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Eerste aanzet natuurgebied 
Marickenland in volle gang
De Ronde Venen - Er wordt mo-
menteel hard gewerkt met grond-
werkzaamheden in natuurgebied 
in Marickenland, eigendom van 
Staatsbosbeheer. Het gaat hierbij 
om een gebied ten westen van Vin-
keveen, tussen de N201 en de Ring-
vaart.
Tot het moment dat duidelijk is hoe 
de defi nitieve inrichting van het Plan 
Marickenland wordt, geldt voor het 
gebied van Staatsbosbeheer een zo-

geheten overgangsbeheer. Het ge-
bied wordt natuurvriendelijk onder-
houden. Om de natuur een duwtje 
in de rug te geven, wordt het terrein 
op een aantal plaatsen afgeplagd: 
de voedselrijke bovenlaag wordt 
met graafmachines weggehaald. 

Ook wordt in een gebied ten zuiden 
van bedrijventerrein Voorbancken 
het waterpeil verhoogd met circa 
30 cm zodat het weiland plas-dras 

komt te staan. In het overgangsbe-
heer worden verder geen waterpei-
len verhoogd. Met de maatregelen 
krijgen planten die van voedselarme 
grond of natte voeten houden meer 
groeikansen, bijvoorbeeld de Dot-
terbloem en de Koekoeksbloem. De 
werkzaamheden zijn voor 1 maart 
afgerond. 
Het gebied van Staatsbosbeheer 
wordt door een pad tijdens het over-
gangsbeheer gedeeltelijk openge-

steld voor publiek. Dat is een een-
voudig pad in het gras, er komen 
tijdens het overgangsbeheer geen 
verharde paden. Daarmee is het 
mogelijk om vanuit Vinkeveen en 
Wilnis een rondje te lopen.

Om in het gebied te kunnen komen, 
worden drie bruggen aangelegd. De 
verwachting is dat in de zomer van 
2008 de bruggen aangelegd worden 
en het gebied opengesteld wordt.
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Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”
 Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

kies voor ontwikkeling

Bel 0800 222 0800
of kijk op
www.idcollege.nl

Open huis
4 februari van 16.00 - 21.00 uur

Arnolda’s DatingbuffetArnolda’s Datingbuffet
Baambrugse Zuwe 200 • Vinkeveen

Iedere vrijdag en zaterdag 
v.a. 21.00 uur/ 

zondag v.a. 14.00 uur

0297-491201 • www.visserslust.nl

Zo helpt camerabeveiliging 
ook niet erg!
Mijdrecht – Zondagochtend ont-
ving onze redactie bijgaande foto’s 
en tekst: “Zoals uit bijgaande foto’s 
blijkt is het weer raak geweest in 
Mijdrecht. Wij als belastingbetaler 
hebben allemaal een steentje bij 
moeten dragen om het dorp weer 
een beetje vandalisme vrij te hou-
den. Eindelijk zijn ze camera´s 
gaan plaatsen in het centrum van 
Mijdrecht. Of dit doeltreffend is blijf 
ik me afvragen, zeker als je ziet dat 
de jeugd doodleuk een paal inklimt 
en de bedrading los trekt. Waar-
om zien ze dit niet??? Er wordt  in 
het weekend toch live meegekeken 
naar deze beelden?? Als het nu bij 

een camera was gebleven, maar ze 
zien gewoon kans  om er drie uit te 
schakelen. Een bij de apotheek, een 
bij Broeckmans en een tegenover 
het Rechthuys. Dus zoals de cijfers 
er nu voorstaan hebben ze er vol-
gens mij niet over nagedacht dat het 
echte vernielers zijn die gewoon ma-
ling hebben aan alles en ook aan de 
camera bewaking, ze kunnen toch 
niet gepakt worden. En dan staat 
er gewoon leuk in de krant dat de 
camera´s hun vruchten afwerpen.
Alleen zou ik niet weten waarin. 

Een verontruste bewoner uit het 
Mijdrechtse dorpscentrum.

Aangehouden op gestolen 
bromfi ets
Mijdrecht – Vrijdagmiddag heeft de 
politie een meisje aangehouden op 
een gestolen bromfi ets.

