen. Aanvallers Erik
Verbruggen en Rick Kruit begonnen
daarom op de bank, waardoor A-junior Sebastiaan Hofer zijn debuut in
het eerste kon maken.
De wedstrijd ontspon zich zoals verwacht, een sterk combinerend ZSGO/WMS tegen een keihard knokkend KDO. ZSGO/WMS was de bovenliggende partij, maar kon geen
kansen creëren dankzij goed verdedigingswerk van de Kwakelaars. De
frustratie was duidelijk merkbaar bij
de Amsterdammers, wat ertoe leidde dat er vlak voor rust maar liefst
drie ZSGO/WMS-ers een gele kaart
kregen. Met een 0-0 stand werd uiteindelijk de rust bereikt.
In de rust was er een tevreden trainer Ron Langhout, die benadrukte dat KDO de ingeslagen weg door
diende te trekken. Rick Kruit kwam
na de rust in de ploeg voor de verdienstelijk debuterende Sebastiaan
Hofer.
Furieus
ZSGO/WMS begon furieus aan de
tweede helft en was in de 50e minuut dichtbij de openingsgoal, ternauwernood spatte de bal uiteen
op de Kwakelse lat. KDO was dui-

delijk gewaarschuwd en moest alle zijden bijzetten om mee te komen
met de Amsterdammers. In de 55e
minuut zou dan ook de openingsgoal volgen na een zeer vermeende handsbal van de spits van ZSGO/WMS. De scheidsrechter liet
zich duidelijk piepelen door de Amsterdammers, maar zij kwamen wel
op voorsprong, 1-0. Trainer Langhout bracht in de loop van de tweede helft Erik Verbruggen en Patrick
Schijff in de ploeg om extra aanvullende impulsen te creëren. In de
80e minuut kreeg KDO de kans van
de wedstrijd om geniepig een punt
mee te nemen naar De Kwakel. Echter was het geluk niet aan de zijde
van Paul Hogerwerf, want hij miste in kansrijke positie. Twee minuten voor tijd zou uiteindelijk de wedstrijd definitief beslist worden door
ZSGO/WMS, zodat KDO met lege
handen huiswaarts kon keren.
Verdiend
Kortom, KDO 1 verloor verdiend met
2-0, maar met wat meer geluk had
er meer ingezeten. ZSGO/WMS is
dankzij deze overwinning de nieuwe
koploper in de vierde klasse F, want
de topper NFC-Geinburgia eindigde
in 1-1. Aanstaande zondag speelt
KDO de streekderby in Amstelveen
op sportpark Escapade tegen RKAVIC. RKAVIC is de competitie wisselend begonnen, zij wonnen namelijk als enige van ZSGO/WMS,
maar verloren afgelopen zondag tegen laagvlieger ’t Goy. De wedstrijd
begint om 14:00 uur en uw aanwezigheid wordt weer erg op prijs gesteld!

Legmeervogels boekt
een uitstekend resultaat
Uithoorn - Naast de doelpuntenmaker Yannick v.d.Akker was ook
doelman Patrick Brouwer de gevierde man bij Legmeervogels.
Het was Brouwer die enkele minuten voor het eindsignaal van de
scheidsrechter op een spectaculaire
manier RKDES van een treffer weet
af te houden.
Legmeervogels heeft laten zien dat
het naast goed voetbal ook weer
kan vechten om de punten in eigenhuis te houden. De laatste wedstrijden is het even niet aanwezig geweest. Maar gelukkig de inzet en
de strijdlust is weer terug. Dit zal
ook nodig zijn de huidige positie te
handhaven of misschien zelf te verbeteren. Want er wacht Legmeervogels nog een aantal lood zware duels. De eerst al aanstaande zondag
als Bijlmer op bezoek komt bij Legmeervogels.
Bijlmer dat een zwakke start heeft
gekend van deze competitie wint wel
weer de laatste twee duel en heeft
nu dan ook de rode lantaarn overgedragen aan HBC. Legmeervogels
heeft net een aantal clubs uit de onderste regionen gehad en de resultaten waren niet al te best. HBC uit
werd 0-0. Stond toe ook al onder de
streep. Ook een tegenstander uit de
onderste regionen was ’s Graveland.
En…. hier heeft Legmeervogels het
zeer moeilijk mee; het verliest zelf
thuis met 0-1 van ’s Graveland. Tegen clubs die dus in de gevaren zone verkeren verliest Legmeervogels,
onnodig even 4 punten. Dit kunnen wel eens vier kostbare punten
worden. Hopelijk blijft het hier bij
en weet Legmeervogels zondag nu
eens te winnen van een club die in
de gevaren zone bivakkeert.
Spannend
Dan toch even terug naar het duel
RKDES – Legmeervogels. Het is een
hele leuke en ook spannende wedstrijd geworden. De spanning is dan
wel veroorzaakt door Legmeervogels zelf dat er maar niet in slaagde om de vele kansen in even zoveel doelpunten om te zetten. Was
dit wel gebeurd dan was het duel eigenlijk bij de rust al beslist geweest. De eerste twintig minuten
golfde het spel op en neer zonder
dat beide doelwachters echt in actie
moesten komen. Na een minuut of
twintig neemt Legmeervogels meer
en meer de overhand en dat betekent dat RKDES in de verdediging

moet. Er vallen dan wat gaten in de
achterhoede van RKDES waardoor
er kansen ontstaan voor Legmeervogels maar tot treffers leidt het nog
niet. RKDES stelt er weinig tegenover waardoor Patrick Brouwer een
rustige eerste vijfenveertig minuten
kende. Direct na het begin van de
tweede helft krijgt Legmeervogels
twee opgelegde kansen om het bal
te openen.
Eerst is er dan de gerichte kopbal van Imad Aguerhion maar deze wordt uitstekend gestopt door
de doelman van RKDES Ivo Peters
De teugspringende bal komt dan
voor de voeten van Stefan van Pierre maar hij weet deze unieke mogelijkheid niet te verzilveren. Zo blijft
het spannend.
Maar gelukkig voor Legmeervogels
is het even later wel raak. Een corner genomen door Mounhir Ghannoun wordt zeer fraai ingekopt door
Yannick v.d.Akker en Legmeervogels heeft eindelijk de zo verdiend
voorsprong. Voor de doelman van
RKDES Ivo Peters was er geen houden aan. Hierna probeert Legmeervogels om snel verder afstand te nemen van RKDES maar ook dan worden er vele kansen gecreëerd maar
weer niet afgemaakt. In deze periode zijn Legmeervogels zeker een
twee tal strafschoppen onthouden
hier door blijft het spannend.
Het werd erg spanend als Ibrahim El Ahmadi een aantal spelers
van Legmeervogels weet te passeren om vervolgens een keurige val
te maken binnen de 16-meter. De
scheidsrechter ziet in deze duikeling
wel een strafschop. Het is dan RKDES-er Eddy Jansen die van af elf
meter mag proberen om de
ploegen op gelijke hoogte te brengen De strafschop hardt ingeschoten door Eddy Jansen maar met een
uitstekende reflex tikt Patrick Brouwer de bal uit het doel. De daarop
toegekende corner wordt dan ook
weer hoog uit de lucht geplukt door
Patick Brouwer en gaat op deze manier de kans verloren voor RKDES
om de gelijkmaker te produceren.
RKDES probeert het dan nog wel
even maar ziet dan ook in dat het
eigenlijk onbegonnen werk is. Legmeervogels is in dit duel gewoon de
betere ploeg en wint dan ook,vriend
en vijand waren het eens,deze streek
derby terecht met 0-1.

Sterk KDO 2 wint van
Muiderberg vol overtuiging
De Kwakel - KDO 2 speelde afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen Muiderberg. Beide ploegen deden op papier niks onder voor elkaar, want zowel KDO als Muiderberg wisten 14 punten uit acht wedstrijden te bemachtigen.
KDO wist duidelijk de wil van de
Muiderbergers op te leggen en zou
uiteindelijk fraai met 0-4 winnen
dankzij goals van JP Verbruggen,
Patrick den Haan (2x) en A-junior

Rick ten Brink. Dankzij deze overwinning stijgt KDO naar een knappe derde plaats op de ranglijst. Aanstaande zondag speelt het 2e uit tegen de ongeslagen koploper
Swift 3. De Amsterdammers wisten tot op heden alle wedstrijden te
winnen en staan met 21 punten uit
zeven wedstrijden en een doelsaldo
van 35-6, fier aan kop. De wedstrijd
begint om 13:00 uur op het Olympiaplein.
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Aanstaande zaterdag 15 november

Intocht van Sinterklaas en
zijn pieten in Vinkeveen

Een Fair Play Award voor
leerlingen van De Schakel

Vinkeveen - Woensdag 29 oktober jl. hebben leerlingen uit groep
7 en 8 van PCB De Schakel meegedaan aan het Cruyff Court kampioenschap. Dit toernooi, dat voorheen bekend stond als het schoolstraatvoetbalkampioenschap, werd
voor de derde keer georganiseerd
op de Cruyff Courts door heel Nederland.
De Schakel deed mee aan het toernooi met een jongensteam uit groep
8 en een gemengd team uit groep
7. Ondanks de enorme inzet van de

spelers vielen de teams niet in de
reguliere prijzen. Maar toch scoorde
in het bijzonder het team van groep
7 punten bij de organisatie.

Zij vielen op door hun sportieve gedrag in het veld. Hiervoor werden zij
beloond met de Fair Play Award. Deze prijs is in het leven geroepen om
kinderen zich ervan bewust te maken dat het bij sport om meer gaat
dan winnen alleen. Op deze manier
wordt ook de maatschappelijke kant
van sport naar voren gebracht.

Vinkeveen - Het is weer zover. De
eerste schoentjes worden gezet, de
hartjes kloppen vol verwachting en
het paard van Sint Nicolaas heeft
een extra borstelbeurt gekregen.
Kortom, alles is weer gereed voor
een grootse intocht in Vinkeveen.
Aanstaande zaterdag 15 november is het zover. Om 11.30 uur arriveert de Sint, wederom met een
groot aantal schepen, vanuit richting Heulbrug bij het terras aan de
zijkant van de Boei.
Vooraf brengt diskjockey Hennie
Versteeg Sint Nicolaas-hymnen ten
gehore en Robert Vermaas brengt
door zijn optreden de stemming er,
als vanouds, goed in. De Sint heeft
laten weten dat hij het heel leuk
vindt als hij al van verre de Sint Nicolaas liedjes over het water, meegezongen door alle kinderen, kan
horen.
Burgemeester Mevrouw Burgman
ontvangt Sint Nicolaas op het bor-

des bij het water en wie weet welke
andere bestuurders van De Ronde
Venen nog aanwezig zullen zijn.
De Sint wordt begeleid door het
Muziek en Showkorps Triviant. Het
korps komt over het water met de
Sint aan.
De prijsuitreiking van de tekenwedstrijd vindt plaats op het terras aan
de voorzijde van De Boei. Bij slecht
weer gaan ze naar binnen. En natuurlijk zijn er ook dit jaar weer
mooie prijzen uitgezocht door een
vakkundige jury. De bonnetjes, uitgereikt bij het inleveren van de tekening, goed bewaren en meenemen,
want voor iedere ingeleverde bon is
er een leuke verrassing.
Verrassing
Na de prijsuitreiking vertrekt de Sint
op geheel eigen wijze naar het Winkelcentrum Zuiderwaard. Hoe? Dat
blijft nog even een verrassing.
Tijdens de rondgang door Zuider-

waard geeft Triviant een show op
het voorplein.
Na Zuiderwaard vertrekt de optocht naar Maria-Oord. Net als vorig
jaar via de alternatieve route via het
Tuinderslaantje en Achterveld. Deze
route is vorig jaar prima bevallen en
heeft het voordeel dat veel zelfstandig wonende bewoners van MariaOord de stoet langs kunnen zien komen. Aangekomen bij het hoofdgebouw bezoekt De Sint met zijn gevolg de bewoners, die zich verzameld hebben in de recreatieruimte,
en Triviant verzorgt een show. Hiermee wordt de intocht passend afgerond. Het is bijna traditie de afgelopen jaren dat de intocht gepaard
gaat met mooi weer voor de tijd van
het jaar. Hopelijk zijn de weergoden
ons ook dit jaar weer goed gezind
en wordt het voor alle kinderen en
ouders een mooie en sfeervolle intocht. Sint rekent op héél véél kinderen die héél goed kunnen zingen!

Bas Bokkes (sportman van het
jaar 2005, winnaar van Veronica’s
Fight Masters en sportschoolhouder/leraar bij Horangi taekwondo
Mijdrecht) kwam de prijs uitreiken
op school.
De leerlingen kregen naast een hoop
mooie woorden over sportief gedrag
een gezonde traktatie en een prachtig glimmende Fair Play schaal.
Marc, Nada, Benjamin, Alexander,
Jip en Melissa: van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs.

Vrijdag 14 november

Korenavond
Vinkeveen - Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de R.K. Heilig
Hart van Jezus kerk aan de
Kerklaan 2 wordt er op 14
november een Korenavond
gehouden, waaraan alle
kerkkoren en drie gelegenheidskoren meedoen.

Een aantal kerkkoren manifesteert zich deze avond ook
op een andere manier dan u
van hen gewend bent.
Voor de pauze treden voor
u op: het Heilig Hart koor,
Latijns koor ‘Vivace’, Kinderkoor ‘De Koorvinken’ en
Koor ‘Eigen Wijs’ en na de

pauze treden op koor ‘Sp!rit’,
het Kosterskoor, koor ‘de
Polderroosjes’ en het shantykoor ‘de Turftrappers’.
Houd deze avond vrij, want
het belooft een geweldige
avond te worden.
Aanvang 19.30 uur. Toegang
is gratis.

Ambachtelijk product wint prijs

Poelier van Egmond valt
weer in de prijzen
Mijdrecht - Tijdens de jaarlijkse
vleesvakkeuringen op de VAS-beurs
in Amsterdam is poelier-traiteur van
Egmond met alledrie zijn inzendingen in de prijzen gevallen.
Met goud werd bekroond: de gegrilde kip en de gebraden kipgehaktballen. De kipstoverij van het huis
kreeg het hoogst haalbare aantal
punten en werd met goud met ster
bekroond.
De producten werden gekeurd door
een jury waarin naast deskundigen
uit het versvakonderwijs ook consumenten zitting hadden. De producten werden beoordeeld op vorm,
smaak, kleur, samenstelling en vaktechniek. Bij Poelier-traiteur van Egmond zijn ze terecht trots op deze
goede beoordelingen die het resultaat zijn van eigen receptuur, con-

Hairmaxx opent filiaal
in Breukelen
Vinkeveen - De slogan van Hairmaxx is ‘kappers van nature’.
Deze kappers werken met enthousiasme en toewijding en hun liefde
voor het vak komt van binnenuit.
Vanaf november biedt Hairmaxx een
productlijn die helemaal past bij
haar slogan ‘kappers van nature’:
puur organische extracten en geen
kunstmatige parfumering en siliconen.

Meer bewust leven is op dit moment
één van de grootste sociale trends.
Mensen handelen meer duurzaam,
denken meer ecologisch en leven
gezonder. Toch hebben zij een moderne levensstijl met de nieuwste

technologieën en esthetische designs.
Dit alles past perfect bij het gevoel
dat u krijgt bij Hairmaxx Vinkeveen,
de kapsalon waar u moet zijn om
even aan de hectiek en stress van
alledag te ontkomen. Een heerlijke wasmassage, intensieve maskers met warme handdoek voor het
indringende vermogen en de ontspanning. Samen met de kapster
zoekt u een kapsel uit waar u zich
goed bij voelt, onder het genot van
een heerlijk kopje koffie naar keuze.
Dan kunt u echt spreken van ‘Relaxx’ bij Hairmaxx.
Opening Hairmaxx filiaal

Vanaf 18 november opent Annemieke van HAIRMAXX een filiaal in
Breukelen. Nadat er dan twee weken grondig is verbouwd gaat daar
het team per die datum aan de
slag. Annemieke zal op donderdag
en zaterdag in Vinkeveen mee blijven knippen om haar klanten zo van
dienst te zijn en is de andere dagen
in Breukelen te vinden. De dagelijkse leiding van Vinkeveen is in handen van Chretiënne.
Zij willen u als klant mee laten genieten van dit heuglijke feit. Vandaar
dat u de maand november welkom
bent voor geweldige arrangementen
met extra feestelijke kortingen.

stante kwaliteit en ambachtelijke
bereidingswijze. De twee compagnons Dirk en Sebastiaan zijn, samen
met hun medewerkers, elke dag
met veel passie voor hun vak aan
het werk om een uitgebreid en ambachtelijk assortiment te bieden aan
hun klanten.
Eerlijk
Dirk en Sebastiaan: “praktisch alles in ons bedrijf maken we zelf,
dan weet je wat erin gaat, we kunnen heel gericht een smaak maken
en we gaan voor een eerlijk product zonder allerlei toevoegingen,
onder het motto ‘weet wat je eet’.
Heel vaak horen we de opmerking
‘wat ruikt het weer lekker bij je in
de winkel’ en zo hoort het ook. Als
je zegt alles uit eigen bedrijf te hebben en men ruikt nooit iets, dan is

het niet goed. Een ander aspect van
ons bedrijf is het bewust kleinschalig houden van de winkel, de klant
staat op nummer een en die willen we optimaal van dienst zijn. We
hebben een gezellige en open winkel waarin de klant ons altijd volop aan het werk kan zien. In onze
winkel vindt de klant altijd een aanspreekpunt voor al zijn/haar vragen
en wensen. Of het nu gaat om welk
product men het best kan gebruiken voor het recept, gekoppeld aan
een goed braadadvies, of bijvoorbeeld een catering. We zijn heel blij
met het behaalde succes en om iedereen met deze overheerlijke specialiteiten kennis te laten maken zijn
deze in de komende periode in de
aanbieding en valt er volop te proeven in onze winkel aan de Passage
16 in Mijdrecht.
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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.

Ja! Ja!

Twee vrouwen
Ik was vorige week donderdagavond bij de
raadsvergadering. Ze hadden het ook over Oeoeoeganda. Moeten wij wel gaan of moeten wij
niet gaan. De meeste partijen waren er in eerste instantie tegen. Die vonden het maar niks.
Met ‘wat hebben wij daar te zoeken?’ kwam het
er op neer dat er wat betreft onze raad geen
mensen naartoe hoefden. Wel was men bereid
om 1 Euro per inwoner te storten in een of ander Oeoeoegandees Fonds. (Makkelijk beslissen over ons geld. Toch?) Maar het leek er op
dat er niemand zou gaan. Dat was ook ziellig
voor de burgemeester want die had haar prikken (niet antigriep, want die heb je daar niet
nodig, maar Cholera en slaapziekte en malaria
en nog veel meer enge ziekten kun je daar wel
krijgen en weer terug meenemen naar huis.
”Ons”. Dus prikken.) Het CDA was voor en de
Christen Unie ook en de Combinatie wilde ook
een wit voetje halen. Die stemde ook voor. Allemaal met onbenullige motieven hoor, maar
goed. Ze gaan ze leren met vork en mes eten.
Ik weet nu wel waarom de Combinatie ook vóór
stemde. (Dat komt nog). Ja! Ja! De VVD was
mordicus tegen. De eigen partij van de burgemeester nog wel. (Was faliekant tegen). Ondanks dat gaat ze toch, want partijprincipes
gelden alleen als het je uitkomt. Toch? Goed, er
werden een paar rookpauzes ingelast en wat
daarna dan gebeurt, lachwekkend zoals dat zo
vaak gebeurt in onze Raad. Ineens mag het gemeentebestuur wel twee jaar gaan overwinteren in Oeoeoeoeganda. Wie gaan dat eerste
snoeprijsje maken? De burgemeester en de secretaris. Twee vrouwen met op sleeptouw Sinterklaas, eh, ik bedoel Klaassen, lid van de fractie van de Combinatie en een ambtenaar (die
krijgen toch altijd de zwarte piet), maar als je
maar genoeg pepernoten meeneemt dan willen de mensen daar er wel overheenkijken.
Maar nu snap ik waarom de Combinatie voorstemde. Onze linkse Wim mocht in de laatste periode van deze Raad ook wel eens een
snoepreisje maken en mocht dus als beloning
achter de “Twee (rechtse) vrouwen” aan hobbelen voor het vele, vele, vele werk dat hij in de
Raad heeft gedaan. “Op safari.” Op safari.” En
nog een keer “Op safari.” klinkt het refrein. De
inwoners van De Ronde Venen zien het helemaal zitten. Ja! Ja! Dat was het. Tjonge. Tjonge. Ik maak weer geen vrienden. Weet je wat
ook zo opvallend was? Dat Jan Rouwenhorst
van het CDA iedere keer tussen de besprekingen door -achterom- zonder aan het debat
mee te doen, naar een ander raadslid tien of
twaalf plaatsen verder toeging om hem in zijn
oor te fluisteren wat hij zou moeten stemmen.
(Zo leek het in ieder geval, maar dat is het politieke spel. Toch?). Die Jan, vroeger was hij do-

cent aan het VeenLanden College en nu is hij
helemaal opgeslokt door de politiekeigen CDA
spelletjes in onze gemeente. Die Jan, Op safari. Ja! Ja! Hij is van een open vent helemaal in
de achterklapcultuur van het CDA verstrikt geraakt. Die CDA Jannen houden wel een beetje van dat gedoe. Een beetje manipuleren, een
beetje wat tegenpruttelen, maar dan altijd toch
weer meegaan met hun B&W. Want het is hun
B&W. Anders besturen is heel ver te zoeken.
Ja! Ja! “Op safari”, daar houden die twee Jannen van L. en R. wel van (twee handen op een
buik). Het is machtig om macht te voelen en
uit te stralen. Sommige mensen blijven zolang
op de bestuurdersstoel zitten dat die helemaal
naar hun kont gaat staan en andersom en als je
nu maar lang genoeg gezeten hebt, dan krijg je
nog een lintje en “Op safari” ook. Ja! Ja! Wij zitten er maar mee. Wij zitten er echt mee. Wij zitten toch zo mee met dat idiote kruispunt bij de
Margrietlaan en de Ambachtsherensingel. Dat
is niet te geloven. Als je hoort wat de mensen
daarover zeggen, dan rijzen de haren je te bergen. Zoals bij voorbeeld: Teveel scheldwoorden
om door mij opgeschreven te worden. Alle gebruikers van dat kruispunt hebben er last van
en de voetgangers en fietsers nog het meest.
Er is geen duidelijkheid en geen verkeersbegeleiding en iedereen maakt er maar wat van.
Het is een puinhoop. “Nou het kon niet anders
hoor”, zegt de ambtenaar lijzig, die het ontworpen met zijn kont op een stoel met DD er naast
op zijn tekenbord heeft gelegd. De situatie beter maken voor de gebruikers? Een bloembak
kun je krijgen. Vergeet het maar. Vergeet het
maar. Vergeet het maar. Ik ben een beetje zangerig vandaag. “Op safari.”Ja! Ja! En nou gaat
die herindeling ook nog niet door. Want als ze
het in een referendum aan de inwoners van De
Ronde Venen vragen, dan is er echt geen meerderheid voor die herindeling. Maar die rakkers
van het CDA en de VVD vragen het niet. Die
vragen het doodleuk niet. Wij zouden eigenlijk met een bewonersactie aan de Staatssecretaris kenbaar moeten maken dat wij het onzin vinden. Wat hebben wij nu met Breukelen,
Loenen. Iedereen die je erover hoort vindt het
een idioot plan, maar onze CDA hobbelt lekker achter onze twee vrouwen aan. Onze politieke partijen waren allemaal tegen maar als
het “moet”! (Ja, als het toch moet, was het idee,
dan kun je beter meepraten, toch.) Kijk en dat
meepraten is door de burgemeester omgezet
in “Wij zijn er voor”. Verdraaien van de feitelijke situatie. Ja! Ja! Wij een herindeling door onze strot geduwd en zij op safari.
John Grootegoed
Mijdrecht

Kerk aan de Schans ingepakt
Afgelopen week is de firma Schijf in opdracht van
het parochiebestuur begonnen met het inpakken
van de kerk aan de Schans. Groot materieel kwam
eraan te pas om de torens van de beeldbepalende kerk in te pakken met netten. Naar verwachting
wordt de komende week het dak van de kerk ingepakt. Met de hele operatie is veel geld gemoeid,
zo is ons eerder door het parochiebestuur bevestigd. Het inpakken van de kerk is volgens het bestuur nodig voor het verkrijgen van een verzekeringsdekking.
Actiegroep Open de Kerk spreekt haar sterke afkeuring uit over de werkzaamheden. De resultaten
van de onafhankelijke quick scan eerder dit jaar in

opdracht van de gemeente Uithoorn waren glashelder: er is geen direct gevaar. De Actiegroep,
ondersteund door vele parochianen en inwoners
van Uithoorn en omgeving, vindt het schandalig
dat het geld niet word besteed aan het herstel van
de kerk.
“Blijkbaar geeft het parochiebestuur de voorkeur
aan pappen en nathouden zodat de kerk in een later stadium alsnog voor de hoogst mogelijke prijs
kan worden verkocht”, aldus het bestuur van de
Actiegroep. Gesprekken van het bestuur van de
Actiegroep met het Bisdom Haarlem lijken niets te
hebben opgeleverd.
Bestuur aktiegroep open de kerk

Renovatie
Europarei Flats
Graag wil ik nog even reageren op een artikel in
de Nieuwe Meerbode van jl. 8 oktober van een bewoner van de Romeflat. Deze reactie blonk uit in
het opsommen van negatieve punten. Niet één
positief punt werd genoemd! Jammer! Een renovatie geeft nu eenmaal overlast, dat weet je van
te voren.
Het is even door de zure appel heen bijten maar
dan krijg je er ook wat voor terug. Mensen die hun
woning zelf opknappen of laten opknappen maken ook lawaai, niet alleen voor zichzelf maar ook
meestal voor de buurt waarin men woont. Helaas
zijn er nog geen boormachines e.d. uitgevonden
die geluidloos zijn. Dat er soms dingen niet helemaal goed gaan is op zich natuurlijk vervelend,

maar er zijn mij geen mensen bekend die nooit
iets fout doen!
Graag wil ik dan wel de positieve kanten ervan benoemen. Zonder dat dit natuurlijk praktisch nut
heeft vind ik het aanzicht van de vernieuwde flats
er prachtig uitzien. Dit door o.a. vernieuwen galerij- en balkonhekken en een nieuwe entree, nieuwe puien met isolatie (lagere stookkosten), betere verwarmingsinstallatie (via zonnepanelen – dus
milieuvriendelijk), centraal ventilatiesysteem. Waar
nodig: vernieuwen, keukens, badkamers,toiletten,
plafonds en binnendeuren. Hiertegenover staat –
geen- huurverhoging. Dan nog: waar krijg je voor
deze huur zo’n woning(oppervlakte)?
Piet Sanne, bewoner Schumanflat

De Driehoek

Op 6 november zou de tweede meedenksessie
over de invulling van de Driehoek door omwonenden en andere geïnteresseerden plaatsvinden.
De eerste bijeenkomst vond plaats in april en het
heeft dus ruim 6 maanden geduurd voordat deze
tweede sessie ging plaatsvinden.
In de eerste vergadering werd de deelnemers duidelijk gemaakt dat de omwonenden nauw betrokken zouden worden bij de invulling van de Driehoek, er zou geluisterd worden naar hun mening
om een zo’n groot mogelijk draagvlak te krijgen.
Alleen daardoor had het estafetteproject kans van
slagen.
Op die bewuste eerste avond in april werd door
bureau Wissing (stedebouw en ruimtelijke vormgeving) aan de hand van een presentatie een 4-tal
modellen getoond.
Dat was schrikken, de voetbalvelden werden nu
zichtbaar in de Driehoek.
Discussie volgde, hoe nu verder?
Gezien de randvoorwaarden die waren gesteld
was er nog van alles mogelijk, de plannen konden
worden aangepast. Hoe naïef kon ik toch zijn.
Ideeën werden aangedragen, vragen werden gesteld.
We hadden nog wat tijd na deze eerste sessie om,
nadat deze informatie wat was bezonken, te reageren op deze plannen, wensen aan te dragen.
Met goede moed ging ik mijn huiswerk doen,
knippen, plakken met de computer.
Hoewel ik liever geen voetbalvelden in de Driehoek zou zien, heb ik één van de modellen verbouwd naar een situatie waar ik me het meest in
zou kunnen vinden. Ook aan de wensen van een
aantal andere omwonenden zou hierdoor worden
voldaan. Totaal zouden er 13 voetbalvelden in de

Driehoek moeten komen, 8 voor Argon en 5 voor
CSW.
2 Weken voor de vergadering van 6 november
kreeg ik een grote envelop thuisgestuurd met o.a.
een schetsontwerp “Sportpark De Driehoek”.
Dit heeft me 2 slapeloze nachten gekost en een
enorme woede richting het totale estafetteproject.
Van de oorspronkelijke 4 modellen en alle ideeën
van de bewoners aan de zijde van de Wilnisse Zijweg, inclusief mijn aangepaste model, was niets
maar dan ook niets terug te vinden.
Na contact te hebben gehad met een medewerkster van het communicatiebureau Dietz kreeg ik
te horen dat ik een verkeerde schets had ontvangen, de meest recente schets zou ik omgaand toegemaild krijgen.
Pfffff…opluchting, helaas weer naïef, deze schets
was geen haar beter, totaal 15 voetbalvelden en 2
reserveringen voor nog meer voetbalvelden.
Totaal 17 stuks dus, voor Argon 9 velden en 1 reservering en voor CSW 6 velden en ook 1 reservering.
Er was wel haast geboden, want in de week na
de vergadering op 6 november zou de gemeente De Ronde Venen een definitieve versie toegestuurd krijgen nadat in dit overleg nog veranderingen aangebracht konden worden. En dat moest
ik geloven?
Nee, de “naïef fase” heb ik nu wel gehad en heb
daarom bedankt voor verdere deelname aan de
overleggroep voor de invulling van de Driehoek.
Gemeente, Rabobank, bureau Wissing, bureau
Diets... u wordt bedankt.
L. Verhaar

De Driehoek
Afgelopen woensdag 5 november was daar dan
eindelijk de derde avond in de reeks van vier van
de overleggroep Wilnis van het estafetteproject.
Na vijf maanden stilte kwam een week voor de
avond de informatie per post binnen.
Er was geen enkele uitleg geweest in al die tijd
waarom het zo lang geduurd had voordat de overleggroep weer bij elkaar kon komen.
Op de avond zelf vertelde Mieke Spreeuwenberg
van het communicatiebureau dat het proces communiceert, zoals dat tegenwoordig heet, dat het
niet een, niet twee, maar vijf maanden heeft geduurd voordat de groep bij elkaar moest komen
omdat eerst duidelijk moest worden of de betrokken voetbalverenigingen wel bereid waren om met
het project mee te werken.
Toen we dit eerder tijdens een sessie van de overleggroep aankaartten, was het antwoord dat dit
alles, inclusief de bijeenkomsten van de overleggroepen, slechts te verkenning was en dat de
doorgang van het hele project überhaupt nog niet
vaststond. We stapten met z’n allen in dezelfde
boot, waarvan de bestemming onbekend was.
En dan toch opeens vijf maanden stilte, de zekerheid ingebouwd van medewerking van de voetbalverenigingen, en pas daarna weer terug naar de
bewoners en andere betrokkenen.
Op 5 november kwamen we voor de derde keer bij
elkaar in wat een reeks van vier moet worden.
Op deze avond bleek dat de laatste versie van het
plan in hoofdlijnen voor de bebouwing van het
CSW terrein, ook de definitieve versie zou zijn.
Ik was op dat moment te verbaasd, geschrokken
en teleurgesteld om goed te kunnen reageren. Bovendien was de avond gepland van half acht tot
half tien, en kregen we pas vanaf tien voor half

tien de tijd om te reageren. Ik moest perse om tien
uur thuis zijn om de oppas af te lossen dus toen
ik om tien over half een eerste reactie kon geven,
was ik met alle onrust in mijn hoofd, niet in staat
om alles te zeggen wat er in mijn hoofd speelde.
Dat wij niet wisten dat het plan wat er lag, de definitieve versie was, vind ik een serieuze communicatiefout, en afbreuk doen aan onze welgemeende inzet en integriteit. Ik voel me gebruikt. Er word
me gevraagd mee te denken en als het serieus
wordt, word ik monddood gemaakt.
Het plan zoals het er nu ligt, voldoet van geen kanten aan de originele doelstelling: “we gaan er met
z’n allen iets moois van maken.”
Wat er ligt is een doorsnee recht toe recht aan
wijk, met relatief veel hoogbouw, die als zodanig
in deze omgeving geen precedent kent.
Het is een regelrechte moord van het landelijke
karakter van het polderlandschap door de 6 lagen
hoogbouw onderaan de dijk. We krijgen een minibrok verstedelijking in een dorpse omgeving .
Er is überhaupt in dit plan relatief veel hoogbouw
op een klein gebied gepland (een mini Bijlmer).
De oorzaak van dit alles ligt in de commerciële
haalbaarheid, die blijkbaar voor alles gaat.
Het ontwerpbureau is met een onmogelijke opdracht het bos in gestuurd en er met onmogelijk
compromis uitgekomen.
Dat het plan mij inhoudelijk niet aanspreekt is nog
tot daar aan toe, maar dat ik als meedenkend burger me gebruikt voel is een stuk minder fraai, wat
de politiek zich aan moet trekken, en niet zomaar
voorbij mag laten gaan.
Bob Nisters Swaenebloem 2 Wilnis.
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Exotische kleuren bij
vogelexpositie De Groenling

Singing with the stars!

‘Debuut’ zoekt debutanten!
Uithoorn - Altijd met volle borst onder de douche gezongen maar nooit
voor een echt publiek durven optreden? Heb je passie voor zang en zou
jij willen schitteren in een koor?
Pak dan nu je kans en zing gezellig mee met jongerenkoor Debuut in
de kerstnacht. Debuut is een fris en
hip koor waar ruimte is voor ieder-

een en waar talent wordt gestimuleerd.
Speciaal voor kerst heeft Debuut de
gelegenheid voor iedereen om gezellig met hen mee te komen zingen
in de kerstviering met kerstnacht.
Met of zonder talent, 13 of 30 jaar,
jongen of meisje, iedereen die zin
heeft om z’n zangkunsten te komen
laten horen is welkom!

Er wordt elke vrijdagavond van
19.15 tot 21.00 uur gerepeteerd in
de Burght aan het Potgieterplein in
Uithoorn. Vanaf aanstaande vrijdagavond is iedereen bij dezen van harte uitgenodigd om bij jongerenkoor
Debuut te komen zingen!
Voor meer informatie: bel Jolanda
Verhaar (0297-525097) of mail naar:
jongerenkoordebuut@hotmail.com

Regio - Al in de gang kwam je het
twiet twiet van de vogeltjes tegemoet. Binnengekomen was het eerste wat opviel een grote volière versierd met groen en takken waarin prachtige vogels rondvlogen:
“Dat is een beetje als extra versiering bedoeld”, vertelt Jan de Blieck,
bestuurslid. Verder rijen met showkooien. “De tentoonstelling liep van
vrijdag 7 november tot zondag 9 november. Dat moet ook niet langer
duren, want dan moeten de vogeltjes weer in hun eigen omgeving
terug”, aldus De Blieck. Het was
even navragen hoe lang de vereniging ondertussen al bestaat maar
dat blijkt dus vanaf 1960 te zijn. De
vereniging is in Uithoorn opgericht
door een aantal enthousiastelingen
dat zelf vogels hield en er kwamen
al gauw ook mensen uit Mijdrecht,
Vinkeveen en De Kwakel bij. Nu is
het officieel De Groenling voor De
Kwakel en omstreken. Ongeveer 40
jaar geleden is Vinkeveen haar eigen vogelvereniging opgestart maar
die is inmiddels opgehouden te bestaan door te weinig belangstelling.
De Groenling is onderdeel van de
overkoepelende organisatie ‘Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers’.
Door de leden onderling wordt een
tentoonstelling georganiseerd. Het
was nu de 43e keer. “Het is eigenlijk een wedstrijd want het gaat erom wie de mooiste vogel heeft en
die krijgt dan ook een prijs. De vogels worden voor de tentoonstelling gekeurd door acht keurmees-

ters van de bond. Er wordt gekeken naar kleur, vorm, postuur, veren nagels, kleur poten en natuurlijk
conditie. Het maximaal aantal punten is 93. De vogels moeten ook allemaal geringd zijn en elk lid heeft
zijn eigen ringnummer. De kleur van
de ring is elk jaar anders. Verleden
jaar was het blauw, dit jaar paars. Er
zijn in totaal 26 leden die uit de hele regio komen. Dat is dan De Kwakel, Uithoorn, Vinkeveen, Wilnis,
Kudelstaart, ter Aar, Vrouwenakker, maar ook uit Zaandam. Er waren ongeveer 400 vogels te bewonderen, onderverdeeld in verschillende soorten. Zo zag je kanaries waarvan de kleurkanaries, postuurkanaries (daar wordt echt naar het postuur gekeken en niet naar de kleur
hoe ronder hoe dikker hoe beter.
Sommigen hebben een petje en dan
wordt dat petje beoordeeld”, aldus
Jan de Blieck. Er zijn zebravinken
(waarvan er 55 verschillende kleuren bestaan of kleurslagen die dan
ook op die kleurslag worden beoordeeld, Japanse meeuwen (je verwacht een meeuw, maar het is dus
een heel klein vogeltje), natuurlijk
de tropen (tropische vogels) die je
er meteen uithaalt omdat de kleuren
zo prachtig zijn, de grasparkieten
die weer wat groter zijn en waarvan
sommige soorten aan weerskanten
twee stippen hebben en daar ook
op worden beoordeeld. De agapornis fischeri, een klein soort papegaai, een valkparkiet met witte kop
en rode wang of geparelde wang,

de Cinnamon pastel die kampioen
was geworden en de grote parkieten. “Ze zijn soms heel fel”, vertelt
De Blieck, “ik moest die kampioen
even oppakken en dacht ‘dat doe ik
wel even’, maar ik ben mooi gebeten.
Soms gaan ze al op hun rug liggen
om je te pakken.” De Roodrugparkiet die helemaal blauw is maar met
een rode stuit en de halsbandparkieten waarvan de man inderdaad
een soort bandje om de kop heeft.
“Dat is de wildkleur en die zie je ook
in het vondelpark rondvliegen. Een
vrouwelijke vogel heet de pop. Verder de diamant duifjes. Maar ook
papagaaien zoals de Amazone papegaai en de Derbyan parkiet die
je zo op het oog zou verwarren met
een papegaai. Verder stonden er nog
kooien met vrije verkoopvogels. Als
winnaars kwamen uit de bus: open
klasse/overjarig eigen kweek (B en
C): kampioen R. Laan met 93 punten, 2e prijs: H.J. Korver met 92 punten evenals de 3e prijs. Algemeen
Groenling kampioen: B. v.t. Hart met
93 punten, Stammenkampioen (dat
zijn vier vogels die zo gelijk mogelijk moeten zijn): J. Könst met 366
punten, Stellenkampioen: T. Markwat met 181 punten, Derby Kampioen: L. vd. Sluis met 93 punten, Jan
Smit bokaal: R. Laan met 93 punten
en de Klassementskweekkampioen:
Jan Smit met 462 punten. De vereniging is nog op zoek naar nieuwe leden die geïnteresseerd zijn. Voor informatie: Danielle de Winter 0297530219.

Da Capo’s Popkoor presenteert
aanstaande zaterdag en
zondag ‘Great!’
Regio - Op zaterdag 15 en zondag 16 november zal het Uithoornse
Da Capo’s Popkoor 3 voorstellingen
geven van haar nieuwste concert
“GREAT!” in het Griffioentheater in
Amstelveen. Het koor zal, naast de
vaste band van 6 man, worden begeleid door een strijkkwartet onder
leiding van violist en voormalig concertmeester van het Metropole Orkest, Erno Olah.
Het koor zingt een mengeling van
typisch “Britse eigenaardigheden”
en “mystieke sferen” van verleden

tot heden. In het tijdsbeeld van nu
zal met minimale middelen en decors een heel eigentijds karakter aan de show worden gegeven.
Nummers van Joe Jackson, Queen,
Jamie Cullum en recente nummers
van onder andere Snow Patrol, Mika, Franz Ferdinand en A Fine Frenzy zullen de revue passeren. Natuurlijk ontbreken ook de Beatles
niet. De show wordt begeleid door
dirigent Floor van Erp en is geregisseerd door Marie-Christine op den
Kelder.
Nieuwsgierig geworden naar wat Da

Capo dit keer op de planken zal zetten? De laatste kaarten voor de zondagavondvoorstelling van “Great!”
zijn via de site www.popkoor.nl (rubriek kaartverkoop) of bij de koorleden verkrijgbaar. Voor vragen kunt u
per e-mail terecht bij Astrid Verheijen (verheijenastrid@ hotmail.com)
of bij Suzanne van Dishoeck (s.van.
dishoeck@casema.nl). Kaarten kosten 17,50 per stuk en kinderen tot en
met 12 jaar betalen 15,00 euro. Donateurs kunnen maximaal 2 volwassenenkaarten met 2,50 korting bestellen.

Lustrumactie op het
Hermann Wesselink College

70’S & 80’s en latin solo
bij Danscentrum Colijn
Uithoorn - Op veler verzoek organiseert Danscentrum Colijn op 29
november a.s. een 70’ & 80’s Party! De verlichte discovloer is al gehuurd en de voorbereidingen zijn in
volle gang!
Reünie
De huidige leerlingen van Danscentrum Colijn vinden het helemaal
leuk dat er een dergelijk feest in het
danscentrum wordt georganiseerd.
Het lijkt er echter op dat het ook een
soort reünie wordt van oud-leerlingen. Axel en Heleen Colijn: “Dat we
dit gaan doen is al een tijdje bekend en we krijgen uit alle hoeken
van het land mailtjes van ex-leerlingen die graag weer even terug gaan
naar de tijden van toen. Met name
leerlingen uit de tijd van 1980 tot
1995 vinden het echt helemaal geweldig! Met name Hyves blijkt de
tamtam goed op gang te brengen.”
Iedereen is welkom op deze avond.
Het draait deze avond nu eens niet
om stijldansen maar gewoon om
pure disco en soul. DJ Axel en DJ
Ruud (bekend van de Bon Ami) zullen de avond verzorgen. Axel is van
1968 en als geen ander thuis in deze
muziek, Ruud danst zelf al jarenlang
bij Colijn, is iets jonger maar heeft
zijn sporen ruimschoots verdiend
door jarenlang als DJ te werken.
Het is natuurlijk mogelijk om via de
website verzoekjes aan te vragen!

Misschien zit er ook nog wel een
mooi verhaal aan de betreffende
plaat vast; jeugdliefdes, muziek uit
de examentijden of gewoon die geweldige plaat waarop iedereen altijd
helemaal uit zijn dak ging? Leerlingen en ex-leerlingen zullen bijvoorbeeld nog goed weten dat op iedere
vrijdagavond Paradise by the Dashboardlight van Meat Loaf altijd een
keer voorbij kwam.
De kaartverkoop is reeds begonnen.
Van dinsdag t/m vrijdag na 19.00
uur zijn kaarten af te halen aan het
danscentrum. In Mijdrecht is er een
verkooppunt bij Backstage Hairfashion in de Dorpsstraat. De entree
is 7,50 euro, leerlingen en ex-leerlingen betalen 5,00 euro. Meer info?
www.colijndancemasters.nl
Latin solo!
Geen danspartner? Geen probleem!!
Na de kerstdrukte van de komende
tijd gaat het danscentrum in januari van start met twee nieuwe cursussen. Ten eerste de Latin Solo; salsa,
chacha, rumba en merengue in solovorm! Heerlijke Zuid- en Middenamerikaanse muziek, lekker swingen, toegankelijk voor dames én
heren.
Ten tweede start er een cursus Jazzdance 25+. Een combinatie van jazz
en klassiek ballet; goed voor de lichaamshouding en het figuur en
natuurlijk voor de conditie!! Dit is

écht de leukste workout!!
De lessen bij Danscentrum Colijn worden gegeven door gediplomeerde docenten; dit resulteert in
een uitgebalanceerde en goed opgebouwde les met aandacht voor de
techniek. Dit is van belang voor de
verdere dansontwikkeling! Meer info? www.colijndancemasters.nl.