Tijdens de surveillance zagen agen-
ten op de Pimpelmees een meisje 
zonder helm op een bromfi ets rij-
den. Voorop had zij een kind van 5 
jaar zitten.
Het 17-jarige meisje kreeg een stop-
teken. De agenten spraken haar aan 
op haar onverantwoordelijk gedrag. 
Tijdens de controle werd via de 
meldkamer bekend dat de bromfi ets 
als gestolen stond gesignaleerd. Het 
meisje werd aangehouden en voor 
verhoor meegenomen naar het bu-
reau. Het kind van 5 werd eerst naar 

huis gebracht. Op het bureau bleek 
dat zij zelf ook nog gesignaleerd 
stond. Bestuurder onder invloed

Mijdrecht – Op de Markerstraat 
heeft de politie in de nacht van vrij-
dag 25 op zaterdag 26 januari een 
man aangehouden voor het rijden 
onder invloed.
Omstreeks 02.55 uur kreeg een 38-
jarige man uit Amstelhoek op de 

Markerstraat een stopteken. Na een 
eerste blaastest bleek dat de man te 
veel gedronken had. Op het bureau 
wees de ademanalyse 446 ug/l uit. 
De man werd met een proces-ver-
baal en een rijverbod van vier uur 
naar huis gestuurd.

Snelheids-
controle
Regio - De politie heeft op de Pro-
vincialeweg N201 zaterdagmorgen 
een snelheidscontrole uitgevoerd.
Tussen 10.00 en 12.00 uur werden 
1387 voertuigen gecontroleerd. Voor 
35 bestuurders schreef de politie 
een bekeuring uit omdat zij harder 
reden dan de maximumsnelheid van 
80 km/u. De hoogstgemeten snel-
heid bedroeg 112 km/u.

GEEN KRANT ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het serviceformulier 
op de website, of via 
tel. (0297) 29 18 00.

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. 
Bij het servicepunt kan bijna 
alles geregeld worden wat te 
maken heeft met het leven 
van alledag.

Servicepunt Mijdrecht, 
Hoofdweg 1, 
Geopend: 
ma t/m vr  9.00-13.00 uur. 
(0297) 38 33 99.

Servicepunt Wilnis, 
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr  9.00-16.00 uur. 
(0297) 23 76 10.

Voor meer informatie kunt 
u kijken op de website 
www.servicepuntderondevenen.nl.

Er is ook een mobiel 
Servicepunt. U kunt deze bus 
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok, 
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het 
“Ons Streven”, 
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk 
van 14.15-15.00 uur.

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

Spreekuur college
Als u iets aan de 
burgemeester en/of 
wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur 
op dinsdag van 11.00-12.00 
uur. Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

Spreekrecht
U mag aan het begin van de 
vergadering spreken tot de 
gemeenteraad, dit heet het 
spreekrecht. Hiervoor krijgt 
u maximaal vijf minuten. 
Het spreekrecht geldt 
alleen voor onderwerpen 
die op de agenda staan. 
De gemeenteraad kan, 
voordat een besluit wordt 
genomen, de informatie 
betrekken in de vorming 
van haar oordeel. Inwoners 
kunnen ook voorafgaand 
aan vergaderingen van 
raadscommissies vragen 
stellen aan de leden. Dit 
mogen zowel geagendeerde 
als niet-geagendeerde 
onderwerpen zijn. Wel dienen 
de onderwerpen tot het 
werkgebied van de commissie 
te horen. 

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Winnaars sportprijzen bekend 
gemaakt tijdens Sportgala
tijdens het Sportgala in de Meijert zijn vrijdag 25 januari de winnaars bekend gemaakt van de 
sportverkiezingen in de ronde venen. Michael Woerden werd verkozen tot Sportman van het 
jaar en Agnes hijman tot Sportvrouw. het team van Argon Zondag werd winnaar van de titel 
rabobank Sportploeg van het jaar en nico klessens werd uitgeroepen tot laco Sporttalent van 
het jaar.

Gedurende het drukbezochte Sportgala werd ook de 
Stimuleringsprijs Sport en de Lifetime achievement 
award uitgereikt. De eerste prijs werd gewonnen 
door het G team van Argon en de tweede door de 
oud-wereldkampioene Fitness Jolanda Beuving. 
Naast de uitreiking van de prijzen werd er tijdens het 
Sportgala ook gediscussieerd over vrijwilligers in de 
sport, was er een optreden van dansschool Nicole 
en werd teruggeblikt op het afgelopen sportjaar en 
vooruitgekeken naar wat komend jaar te bieden heeft. 
Doel van het Sportgala was de sport en sporters in het 
zonnetje te zetten.
Eind vorig jaar konden inwoners en verenigingen 
kandidaten nomineren voor de verschillende 
sportprijzen. Uit die kandidaten heeft een jury, onder 
voorzitterschap van volleybalcoach Avital Selinger, per 
categorie drie namen geselecteerd die voor de prijs 
in aanmerking kwamen. Naast Selinger maakten ook 
wethouder Ingrid Lambregts, sportconsulent Erik Leus 
en de sportredacties van AD Groene Hart en Midpoint 
deel uit van de jury.
Marathonloper Michael Woerden won voor het tweede 
achtereenvolgende jaar de titel van Sportman van het 
jaar. Hij dankte die prijs aan zijn prestaties tijdens de 
Zilveren Turfloop en het NK Veldloop voor gemeente-