Contactmiddag
Uithoorn - Op vrijdagmiddag 14
november organiseert NVVH-Vrouwennetwerk een bijeenkomst met
de titel “Voetstappen in en om Rome”, door de heer H. van Hemert.
De heer Van Hemert maakt aan de
hand van dia’s een uitgebreide verkenningstocht door Rome, de eeuwige stad en een paar trips daarbuiten. De bekendste bezienswaardigheden passeren de revue, zoals
o.a. het Colosseum, de Trevi fontein
en het Pantheon. Als hoogtepunt
een bezoek aan Vaticaanstad met
de Basiliek Sint Pieter met beelden,
grafmonumenten en de beroemde
beeldengroep van Michelangelo, de
Piëta, en een bezoek aan de fameuze Sixtijnse Kapel. Deze contactbijeenkomst wordt gehouden op vrijdagmiddag 14 november van 14.0016.00 uur in De Schutse aan de Merodelaan. Voor leden is de toegang
gratis, niet-leden betalen 1,50

Uithoorn - Op vrijdag 14 november
is het Hermann Wesselink College
een dag lang geen gewone school,
maar een bruisend centrum van activiteiten voor het goede doel. Wie
jarig is, krijgt meestal cadeautjes.
Het HWC viert zijn 45e verjaardag
door een groot cadeau weg te geven: met de hele school proberen ze
20.000,- euro in te zamelen voor een
jeugdtheaterschool in Zuidoost-India. Daarmee sluiten ze aan bij de
Indiaweek in Amsterdam. Een van
de oud-leerlingen, Vera Moll, heeft
vrijwilligerswerk gedaan op deze school, waar leerlingen opgeleid
worden in het traditionele theater
van de streek, het Kattaikkuttu. Als
school waarin kunst en cultuur van
oudsher hoog in het vaandel staan,
voelen zij zich betrokken bij de onderwijsontwikkeling op deze school
in India. Deze vorm van theater is
namelijk bij uitstek het middel om
voorlichting en informatie te geven
over actuele zaken als aids, emancipatie etc. Er wordt geld ingezameld
voor het onderwijs aan de leerlingen
van 12-16 jaar.
Op 14 november staat de school
’s morgens bol van de activiteiten:
klassen organiseren spelletjes, een
restaurant, fotoshoots, sponsgooien,
leerlingen wassen auto’s, schilderen
stoelen, verkopen muffins en proberen op vele creatieve manieren geld
te verdienen voor het goede doel.
Grootouders van de brugklasleerlingen zijn uitgenodigd om het actiefeest mee te vieren. De wereldwin-

kel is aanwezig met een kraam vol
spullen uit India, er is een tweedehandsmarkt, een Rad van Fortuin,
boekenmarkt, verkoop van kerstkaarten, etc. etc.
De school zet die ochtend tussen
09.30 en 12.30 uur zijn deuren wijd
open voor iedereen die het leuk
vindt even langs te komen. ’s Middags lopen leerlingen en medewerkers zich op de atletiekbaan tegenover de school de benen uit het lijf
in een sponsorloop voor India en ’s
avonds vindt in de school een op-

treden plaats van hun eigen Lama’s
plus een voorstelling door leerlingen
van Sergeant Pepper’s Lonely Hearts
Club Band. Dit optreden kunt u voor
5,- euro meemaken. Kaartjes zijn op
de actiedag zelf te koop op school.
Helpt u mee deze actie tot een succes te maken? Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!
Een gift overmaken mag natuurlijk
ook: Rabo 30.23.62.061 t.n.v. Hermann Wesselink College Amstelveen o.v.v. Lustrumactie 2008 India.
Vele kleintjes maken één grote.
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De Dag van de Mantelzorg

Er is een parallel tussen
topsport en mantelzorg

Taalkracht dag op Thamen
een groot succes
Uithoorn - Alle leerlingen gebruiken taal. Voor informatie-uitwisseling tijdens de les. Om met elkaar te
sms’en tijdens de pauze. Thuis gaan
ze direct achter de computer om
te MSN-en. Om te groeien én leuke dingen te doen is taalvaardigheid
van groot belang.

ook zelf hun eigen tekst te rappen;
was er een dansdocent aanwezig
om met groepen een dans op teksten te maken en uit te voeren; waren er workshops digitale posters
maken; reclames maken; creatief op
papier spreekwoorden uitbeelden en
een workshop zelf tijdschriften ma-

ken. Kinderboekenschrijfster Bobje Goudsmit verzorgde een workshop over verhalen schrijven voor
pubers; de educatief medewerkster
van de bibliotheek een workshop
over leeskracht en stelde zij via een
interactief computerprogramma met
de leerlingen een favoriete boeken
top-20 samen en leerde een gastdocent, die zelf mee heeft geschreven
aan de soap “Onderweg naar Morgen”, hoe je het best een soaptekst
kunt schrijven.
Andere leerlingen leerden juist weer
van een journaliste hoe je een krantenartikel schrijft en hoe een krant
tot stand komt.

Uithoorn - Alle mantelzorgers die
ingeschreven staan bij het steunpunt Mantelzorg ontvingen op
maandag 10 november ‘De dag van
de Mantelzorg’ een bloemetje. Maar
er werd ook aandacht op de dag zelf
besteed aan de mantelzorgers en
dat mag best wel eens want het is
heel zwaar als je mantelzorger bent”,
aldus Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar. Mantelzorgers zijn mensen die een band met iemand hebben die zorg nodig heeft. Dat kan
een gehandicapt kind zijn, maar ook
een partner die dement is geworden. “Het begint met een kop soep
en voor je het weet ben je 24 uur
per dag bezig. Het is geen vrijwillige
keuze. Een mantelzorger ben je als
je meer dan acht uur per week en
dat langer dan drie maanden zorgt
voor iemand. Er worden ook cursussen gegeven voor mantelzorgers zoals over CVA (hersenbloeding) maar
ook contacten met lotgenoten en
het coachen van de mantelzorgers
en dan vooral wordt er gekeken hoe
zorg en arbeid gecombineerd kunnen worden. Het is ook mogelijk om
een persoonsgebonden budget aan
te vragen. Dat kan in overleg met de
werkgever. Er kan ook gekeken worden wat voor voorzieningen er nodig
zijn. Een mantelzorger herkent zichzelf meestal niet als zodanig. Zo vertelt Corry dat iemand opmerkte toen
zij een bloemetje kreeg: “Maar ik
ben zijn vrouw.” Het is ook moeilijk
om hulp te vragen. Al is het soms
voor een middag of even oppassen
zodat je ook wat tijd voor jezelf hebt.

In heel Nederland zijn er 2.4 miljoen
mantelzorgers waarvan acht van de
tien mensen ook nog een baan hebben. Mantelzorg hoeft ook niet per
definitie iets naars te zijn. Jij zorgt
nu voor je moeder maar zij heeft
vroeger voor jou gezorgd.
Vergeten groep
Maar zo heb je ook ouders van een
kind met een psychiatrische aandoening. Een vergeten doelgroep
vindt Corry Brouwer. Het moeilijke
is ook dat er zo veel verandert voor
mensen, er komt steeds minder hulp
en er wordt steeds meer gevraagd
van de mensen zelf. Zo kan het gebeuren dat, als je een aanvraag doet
voor huishoudelijke hulp, je als antwoord kunt krijgen: ja maar, er is
toch nog een gezond iemand. Vaak
moet er ook zoveel geregeld worden dat je al helemaal geen zin
meer hebt en denkt: laat maar. De
mantelzorg wordt vaak onderschat.
Het gebeurt uit liefde. Mantelzorgers kunnen ook heel slecht grenzen stellen. Er bestaat ook vaak het
gevaar dat mantelzorgers instorten.
Daarom zijn er ook trainingen voor
mantelzorgers hoe je met dat soort
problemen om moet gaan, hoe je je
netwerk kunt vergroten en hoe je de
weg moet vinden in zorgland. Dat is
belangrijk omdat je het anders niet
volhoudt. Op de Dag van de Mantelzorg was Gianni Romme, de bekende schaatser, uitgenodigd en die
maakte een vergelijking tussen topsport en mantelzorg. “Als je elke dag
voor een ander zorgt, geeft dat een

hoop stress en bij topsport is dat eigenlijk hetzelfde, dat geeft ook een
bepaald soort stress. Beiden leveren
een inzet die bovennormaal is en die
ook heel zwaar is.
Rozengeur
Topsport is ook niet altijd rozengeur
en maneschijn. Je kunt niet altijd
winnen. Maar het belangrijke is dat
je positief blijft, ook als je het soms
niet meer ziet zitten en dat geldt ook
voor mantelzorg.” Ook op scholen
zijn er projecten in het kader van
de mantelzorg. Op de basisscholen heet dat Zorro en bij Thamen en
Alkwin ’Do you care’. Er zijn ook verschillende websites voor jongeren:
www.jongerenzorgen.nl .
In Uithoorn en De Kwakel zijn ongeveer 250 mantelzorgers ingeschreven bij het Steunpunt Amstelland
Meerlanden.
Corry vindt het wel jammer dat de
allochtone mantelzorgers moeilijk te bereiken zijn. “Wij hopen dat
we daar nog iets in kunnen bereiken en wij zouden graag een informatiemiddag in de moskee willen geven met een allochtone medewerker. “Het is heel belangrijk als
je gewaardeerd wordt en soms kom
je pas na jaren erachter dat iemand
een mantelzorger is terwijl hij of zij
jaren tegenover je hebt gezeten.
Een hoop ellende kan voorkomen
worden als je een aanvraag voor
hulp doet. Dat kan bij het WWZ loket bij de gemeente of onder telefoonnummer 0900-1866.

Taal is toekomst
Goed taalonderwijs kan jongeren
helpen hun schoolloopbaan succesvol af te ronden en - vooral! - hun
toekomstdromen te verwezenlijken.
De heer Olijerhoek heeft als alfabetiseringsambassadeur tijdens de
gezamenlijke opening van deze dag
verteld hoe belangrijk het is naar
school te gaan en je opleiding af te
maken.
De heer Olijerhoek heeft uitgelegd
waarom hij op latere leeftijd lessen
in de Nederlandse taal is gaan volgen en waarom hij deze lessen nu
alweer 9 jaar lang één middag per
week volgt.
Behalve dat taal leuk, spannend en
uitdagend is, is taal belangrijk voor
toekomst van de jongeren.
Het is voor de leerlingen daarom belangrijk via Taalkr8! te ervaren dat je
met een rap of een gedicht je gevoelens kunt uiten, dat een mooi
boek je fantasie kan prikkelen en
dat je door het lezen van de krant in
een grenzeloze wereld terechtkomt.
De leerlingen ervaren dat je taal
overal voor kunt gebruiken. En dat
taal deuren voor je opent.

Taal is immers overal. Ga maar na
waar jongeren allemaal met taal te
maken krijgen: in tijdschriften, het
theorie-examen voor het rijbewijs,
songteksten, formulieren, de krant,
brieven van de gemeente, een sollicitatiebrief, weblogs en studieboeken. Om zich te ontplooien hebben
jongeren taal hard nodig.
Maar hoe breng je het belang van
en het plezier in taal bij de leerlingen onder de aandacht?
Drie docenten Nederlands van
Scholengemeenschap Thamen hebben dit bij de ongeveer 250 leerlingen van leerjaar 1 met behulp van
het project Taalkr8! van Stichting Lezen & Schrijven gedaan.
Taalkracht! is plezier in taal!
Op Thamen is dit jaar voor het eerst
gebruik gemaakt van het Taalkr8!concept van de Stichting Lezen &
Schrijven. Vrijdag 31 oktober konden alle leerlingen van de 1e klassen tijdens een spetterende opening
horen waarom taal belangrijk is en
hoeveel leuke dingen er met taal te
doen zijn. De leerlingen waren per
tweetallen ingedeeld in klasoverstijgende workshops.
Zo waren er vier rapdocenten uit
Brabant afgereisd om in diverse
groepen een masterclass rap te verzorgen waarbij de leerlingen niet alleen een rap leerden schrijven, maar

Oud-schaatser Gianni Romme vergelijkt mantelzorg met topsport

Scoren voor Edukans
Mijdrecht - Afgelopen week zijn
leerlingen van de brugklassen van
het VeenLanden College actief geweest met een projectweek voor
Edukans. Zo ook Jean-Luc Hooglugt en Louis Grooten. Het doel was
zoveel mogelijk geld ophalen op
een zo origineel mogelijke manier.
Jean-Luc en Louis hadden het idee
om geld op te halen via doelpunten. Dit deden zij bij diverse bedrijven in Mijdrecht. Hiervoor hadden
zij een originele presentatie voorbereid. Voor ieder doelpunt kregen
zij een bedrag waarvan 100% naar

Edukans gaat. Totaal hebben zij een
fantastisch bedrag van 1000 euro bij
elkaar gekregen voor Edukans.

Om de bedrijven te bedanken en de
aandacht te vestigen op hun project hebben zij zelf ontworpen posters laten drukken. Dit heeft drukkerij Verweij gesponsord. J
ean-Luc en Louis zijn enorm blij en
trots op hun prestatie. Zij hebben
heel veel tijd en energie in het project gestoken.
De initiatiefnemers verklaarden: ”We

zijn ontzettend blij met het uiteindelijke resultaat. We hopen dat Edukans heel veel moois met het geld
kan doen.”
De bedrijven die VeenLanden College hebben gesponsord zijn Midreth B.V., Rabobank, Vida makelaar,
Boutique des fleurs, Walraven. Verweij drukkerij, DA NAP, Poelier Van
Egmond, Keers Mode, Blue Basic,
Van Beek Juweliers, Walk inn en Albert Heijn.
Bij dezen bedanken wij alle sponsoren.” Aldus Jean-Luc en Louis.

Marathonkaarten
Amstelhoek geslaagd!
Amstelhoek - De marathon
klaverjasdag,
georganiseerd
door de Buurtvereniging Amstelhoek, is afgelopen zaterdag
8 november uiterst gezellig verlopen.
64 Deelnemers hebben hun billen danig moeten testen om
de twaalf uur durende marathon ‘uit te zitten’, maar dankzij
de prima verzorging/bediening
door de vrijwilligersbrigade lukte dit alles prima.
De lekkere vleesprijzen, dit keer

beschikbaar gesteld door slagerij Stronkhorst, werden door de
winnaars dankbaar in ontvangst
genomen.
In 19 kaartronden werden door
de beste drie de volgende punttotalen bereikt:
1-de heer van Veen 32375 en 9
marsen; 2- de heer Ben Fransen31562 en 9 marsen; en 3mevrouw Westerbos met 31426
punten en 11 marsen.
De meeste marsen werden behaald door mevrouw Ria Ver-

hoef met 14 marsen!
De eerstvolgende marathon
vindt plaats op zaterdag 14
maart 2009.Opgeven bij Martine
Baltus via tel. 214543. Alle deelnemers, hartelijk dank voor jullie plezierige kaartinstelling, hopelijk tot ziens.
De organisatoren zijn Slagerij
Stronkhorst zeer dankbaar voor
het beschikbaar stellen van de
vele vleesprijzen en de bediening voor hun prima verzorging!
Hulde.
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Zonnebloem op bezoek
bij ‘de Jantjes’

O.K.K. uitvoering weer
ouderwets gezellig!
Mijdrecht - Ouderwets gezellig, dat
was het afgelopen weekend in de
Meijert tijdens de jubileumvoorstelling van toneelvereniging O.K.K.
Omdat de vereniging 60 jaar bestaat, heeft het een bewerking van
de musical “de jantjes” op de planken gebracht. En wat was het een
feest om naar te kijken! De spelers
namen het publiek mee terug in de
tijd, waar het verhaal zich afspeelt

rond de kroeg van tante Piet. Haar
zoon Leendert werd gespeeld door
Johnno Schaaphuizen, die met zijn
zestien jaar momenteel de jongste
speler is bij O.K.K. Blonde Greet, gespeeld door Elvira Hogervorst, zong
de sterren van de hemel, en verder natuurlijk de drie Jantjes, welke door hun uiterlijke verschillen en
spel heerlijk waren om naar te kijken. Ook het decor, met name het
gedeelte in “de Oost” zag er prach-

tig uit. Klap op de vuurpijl was wel
het liedje “omdat ik zoveel van je
hou” door de Mop, gespeeld door
Nol Staudt, en Na Druppel, gespeeld door Jolanda Klijn; met hun
uiterlijke verschijning en spel, kregen ze het hele publiek mee.

Mijdrecht - 200 gasten van de Zonnebloem Regio Rond om de Venen
hebben zaterdag 8 november genoten van de musical “daar komen
de Jantjes”, opgevoerd door Toneelvereniging OKK. De toneelvereniging OKK heeft in het kader van
het 60-jarige jubileum aangeboden
een speciale middagvoorstelling te
geven voor de gasten van de Zonnebloem. Het regiobestuur van de
Zonnebloem was zeer verheugd
met dit aanbod. De Zonnebloem afdelingen Mijdrecht, Vinkeveen/Waverveen, Wilnis/De Hoef en Abcoude/Baambrugge hebben ervoor gezorgd dat de 200 gasten deze voorstelling konden bijwonen. Met bus
en eigen vervoer arriveerden de gasten zaterdagmiddag om twee uur bij
de Meijert in Mijdrecht. De voorstelling was een groot succes, niet alleen door de bekende liedjes zoals
‘Nou Tabé dan’, ‘omdat ik zoveel van
je hou’ en ‘daar komen de Jantjes’,
maar vooral omdat de karakters uit
het verhaal zo sterk werden neergezet. Na afloop waren er dan ook alleen maar lovende reacties. Dankzij Toneelvereniging OKK, partycentrum de Meijert en de vrijwilligers
van de Zonnebloem hebben de gasten een heerlijke middag gehad.

Al met al een heerlijke voorstelling,
waarvan het publiek duidelijk genoten heeft! En nu op naar de voorstelling van maart.

Volop gezelligheid in
café ’t Knoertje
Vinkeveen - Het afgelopen weekend speelde de Vinkeveense toneelvereniging ALTOVI de voorstelling
‘Ameezing Altovi’ in de Boei. Een
oergezellige kroeg waarin luid meezingen, live muziek en hilarisch spel
hebben gezorgd voor een onvergetelijke voorstelling.
Op zaterdag 22 en zondag 23 november zal de Boei nog eenmaal
veranderen in café ’t Knoertje en
gaat tijdens de voorstelling ongetwijfeld het dak eraf!

Zaterdagmiddag komt hij ook naar Wilnis

Intocht van Sinterklaas in
het teken van de staf van
Sinterklaas

Rabofonds sponsort het
V.I.O.S. MusicKidz-project
Mijdrecht - Het Rabofonds “Dividend voor de samenleving” vindt
het V.I.O.S. MusicKidz project zo’n
goed initiatief, dat zij het project ondersteunen met een riant sponsorbedrag. V.I.O.S. is heel erg blij en
dankbaar en er ook trots op dat dit
initiatief deze erkenning krijgt!
MusicKidz is een project voor kinderen van 7 jaar en ouder en bestaat uit

Teddie en Harry hebben de krul gevonden en een brief geschreven aan
Sinterklaas. In Wilnis liepen de pieten stiekem rond, want de Krul van
de Staf is kwijt. Wil je weten hoe dat
allemaal afloopt? Kom dan naar Wilnis!

een goed beeld krijgen van muziek
maken, notenschrift, instrumenten, etc. Op dit moment nemen bijna 40 kinderen deel en die hebben
het op de vrijdagmiddag uitstekend
naar hun zin. Er zijn 2 groepen. De
eerste groep heeft om half vijf en de
tweede groep om zes uur MusicKidz. Voor het lesschema en andere
informatie kunt u terecht op de site
www.vios-midreth.nl.

Veenzijdeschool 35 jaar
Wilnis - Donderdag 6 november
was het groot feest op de Veenzijdeschool. De school vierde toen haar
35ste verjaardag.
Dit werd op gepaste manier met alle kinderen en hun ouders gevierd.
Om half vijf werd de vlag gehesen.
Daarna werd er door iedereen uit
volle borst een verjaardagslied gezongen. En toen was het natuurlijk
tijd voor een traktatie. Voor iedereen
was er wat te drinken en natuurlijk

Wilnis - Aanstaande zaterdag komt
Sinterklaas naar Wilnis, ‘s middags
om 16.00 uur wordt hij door burgemeester Burgman en ongetwijfeld
heel veel kinderen ontvangen op
het plein naast de boom. Natuurlijk
is iedereen nieuwsgierig of het wel
goed is gekomen met de krul van de
staf van Sinterklaas.

20 gratis lessen van een uur. Vanaf
19 september dit jaar is het voor alle
kinderen mogelijk een gratis muziekopleiding bij V.I.O.S. te volgen. De
methode op zich is niet nieuw. Het
wordt in Nederland al door verschillende muziekverenigingen succesvol toegepast. Ook V.I.O.S. voorziet
graag in deze behoefte en heeft een
totaalpakket samengesteld waarbij de kinderen in een half jaar tijd

werd de taart niet vergeten.
En een jarige krijgt natuurlijk een cadeau. De kinderen van groep 7 hebben vorig jaar al een inzamelingsactie gehouden en hiervan hebben
zij, samen met een bijdrage van de
ouderraad, leuk speelgoed gekocht
voor tijdens het speelkwartier. Zo
waren er ballen, doelen, hoepels,
skippieballen en nog veel meer. Ook
konden er dankzij een gift van de
Karwei hinkelbanen op het school-

plein geschilderd worden.
Na al deze feestelijkheden werd het
lint voor de deur doorgeknipt waarna iedereen galerie “de kleurige
Veenzijde” mocht betreden. De kinderen waren de hele week al bezig
geweest om mooie schilderijen en
tekeningen te maken en die werden
deze dag tentoongesteld.
Al met al was het een zeer geslaagde dag en... op naar het volgende
lustrum.
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Leden van deUithoornse
reddingsbrigade zwemmen af
Uithoorn - Op zaterdag 1 november
hebben de leden van de Uithoornse
Reddingsbrigade afgezwommen. Ze
moesten laten zien wat ze het afgelopen jaar allemaal hebben geleerd.
Niet alleen aan de examinator van
de Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen,
maar ook aan een heleboel familie.
Behalve de voor iedereen bekende
zwemslagen moesten ze natuurlijk
ook onderdelen van het zwemmend
redden laten zien, zoals bordjes duiken, klos of touw gooien, het uitvoeren van diverse bevrijdingsgrepen en het vervoeren van een drenkeling.
De kinderen die al wat verder zijn,
moeten ook een redding uitvoeren
en de drenkeling uit het water halen, zorgen dat er een melding naar
het alarmnummer gaat en eventueel

eerste hulp verlenen.
Daarom worden er tijdens de opleiding ook theorie lessen en een (verkorte) EHBO cursus gegeven. Al deze lessen worden verzorgd door een
klein, maar enthousiast team van instructeurs.
Geslaagde
Na een spannende middag, mochten de volgende kandidaten hun
KNBRD-diploma uit handen van
één van de instructeurs ontvangen.
Brevet b: Jildau de Wit, Daniël Thiesen, Karlijn Groen, Cleo Freek, Luke
van der Zande
Brevet 1: Marit Spekman
Brevet 2: Tamara Balvers, Sophie van
der Beek, Lotte Ketelaar, Astrid van
der Maarl, Joyce van Tol, Loïs Uivel,
Marije Voskamp
Brevet 3: Luuk Bergman, Malou van

Buren, Lennaert Groen, Rolf Lagerberg, Stijn Lagerbeek, Andrea Veldman
Brevet 4: Julia van der Maarl, Yurre
Spekman, Marije van der Werf
Brevet 5 Mike van der Beek, Menno
Drost, Tom Ketelaar, Patrick Tibboel,
Leon Verlaan, Daan Voskamp, Thomas van der Wals, Niels de Wit
Brevet 6: Mariëlle Schoonderwoerd
Certificaat zilver: Daniëlle Brian, Jeffrey Veldman, Ying Visser, Astrid van
der Wals, Joost van der Werf
Na deze drukke weken van extra
goed oefenen, volgt er volgende
week vrij zwemmen waarna er met
frisse moed weer nieuwe handelingen geleerd kunnen voor het volgende afzwemmen.
Op 13 november beginnen we weer
met de nieuwe groepen.

Qui VIVE MC1 in
splinternieuwe outfit
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
8 november speelden zij thuis tegen
HBS C1, één van de betere teams
in de topklassecompetitie. Voor het
eerst met de nieuwe dugouts op
het hoofdveld met een lekker zonnetje maar stevige wind gingen ze
van start.
De eerste twee snelle aanvallen
waren voor Qui Vive. Uit de eerste
kwam een strafcorner die ze helaas
niet konden afmaken. De tweede
goede kans was voor Marije die na
een lange pass vanaf het middenveld alleen voor de keeper kwam.
De bal ging langs de keeper maar
ook langs de verkeerde kant van de
doelpaal.

goed tussen. In het begin van de
tweede helft werd het ook snel 0-3.
Vervolgens werd er beter gespeeld
en kon er meer druk gezet worden
op de tegenstander. Sjimmie scoorde 1-3 en Qui Vive kwam vaker in de
cirkel van de tegenstander.
Chiara schoot twee keer achter elkaar mooi en hard op doel maar de
keeper was goed en kon deze ballen keren. Na deze voor Qui Vive re-

latief goede fase ging het spel over
en weer en kreeg de tegenstander
meer kansen en strafcorners die ze
niet konden benutten.
Aan het einde van de wedstrijd
kreeg Qui Vive nog een mooie kans
maar de tip in van Sophie mislukte. Door goed keeperswerk van HBS
ging ook onze strafbal er helaas niet
in. Eindstand dus 1-3. Op naar de
volgende wedstrijd!

Daarna zette de tegenstander Qui
Vive flink in de hoek, kwamen goed
voor de goal en op voorsprong. Bij
de tweede goal stond een meisje
van HBS helemaal vrij op de middenstip. Ze werd aangespeeld en
kon gemakkelijk scoren.
Qui vive liet zich de rest van de eerste helft onder druk zetten en kon
met uitzondering van een counter niet het spel maken. Regelmatig kwamen passes niet aan. Bij de
counter werd er wel goed over gespeeld tussen Sjimmie en Nadia
maar de keeper zat er uiteindelijk

Tex Koster

Op deze foto staat het voltallige meisjes C1-team in hun nieuwe Le Coq Sportif trainingspakken mede gesponsord door een aantal superouders.

dere wedstrijd. De eerste helft zonder doelpunten. Abcoude speelde fel en met veel inzet en maakte het de Vogels knap lastig. Ze kregen dan ook diverse kansen. De
Vogels verloren wat te vaak de bal
door niet zuiver te kaatsen. Gelukkig pakten ze het even daarna weer
goed op. Een goede voorzet van Tex
Koster op Mounir Rejeb leverde een
goede kans op. En het afstandschot
van Chelly Drost kwam helaas op de
lat terecht. Vooral op de linkerkant
met Thijmen van Dijk, Tex Koster en
Chelly Drost werd goed combinatievoetbal gespeeld. Helaas werd een
doelpunt van Yannick van der Veer
afgekeurd vanwege hands.
Het eerste kwartier van de tweede helft waren de Vogels veel beter.
Goede combinaties en steekballen
leverden fraaie doelpunten op. Bij
het eerste doelpunt verovert Chelly
Drost de bal op het middelveld en
via een mooie combinatie via Martijn van Reenen zet Andy Burke de
1-0 op het scorebord. De 2-0 werd

A.K.U./Veenlopers naar
de halve marathon
van Egmond
Regio - Net als afgelopen jaren
bestaat er de mogelijkheid om
voor lopers uit de regio met een
touringcar mee te gaan naar de
halve marathon van Egmond aan
Zee.
Deze wordt gelopen op zondag 11
januari 2009.Iedereen is welkom,
ook supporters.
Geen parkeerproblemen, we krijgen een parkeer vergunning vlak bij
start en finish.
Inschrijven voor de halve marathon
kan via www.egmondhalvemarathon.nl of de gebruikelijke kanalen
dit moet U zelf doen.

Bowlen voor jong en oud

Mijdrecht - Met een gemiddelde
leeftijd van 68 jaar en een team gemiddelde van 166, is het team van
Bosflex het oudste team van de
Bowling Vereniging Mijdrecht. Ondanks deze gerenomeerde leeftijd,
wordt er nog volop aan de competitie deel genomen. Waarmee bewezen wordt, dat de Bowling sport
goed is om te bewegen, voor je sociale kontakt en plezier aan je leven
toevoegt. Volgende maand is het
alweer zes jaar (4 december 2002)
geleden dat Party Plaza te Mijdrecht
is afgebrand. Toch leeft de Bowlingsport nog volop in De Ronde Venen. Met een leden aantal van meer
dan 160 is de BVM nog steeds één

Let wel op: als je de halve wilt lopen kan dat alleen via voorinschrijving en als je ingedeeld wil worden
op tijd, dan voor 08 dec. Inschrijven!
Het is nu al bekend dat de inschrijving eerder sluit vanwege het maximum aantal deelnemers. Als je zeker
wilt zijn van een startbewijs wacht
dan niet te lang met inschrijven.
De opstapplaatsen zijn Bodegraven, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop,
Mijdrecht, Uithoorn en Aalsmeer.
Opgave voor 20 december
tel. 0172-572346 of
06-14148253.

van de grotere vereningen van Nederland. Bowlen, de sport voor jong
en oud.
Maar doordat de vereniging nog
steeds gebruik moet maken van de
Bowlingbanen in Amstelveen, is het
moeilijk om de jeugd uit te breiden.
Vooral de afstand tussen De Ronde
Venen – Amstelveen over de N201
is voor velen een struikel blok. Ondanks dat is de jeugd deze week
weer met twee leden gegroeid. Natuurlijk hoopt de BVM weer eens
haar eigenhuis te krijgen in De Ronde Venen. Zoals alle sportverenigingen hun thuis in De Ronde Venen
hebben. (b.v. bij het zwembad was

een mooie gelegenheid geweest).
Maar zolang deze mogelijkheid
niet geboden wordt, zullen we gebruik moeten maken van de banen
in Amstelveen. Gelukkig weerhoudt
dat onze leden er niet van om hun
sport te blijven uitoefenen.
En als u toch al van plan was meer
te gaan bewegen, met daarbij gezelligheid en spanning. Heeft de BVM
nog plaats voor nieuwe leden, die
in competitie verband willen bowlen. U kunt reeds vanaf twee personen competitie spelen (dubbel
team).
Kijk voor meer informatie op www.
bvmijdrecht.nl.

Volleyballes begonnen op
basisscholen Vinkeveen
Vinkeveen - Vorige week maandag
is een start gemaakt met de maar
liefst 10 dagen van volleyballessen
op de drie Vinkeveense basisscholen De Pijlstaart, De Schakel en de
Jozefschool. Toptrainers van de NeVoBo leren de kinderen van groep 3
tot en met groep 8 volleyballen tijdens de gymles.

Legmeervogels D1 presteert
goed in de Hoofdklasse B
Uithoorn – Afgelopen week moesten de Legmeervogels aantreden tegen Abcoude. Deze ploeg waren ze
al eerder tegen gekomen in de beker, toen werd er met 4-0 gewonnen. Nu was het weer een hele an-

v.l.n.r: Jan Nieuwenhuis- Wiet Mica- Peter Oudshoorn- Jan van Zijl

Iedere groep krijgt twee keer les,
deze week krijgen de kinderen hun
tweede volleyballes. Jason Loosemore is de trainer die de meeste
groepen les geeft en hij doet dat per
groep anders. De jongste kinderen
van groep 3 spelen met vangen en
gooien. Bij de wedstrijden draaien

ze een plekje door iedere keer nadat ze de bal over het net hebben
gegooid. Dat maakt het voor deze
kinderen erg levendig. Het middenniveau leert het onderhands spelen
er bij door de eerste bal niet te vangen maar te passen naar een teamgenootje. Deze gooit de bal weer op
naar een teamgenoot en die speelt
de bal over het net. Altijd in drieën
dus, een mooie en leerzame uitdaging. En alleen door als een team
samen te spelen kun je punten verdienen. De oudste groepen spelen
de bal in drieën zonder te vangen.
Na deze twee weken van lessen
volgt volgende week en de week
erna een mooie afsluiter met het

Aparts Scholentoernooi. Op twee
woensdagmiddagen 19 en 26 november kunnen de ca 250 kinderen eens sportief meten hoeveel
ze van de lessen hebben opgestoken. Dit jaarlijkse jeugdtraject waarvoor zo’n 25 vrijwilligers van Atalante in touw zijn, wordt dit jaar voor
de zevende keer georganiseerd en
is uitgegroeid tot een mooi succesvol project.
Zowel de volleyballessen als het
Aparts toernooi zijn twee grote onderdelen waardoor de Vinkeveense volleybalclub sterk groeit bij de
jongste leden. Meer informatie en
foto’s van de eerste lesdagen vind je
via www.vv-atalante.nl.

door Chelly Drost gescoord met een
mooi afstandschot. De grote snelle
spits van Abcoude maakte het aanvoerder Bas Lefferts knap lastig.
Maar door goed verdedigen kreeg
de spits weinig kansen. Toch kwam
Abcoude er enkele keren gevaarlijk
uit. Maar Anko Smit wist door goed
uit zijn doel te komen de bal steeds
van de spits af te pakken.
Bas Lefferts redt de bal ook nog een
keer van de lijn. Door hard werken
veroverde Rob van Buschbach de
bal net buiten het doelgebied waardoor Andy Burke zijn tweede treffer weet te maken. Gelijk daarna
wordt het door goed samenspel 4-0,
Tex Koster stiftte de bal ala Dennis
Bergkamp over de keeper. Uit een
corner weet Abcoude vlak voor tijd
de nul weg te werken door de bal
achter de keeper in het net te schieten. Man of the match is Tex Koster geworden vanwege zijn goede
spel. De wedstrijd werd weer uitstekend geleid door scheidsrechter Jan
de Kuijer.

BINGO
bij
Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 7
november a.s. organiseert
Supportersvereniging
De
Lijnkijkers weer een bingoavond.
Lokatie clubgebouw van de
sv Argon.
Aanvang 20.00 uur
De kaarten kosten €0,50 per
stuk.
Uiteraard weer vele mooie
prijzen waaronder een televisie.

Argon derde verlies op rij
Mijdrecht - Op bezoek bij FC Omniworld heeft Argon de negatieve reeks niet weten te doorbreken,
kort voor tijd wist de thuisploeg via
een doeltreffende vrije trap de volle
winst te pakken.
Argon was na 10 minuten spelen
op voorsprong gekomen door een
goede actie van Patrick Lokken, die
zich op de rand van het strafschopgebeid vrij draaide en met links de
bal fraai over doelman Heimens in
de verre hoek wist te plaatsen voor
de 0-1. Maar vijf minuten later was
de stand alweer gelijk en de manier
waarop dit gebeurde, was tekenend
voor het slechte gesternte, waaronder Argon dit seizoen schijnt te
moeten spelen. Een simpele terugspeelbal werd door doelman Dennis Prins volkomen verkeerd geraakt, waardoor de bal in het bezit kwam van Van Wijk, die zeker
geen sterke inzet liet volgen, maar
omdat Prins op het kunstgras geen
grip kreeg en onderuit gleed rolde
het leer achter hem langs het doel
in, 1-1. Even later leek Patrick Lokken zijn ploeg opnieuw op voorsprong te brengen, maar zijn kopbal
uit een voorzet van Thabiso van Zeijl
ging buiten bereik van de doelman
nipt voorbij de tweede paal naast.

Ook de thuisploeg zorgde voor gevaar, zo raakte Ikariden uit een vrije
trap de lat boven Dennis Prins. En
nog voor de eerste helft halverwege was, dook Patrick Lokken na een
steekpass van Thabiso van Zeijl alleen voor doelman Heimens op, die
de inzet echter tot hoekschop wist
te verwerken. Daarna was er langere tijd weinig gevaar voor de doelen te vinden, tot in de slotminuten, waarin eerst middenvelder Eind
hard inschoot, maar Joeri Onderwater met het hoofd redding wist
te brengen, waarna uit de volgende aanval een goede voorzet volgde
van Michael van Laere, waaruit Thabiso van Zeijl van dichtbij het doel te
hoog zocht.

een pass van Thabiso van Zeijl volledig vrij voor de sluitpost was opgedoken. Korte tijd later was de net ingevallen Oushiane gevaarlijk, maar
zijn lob over Dennis Prins raakte de
buitenkant van de paal, waarna Rory van Gulik de bal weg kon werken.
Toch was het de thuisploeg, die in de
laatste fase meer en meer de aanval zocht en kort voor tijd leverde dit
dus de voorsprong op: middenvelder Eind mocht veel te ver opdringen en werd toen ten koste van een
gele kaart door Michael Kentrop afgestopt, waarna Oushiane de bal uit
de toegekende vrije trap vanaf ruim
20 meter over de muur in de verste
hoek wist te mikken langs de vergeefs uitvallende Dennis Prins, 2-1.

Rommeliger
Na rust werd het spelbeeld rommeliger, mede door de warrige leiding
die opviel door slechte communicatie tussen leidsvrouwe de Jong
en haar assistenten. Menig vrije
trap werd gegeven, gewoon omdat
er wat geroepen werd, en het tempo viel regelmatig weg. Toch wist
Argon 20 minuten voor tijd tot een
goede kans te komen, maar Michael van Laere liet op luttele meters voor doelman Heimens de bal
van zijn voet springen, nadat hij via

In de resterende minuten was er
nog één kans voor Argon op een
puntje, toen Rory van Gulik na een
hoekschop van Michael van Laere
goed inkopte, maar doelman Heimens wist de bal met een uiterste
inspanning uit de bovenhoek te tikken en daarmee de winst voor de
thuisploeg zeker te stellen. Door deze nieuwe nederlaag staat Argon nu
in het rechterrijtje en zal de ploeg
zondag thuis tegen ADO ’20 alles
in het werk moeten stellen om niet
verder weg te zakken.
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Anders Hoek wint in
Monnickendam
Regio - Zaterdag was het in een
waterkoud Monnickendam zover
dat de eerste wedstrijd van de crosscompetitie werd gelopen. Door
AKU is in diverse categorieën deelgenomen en er zijn ook zeer goede resultaten geboekt. De jongens
A en B junioren liepen in een gecombineerde race over 3km. Wouter Heinrich werd hier 4e over-all
en 2e in zijn klasse in een tijd van
10.38.18, Jeroen Bosschaart eindigde in de middenmoot in 12.36.10.
In dezelfde race liep ook Remco
Sprenger en hij werd 5e bij de junioren A in 11.04.35. Bij de meisjes junioren B liep Linda Sprenger een tijd
van 8.13.55 over 2km en werd hiermee 2e in haar categorie.
Vervolgens de junioren C. Jasper en
Sjoerd liepen hier tijden respectievelijk van 10.29.14 en 10.42.17
over 2500m en eindigden vlak bij
elkaar in het grote peloton. Voor
AKU kwamen hierna Martijn, Fabian en Niels in het veld. Zij moesten 2km lopen en hun tijden 8.42.25,
9.10.00 en 9.49.38. De volgende race
moest Joel aantreden en in zijn eerste cross realiseerde hij een tijd van
9.12

Bij de pupillen A1 jongens hadden
we 4 vertegenwoordigers. Zij liepen 1000m. Bram Andriessen werd
op eenhonderste 2e in 3.58.25, Loek
Janmaat werd 9e ( tijd 4.19.46) en

hierna ook een 1000m doen en hier
werden Stijn Ruijter 7e en Thijs Andriessen 8e in 4.19.05 en 4.21.20
en Storr deed er 4.47.15 over en werd
16e. Bij de meisjes finishte Kirsten in

Thimo en Reinier liepen hier resp.
4.28.24 en 4.44.06. Daarna liepen de
meisjes A2; Diede liep 4.42.35 en
Anne 5.01.13 en dan de meisjes A1,
Marielle Hooijman werd hier net 3e
in 4.16.38. Isabel en Cindy maakten
er een spannende race van (4.50.08
en 4.56.07) en Adinda liep 5.23.52.
De jongens pupillen B moesten

het midden van de groep in 5.19.49.
Halverwege de dag konden de
kleinsten namelijk de mini-pupillen
aan het werk. Anders ging zeer hard
van start en keek zelfs na 300mtr
eens om waar de rest bleef. Maar ze
konden hem niet volgen. Hij bleef in
het zelfde tempo doorgaan en won
de race in 5.04.08.

Libre of driebanden:

Het maakt Jan van Doorn
helemaal niet uit!
De Kwakel – Het biljarten is er bij
de familie van Doorn met de paplepel ingegoten. Je hoeft deze jongens over dit spelletje niks meer uit
te leggen. Zo ook Jan van Doorn
niet. Jan speelt dit seizoen als reserve bij verschillende teams in zowel het driebanden als het libre. Tijdens de 10e ronde van de competitie van het district Veen en Rijnstreek mocht hij meedoen met het
team van Piet Bocxe. Piet zelf was
verhinderd deze avond.
Dit team staat bovenaan in de competitie tot op heden. Met Jan van
Doorn erbij weet je dan eigenlijk dat
je zeker twee punten binnenhaalt.
De cijfers liegen er namelijk niet om.
Jan heeft in totaal 9 wedstrijden gespeeld dit seizoen en ze alle 9 overtuigend gewonnen.
Een honderd procent score dus. Ook
deze week voegde Jan weer 2 punten aan zijn totaal toe. Ze kwamen
ditmaal wel uit zijn tenen. Tweede
speler Quirinus van der Meer had
lange tijd uitzicht op een overwinning, maar op het laatst stokte de
productie. Hij kwam er uiteindelijk
drie tekort. Johan van Doorn kon
zijn goede reeks niet voortzetten, en
verloor kansloos. Een 5-2 nederlaag
dus voor dit team,wat ongetwijfeld
zal inhouden dat ze gaan zakken in
de ranglijst. Het team van John van
Dam moest uitspelen in Woubrugge
bij biljartvereniging Jacobswoude.
John zelf zat niet goed in de wedstrijd. Hij kon dan ook niet voorkomen dat hij ten onder ging. Gelukkig voor dit team liet Jos Spring in
’t Veld eindelijk weer eens van zich
horen. Ditmaal in positieve zin. Jos
had er wel ruim 60 beurten voor nodig, maar de eerste overwinning van
dit seizoen was een feit. Laten we
hopen dat dit de ommekeer is. Do
van Doorn, de broer van Jan, verkeerd in een bloedvorm. Ook nu
stond er weer geen maat op hem.
42 caramboles in 50 beurten is een
prima resultaat. Het is voor hem te
hopen dat hij deze vorm nog 14 dagen vast weet te houden, want dan
worden de districtsfinales van de
hoofdklasse driebanden verspeeld
in ’t Fort in De Kwakel. De twee punten van beide heren leidde tot een
4-3 overwinning.
Caramboles
John kwam er helaas te veel te kort
voor het extra punt. Bart de Bruyn
en consorten speelde een uitwed-

strijd in Roelofarendsveen. Alleen
Martien Plasmeijer wist aan de goede kant van de score te blijven. Martien beweerde altijd dat als hij zou
stoppen met het voorzitterschap, hij
beter zou gaan biljarten. Aan de resultaten is dit nog niet af te zien.
Maar liefst 60 beurten had Martien
nodig om zijn 32 caramboles binnen
te halen. Maar wel goed genoeg
voor de overwinning. Bart en Plat
konden dit niet nadoen waardoor ze
met een 5-2 nederlaag terugkeerde
naar De Kwakel.
In de B2, de lagere driebandenklasse van dit district, speelde het team
van Wery Koeleman een thuiswedstrijd tegen Roelofarendsveen. Grote afwezige deze avond was Alex
van der Hulst. Hij moest op het
laatst ziek afbellen vanwege het
eten van een patatje met. Met wat
zult U denken. Daar word momenteel onderzoek naar gedaan door
TNO. Peter Maijenburg mocht voor
hem als invaller meespelen. Peter
deed dat zeer verdienstelijk. In 42
beurten had hij zijn 17 driebanders
bij elkaar. Een mooi gemiddelde van
0.378. Wery Koeleman overrompelde zijn tegenstander. Deze kwam
slechts tot 12 caramboles. Het was
dan ook jammer dat Kees Smit de
trilogie niet kon voltooien, al had hij
hier wel uitzicht op. Een 5-2 overwinning mag ook een goed resultaat worden genoemd.
Libre
Het team van Kees de Bruyn is ergens in de onderste regionen van
de ranglijst van de eerste helft van
het seizoen terug te vinden. Dit is
niet erg omdat ze dit seizoen als een
overbruggingsjaar zien. Hans van
Eijk en Theo Bartels houden zich na
jaren van driebanden namelijk voor
het eerst dit seizoen weer met libre
bezig.
In de wedstrijd tegen de Plas uit
Langeraar was te zien dat ze progressie maken. Kees de Bruyn had
in Michel Wedema een taaie tegenstander. Maar met een mooie slotserie wist Kees de partij in winst
om te zetten. Theo Bartels geraakt
in vorm. Zijn trainingsarbeid begint
vruchten af te werpen. In 25 beurten had hij zijn 100 caramboles bij
elkaar.
Derde speler Hans van Eijk heeft tegenwoordig een eigen biljarttrainingscentrum in De Hoef, vergelijkbaar met het Papendal in Arnhem.

Al moet het biljart soms wijken voor
een toneeluitvoering. Gelukkig heeft
Hans dan altijd de uitwijk naar ’t Fort
om te trainen. Hij is daar immers een
graag geziene gast. Gezelligheid is
immers een voorwaarde om te kunnen presteren, en dat is voor Hans
wel weg gelegd. Ook Hans wist zijn
partij winnend af te sluiten met alweer een moyenne van boven de
3.00. Een keurige 7-0 overwinning.
In de C2 schitterde Theo Gahrmann
door afwezigheid. Hierdoor moest
Rob Eekhoff doubleren. Het legde ze
geen windeieren. Eerste speler Gerard Pieterse wist zijn partij te winnen, en produceerde zelfs een serie van 27. Rob Eekhof kon één partij
in winst omzetten. Het was genoeg
voor een 5-2 overwinning.
Ton Karlas met Huib Bakker en Jan
Schokman uitkomend in de C3,
speelde thuis tegen Inn ’t Lelieveld.
Tegen Peter van Mastwijk had Ton
het erg moeilijk. Juist dan is Ton
op zijn best. Met een lang uithoudingsvermogen speelde Ton naar
een overwinning. Voor de spelers
van Inn ’t Lelieveld was dit als olie
op het vuur. Van Jan Schockman
en Huib Bakker kwam Jan nog het
dichtst in de buurt bij een overwinning. Jan kwam er slechts één tekort. Dit doet altijd erg zeer. Een 5-2
nederlaag dus.
Gelukkig
In de C4 mocht het team van Kees
van der Meer op bezoek bij de Plas
in Langeraar. Kees had in Piet Sanders een sluwe vos als tegenstander. Piet laat je altijd eerst het gevoel geven dat je kunt winnen, maar
slaat vervolgens keihard toe. Zo ook
bij Kees. Aad van Kessel had een
goede avond. Met een mooi moyenne van boven de 2.00 wist hij aan
de goede kant van de score te blijven. Aad van der Laan zit in de hoek
waar de klappen vallen. Ditmaal
kwam hij de man met de hamer tegen door alle drukte van de afgelopen weken.
Arjan Vlasman stelde als 4e speler
de overwinning veilig. 5-4.
In de C5 kon het team van Willem
Holla proberen de achterstand op
koploper Aalsmeer te verkleinen.
Willem zelf speelde niet slecht maar
had in Henk van der Sluis een opponent die duidelijk iets beter was.
Chris Draaisma had de langste partij van de avond. Dit lag niet aan het
aantal beurten, maar meer in de trage afstoot van tegenstander Rino
Alders.
Gelukkig kon Chris dit weerleggen
en zijn partij winnend afsluiten. Pieter Langelaan en Jack Baak hadden
geen schijn van kans waardoor dit
team met 7-2 verloor.
Over het team van Gerard Plasmeijer is deze week goed nieuws te
vermelden. Niet over Gerard zelf.
Tegenstander Gert Jan Wijfje liet
niks van hem heel. Maar Jolanda
Brandse speelde een perfecte wedstrijd. Ze eindigde op 1,231 en dat is
voor haar een prima resultaat. Een
goed voorbeeld doet goed volgen.
Robert van Doorn had de avond
van zijn leven. 32 caramboles in 24
beurten. Mogelijk zijn kortste partij
ooit gespeeld, maar daar worden de
boeken nog op nageslagen. Chappeau! Leon Loos is als 4e speler na
een goede start de draad een beetje
kwijt. Hij is daarom ook regelmatig
op vrijdagmiddag aan het biljart terug te vinden. Deze trainingsarbeid
moet haast wel weer een ommekeer
te weeg brengen.