ambtenaren. Beide wedstrijden wist hij te winnen. Ook 
eindigde hij als eerste op het Run2day-circuit in de regio 
Utrecht. Ook de schaatser Tim Balvers en wielrenner 
Dennis Leliveld waren genomineerd.
Marathonloopster Agnes Hijman versloeg 
medegenomineerden voetbalster Anouk Hoogendijk 
(winnaar vorig jaar) en triatlete Michelle Fangman in de 
categorie Sportvrouw van het jaar. Hijman werd vorig 
jaar onder andere Nederlands kampioene vrouwen 
Masters 40 en ze eindigde als eerste vrouw tijdens de 
Marathon van Leiden. 
Nico Klessens won de prijs van Laco Sporttalent van 
het jaar. Klessens beoefent kano-freestyle en nam 
onder andere deel aan de Nederlandse en de Europese 
Kampioenschappen. Hij versloeg in zijn categorie 
triatlete Annika Fangman (zus van Michelle) en 
schaatser Kevin Regelink. 
Het zondagteam van Argon won de prijs van Rabobank 
sportteam van het jaar. Argon werd dit jaar voor het 
eerst in haar historie Algeheel Amateurkampioen van 
Nederland nadat ze achtereenvolgens Kampioen 
van de Hoofdklasse A en Algeheel Kampioen 
van de Zondaghoofdklasse waren geworden. 
Medegenomineerden waren CSW meisjes MA1 en 
dartteam Jari/Censation 2.

opening tentoonstelling 
Mo-Mo mol in 
de Woudreus
“op reis met Mo-Mo…een avontuur onder de grond” is de 
nieuwe tentoonstelling, die vanaf donderdag 24 januari 2008 
te zien is in het nMe-centrum de Woudreus. Wethouder 
jacques dekker opende samen met de kleuters van 
basisschool twistvlied de tentoonstelling. dit hebben ze 
gedaan door een lint bij de ingang van de molshoop door te 
knippen.

Kinderen gaan met Mo-Mo een reis onder de grond maken. De reis begint 
bij de ingang van een molshoop. Daar ontdekken ze de sporen van Mo-
Mo. Via de mollengang komen de kinderen in de wereld van Mo-Mo (onder 
de grond) terecht. Aan de hand van allerlei spelletjes en voel-, ruik- en kijk-
activiteiten ontdekken de kinderen wat Mo-Mo onder de grond allemaal 
tegenkomt: allerlei draden en buizen, plantenwortels, zand, stenen en 
grind, verschillende kleine en grotere dieren en voedsel voor de mol. En ze 
beleven hoe Mo-Mo zijn omgeving waarneemt. 
Wethouder Dekker: “Het is voor de kinderen een zeer leuke en leerzame 
tentoonstelling, omdat er zoveel verschillende activiteiten zijn. Op een 
heel speelse manier kunnen ze zich verdiepen in alle aspecten van het 
mollenleven. Bovendien ziet de tentoonstelling er prachtig uit.”
De tentoonstelling is met name ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. 
Maar ook de wat jongere en iets oudere kinderen kunnen er voldoende 
beleven. Tot 1 april 2008 kan iedereen de tentoonstelling komen bekijken 
op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 
Het adres is NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3646 
XR Wilnis. Voor vragen kunt u mailen (woudreus@milieudienstnwu.nl) of 
telefoneren (0297-273692).

Werkzaamheden aan 
demmerik in vinkeveen
Aangezien de kademuur langs de Demmerik verzakt is, zal deze 
begin 2008 hersteld worden. Voorafgaand hieraan vinden eerst 
meet- en andere voorbereidende werkzaamheden plaats. Als 
gevolg van de werkzaamheden zullen delen van de Demmerik 
voor autoverkeer minder toegankelijk zijn. De kademuur wordt 
hersteld in het gebied tussen de hefbrug, richting de Herenweg, 
en het toegangs-bruggetje naar de boerderij van Demmerik 1.
Dit deel is in de weken 3, 14 en 15 afgesloten voor auto-verkeer. 
Het verkeer zal via een omleidingroute worden omgeleid. 
Fietsers en voetgangers kunnen blijven passeren. Behalve de 
herstelwerkzaamheden aan de kademuur, worden onder andere 
ook parkeervakken aangelegd en wordt het wegdek opnieuw 
geasfalteerd. De voorlopige planning voor de werkzaamheden is 
als volgt:
Week 6 2008; o.a heien damwand; 
Week 7 t/m week 13 2008; werkzaamheden op de damwand; 
Week 14 en 15 2008; Herprofileren en asfalteren Demmerik.