Dubbele manchezege
tijdens seizoensafsluiter
voor Alexander De Haan
Regio - Bij de laatste wedstrijd
van het seizoen in Lelystad en met
het kampioenschap al op zak, wilde Alexander de Haan uit Wilnis
voor het laatst in de Nationale klasse laten zien wat ie waard was. Bij
de wedstrijd in Spa-francorchamps
wist De Haan zijn titel in de 1e manche al veilig te stellen.
Nu er in principe niets meer op het
spel stond nam Alexander het risico
om met alleen voor een regenband
de kwalificatie in te gaan. De baan
was nog aardig nat en al in de tweede ronde bleek het een hele slechte keuze te zijn want in een flauwe
bocht op hoge snelheid brak de motor achter helemaal uit. Direct ging
Alexander de baan uit en werd er
vliegensvlug een ander achterwiel
gemonteerd, met nog acht minuten
op de klok en nog geen enkele tijd
neergezet ging Alexander snel over
tot de orde van de dag en probeerde
alles om een snelle tijd neer te zetten. Ronde na ronde ging het harder
en uiteindelijk wist hij zich te kwalificeren met een 3e tijd.

1e manche
In de eerste manche wist Alexander direct kopstart te nemen en
met Bouchee aan het achterwiel
zelfs iets weg te lopen bij de overige rijders, totdat Vermeulen vrijbaan
kreeg en bezig was het gat dicht te
rijden. Even wist Bouchee Alexander op start/finish te passeren maar
door de bocht slim aan te snijden
pakte Alexander de eerste plaats
terug. Vermeulen wist de 2e plaats
over te nemen en voerde de druk
op Alexander flink op en wist hem
op het onverharde zelfs te passeren maar remde de motor in de volgende bocht uit waardoor Alexander weer op kop reed en dit tot de
finish vast hield.
2e manche
De tweede manche was de start zeker net zo goed alleen ging Alexander iets te vroeg op het gas de bocht
uit en een highsider kon maar net
worden voorkomen. Vermeulen
maakte hier dankbaar gebruik van
en nam de kop over, nog geen halve
ronde later pakte Alexander hem in

een lange bocht binnendoor en nam
de kop over. En de strijd om de kop
barste los en samen met Vermeulen
reden ze ver weg bij de concurrentie, Alexander had niet geleerd van
de eerste manche en Vermeulen
passeerde hem weer op dezelfde
plek en wist zelfs iets uit te lopen.
Even leek het erop dat Alexander
het gaatje dicht wist te rijden maar
dat was niet meer nodig, Vermeulen verremde zich weer en niet alleen de motor was uit maar hij kon
ook niet voorkomen dat hij onderuit ging en hier kon Alexander weer
gebruik van maken en kon onbedreigd de wedstrijd uitrijden. Vermeulen kwam nog wel goed opzetten maar voor hem was de wedstrijd
te kort om Alexander nog in te kunnen halen.
Het Kampioensfeest heeft afgelopen weekend meteen plaats gevonden en via deze weg wil Alexander
zijn sponsoren en alle mensen die
dit jaar voor hem mogelijk hebben
gemaakt bedanken.

Ski-occasionbeurs bij
Intersport DUO
Regio - Vele Nederlanders zullen
ook dit jaar weer gaan genieten van
een welverdiende wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden de diverse bestemmingen met elkaar vergeleken op sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apres ski, aantal kilometers piste etc. etc.
Echter wordt het belangrijkste vaak
vergeten of pas op het laatste moment geregeld. Om optimaal te kunnen genieten en om blessures te
voorkomen dient uw ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie
te verkeren. De medewerkers van
Intersport DUO staan voor u klaar

om de technische staat van uw materiaal vrijblijvend te beoordelen.
Van 20 t/m 29 november a.s. organiseert Intersport DUO een ski-, en
snowboard-occasionbeurs in filiaal
Uithoorn. Gedurende deze periode wordt een groot aantal gebruikte
ski’s, skischoenen, snowboards en
snowboardschoenen te koop aangeboden.
Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te koop
aan te bieden. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding) kan
worden ingebracht t/m 19 november
a.s. bij: Intersport DUO op de Zijdel-

Motorcrosser Tino Winter doet
mee aan Red Bull Knock-out
Regio - Tino winter doet aanstaande zondag mee aan de red bull
knock out in Scheveningen. Waar
650 deelnemers meedoen aan de
zwaartse strandrace ter wereld Vorig jaar deed tino ook mee toen waren d’r 500 rijders en werd hij in de
finale 39ste , wat een mooie prestatie was. De wedstrijd begint om
13:00 ,dan gaan ze van start voor
een heat van 80min + 2rondes . In
die heat ben je verplicht om 1 pitstop te maken en dat houd in Dat je

de pitlane inrijdt en weer uitrijdt .Na
de verstreken tijd + 2 rondes wordt
de winnaar afgevlagd, en wordt iedereen de pitlane ingestuurd .Dan
wordt er gekeken wie d’r doorgaan
naar de finale, de eerste 325 rijders
gaan door. Als je daar bij zit hoor je
dat om 14:45 en moet je in een andere pitbox opstellen.Om 15:15 begint de finale en gaat dan over weer
80 min en 2 rondes . Je bent weer
verplicht om minimaal 1 pitstop te
maken . Na die tijd wordt er geke-

rij 7 in Uithoorn. (0297-560329) Na
controle op veiligheid van het materiaal wordt door de medewerkers,
in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal worden uitgekeerd in waardebonnen.
Intersport DUO brengt verder geen
provisie in rekening.
Naast het occasion-ski-materiaal
vindt u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen
en kunt u nog t/m 30 november a.s.
profiteren van de € 10,00 laagseizoenkorting op ski-onderhoud.
Zie ook de advertentie elders in
deze krant.

ken wie er de meeste rondes heeft
afgelegd en wordt als eerste afgevlagd . Die winnaar krijgt 15000 euro en een bokaal .De rest zijn eigen
glorie en doodmoe naar huis. Dit
jaar wordt het rechte stuk waar ze
vorig jaar 160 km/h reden eruit gehaald en komen er een paar bochten bij zodat het nog zwaarder wordt
voor de rijders. De red bull knockout
wordt ook op tv uitgezonden, als je
wil komen kijken op het strand van
Scheveningen wordt er geadviseerd
om op tijd d’r heen te gaan vorig
jaar waren er 150000 bezoekers.
Tino Winter kan dit jaar weer meedoen dankzij zijn trouwe sponsors.
En is ze daar dankbaar voor.
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Ex-wielrenner Henk
Lubberding in Mijdrecht
Mijdrecht - Op uitnodiging van
fietsvereniging TTC De Merel is
Henk Lubberding op donderdag 20
november te gast in Partycentrum
De Meijert in Mijdrecht. Henk Lubberding heeft een indrukwekkende
fietscarrière achter de rug.
Zo nam hij 13 keer deel aan de Ronde van Frankrijk. Ook was hij succesvol in eendaagse wedstrijden en
klassiekers. Jarenlang was hij een
belangrijke renner in de Raleighploeg van Peter Post. Na zijn actieve fietscarrière heeft Henk zich toegelegd op het geven van lezingen in
binnen- en buitenland en het begeleiden van jong fietstalent. Henk
heeft het deze avond over zijn fietscarrière, over training, materiaal en
voeding.
Zijn verhaal is doorspekt met anekdotes uit zijn roemruchte fietscarrière. Deze avond is niet alleen interessant voor racefietsers, maar vooral
ook voor toerfietsers die er net iets
meer uit willen halen. Uiteraard zal
er uitgebreid gelegenheid zijn voor
het stellen van vragen. Ook voor de
niet fietser, die wel geïnteresseerd is
in (wieler)sport, zal dit een zeer geslaagde avond worden.
Kaarten voor deze avond zijn in de
voorverkoop te verkrijgen bij :
DE HAAN FIETSEN, Stationsweg
3, Wilnis en aan de zaal (vol is vol)
Als tegemoetkoming in de kosten

Unitas H2 pakt overwinning
voor deze avond is de entree € 5,00.
Datum
donderdag 20 november 2008
Locatie Partycentrum De Meijert,

Dr.J.van der Haarlaan 6, Mijdrecht
Aanvang 20.00 uur (zaal open om
19.30 uur)
InformatieEnno Steenhuis Geertsema (tel 06 54907347)

Rabobank Amstel en Vecht
steunt jeugd WTC De
Amstel
Regio - Dankzij een financiële injectie van 2500 euro door het Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht heeft WTC De Amstel
4 racefietsen kunnen aanschaffen.
Steeds vaker vinden jonge sporters
de weg naar het wielrennen. Niet
dat voetballen uit is, maar het gezamenlijk trainen en wedstrijden rij-

den op echte wielerparcoursen trekt
vele kinderen uit de regio naar het
wielerparcours aan de Startbaan in
Amstelveen. WTC De Amstel heeft
ruim 40 jeugdleden en behoort hiermee tot een van de grootste wielerverenigingen van Nederland. WTC
De Amstel is daarom bijzonder trots
dat haar hoofdsponsor, Rabobank

Amstel en Vecht, meedenkt met het
ontwikkelen van een wielerplan om
het jeugdwielrennen verder uit te
breiden.
De fietsen zijn gebouwd door Megalos uit Aalsmeer. Ze zijn van
hoogwaardige kwaliteit en kunnen
hierdoor de komende jaren breed
worden ingezet.

Regio - Afgelopen woensdag traden de heren van Unitas 2 aan tegen het 4de herenteam van VCH uit
Hoofddorp. Een thuisavond voor de
heren uit Mijdrecht met op papier
een lastige wedstrijd. Voor aanvang
van de wedstrijd stonden de bezoekers op een 5de plaats, de Mijdrechtenaren waren terug te vinden op de
9de plaats (van de 12 ploegen).
De eerste punten van de wedstrijd
gingen naar VCH. De Mijdrechtenaren leken erg onder de indruk van
de tegenstander; van het spel niet
zozeer, maar wellicht door het enorme geluid dat de ploeg er uit perste. De ploeg kwam dan ook met 1-4
achter. Aanvoerder John Pronk vond
het tijd voor een time-out. Nadat de
spelers weer op scherp waren gezet liep het spelletje aan Mijdrechtse zijde een stuk beter. Spelverdeler Derrick Brown bediende de middenaanvallers Ruud Stark en Hans

Uithoorn - Afgelopen zondag is
op het cyclo-cross parcours van de
UWTC de 2e ronde van de competitie afgelegd. Met alweer een enorm
groot deelnemersveld verdeeld over
de diverse categorieën was het
weer ouderwets gezellig. Nadat Wim
Veenboer de 1e ronde als dagsponsor optrad was het deze week Guus
Zantingh die zijn naam verbond aan
de wedstrijd.
Onder toeziend oog van Guus werd
er dan ook in elke categorie flinke strijd geleverd. Bij de A categorie was het Mijdrechtenaar Luuk
van Vliet die na een fikse valpartij in
de eerste ronde uiteindelijk de overwinning naar zich toe kon trekken.

Frans van Heteren en Remco Kuylenburg complimenteerde de top 3
Bij de B-categorie was het Tommy
Oude Elferink met zijn pas 14 jaar
die alle deelnemers zijn wil oplegde.
Van start af aan heerste hij over het
gladde maar toch snelle parcours.
Gerard Keijzer kon zijn wagonnetje
op tijd aanhaken en werd 2e.
Martijn Peek uit Wilnis maakt het
podium met een 3e stek compleet.
Bij de jeugd was het weer volle bak.
Onder leiding van Berto Blom werd
er weer vel gestreden door de jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
Leon Buys wist bij de allerkleinste te
winnen en Roberto Blom sloeg zijn
slag bij de 10 en 11 jarige. Etien-

ne Lenting wist bij de oudste jeugd
te domineren en zodoende een dik
verdiende overwinning naar zich toe
te trekken.
Ook voor komende weken staan er
weer wedstrijden op het programma. Iedereen kan starten en op zijn
niveau lekker sporten. De UWTC
nodigt hierbij iedereen uit om dan
ook op zondag lekker te fietsen
op sportpark Randhoorn! Naast de
dagsponsoren word de cyclo-cross
competitie ook mogelijk gemaakt
door de hoofdsponsoren Rabobank,
Kroon Sloopwerken, Fietsspecialist
van Eijk, Profile Tyrecenter Hoogendoorn, Autobedrijf Rovémij en Accon AVM accountants.

en-toe een tactische bal tussendoor.
Tijdens deze set werd Unitas steeds
sterker en er werd dan ook overtuigend gewonnen. Stand: 25-10.
In de laatste set werd door VCH alles gedaan er nog een vijfde set uit
te slepen. De Mijdrechtenaren lieten
zich hierdoor echter niet van de wijs
brengen en controleerden de vierde set, die dus de laatste set van de
wedstrijd werd. Deze set werd dan
ook met 25-22 gewonnen.
Een terechte 3-1 overwinning van
de Unitas-heren en dus 4 punten op
het conto er bij. Na deze overwinning is het team weer 2 plaatsen gestegen in de competitie.
De volgende thuiswedstrijd is op 26
november in Sporthal De Phoenix:
Van Nispen H1 uit Hillegom is dan
de tegenstander. Aanvang: 21.00
uur.

Hardloopclinics succesvol
afgesloten
Regio - Dit najaar organiseerde Hardloopadvies.nl een 8-weekse hardloopclinic. Er meldden zich
maar liefst 123 deelnemers aan
uit de Ronde Venen, maar ook uit
plaatsen zoals Uithoorn, Breukelen,
Aboude of Baambrugge. Voor zowel
beginnende als gevorderde lopers
was er een gevarieerd trainingsschema samengesteld. De trainingen vonden plaats in het Mijdrechtse Wickelhof Park. Daarnaast werden de deelnemers voorzien van in-

Cylco-Cross Competitie
UWTC als vanouds top!!

Out goed en aangezien de Hoofddorpse heren de blokkering daar
niet op orde hadden konden beide
er lustig op los scoren. De eerste set
werd dan ook spectaculair binnengehaald: 25-5.
In de tweede set was weinig over
van het goede spel van Unitas. De
tegenstander begon een ritme te
vinden en waren deze set dan ook
een stuk sterker. Voor Unitas was er
geen kruit tegen gewassen. Aan het
einde van de set werd het dan ook
zaak voor te bereiden op de derde
set. De pogingen om de spelverdeler uit zijn ritme te halen door hem
direct aan te spelen werd goed ingevuld door diagonaalspeler Brian Cornelissen. De tweede set werd
echter wel ruim verloren. Eindstand
11-25.
In de derde set kon hoofdaanvaller
Maarten Meulemans VCH gek maken met krachtige aanvallen en af-

formatie over hardloopschoenen,
kleding, blessures, trainen met een
schema, voeding & afvallen en wedstrijdvoorbereiding en –lopen.
Tijdens de zesde training deden
de deelnemers mee aan een testloop in het park waarbij de verbetering in de conditie al duidelijk merkbaar was. Zo legde een groot aantal
deelnemers, zonder enige hardloopervaring voorafgaand aan de clinics, al 3 of 5 km af. De gevorderde

lopers konden hun snelheid testen
over een afstand van 7 km.
Een groot aantal deelnemers besloot ook mee te doen aan de Zilveren Turfloop. Op 2 november stonden er 78 enthousiaste clinicdeelnemers aan de start.
Deze succesvolle najaars-hardloopclinic krijgt in het voorjaar waarschijnlijk een vervolg. Houdt www.
hardloopadvies.nl in de gaten voor
meer informatie.
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Nieuw bord Meerbode
geplaatst langs Argonveld
Mijdrecht – Alweer zo’n tien jaar geleden heeft onze krant langs het hoofdveld bij Argon een bord l;aten plaatsen.
In deze tien jaar is ons logo nogal wat gewijzigd en werd het hoog tijd om dat eens aan te passen. Afgelopen week
is dat gebeurd en staan we weer herkenbaar naast het doel.

Jim, Carlo, Timon, Ramon, Sven, Stan, Jesper, Santino en Danny.

CSW houdt de punten in Jongens van CSW E1 in
het nieuw gestoken
eigen huis
Wilnis - CSW heeft zaterdag aan
het duel met VVJ drie punten overgehouden. Met een nipte 2-1 overwinning wist de Wilnisse ploeg de
punten in eigen huis te houden.
Minpunt was de vele gemiste kansen.
De ploeg van trainer Bouman begon
afgelopen zaterdag met een nagenoeg fitte selectie aan het competitieduel met VVJ. Alleen Jochem van
Bergen moest nog vanaf de kant
toekijken.
CSW startte direct met een aanvals
offensief tegen het laaggeplaatste
VVJ om te proberen het thuispubliek
deze keer wel op een ruime thuisoverwinning te trakteren. Dit resulteerde in de eerste 10 minuten
op kansen voor onder andere Ronald Lucassen, Cesar de Kuijer en
Tim Vis. Voornamelijk de linkerkant
van CSW zorgde voor constante
dreiging. De verdiende voorsprong
kon dan ook niet uitblijven. Ronald Lucassen brak voor de zoveelste keer door en gaf een voorzet op
maat op Edwin Milton die bij de eerste paal opdook. Zijn inzet werd in
eerste instantie nog gekeerd door
doelman Lievers van VVJ maar kon
bij de tweede paal worden ingetikt door Alexander Bos die goed
doorgeschoven was: 1-0. Alweer
het derde doelpunt op rij voor de

verdediger. Een vroege voorsprong
die CSW veel vertrouwen gaf. Een
ware aanvalsgolf op het doel van
VVJ leverde op onbegrijpelijke wijze geen doelpunten op.
Grove wijze
In de 30e minuut haalde Edwin Milton de achterlijn en werd op zeer
grove wijze door linksachter Jacobs van VVJ van achteren neergehaald. De zwakleidende scheidsrechter Schram was onverbiddelijk
en greep direct naar de achterzak
om de rode kaart te trekken. In eerste instantie leek dit de beslissing in
de wedstrijd te gaan worden maar
niets was minder waar. VVJ zakte terug en kwam er een aantal keren gevaarlijk uit via de nummer 10.
CSW creëerde minder kansen en
kon bij het rustsignaal zichzelf wel
tegen zijn kop slaan dat men het
duel nog steeds niet beslist had.   
In het begin van de tweede helft
werd de strijd voornamelijk op het
middenveld gestreden maar bleef
CSW toch de touwtjes in handen
houden. In de 61e leek linkshalf Tim
Vis de wedstrijd definitief in het slot
te gooien. De bal kwam binnen de
zestienmeter en met een droge knal
joeg hij de bal achter de goed keepende Lievers van VVJ: 2-0.

Probleem
CSW wist aansluitend op de 2-0 een
aantal mooie aanvallen op te zetten via Cesar de Kuijer, die constant aanspeelbaar was als diepste
spits. Echter het grootste probleem
was nog steeds het afmaken van
de inmiddels ontelbare kansen. Jay
Klaas Wijngaarden dacht een kwartier voor tijd toch echt de wedstrijd
te beslissen door een voorzet van
De Kuijer knap binnen te tikken. Op
onverklaarbare wijze zag de grensrechter dit echter als een buitenspelgoal en hij wist scheidsrechter
Schram hier ook van te overtuigen.
De eeuwenoude voetbalwet ging
maar weer eens op en uit het niets
scoorde VVJ de aansluitingstreffer. Een te korte terugspeelbal,
van de inmiddels ingevallen Frank
Zaal, kon niet goed worden verwerkt door keeper Wens en ging via
de rug van VVJ speler Willekes in
het CSW doel: 2-1.
De laatste 10 minuten probeerde VVJ nog wel iets te forceren
maar mag gaf hierdoor ongelofelijk
veel ruimte weg. Maar ook nu werden wederom meerdere opgelegde
kansen gemist waardoor de eindstand onveranderd bleef.
Volgende week speelt de Wilnisse
ploeg tegen Altius uit Hilversum.

Sponsor voor een nieuw Dames
veteranenteam bij Hockey
Vereniging Mijdrecht!
Mijdrecht - Vanwege het initiatief
van een aantal enthousiaste dames,
is het er dan toch eindelijk van gekomen: HVM is een Dames Veteranen team rijker.
Na een aantal seizoenen lobbyen
onder trimhockeyers, oud-hockeyers, etc., was er voldoende animo
om een basisteam van 11 dames te
vormen. Samen met een flinke poule van waaruit invallers betrokken
kunnen worden, zijn de Mijdrechtse dames het seizoen in September
begonnen.
En hoe professioneel wil je het hebben als zich ook nog direct een

sponsor meldt! Hulde voor BOS
Mijdrecht, die ervoor zorgt dat deze
dames er iedere Zondag helemaal
top uitzien!
Dat de dames (tussen de 30 – 49
jaar) het hockeyen nog niet verleerd
zijn is duidelijk: alle wedstrijden tot
nu toe werden zeer ruim gewonnen.
Toegegeven: als nieuw team start je
natuurlijk in een lage poule, door de
KNHB aangewezen, maar het zou
zomaar kunnen dat de ambities van
dit team verder groeien naarmate
het seizoen vordert.
Voorop staat natuurlijk de sportiviteit en gezelligheid, maar inmiddels

wordt iedereen toch ook een klein
beetje aangestoken door de ‘roes
van de overwinning’!
De meeste dames combineren het
spelen op Zondag met een druk bestaan, dus in het team zijn we nu
nog op zoek naar één of twee extra speelsters, waaronder een vaste
keepster. Hockey ervaring is handig,
maar inzet en enthousiasme zijn zeker net zo belangrijk.
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar redactie@hvmijdrecht.nl of
kom een keer op Zondag kijken of
het alweer begint te kriebelen.

Wilnis - De jongens van CSW E1 zijn in het nieuw gestoken door Frans van Loon van Motion Gietvloeren.
De leiding hoopt op een sportief jaar in deze nieuwe tenues. Bedankt namens de spelers van de E1.

Hertha A1 wint na goede
wedstrijd van Breukelen A2
Uithoorn - Sinds vorige week zaterdag werd er naar deze eerste belangrijke wedstrijd toegeleefd. Voor
deze wedstrijd stond Hertha 5e en
Breukelen 4e in de derde klasse.
Met de komende weken de nummers 1 en 2 op het programma was
het belangrijk om hier een goed resultaat neer te zetten.
Zo werd de afgelopen week hard
en intensief getraind om scherp te
staan voor deze belangrijke wedstrijd. Met zeventien man sterk vertrok Hertha A1 naar Breukelen. Wilco Versluis, herstellende van een
blessure, vond het beter gezien het
revalidatieproces deze wedstrijd te
laten passeren. Na te zijn omgekleed en de warming-up te hebben
gedaan, bleek de spelerspas van
Jort Ligterink helaas te zijn verlopen, waardoor ook hij een supporter
bekwam. De basiself waren dus extra gemotiveerd om hun basispositie
te behouden en niet voorbij te worden gestreefd door de wisselspelers
die loerden naar een basispositie.
Met op doel Hertha’s nieuwe aanwinst Jan Baarslag begon Hertha
de wedstrijd met de aftrap. De wedstrijd werd meteen fel door Hertha begonnen, waardoor Breukelen
moest verdedigen en dit dan ook
met veel man achter de bal deed.
Het felle spel van Hertha resulteerde
in kansen, maar werden helaas niet
afgerond door Jelle Meijer en Mike
Bunning. Er werd goed gevoetbald
en de flanken werden goed opge-

zocht door de mensen uit het centrum van het veld, David Avakian en
Bart Kroon. De verdediging stond
goed, nagenoeg ondoordringbaar.
Zo ondoordringbaar dat de startende rechtsback, Max Hordijk, na ongeveer een kwartier uit moest vallen
wegens een blessure aan zijn hoofd,
na geraakt te zijn door een tegenstander in een duel. Zijn vervanger
was Kevin Oostveen, weer fit na een
periode van blessures. Hertha bleef
over het veld wervelen door van
achteruit goed op te bouwen door
Jochem Klicks en Jeffrey van Senten, om vervolgens de zijkanten te
zoeken met respectievelijk Thomas
Liesveld en Jeroen Mondeel.
Kansen
Kansen werden gecreëerd, maar tot
scoren komen was voor Hertha deze middag een ietwat lastige opgave. Het scoren was dan misschien
een lastige opgave voor Hertha, wat
minder moeilijk bleek was het stoppen van de Breukelense aanvallen.
De verdediging met onder andere
Bas Pauw had dit goed in orde en
zorgde voor orde en structuur in het
veld. Nadat een actie van Hertha relatief eenvoudig door de keeper van
Breukelen kon worden opgevangen,
liep hij met de bal in zijn handen
over de zestienmeterlijn, wat niet
mag en de goed fluitende scheidsrechter bestrafte met een vrije trap.
Deze werd strak ingeschoten door
David Avakian, waardoor Hertha verdiend op 0-1 voorkwam. Het

wedstrijdbeeld bleef dat Hertha de
wedstrijd domineerde, met goed positiespel en inzet en beleving in het
voetbal. In de rust werd erop gewezen dat Hertha nog feller aan de
tweede helft moest beginnen, om
te voorkomen dat Breukelen het in
haar hoofd kreeg om gelijk te komen. Hertha startte weer fel, zorgde voor attractief voetbal, wat helaas niet resulteerde in de 0-2.
Thomas Liesveld en Mike Bunning
werden gewisseld voor Alex de
Groot en Stijn de Haan, wat zorgde voor een frisse impuls in het veld.
Hierdoor was het Stijn de Haan, die
na een uitgespeelde kans Jelle Meijer in positie bracht om te scoren,
en hier dan ook geen twijfel over
liet bestaan door deze kans te benutten.
De 0-2 was bewerkstelligd en Hertha kon de resterende vijftien minuten rustig de wedstrijd controleren en uitvoetballen. Onderwijl werd
Bas Pauw gewisseld voor Joeri de
Mol, die ook zijn paar minuten mee
mocht pikken.
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter was iedereen opgetogen
dat deze belangrijke wedstrijd was
gewonnen. Coach/trainer Jeroen
Stubbe kon afgezien van een paar
schoonheidsfoutjes trots zijn op deze gewonnen wedstrijd. Ook teammanager/leider Michiel Ligterink
mocht niet ontevreden zijn over de
goede sfeer in het team en de inzet
en de beleving van deze wedstrijd.

Herfstcompetitie afgesloten
bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - De herfstcompetitie bij Tennisvereniging Wilnis zit er weer op!
De competitie van 2008 is in tegenstelling tot de weersvoorspellingen
met een stralende dag afgesloten.
Ieder weekeend in september en oktober werd er in verschillende poules, dubbel en mix, gestreden om de
eerste en tweede plaats.
In totaal waren er 15 poules en 145
koppels.
Dit jaar bestonden de poules uit gemiddeld 7 koppels. Dit hield in dat
er veel wedstrijden gespeeld diende te worden. Dit leverde de nodige
zweetdruppels op voor de organisatie, welke bestond uit Isabel Hemelaar, Suze de Hoop en Els de Vink.
Zij hebben het iedereen zo goed
mogelijk naar de zin proberen te
maken, door rekening te houden
met de vele verhinderingen. De organisatie heeft de nodige complimenten mogen ontvangen. Zij hadden het toernooi echter niet zo goed
kunnen laten verlopen zonder hulp.
Er waren aardig wat mensen bereid
hier een daar een helpende hand

toe te steken, bij onder andere de
tafelbezetting. De finaledag zou in
eerste instantie op zondag 2 november plaatsvinden, echter door het
slechte weer moest deze verscho-

vele lekkere hapjes gezorgd, zodat
iedereen goed de dag doorkwam.
De nummers 1 en 2 van alle poules kregen aan het eind van de dag
hun prijs uitgereikt. Jeroc 2000 re-

ven worden naar zondag 9 november. Zo kon iedereen zijn poulewedstrijden nog afmaken en werd de
competitie afgesloten met een gezellige dag! De organisatie had voor

latiegeschenken en kerstpakketten
heeft hierbij voor de mooie prijzen
gezorgd. Het was een zeer geslaagd
toernooi en we kijken uit naar volgend jaar!!
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Volleyballers Veenland D1
winnen nipt van Atalante
Wilnis - In Willisstee speelden de
volleybalsters van Veenland Wilnis
tegen Atalante uit Vinkeveen De
teams komen uit in de 3e klasse H
en voor beide teams was het j.l. vrijdag de 6e competitiewedstrijd van
het seizoen.
In de 1e set namen de dames uit
Wilnis direct een aardige voorsprong
met 6 - 0, en coach Heinsbroek van
Atalante greep in d.m.v. een time
out. Ook Atalante kwam toen uit de
startblokken en liep gestaag in. Uiteindelijk trok Veenland in deze set
toch aan het langste eind en werd
het 25-22 voor de thuisspeelster. In
de tweede set was het omgekeerd
en de Vinkeveense dames wonnen
na een lang gelijk opgaande stand
uiteindelijk met 24-26.

De winst ging in deze set wederom naar Veenland met 25-23. Het
bleef stuivertje wisselen tussen de
teams, want in de 4e set kwam Atalante beter uit de verf en was Veenland enigszins van slag. Het werd 19
- 25 en een vijfde set moest de beslissing brengen. Coach Ruiter van
Veenland greep terug naar de opstelling van de eerste set, met het
verschil dat Liane Jansen de plek
van Brenda Peters overnam. Atalan-

te nam het voortouw en kwam als
eerste bij de 8 punten, het moment
waarop er van veld gewisseld moet
worden.
De Wilnisse ploeg kwam terug naar
12 / 12 en wederom was de spanning hoog. Met een tikkie geluk wist
Veenland de laatste set met 15 / 12
te winnen. Maar geluk dwing je af is
de stelling van Veenland coach Ruiter. Atalante staat na 6 wedstrijden

Spetterende optreden
verrast de vrijwilligers

De derde set draaide Veenland bij
vlagen goed en de dit seizoen voor
het eerst spelende Dorathé Verburg
wist zich goed staande te houden
op de service van de geroutineerde
Atalante speelster Roos Aarsman.

De Vinken klaar voor de zaal
Vinkeveen - Het eerste achttal van
korfbalvereniging De Vinken is er
klaar voor. Na een nogal teleurstellend eerste deel van de veldcompetitie, mogen de volgelingen van trainer-coach Siemko Sok proberen om
in de zaal de nare smaak van een
puntloze reeks wedstrijden op het
veld weg te spoelen.
Wijzigingen
Het Fortisteam is op twee plaatsen gewijzigd in vergelijking met de
veldopstelling.
Na een paar maanden van afwezigheid meldde Pascal Kroon zich
weer voor de selectie. Kroon brengt
een stuk ervaring en scoringskracht
mee, waarmee De Vinken in de zaalcompetitie wellicht tot betere resultaten kan komen.
Dit betekent wel dat de jonge Kelvin Hoogenboom hiervoor geslachtofferd werd. Hoogenboom zal overigens met zijn tomeloze inzet en zijn
ervaringen in het eerste een welkome aanvulling zijn in het reserveteam van De Vinken.

Kroon
Aan de dameskant is Angela
Sloesarwij weggevallen. De onfortuinlijke schutster moest in de laatste veldwedstrijd geblesseerd naar
de kant. Inmiddels is duidelijk dat
een kruisband is afgescheurd en de
meniscus beschadigd. Een operatie
en een herstelperiode van minstens
negen maanden maakt het Sloesarwij onmogelijk om voor volgend jaar
september in de gelederen terug te
keren. Voor haar in de plaats is een
beroep gedaan op Joyce Kroon. Joyce is de oudere zus van de dit jaar
debuterende Melanie en het zoveelste bewijs van de rijk gevulde pot
met Kronentalenten, die de Vinkeveense korfbalvereniging al sinds
halverwege de jaren zeventig van de
vorige eeuw rijk is. Beide dames zijn
namelijk de dochters van de in 1975
in het eerste debuterende Gert-Jan
Kroon, die aan een lange reeks van
succesvolle familiegenoten in Vinken’s vlaggenschip voorop ging. De
familierelatie tussen Joyce, Melanie
en Pascal is wat bescheidener, hun
overgrootvaders waren broers.

Oefenperiode
Het eerste achttal van de Vinken
bestaat uit: Charita Hazeleger (aanvoerster), Joyce Kroon, Melanie
Kroon en Mariska Meulstee, Peter
Koeleman, Peter Kooijman, Pascal
Kroon en Rudy Oussoren.
Trainer-coach is Siemko Sok, verzorgster Ria Kamminga. Het eerste
team van de Vinken heeft de Fortisbank als hoofdsponsor.
Afgelopen zaterdag oefende De Vinken 1 tegen Weidevogels uit Bleiswijk. Na de winst op derdeklasser
Tiel vorige week, werd ook tweedeklasser Weidevogels aan de zegekar
gebonden. Een nog wat voorzichtige
eerste helft kreeg een sterk vervolg.
In het laatste kwartier duidelijk liep
de thuisploeg toch redelijk makkelijk van de bezoekers weg en een
fraaie 13-8 overwinning mag een
glimpje van optimisme bij de Vinkeveners opwekken. Komende zaterdag speelt De Vinken haar eerste
competitiewedstrijd. Thuis in Vinkeveen is Viking uit Wijk bij Duurstede
de eerste opponent. Aanvang van
de wedstrijd is 17.35 uur.

Mijdrecht - De nieuwe school Horangi Taekwondo Mijdrecht heeft op
de vrijwilligersdag in de Meijert een
spetterend optreden gegeven. Met
een demonstratie verasten de gevarieerde taekwondoploeg de aanwezige vrijwilligers. De show bestond
uit verschillende aspecten van de
taekwondosport. Er werd gedemonstreerd hoe beheerst een schijngevecht er uit kan zien en er werd op
een spectaculaire manier plankjes
gebroken met verschillende traptechnieken. Ook demonstreerden
enkele dames hoe zij zich kunnen
verweren tegen aanvallers. Met een

voorsprong genomen. Zo ook in set
1, die daardoor een prooi werd voor
Atalante, 25-21.
In de 2de set waren het wederom de
A-Side mannen die het spel dicteerde. Een snelle voorsprong werd genomen en de pass lag perfect in de
handen van Frans. Hierdoor had hij
mogelijkheden ten over en zijn aanvallers voor het uitzoeken. Menig
aanvaller werd benut en zij lieten
zich ook van hun beste kant zien en
stelde Frans niet teleur. Harde klappen werden afgewisseld met tactische ballen en de mannen van US
stonden erbij en keken er naar. Ook
de 2de set ging naar Atatante en
kende een eindstand van 25-18.
De 3de set, altijd een breekpunt tijdens de wedstrijd. De A-side mannen begonnen wederom sterk, maar
gedurende de set kwam US steeds
dichterbij. Het ging een tijdje gelijk
op en Atalante raakte in een dip. US
rook bloed en zette alles op alles om
deze set te pakken. De heren uit Vinkeveen startte een slotoffensief. Ze
namen een voorsprong die gaandeweg een 6-tal punten bedroeg. Drie

pass fouten op rij maakte het nog
even spannend, maar een sterk slot
maakte een eind aan de illusies van
US. Met een minimaal verschil was
de set voor Atalante, 25-23.
Voorafgaand aan de 4de set werd de
tactiek nog even doorgenomen. Vol
voor de winst gaan of kijken waar
hoe het liep gedurende de 4de set.
Al snel werd duidelijk dat er voor de
5 punten gegaan zou worden. Met
het idee in de koppies al de wedstrijd gewonnen te hebben, werd er
relaxed begonnen aan de 4de set.
Het werd een gelijkopgaande set
die alle kanten op kon. Echter was
Atalante scherp zoals al de gehele
wedstrijd. Ook de 4de set zou echter
gewonnen worden door de A-Side
mannen en wel met 25-20.
Volgende week staan er twee wedstrijden op het programma. Donderdagavond a.s. wordt er voor de beker gespeeld tegen het eveneens in
de competitie zittende Xenon (20:00
uur) uit Amsterdam, zaterdag gaan
de A-Side mannen naar Haarlem
voor de wedstrijd tegen Spaarnestad (13:00 uur)

Argon wint van Dug Out 3
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
speelde Argon alweer de zesde competitiewedstrijd. Dit keer
uit tegen Dug Out 3 in Sportcentrum Caland in Amsterdam. Na de
laatste competitie wedstrijd verloren te hebben wisten de Argonauten dat deze wedstrijd gewonnen moest worden om mee te blijven doen om de titel. Argon was
enigszins gehavend naar Amsterdam gereisd vanwege vele blessures en andere verplichtingen van
de spelers. Argon begon hoe dan
ook fel aan de wedstrijd en kwam
al snel op 1-0 door een goal van
Leroy Leijgraaff. Een paar minuten later was de Argon defensie

niet scherp en stond het alweer 11. Dit beïnvloedde het goede spel
van Argon niet. Er werd goed gecombineerd en dat resulteerde al
snel in de 2-1 van Jeroen Kannekens. De 3-1 volgde daar al snel
op. Het was de mooiste goal van
de avond. De bal ging snel van
voet naar voet en kwam uiteindelijk bij Albert Mens die verwoestend uithaalde. Tot aan de rust
bleef Argon goed spelen, dit leidde tot nog twee doelpunten van
René Dekker en Leroy Leijgraaff.
Ruststand 5-1. In de tweede helft
deed Argon het allemaal wat rustiger aan. De Argonauten hadden veel balbezit maar waren niet

scherp in de afronding waardoor
goede kansen van Albert Mens en
Leroy Leijgraaf onbenut bleven.
Dug out was echter wel scherp
voor de goal en maakte de 5-2. Al
snel stelde Argon via Jeroen Kannekens orde op zaken, 6-2. Hierdoor kon Argon de wedstrijd rustig uitspelen wat resulteerde in
nog een goal van Leroy Leijgraaf
die erg goed op dreef was deze
avond. In de slotfase scoorde Dug
Out nog 1 maal. Eindstand 7-3.
Aankomende woensdag speelt
Argon een thuiswedstrijd in de
Scheg te Uithoorn tegen Schollevers. De wedstrijd begint om 21.00
uur.

plaats. De trainingen zijn in sporthal
de Willistee in Wilnis.
Naast de 40+ groep zijn er verschillende lesgroepen bij Horangi Taekwondo, voor kinderen en volwassenen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen beginners
en gevorderden, zodat iedereen op
zijn eigen niveau kan trainen.
Voor meer informatie over Horangi Taekwondo Mijdrecht kunt u terecht bij Bas Bokkes, 06 4085 7094
of Remko van Gerven, 06 2732 2201.
Aan een website wordt hard gewerkt. Wel is Horangi al op Hyves te
vinden! Horangimijdrecht.hyves.nl.

Vinkeveense Super de Boer
avondwandelvierdaagse

Atalante pakt volle winst
tegen studententeam US
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 7
november speelde het door A-Side
gesponsorde 1ste herenteam van
vv-Atalante thuis tegen studententeam US uit Amsterdam. Dit team
bestaande uit een mix van oudere
en jongere spelers kreeg al snel een
domper te verwerken. Hun sterke
middenaanvaller moest de wedstrijd
door een blessure staken. Atalante
stoomde door en speelde een prima
wedstrijd en wist de volle 5 punten
in eigen huis te houden.
De Atalante mannen met een compleet andere bezetting dan alle
voorgaande wedstrijden. Vooral invaller Han Feddema (H3!) speelde
een prima partij. Hij speelde of hij al
jaren in H1 speelde. Deze alles kunner was geposteerd op het midden.
Voor de rest was het team hetzelfde,
spelverdeler Frans Roos, Duncan
van Senten, Robert Hardeman, Rick
de Groot en Leonard de Jong.
Atalante had de toss gewonnen en
begon met serveren. De pass en
service gaven vanavond de doorslag. Vooral de service die Atalante afleverde was een plaag voor US.
Mede hierdoor werd elke set een

komisch stukje veegde het jongste
teamlid, Vincent Hartong, de vloer
aan met één van zijn oudere en veel
grotere taekwondocollega’s.
Veel vrijwilligers raakten enthousiast en zij werden bewust gemaakt
van het feit dat ook zij taekwondo
kunnen beoefenen. Horangi taekwondo heeft namelijk een speciaal
40+ uur waar het tempo iets lager
ligt, maar men beleeft evenveel plezier aan de sport. Iedereen is welkom om een keer te komen kijken of
mee te doen. Het 40+ uur vindt elke
maandag van 21.30 tot 22.30 uur en
iedere woensdag van 20.00 tot 21.00

2009

Twee jaar heeft Vinkeveen zonder avondwandelvierdaagse gezeten. Veel is er in het dorp
over gezegd, maar dit alles heeft niet tot oplossing van het probleem geleid.
IJsclub VIOS meent de oplossing gevonden te hebben. Zij nemen de complete organisatie van de
avondwandelvierdaagse over en gaan hem in 2009 op 26-27-28-29 mei organiseren.
Sponsoren zijn gevonden (Super de Boer en Tweed BNO), scholen zijn benaderd, startplaats is
bekend (de Boei/scholen) en de routes zijn klaar.
Nu missen we nog het belangrijkste. Namelijk vrijwilligers/verkeersregelaars. Ons doel is 100
vrijwilligers te vinden, zodat wij in principe iedere vrijwilliger maar één avond nodig hebben. Voor
diegene die nog niet in bezit van een verkeersregelaarscertificaat is komt daar 1,5 uur een verhaal
aanhoren bij. Dit is echter dan weer voldoende voor vijf jaar.
Draagt u net als wij de Super de Boer avondwandelvierdaagse een warm hart toe en bent u bereid
daar jaarlijks ongeveer 3 uur van uw vrije tijd voor te missen, meldt u zich dan bij ons aan en zorg
samen met ons dat de avondwandelvierdaagse kan blijven bestaan.
U kunt zich aanmelden bij Stefano van Schie via:
mail:
telefoon:
mobiel:
per adres:

avond4daagsevinkeveen@gmail.com
(0297) 262068
06 44608092
Achterbos 115, 3645 CC Vinkeveen

Hij wil dan graag de volgende gegevens weten:

Naam: ...............................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................
Postcode:............................................ Woonplaats: .................................................................................
E-mail:..............................................................................................................................................................
Telefoon:............................................................................................................................................................
Mobiel:..............................................................................................................................................................
Geboorte datum:............................................................................................................................................
In bezit verkeersregelaarscertificaat:
Bent u bereid een certificaat te behalen:

O ja geldig tot:
O ja

O nee
O nee
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Atalante dames 2 verliest
van de nummer 2
Vinkeveen - Vrijdag 7 november
speelden de dames van Atalante tegen Nederhorst D1. Verzamelplaats
was de hal van de Boei en Piet van
Asselen, die juist binnenstapte om
bij H1 te komen kijken wenste ons
nog succes. “Nederhorst, dat is lekker dichtbij.” Ja, linea recta bekeken
wel, maar niet als de afslag aan de
N201 al maanden afgesloten is. Met
een onwijze loop kwamen de dames
in de hal aan en niet lang daarna
begonnen ze met de warming-up.
Petra de Bruin was er niet vanwege een afscheidsfeestje van haar
bedrijf en Jet had nog steeds iets

last van een vinger. Het eerste bedrijf begon niet onaardig. Hoewel de
pass niet helemaal zuiver was, begon het in het tweede deel beter te
draaien. Maar Nederhorst had een
kundig team en bleef de Vinkeveensen toch ruim voor: 25-16.
Het goede van de eerste set werd
meegenomen, en er werd hard gewerkt, daar ligt het eigenlijk meestal niet aan. Atalante bleef deze keer
goed bij. Natalie van Scheppingen
had een paar mooie aanvallen en
ook Joke Ruizendaal scoorde regelmatig via het midden. Marjan Blenk

was achterin het ‘mannetje’. In de
tweede helft echter waren het vooral persoonlijke foutjes bij de service
en rally verdediging die Atalante de
krappe das omdeden: 25-21.
Verdeler Jet Feddema probeerde in
de derde set de boel op te peppen
maar het team kwam eenvoudig te
kort. Nederhorst daarentegen kwam
steeds meer op dreef en kwam helemaal los. Het resultaat was een
25-15 en 25-13 in de twee laatste
sets. Dames 2 is teruggevallen naar
de laatste plek, geen beste positie
na 6 wedstrijden...

Atalante Heren 2 leeft
mee met D2
Vinkeveen - Vrijdag 7 november
trad Rabobank Heren 2 aan tegen
SAS ’70 uit Uithoorn. Deze keer was
niet het volledige team van Heren 2
aanwezig, er was zelfs een minimalistische bezetting voor zowel Heren
1 als 2. Deze minimalistische basis
deed zijn warming up, en zijn loopjes, set-upjes en aanvalletjes. Het
bleek wederom niet mogelijk meteen vanaf de start aan de slag te
gaan. De teller/coach knipperde
even met de ogen en heren 2 stond
op een achterstand van 2-11. Dus
tijd om de heren weer eens langs de
kant te halen, even gevraagd of ze
het zelf ook goed vonden gaan, en
dat bleek niet het geval (gelukkig).
Als speler ben je zelf om de verbetering door te voeren. Lag er een mist
over heren 2 met de gedachte, “het
is toch de nummer 1” en “dit verliezen we toch”. In ieder geval niet

goed. Neuzen de goede kant op gericht, het sarcasme iets laten varen,
en de mannen mochten weer de wei
in. De eerste set op 15-25 afgesloten, het verlies bij de start, is nooit
meer ingelopen deze set, jammer.

Set 2 meldt zich aan en Heren 2
gaat met een frisse blik het veld
in. Ingmar Bunschoten dacht ‘ik ga
een voorsprongetje serveren’, en dat
lukt, Heren 2 kwam met 8-1 voor.
Het ‘dat zal ze leren’- gevoel kwam
weer terug. SAS moest even vluchten in de time out. Dus de druk zat
er goed op. Langzamerhand werd
in deze set de voorsprong teruggedreven. Om dit tegen te gaan wisselde Erik Raket met Remco Weenink . Erik was echter niet geheel in
goeden doen, want bij het schijnbaar horen van een fluitsignaal
stopte Erik met spelen en dus 16-

16, SAS was langszij gekomen. Heren 2 ging slimmer spelen, en meer
scoren, en dus werd de set gewonnen met 25-23.
De derde set, ondertussen was door
de coach al 2 sets gemeld dat het
gat toch echt wel midden in het veld
achter de 3-meter lijn lag. Helaas
werd daar te weinig gebruik van gemaakt en na een goede strijd werd
deze set verloren met 22-25. De
laatste set heeft Atalante verloren.
Nog steeds is Heren 2 een goed
team, maar kan alleen nog niet een
aantal punten extra maken. Eerste
stap is om meteen vanaf de wedstrijdstart te beginnen. Lijkt heel
simpel, maar volleybal is heel simpel.
Heren 2 sluit zich aan bij dames 2,
onderaan in de klasse.

Atlantis E2 heeft nieuwe
sponsor
Mijdrecht - De E2 van kofbalvereniging Atlantis uit Mijdrecht heeft
een nieuwe sponsor. De jonge talenten mogen vanaf dit zaalseizoen
elke zaterdag in een mooi shirt rond
lopen met de naam DHIM. De letters staan voor De Hoop Interim
Management.

Verdiende overwinning
voor Argon
Mijdrecht - Tegen concurrent
CJVV heeft Argon een nuttige
overwinning behaald, na een 1-0
rustand werd het uiteindelijk verdiend 4-2. Veel inzet, vechtlust en
drie mooie doelpunten van Patrick Berkelaar stonden aan de
basis van deze verdiende overwinning.
De eerste twintig minuten gebeurde er bijzonder weinig, de
ploegen begonnen voorzichtig en
pas na een kwartier kon de eerste
hoekschop worden genoteerd.
Daarna kwamen er mogelijkheden voor Argon, na een bal voorlangs en een vrije trap die over
de lat scheerde was het na een
half uur raak, een pass van Jimmy
van Veen bereikte Patrick Berkelaar die vervolgens de 1-0 op het
bord zette.
Vijf minuten later verscheen Berkelaar opnieuw voor doelman Arjen Nawijn, maar met een uiterste
krachtsinspanning kon hij met de
vingertoppen redding brengen.
Vlak voor rust de eerste mogelijkheid voor CJVV, eerst werd de
bal nog weggewerkt door de Argondefensie maar daarna kreeg
Richard Moore een vrije schietkans maar hij schoot in handen
van Bas van Moort.

Fel
De tweede helft kwam Argon fel
uit de startblokken en dat resulteerde gelijk al in een goede kans
voor Alan Doorson maar keeper
Nawijn redde met zijn voet. Ook
CJVV probeerde de gelijkmaker
te forceren, en dat gebeurde op
gelukkige wijze. De bal werd na
een aanval door de Argondefensie weggetrapt, echter via de voet
van Moore verdween de bal tegen het net, 1-1.
De vreugde voor de gasten was
van korte duur, een voorzet van
Albert Mens vanaf rechts werd
door Patrick Berkelaar ineens op
schoen genomen en verdween
onhoudbaar in het doel, 2-1. Nadat Flapper in handen van de
keeper had geschoten en Alan
Doorson z’n inzet zag gekeerd
was twintig minuten voor tijd
Doorson trefzekerder toen hij, op
links doorgebroken, voor de 3-1
zorgde. Met nog tien minuten op
de klok werd het nog even spannend toen Moore vanuit buitenspelpositie voor de 3-2 zorgde.
Echter vlak voor tijd zorgde Patrick Berkelaar na aangeven van
Alan Doorson voor de verdiende
4-2. Aanstaande zaterdag gaat
Argon op bezoek bij Eemdijk, dat
tot nu toe een punt meer verzamelde.

Management geeft nieuwe hoop
voor uw bedrijf.
Een leuk detail is dat de naam van
deze nieuwe sponsor gedrukt staat
op de allernieuwste shirts van Atlantis.
Deze is modern met een mooie uitstraling.

Club Extra is een speciale
gymles binnen de vereniging
Mijdrecht - In deze les van Club
Extra gymmen maximaal 10 kinderen, het is dus kleinschalig. Deze les is bedoeld voor kinderen die
een kleine motorische achterstand
op hun leeftijdgenootjes hebben of
voor kinderen die bij een fysiotherapeut lopen of gelopen hebben en
Club Extra als extra training naast
hun fysiotherapie doen of als vervolg op de fysiotherapie die zij afgerond hebben. Club Extra heeft als
doel de motoriek van deze kinderen
op een zodanig niveau te brengen
dat deze kinderen op school tijdens
de gymles, maar ook binnen een
sportvereniging, goed kunnen mee
komen. De Club Extra lessen worden op donderdag in sporthal De
Eendracht gegeven.
Van 17.00 uur tot 18.00 uur is de les
voor de 4- t/m 6-jarige kinderen en

Zaterdagvoetbal

Dit bedrijf verzorgt advies en administratieve ondersteuning voor uw
bedrijf. De combinatie van De Hoop
Interim Management en de E2 is
treffend. Beide geven ze hoop: het
Atlantis korfbalteam heeft veel talenten en dat geeft hoop op de toekomst van Atlantis, De Hoop Interim

van 18.00 uur tot 19.00 uur wordt de
les voor de kinderen van 7 t/m 12
jaar gegeven. Dit seizoen is Club Extra van start gegaan met twee open
lessen, deze waren op 18 en 25 september en op 2 oktober zijn de lessen weer officieel begonnen.
Waarom?
Kinderen voelen zich bij Club Extra
meer op hun plek omdat ze sporten
met kinderen van hun eigen niveau.
Ook kunnen zij hun motoriek in kleine stapjes gaan ontwikkelen en verbeteren en is er voldoende aandacht voor elk kind doordat de lessen kleinschalig zijn. Over het algemeen komen de ouders in contact
met Club Extra via mond-tot-mondreclame, de school of op de sportvereniging en via de stukjes in de
media. Jammer is het dat nog veel

te weinig ouders en leerkrachten
van basisscholen Club Extra kennen. De ouders van de kinderen die
vanaf 2 oktober bij Club Extra gymmen geven aan dat de lessen veel
pluspunten hebben, o.a: de kinderen hebben het gevoel dat zij WEL
iets kunnen.
Kinderen gymmen in kleine groepjes, dus extra aandacht. Via kleine
stapjes in de methodiek boeken de
kinderen naar verloop van tijd resultaat. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. Binnen de lessen heerst
een leuke ontspannen sfeer. Wilt u
kennismaken met Club Extra, kom
een keer vrijblijvend langs op donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur
in sporthal De Eendracht, Eendracht
1 te Mijdrecht. Of neem contact op
met Gwen Regelink, tel: 0638325509
of per mail: gwenregelink@hotmail.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Dio 2 en De Kuiper/Van
Wijk behalen maximale winst
De Ronde Venen - In speelweek
11 waren er veel hoge uitslagen.
Een nipte uitslag van 5-4 kwam niet
voor.
De koplopers waren weer genadeloos en het verschil met de andere
teams wordt per week groter.
Een speelster stak in deze ronde
met kop en schouders boven alle
mannelijke biljarters uit. Caty Jansen produceerde een serie van 22
caramboles = 44% en had ook de
kortste partij in 13 beurten.
Bob’s Bar 1 verloor verrassend met
2-7 van De Kromme Mijdrecht 2.
Herman van Yperen, Chris Verhoef
en Adrie van Yperen namen de punten mee naar huis. Joop Luthart
zorgde in 21 beurten dat er nog 2
punten in Bob’s Bar bleven.
De Paddestoel 2 moest met 2-7 de
eer laten aan een in topvorm verkerend Dio 1. Bert Dijkshoorn had

met winst in 22 beurten op Sjoerd
van Agteren de kortste partij in deze wedstrijd.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor geflatteerd met 0-9 van De Kuiper/van Wijk. Peter Marsen, Frank
Witzand, en Lambiek Cuypers kwamen maar enkele punten tekort tegen resp. Kees de Zwart, Nico Koster en Toine Douzé.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3
won duidelijk met 7-2 van Stieva Aalsmeer. Caty Jansen was een
paar maten te groot voor Derk Bunders. Ton Bocxe redde de eer door
in slechts 19 beurten Hans van Rijn
te verslaan.
De Schans won met 6-3 van Cens
1. John Beets en Desmond Driehuis
deelden in een spannend gevecht
na 18 beurten de punten. Hein Voorneveld was in 18 beurten te sterk
voor Ab Siegrist.

Kansloos
Cens 2 moest met 2-7 het onderspit delven tegen De Vrijheid/Biljartmakers. Nico van Soeren, Paul
Huzemeier en Dave Meyer zorgden
voor de punten van De Vrijheid. Bert
Loogman verloor verrassend van
Martijn Wolfrat.
De Paddestoel 3 was met 0-9 kansloos tegen Dio 2. Hennie Hoffmans,
Hennie v ’t Hul, Pieter Stokhof en
Bart Hoffmans stegen door deze
overwinning met stip op de ranglijst.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 was
met 6-3 Bob’s Bar 2 de baas. John
Vrielink had ondanks een serie van
61 caramboles toch 26 beurten nodig om te winnen van Theo Hubenet.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won
met 7-2 van De Paddestoel 1. Wim
Roest, Ben Fransen en Toon van Dijk
zorgden voor de punten van de Vinkeveners.
Stand na 11 weken:
1. Dio 1 70 punten na 11 wedstrijden
2. De Vrijheid/Biljartmakers 64 pun-

ten na 10 wedstrijden.
3. Merel/Metaal Mijdrecht 1
punten na 11 wedstrijden
4. Merel/Metaal Mijdrecht 4
punten na 11 wedstrijden

62
59
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Gelijkspel voor Hertha 1
Vinkeveen - Vrijdagavond 31 oktober trad het eerste futsal team van
Hertha aan in de thuishal de Phoenix tegen het op dat moment laaggeklasseerde Husky.
Op Ruben Kraan na, was de Vinkeense formatie op volle oorlogssterkte.
Vooraf werd op een overwinning gerekend, maar aangezien Hertha deze avond niet in de juiste vorm stak,
was een gelijkspel het resultaat.
Hertha begon de wedstrijd voortvarend en kwam al vroeg op een 1-0
voorsprong door een doelpunt van
Yourick Fokker. Husky speelde op
dat moment met een man minder,
omdat de keeper een tijdstraf van
2 minuten uitzat na een overtreding
op Jorg Landwaart. Lang kon Hertha echter niet van deze voorsprong

genieten, want het was Husky dat in
een kort tijdsbestek de achterstand
omboog in een 1-2 voorsprong. Na
opnieuw een man meer situatie was
het Jorg Landwaart die op aangeven van Gary Fokker Hertha weer
op gelijke hoogte bracht, 2-2. Vlak
voor rust was het Husky dat voor de
tweede maal deze avond de leiding
nam, 2-3.
Afstand
Net als in de eerste helft slaagde de
Vinkeveense formatie er na rust in
om snel een doelpunt te maken. Het
was Ramon Fokker die met een afstandschot de 3-3 liet aantekenen.
Geheel in het teken van deze avond
was het Husky dat vlak daarna opnieuw op voorsprong kwam, 3-4.
Hertha besloot na dit doelpunt de

tegenstander eerder onder druk te
zetten en dit had direct effect. Op
aangeven van Patrick Hogenboom
was het Bart van der Meijs die de
4-4 op het bord bracht. Na het nodige tumult dat dit doelpunt teweeg
bracht, was het Husky dat voor de
laatste keer deze avond de leiding
nam. Na een uitgespeelde aanval
was keeper Michiel Knecht kansloos, 4-5. Hertha voerde de druk nog
meer op en het was dan ook Jorg
Landwaart die na een aanval via Dave Hupsel en Robert van Rijn de bal
bij de tweede paal binnen tikte, 55. Vlak voor het einde van de wedstrijd had Jorg Landwaart de kans
om de wedstrijd in Vinkeveens voordeel te beslissen, maar in een één
tegen één situatie slaagde hij er niet
in om de keeper te passeren.

v.l.n.rstaand Chantal, Milenka, Scarlett, Tamara, Eddie (coach)
zittend Marjon, Louette en Denise

Meiden van Willespoort 2
Cruijff Court kampioen
Staand van links naar rechts: Patrick van der Meer (sponsor), Bart van der Meijs, Dave Hupsel, Robert van Rijn, Ruben
Kraan en Ramon Fokker. Gehurkt van links naar rechts: Gary Fokker, Jorg Landwaart, Michiel Knecht, Patrick Hogenboom en Yourick Fokker. Op de foto ontbreekt mede sponsor Wil van der Meer.

Hertha C1 maakt goede sier
Vinkeveen – Afgelopen weekend
stond de wedstrijd tegen OSM’75
op het programma en het beloofde een spannende pot te worden.
OSM’75 staat namelijk een plaats
onder de C1 van Hertha.
Hertha C1 kent een goede start van
de competitie. Met 4 wedstrijden
gespeeld en 12 punten staat Hertha op een 3de plaats. UVV C1 staat
op de eerste plaats met 21 punten,
maar deze ploeg heeft 3 wedstrijden
meer gespeeld.
Het is dus van groot belang om tegen OSM’75 een goed resultaat neer
te zetten. Volgende week wacht namelijk UVV C1 en wil Hertha bovenin mee blijven doen, dan zal er vandaag gewonnen moeten worden om
zo een goede stap te zetten richting
UVV.
Na de warming-up, opstelling en
wedstrijdbespreking was het tijd
voor de wedstrijd. Hertha begon
zoals vaak redelijk tot goed aan de
wedstrijd. Het positiespel was weer
aardig verzorgd en er zaten enke-

le mooie aanvallen tussen. Na ongeveer 10 min was het Donny die
de bal aan de rechterkant iets buiten de 16m oppikte en een mooie
slalom begon over de achterlijn. Hij
dolde 3 a 4 man en prikte vervolgens de bal langs de keeper de goal
in. 1-0.
Gevaarlijk
Het was toen duidelijk dat OSM’75
minder gevaarlijk was als van te voren werd gedacht. Hertha kon eigenlijk zonder al te veel druk van
OSM’75 de bal rond laten gaan.
Net zo als voorgaande weken moet
Hertha beter omspringen met de
kansen. Er moeten teveel kansen
gecreëerd worden om een goal te
maken. Dit kan tegen mindere tegenstanders nog wel, maar volgende week moet tegen UVV elke kans
gewoon een goal zijn anders win je
de wedstrijd niet. Vandaag ging alles nog goed. Wilhelm maakte de 20 en speelde een goede wedstrijd,
hij was gretig en kon goed gebruik maken van zijn snelheid. De

3-0 kwam tot stand door Quincy.
Dit was tevens de ruststand. In de
rust volgde de welbekende bespreking en kregen enkele spelers aanwijzingen. De 2de helft leek ook op
de eerste helft. Hertha C1 was een
maatje te groot voor OSM’75. In de
2de helft scoorde Donny nog één
keer en maakte OSM’75 nog een eigen goal, waardoor de eindstand 50 aangaf.
Dit lijkt een goede uitslag, maar gezien het spelbeeld en de kansen die
Hertha C1 kreeg, is de uitslag veel te
mager. Dit moet de C1 zichzelf wel
aanrekenen en wil het mee blijven
doen bovenin de ranglijst, moet het
scorend vermogen omhoog. Een
pluspunt is wel dat de nul is gehouden. Eerder dit seizoen en vorige week tegen Desto kreeg de C1
doelpunten tegen, wat niet had gehoeven. Volgende week de topper
tegen UVV, daar moet Hertha C1 laten zien waar het staat. Komende
week goed trainen en dan zaterdag
de 3 punten vanuit Utrecht meenemen naar Vinkeveen!

Jeugdteam Kwinkslag wint
van Vianen
Vinkeveen - Zondag 9 November was het weer zover. Het jeugdteam van de Kwinkslag heeft een
thuiswedstrijd tegen Vianen 4. Helaas bleek het team een maatje te
groot voor de mannen van Kwinkslag. Ondanks dat ze alles probeerden konden ze toch niet winnen.
Bij eerste dubbel van Tijs Oldenburger en Tim Verbrugge werd het 9-21
de tweede set ging beter het werd
13-21. De tweede dubbel van Martin Winthouwer en Jesper Rijnders

was een ware titanenslag waarbij ze
net iets tekort kwamen en het geluk
niet mee hadden het werd 19-21 en
21-23. In de enkel kon Tim helaas
niet winnen het werd 14-21 en 1221. Jesper stal de show in zijn enkel
! Na de eerste set te hebben verloren met 24-26 won hij de tweede set
21-16 en de derde en beslissende
set was ook voor Jesper 21-18 !!
Martin kon helaas geen standhouden 7-21 eerste set echter kwam
goed terug in de tweede set met

19-21. Bij de enkel van Tijs ongeveer hetzelfde 7-21 en 18-21 De
dubbel van Tim en Martin 5-21 en
12-21. Tijs en Jesper kwamen nog
dichtbij met een 3setter 17-21, 2113 en 6-21.
Helaas verloren met 1-7 maar wel
met een goed gevoel gebadmintond tegen een sportieve tegenstander hopelijk bij de uitwedstrijd
meer succes.

Wilnis - Woensdag 29 oktober 2008.
Op een door zon overgoten middag werd het scholenvoetbaltoernooi gespeeld op het Cruijff Court
in Mijdrecht.
De meiden van de Willespoort 2 begonnen de poulewedstrijden tegen de Vlinderbos. Na een ongelukkig tegendoelpunt wisten ze op
de valreep de verdiende gelijkmaker te maken. In de tweede poulewedstrijd werd het opgenomen tegen de Eendracht. Al snel stond er
een voorsprong op het scorebord,
maar de Eendracht wist toch langs-

zij te komen. Echter de meiden van
de Willespoort 2 lieten zicht niet van
de wijs brengen en de winnende
treffer werd genoteerd. De laatste
poulewedstrijd moesten de meiden
aantreden tegen de Fontijn. Ook deze wedstrijd werd in winst omgezet
waarmee Willespoort 2 als poulewinnaar door ging naar de halve finale. In deze halve finale was de tegenstander de altijd sterke St. Jozefschool. Na de reguliere speeltijd
van deze spannende wedstrijd was
er niet gescoord, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Na vijf van de zes te nemen strafschoppen konden de meiden van
Willespoort 2 zich gaan opmaken
voor de finale. De finale werd een
herhaling van de eerste poulewedstrijd. Het was namelijk de Vlinderbos die ook de finale had weten te
bereiken. Ook in deze bloedstollende wedstrijd konden de ploegen niet
tot scoren komen. Na de beslissing
brengende strafschoppenreeks was
het uiteindelijk Willespoort 2 die als
de nieuwe Cruijff Court kampioen
6vs6 de beker in ontvangst mocht
nemen.

Zilver voor Rondeveense
turners met teamcup

Mijdrecht - Zondag 2 november
werden in Beverwijk de clubteamkampioenschappen voor het heren
turnen gehouden. VEP vaardigde
ook een ploeg af en behaalde een
zilveren medaille in een sterk bezet veld.
Timo de Rijter, Daniel Dijkhuizen,
Koen de Koning (Uit Mijdrecht) en
Benjamin Lakerveld (uit Wilnis) waren de turners die het team van VEP
naar het podium moesten turnen.
Op het eerste toestel lieten de oudsten van het team, Daniël Dijkhuizen en Timo de Rijter, knappe oefeningen zien die goed beloond wer-

De hoop van Atlantis

Mijdrecht - In tijden dat het even
moeilijk gaat en men het even niet
meer ziet zitten zijn er altijd mensen die opstaan en de schouders
er onder zetten. Zulke mensen kun
je helden noemen. Zij geven weer
hoop op betere tijden.
Hoe treffend kun je dit neerzetten
bij onze jeugd.

kele jaren rond ballen bij Atlantis
maar ook kinderen die met ingang
van dit seizoen hun korfbalkunsten
gaan vertonen. Onder begeleiding
van ervaren en nieuwe coaches zijn
ze in goede handen. Bij zo’n team
hoort een goede sponsor met dezelfde eigenschappen: De Hoop Interim- Management.

Zij geven hoop op talenten in aantocht, hoop op kampioenschappen
daar waar de senioren het laten liggen. Er is hoop voor de toekomst!
Op dit moment traint er een zeer
enthousiaste groep kinderen. Een
ploeg waarmee Atlantis voor de dag
kan komen! Kinderen met plezier in
het spelletje en met talent. Dat is de
E2! Een groep kinderen die al en-

Ook dit bedrijf geeft hoop. Uw bedrijf zal beter functioneren door het
professioneel advies en de financiСle
ondersteuning van De Hoop Interim- Management.
Geen wonder dat dit een gouden
combinatie is. Het is niet hopen op
resultaat maar resultaat is verzekerd met onze E2 en De Hoop Interim- Management.

den. Koen de Koning turnde een
nieuwe oefening met moeilijke elementen die goed beloond werd. De
toestellen daarna waren vloer en
voltige. Op beide toestellen was het
VEP team het beste van alle teams.
Halverwege de wedstrijd stond het
team al op een tweede plaats. Om
deze knappe positie vast te houden,
moesten nog goede prestaties geleverd worden op de toestellen ringen,
sprong en brug. Aan de ringen turnden alle turners vlekkeloos en behaalden ook goede scores. Op het
toestel sprong mislukte de tsukahara van Timo de Rijter, waardoor het
weer spannend werd. Een sterk optreden van de jongste turner Benjamin Lakerveld, zorgde ervoor dat de
schade beperkt bleef. Op het laat-

ste toestel brug moesten drie goede oefeningen gedraaid worden om
een podiumplaats te verzekeren. De
eerste turner Timo de Rijter turnde
een prima oefening, het geen een
goede basis vormde voor het vervolg. Benjamin Lakerveld turnde als
tweede, maar kwam helaas ten val
bij zijn afsprong, waardoor kostbare punten verloren werden. Koen de
Koning turnde als derde zijn oefening en werkte deze netjes af. Daniel Dijkhuizen was geblesseerd
geraakt tijdens de trainingen en
zou geen brug doen. Om de zilveren medaille zeker te stellen turnde
hij toch een goede aangepaste oefening, waardoor het team een hele knappe tweede plaats wist zeker
te stellen.
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Nieuwe domper Argon

Goede resultaten Vitac

Mijdrecht - De wedstrijd tegen Türkiyemspor heeft Argon weer nieuwe
dompers opgeleverd, er lijkt geen
einde te komen aan de blessures
en tegenslagen. Al voor de wedstrijd bleek Anton den Haan niet in
staat tot spelen en op de wedstrijddag bleken ook Ben Ebu-Mordi en
Rawley Rozendaal vanwege ziekte
niet inzetbaar. Daar boven op kwam
na 5 minuten een hamstringblessure bij aanvoerder Frank Verlaan,
die nog even doorstrompelde maar
daarna toch het veld moest ruimen.
Vandaar dat het team in een eigenlijk heel onverwachte samenstelling
de strijd aan moest gaan met de aloude rivaal.
De wedstrijd werd er een op niet al
te hoog niveau, maar dat kon gezien alle omstandigheden ook niet
verwacht worden. Beide ploegen
kregen wel enkele kansen, zo mikte Sahin na een kwartiertje op de
paal na balverlies op het Argon
middenveld en had doelman Koroglu van de thuisploeg halverwege
de eerste helft het nodige geluk dat
geen van de vier voor hem opduikende Argonauten de door Nicolai Verbiest voor het doel gebrachte bal wist te raken. Twee minuten
later was het wel raak, maar aan de
andere kant: een vrije trap van Bentohami werd in de muur dusdanig
van richting veranderd, dat Dennis
Prins de bal niet meer kon keren, 10. Maar binnen de minuut was de
stand weer gelijk getrokken, toen
Rory van Gulik na een eerst afgeslagen hoekschop de door Jorn Uittenbogaard opnieuw ingebrachte bal
met de hak langs de Amsterdamse
doelman wist te werken, 1-1. In het
laatste deel van de eerste omgang
had Türkiyemspor de overhand,

De Ronde Venen - Afgelopen week
behaalden vier jongens van tafeltennisvereniging VITAC zeer goede resultaten bij de meerkampen in
Hilversum. Er werden twee tweede
prijzen en één eerste prijs behaald.
Junior Vuur werd eerste bij de D-kadetten. Binky Vuur en Maarten Eijs
werden beide tweede bij de Minimeerkampen (voor spelers t/m 12
jaar). Bij de D-kadetten speelde
Junior in de sterkste van de twee
meerkampen. Met zijn goede eerste
fore-hand aanvalsbal haalde Junior eenvoudig de nodige punten binnen. Hij won zijn partijen makkelijk
en was de terechte winnaar.
Bij de Minimeerkampen speelde Ruben Schel in de zevende (zwakste )
meerkamp. Dit was een zevenkamp
wat betekende dat hij zes wedstrijden speelde. Twee wedstrijden heeft
Ruben winnend afgesloten en ein-

maar kwamen niet tot echt doelgevaar, waarna ze alle geluk van de
wereld hadden dat scheidsrechter
Maas op slag van rust samen met
zijn assistent een glaszuivere strafschop niet wenste te geven, toen de
bal voor iedereen duidelijk zichtbaar
boven het hoofd van Patrick Lokken
werd weggeslagen.
Gewaagd
In de tweede helft bleven beide
teams aan elkaar gewaagd, ook wat
betreft het niet benutten van mogelijkheden. Zo had Patrick Lokken, die
bepaald niet in goeden doen was,
veel meer kunnen en moeten maken
van de kans die hij kreeg, toen de
doelman een bal verkeerd uittrapte en de spits alléén voor de keeper
stond, maar had hij weer pech toen
hij even later een prima poging door
een perfecte reactie van diezelfde
doelman tot hoekschop omgebogen
zag worden. Een kwartier voor tijd
kwam de thuisploeg toch tot scoren,
toen aanvoerder Gundogdu in het
strafschopgebied de bal aan kon
nemen en Dennis Prins uit de draai
met een schot in de verste hoek wist
te verslaan, 2-1. Ook nu had Argon
binnen de kortste keren weer op
gelijke hoogte moeten staan, maar
Michael van Laere kopte geheel vrij
voor het Amsterdamse doel vanaf 5
meter naast de palen. Het slotoffensief van Argon leverde nog wel wat
mogelijkheden op, maar verdediger
Lee hielp zijn doelman door een inzet van Joeri Onderwater van de lijn
weg te trappen en Jorn Uittenbogaard zag zijn schot na hoekschop
nummer zoveel net over de lat verdwijnen. Een teleurstellend resultaat
dus, al was de rits aan afwezigen dit
keer zeker een geldig excuus.

Tien dagen volleyballes op
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen -Afgelopen maandag is
de marathonserie gestart met maar
liefst 10 dagen van volleyballessen
op de drie Vinkeveense basisscholen De Pijlstaart, De Schakel en de
Jozefschool. Toptrainers van de Nederlandse Volleybalbond leren de
kinderen van groep 3 tot en met
groep 8 tijdens de gymles het volleybalspel. Iedere groep krijgt twee
keer les en per groep wordt op verschillende niveaus gespeeld.
De jongste kinderen van groep 3
spelen met vangen en gooien. Bij de
wedstrijden draaien ze een plekje
door iedere keer nadat ze de bal over
het net hebben gegooid. Dat maakt
het voor deze kinderen erg levendig.
Het middenniveau leert het onderhands spelen er bij door de eerste
bal niet te vangen maar te passen
naar een teamgenootje. Deze gooit
de bal weer op naar een teamgenoot en die speelt de bal over het
net. Altijd in drieën dus, een mooie
en leerzame uitdaging. En alleen
door als een team samen te spelen

kun je punten verdienen. De oudste groepen spelen de bal in drieën
zonder te vangen. Na de twee weken van lessen volgt een mooie afsluiter met het Aparts Scholentoernooi. Op twee woensdagmiddagen
19 en 26 november kunnen de ca
250 kinderen eens sportief meten
hoeveel ze van de lessen hebben
opgestoken. Dit jaarlijkse jeugdtraject waarvoor zo’n 25 vrijwilligers
van Atalante in touw zijn, wordt dit
jaar voor de zevende keer georganiseerd en is uitgegroeid tot een mooi
succesvol project.
Zowel de volleyballessen als het
Aparts toernooi zijn twee grote onderdelen waardoor de Vinkeveense volleybalclub sterk groeit bij de
jongste leden. Een paar jaren terug
waren er nog maar 2 miniteams die
competitie speelden, afgelopen zaterdag deden wel 6 miniteams mee
aan het maandelijkse minitoernooi.
Meer informatie en foto’s van de
eerste lesdagen vind je via www.vvatalante.nl.

Zaterdagvoetbal

Grote nederlaag voor Argon
Mijdrecht - In de wedstrijd tegen
VVZ ’49 is Argon er niet in geslaagd
de punten in huis te houden. De
ploeg uit Soest was duidelijk in betere doen en met hun snelle vleugelspelers werd de verdediging van
Argon uiteengespeeld. De ploeg uit
Soest was uiterst coulant met de
gastheren want het werd ‘maar’ 1-7.
Al in het begin van de wedstrijd
bleek wat de bedoelingen waren
van VVZ, het trok ten aanval en de
defensie van Argon zag vooralsnog
dat de gasten de juiste richting nog
niet hadden gevonden, de ballen vlogen over en naast. Tegen de verhouding in kwam Argon op voorsprong,
een pass van Albert Mens bereikte
Patrick Berkelaar die op volle snelheid in het strafschopgebied onderuit ging waardoor scheidsrechter
Hinke naar de stip wees, Berkelaar
zelf verzilverde deze kans 1-0.
Maar de vreugde van de voorsprong
duurde slechts twee minuten, Gijs
Schaap kon van binnen de zestien
de bal binnenschuiven 1-1. Nadat
Garry Fokker de bal nog uit de doelmond kon glijden en Bas van Moort
de bal bij een aanval kon onderscheppen werd het vlak voor rust

1-2 en 1-3 door Hidde Reitsma en
Gaddy de Koning.
Na de thee kon er door Argon weinig
opbouwends worden genoteerd, alleen Youri van Adrichem was dichtbij de aansluitingstreffer maar doelman Maik Eman kon daar niet echt
zenuwachtig van worden. Inmiddels
zette coach Adrie Leijgraaff verse krachten in bij Argon, zo mochten Ruben Kraan, Christiaan Letschert en Lars Sloothaak proberen
het tij te keren. Maar de snelle Gaddy de Koning had daar geen boodschap aan, met een zuivere hattrick
zette hij z’n ploeg op een 1-6 voorsprong. Nadat een bal via onderkant
uit het doel stuiterde en er nog een
poging naast ging was het invaller
Jordy Koenen die de blamerende 17 op het bord zette.
De schade voor Argon onderin de
ranglijst viel achteraf mee, de concurrenten Eemnes, UVV, en CJVV verloren ook en Eemdijk speelde verrassend gelijk tegen de koploper.
Aanstaand zaterdag mag Argon het
opnieuw thuis proberen, nu komt
CJVV op bezoek.

straatvoetbaltoernooi

De Eendracht kampioen
Mijdrecht - Vorige week werd op
het Cruyff court bij SV Argon het
jaarlijkse straatvoetbaltoernooi gehouden. Waren het vorig jaar de
meisjes die de eerste prijs behaalden, nu waren de jongens aan de
beurt. In hun poule werden alle 4 de
wedstrijden gewonnen zonder ook
maar één tegendoelpunt. Werden de
poulewedstrijden nog op het kunstgrasveld gehouden, de volgende
wedstrijden speelden zich af op het
echte Cruyff court. In de kwart- en
halve finale werd ook geen doelpunt
geïncasseerd. Er hadden zich uiteindelijk 3 ploegen voor finale geplaatst: de Willespoort, de Trekvogel
en De Eendracht. In de eerste wed-

strijd speelden de Willespoort en de
Trekvogel tegen elkaar gelijk. In de
volgende twee wedstrijden trad De
Eendracht aan. De eerste wedstrijd
was tegen De Trekvogel, die met 2 1 werd gewonnen. Ook in de tweede
wedstrijd trok De Eendracht aan het
langste eind: 1 – 0. De eerste prijs
was een feit en een fraaie beker de
beloning, die de volgende dag vol
trots aan de medeleerlingen werd
getoond.
In het voorjaar zal De Eendracht De
Ronde Venen vertegenwoordigen
bij het landelijke toernooi, dat in het
Olympisch stadion in Amsterdam
zal worden gehouden.

nipte nederlaag Unitas H1
De Ronde Venen - Na een aarzelende competitiestart met een grote
4-0 nederlaag en een tweetal nipte
3-2 nederlagen boekte de heren van
Unitas vorige week zijn eerste overwinning. Helaas ook met de stand
van 3-2 zodat de punten nog niet
echt met grote aantallen binnenlopen. Door een blessuregolf en het
inpassen van een 2-tal nieuwe spelers zijn de vaste spelpatronen van
vorig jaar niet zo vast meer en is
het team hard aan het werk nieuw
‘elan’ te kweken. Afgelopen vrijdag
toog Unitas voor het eerst met het
complete team richting Amersfoort
om daar het plaatselijke Wilhelmina te bestrijden. De Mijdrechtenaren begonnen de wedstrijd met Johan Samson, zoon Rick Samson,
nieuwkomer spelverdeler Laurens
de Wit, Robert van der Meer, Johan
van Scheppingen en Ricardo Angulo Vélex in de basis. Deze basis
kon in de eerste set langzaam een
voorsprong opbouwen en kwamen
zelfs tot op 1 punt van setwinst (2124). Helaas ging de set op het laatst
toch nog verloren met 26–24. In de
tweede set ging Unitas verder met
de zelfde basis. Ook deze set gaf
een gelijk opgaande strijd te zien.
Wilhelmina had halverwege de set
een goede opslagbeurt waardoor
ze een ruime voorsprong namen. De
Mijdrechtenaren wisselden Laurens
de Wit in voor good-old spelverdeler
Jeroen Kraakman waardoor er wat
meer rust in het spel kwam. Het tij
kon echter niet meer gekeerd wor-

den en ook deze set ging verloren,
dit keer met de cijfers 25-21.
Echt grip
In de derde set werd youngster Rick
Samson vervangen door de lange middenaanvaller Joost Woerden,
waar de Amersfoorter niet echt grip
op konden krijgen. Door de wissel
kwam Unitas beter in hun spel en
werd er een gemakkelijke setwinst
geboekt met de cijfers 15-25. Voor
volleybalbegrippen een veegpartij.
De vierde set ging in het kader van
‘never change a winning team’ dezelfde basis het veld in. Ook deze set gewonnen, maar iets minder
makkelijk dan de derde (22-25). Een
vijfde set moest de beslissing gaan
brengen over wie de wedstrijd ging
winnen. Unitas bracht buitenaanvaller Rick Samson in het veld ten
koste van Robert van der Meer. Het
Mijdrechtse team kon echter niet
meer in hun ritme komen en zij verloren deze set dan ook met 15-7.
Al-met-al wederom een wedstrijd
waarin het team weer dichter naar
elkaar gegroeid is en het vertrouwen in de toekomst zeker aanwezig
is. Het zal dit seizoen echter wel een
‘bouw’jaar worden waarbij de jongere spelers ingepast moeten worden en de vastigheid die het team in
de afgelopen jaren kenmerkte weer
opgebouwd moet worden.
Volgende wedstrijd: vrijdag 7 november 20.00 uur Oberon H2 –
Unitas H1 in Sporthal Aetsveld te
Weesp

Zilver Mijdrechtse turners
Mijdrecht/Woerden - Zondag 2
november werden in Beverwijk de
clubteamkampioenschappen voor
het heren turnen gehouden. VEP
vaardigde ook een ploeg af en behaalde een zilveren medaille in een
sterk bezet veld.
Timo de Rijter, Daniel Dijkhuizen,
Koen de Koning (Uit Mijdrecht) en
Benjamin Lakerveld (uit Wilnis) waren de turners die het team van VEP
naar het podium moesten turnen.
Op het eerste toestel lieten de oudsten van het team, Dijkhuizen en
De Rijter, knappe oefeningen zien
die goed beloond werden. Ook De
Koning turnde een nieuwe oefening
met moeilijke elementen die goed
beloond werd. De toestellen daarna waren vloer en voltige. Op beide toestellen was het VEP team het
beste van alle teams. Halverwege
de wedstrijd stond het team al op
een tweede plaats. Om deze knappe positie vast te houden, moesten
nog goede prestaties geleverd worden op de toestellen ringen, sprong

en brug. Aan de ringen turnden alle turners vlekkeloos en behaalden
ook goede scores. Op het toestel
sprong mislukte de tsukahara van
Timo de Rijter, waardoor het weer
spannend werd. Een sterk optreden
van de jongste turner Benjamin Lakerveld, zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef. Op het laatste toestel brug moesten drie goede oefeningen gedraaid worden om een
podiumplaats te verzekeren. De eerste turner Timo de Rijter turnde een
prima oefening, hetgeen een goede
basis vormde voor het vervolg. Benjamin Lakerveld turnde als tweede,
maar kwam helaas ten val bij zijn afsprong, waardoor kostbare punten
verloren werden. Koen de Koning
turnde als derde zijn oefening en
werkte deze netjes af. Daniel Dijkhuizen was geblesseerd geraakt tijdens de trainingen en zou geen brug
doen. Om de zilveren medaille zeker
te stellen turnde hij toch een goede aangepaste oefening, waardoor
het team een hele knappe tweede
plaats wist zeker te stellen.

digde zo op de vijfde plaats. Maarten van Eijs speelde in de zesde
meerkamp. Jordi Ranselaar van UTTC was te sterk. .Maar tegen Robert
Verkerk van TTVN wist hij een 2-0
achterstand om te zetten in een 2-3
overwinning. Zijn andere drie wedstrijden won hij ook, waardoor hij
met vier gewonnen wedstrijden op
de tweede plaats eindigde.
Binky Vuur speelde in de sterkste
minimeerkamp. Hij scoorde veel
punten met zijn effectservices. Alleen Jesper Berrens van HTTC behaalde meer winstpunten. Binky en
nog twee andere spelers hadden allemaal drie wedstrijden gewonnen.
Ook het aantal gewonnen games
van de onderlinge partijen was hetzelfde. Na het tellen van de punten was de Vitacspeler de gelukkige
en mocht de beker voor de tweede
plaats in ontvangst nemen.

Monsterzege voor CSW
Wilnis - CSW heeft afgelopen zaterdag weer eens een driepunter
weten te behalen. En niet zomaar
een want uit bij NITA werd de thuisploeg met 1-8 van de mat geveegd.
Vanaf het begin van de wedstrijd
was het CSW dat de wedstrijd bepaalde. Veel in balbezit en bij balverlies werd meteen druk gezet op
de tegenstander. De eerste kansen voor CSW kwamen dan ook
al snel in de wedstrijd. Jay Wijngaarden kwam alleen voor de keeper maar die plukte de bal van zijn
schoen. Een voorzet van Ronald Lucassen kon net niet worden verzilverd door Edwin Milton en een kopbal van Cesar de Kuyer verdween
naast het doel. Na een half uur spelen nam CSW eindelijk de verwachte voorsprong. Een slim balletje van
Cesar de Kuyer bracht Jay van Wijngaarden alleen voor de doelman
en dit keer was het wel raak. Nog
voor rust bouwde CSW de voorsprong uit toen Ronald Lucassen
op links doorbrak en de bal in korte hoek deponeerde. Na rust begon CSW meteen weer scherp aan
de wedstrijd en NITA had eigenlijk deze middag helemaal niets te
vertellen. Het werd dan ook al vrij
snel 0-3 door een schitterende kopbal van Cesar de Kuyer na een voorzet van Tim Vis. De wedstrijd was op
dat moment eigenlijk al gespeeld
en het was alleen de vraag hoeveel
goals er nog zouden vallen. De 0-4

kwam van de voet van Edwin Milton
die zich knap vrij speelde en de bal
in de verste hoek plaatste. Een aantal kansen werd door CSW nog om
zeep geholpen mede ook door prima keeperswerk van de Nita-doelman. CSW bouwde de voorsprong
uit toen Kevin Bakker helemaal ongehinderd kon opkomen en net van
buiten de zestien de 0-5 tegen de
touwen knalde. De mooiste goal
van de middag kwam op naam van
Alexander Bos.
Hij ontving de bal op rechts even
buiten de zestien meter. Bos zag dat
de keeper te ver voor zijn doel stond
en met een bekeken lob belandde
de bal in het doel en de 0-6 was een
feit. CSW ging het iets rustiger aan
doen en zodoende kon NITA de eer
redden deze middag door de 1-6 te
scoren. Hierna was CSW weer aan
de beurt voor de 1-7.
Een mooi opgezette aanval werd
door Edwin Milton panklaar gelegd voor Raymond Wens die simpel kon intikken. De eindstand van
1-8 werd bepaald door Tim Vis die
de bal hard en laag bij de tweede
paal inschoot. Een prima overwinning voor CSW en bijzonder prettig was ook dat koploper Cobu Boys
deze middag verloor zodat bovenin
alles weer dicht bij elkaar zit. Zaterdag speelt CSW thuis tegen VVJ om
14.30 uur.

Geen doelpunten CSW
Wilnis - Zonder een viertal afwezigen had het eerste vrouwenteam
van CSW zaterdag de nodige moeite
met het Leiderdorpse RCL. Na een
eerste helft, waarin CSW het beste van het spel had, kon de ploeg
van Kors Pennin in het tweede bedrijf geen vuist meer maken. Omdat
ook RCL het overwicht niet in doelpunten tot uitdrukking kon brengen,
bleef de brilstand tot het eind toe in
stand.
Pas in de elfde minuut kreeg CSW
aanvoerster Saskia Vis de ruimte om
op doel te schieten, even later kopt
Chantal Lekkerkerker de bal uit een
corner naast. In de twintigste minuut waagt RCL zich voor het eerst
aan een doelpoging en even later
krijgt de spits zelfs een open kans
voor het doel, maar de beide nullen
blijven op het scorebord. CSW dicteert wel het spel, maar voorin ontstaan er nauwelijks kansen.
Bovendien heeft de defensie van
CSW al haar aandacht nodig om het
gevaar van de RCL-counter te neu-

traliseren. Vlak voor de rust krijgt
Natasja Cornelissen een mooie
kans, maar het schot gaat gehaast
naast.
Na de thee zijn de rollen omgedraaid. RCL opent met een bal vanaf de flank tegen de zijkant van de
kruising en even later voorkomt de
lat een tegentreffer voor CSW.
Hierna krijgt Kim van Kippersluis
haar verdediging weer beter op orde, maar het overwicht van RCL blijft
voorlopig. RCL krijgt nog één keer
een mooie kans, maar ook nu staat
CSW keepster Isabella Koenen op
de goede plaats. A-junior Shannon
Molleman brengt als invalster wel
wat meer vaart in de CSW aanvallen, maar het duurt nog tot de slotfase, voor dat CSW het heft weer in
handen kan nemen. Verder dan een
schot van Diana Koenen een metertje over de deklat komt CSW niet,
zodat de stand dubbelblank blijft.
Verdedigend blijven beide ploegen
tot het eind overeind; een terechte
0-0 dus.

HVM Dames 1 mist
aansluiting bij ‘subtop’
]Mijdrecht - Het beloofde een
spannende wedstrijd te worden tussen Mijdrecht en Alkemade, volgens
de stand in de competitie zouden
beide ploegen aan elkaar gewaagd
moeten zijn.
Dit was ook zeer zeker het geval.
Mijdrecht begon met 11 dames,
zonder wissels. Nummer 10, Claudia
Röling in de goal en verder gewoon
de normale opstelling. In de eerste
helft werden er genoeg kansen gecreëerd aan beide kanten, maar de
bal ging niet in de goal. Het was dan
ook Mijdrecht die een voorsprong
verdiende, de vele kansen en mooie
aanvallen over rechts en links konden er maar niet voor zorgen dat
er een voorsprong op het scorebord te zien was. Mijdrecht zat zeker in de eerste helft veel beter in
de wedstrijd. Er werd volle druk gespeeld op de achterhoede van Alkemade. Maar helaas een goal viel
er niet. Vlak voor rust speelde Alkemade een hoge bal op goal, die de
nek van verdediger Evelien Versteeg
raakte. Gelukkig was het bijna rust,
zodat versterking kon worden opgeroepen. Invalkeepster Marjolein

Hartwigsen verving Claudia Röling,
zodat zij versterking op het veld kon
bieden. De tweede helft begon gelijk goed voor Mijdrecht, Anouk Dix
en Saskia Kraan maakte een mooie
actie waaruit 1-0 werd gescoord.
Even leek het dan misschien toch
nog te lukken en voelde de dames
uit Mijdrecht dat er misschien wel
winst te halen viel. Maar niet snel
daarna een keiharde knal van Alkemade, 1-1. Even een klein moment
van onoplettendheid, waar alkemade prima gebruik van maakte.
Alkemade had de smaak te pakken
en scoorde al snel de 1-2. De dames
van Mijdrecht lieten niet over zich
heen lopen en uit de rebound van
een strafcorner scoorde Leonie Post
2-2. Alkemade scoorde 10 minuten
voor tijd de 2-3, en ondanks de nodige inspanningen wilde het daarna
niet meer lukken! We hebben gevochten, helaas zat het er voor de
dames uit Mijdrecht niet in! Maar de
andere teams uit de competitie zijn
gewaarschuwd, Mijdrecht beheerst
over prima kwaliteiten en tegen de
sterkere tegenstanders wordt er elke week beter hockey gespeeld.