buurtbus: omleiding 
route in vinkeveen
In verband met de afsluiting van de Demmerik ten behoeve van de 
werkzaamheden die plaatsvinden tussen de hefbrug naar de Herenweg en 
de oprit van Demmerik 1, zal de Buurtbus (Lijn 226) dit traject niet berijden 
in week 6 (van 4 t/m 8 februari 2008) en ook niet in de weken 14 en 15.
De omleidingroute zal door de Buurtbus niet worden gevolgd in verband 
met de vertragingen die hierdoor zullen worden veroorzaakt. De Buurtbus 
zal daarom een gedeelte van de route die door Vinkeveen loopt, niet 
berijden in de genoemde perioden. Op de rotonde van Industrieweg/Ir. 
Enschedeweg zal de bus direct rechtsaf gaan, richting Wilnis, en bij de 
volgende verkeerslichten linksaf gaan, de Oudhuyzerweg op. Daarna komt 
de buurtbus via de Uitweg weer op de bestaande route. Komend vanuit 
Breukelen, zal ook over dit traject worden gereden.

Aandacht voor techniek
de interesse voor de invoering van techniek in het basisonderwijs is steeds meer 
aan het toenemen. hier heeft de opening van de technotheek in Wilnis op 10 oktober 
2006 voor een belangrijk deel aan bijgedragen. de techniekleskisten en de technische 
cursussen van de technotheek, zijn dan ook zo opgezet, dat ze direct toepasbaar 
zijn in het lesaanbod van alledag. hierdoor ervaren de leerkrachten basisonderwijs in 
de gemeente de ronde venen in toenemende mate hoe plezierig hun leerlingen het 
vinden om met techniek bezig te zijn. 

De afgelopen anderhalf jaar, hebben al heel wat basisscholen gebruik kunnen maken van de activiteiten 
van de Technotheek. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente 
(de LEA gelden), Dividend voor de Samenleving van Rabobank Veenstromen en het bedrijfsleven 
uit De Ronde Venen. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met de vele mogelijkheden op 
techniekgebied, vindt er op zaterdag 17 mei 2008 een “Techniek- en wetenschapsconferentie” plaats. 
Naast diverse mini-exposities, kunnen er wetenschappelijke 
proefjes gedaan worden en is er de mogelijkheid om eenvoudige 
techniekwerkstukjes te maken. Daarnaast kan er in diverse standjes 
met technisch speelgoed gespeeld worden en kan de liefhebber goed 
educatief/technisch speelgoed kopen. Ook kunnen basisscholen er 
terecht met hun eventuele vragen over techniekbudget of wensen 
op techniekgebied. Deze conferentie is informatief en boeiend voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar, voor ouders en voor leerkrachten 
van basis-/voortgezet onderwijsscholen. De “Techniek- en 
wetenschapsconferentie” vindt plaats in Party- en congrescentrum de 
Meijert in Mijdrecht. Reserveer nu alvast zaterdag 17 mei 2008, van 
14.00-16.30 uur, voor een inspirerende dag.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Het derde servicepunt in 
De Ronde Venen heeft 
haar deuren geopend
Inwoners uit Vinkeveen zijn voortaan van harte welkom op 
de Futenlaan met hun vragen over wonen, welzijn, zorg en 
financiële diensten.

De bezoekers werden hartelijk ontvangen. De partners die de 
Servicepunten mogelijk maken, stonden klaar met hapjes en drankjes om 
iedereen welkom te heten. Wethouder Jan van Breukelen benadrukte in 
zijn openingswoord nog eens dat het gastvrije onthaal ook symbool staat 
voor het werk in de Servicepunten: “...de dienstverlening, daar draait het 
om. De medewerkers van de Servicepunten staan klaar om u te helpen. 
Iedereen, jong en oud, is welkom”. 
Het Servicepunt geeft informatie en advies op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Het  verzorgt diensten van de gemeente De Ronde 
Venen, woningcorporatie Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen en 
welzijnsstichting De Baat. Voor diensten van andere organisaties, mits 
actief op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u er ook terecht.

Eenmalige 
subsidies 
vrijwilligersbeleid 
Om organisaties en instellingen te ondersteunen in hun 
vrijwilligersbeleid, stelt gemeente De Ronde Venen jaarlijks 
een budget van E 14.000 beschikbaar. Om in aanmerking te 
komen voor subsidie uit dit budget kan een organisatie of 
instelling tot uiterlijk 1 april 2008 een subsidieverzoek bij 
de gemeente indienen. Het subsidie moet bestemd zijn voor 
de uitvoering van éénmalige activiteiten of projecten die ten 
goede komen aan het vrijwilligerswerk. In de periode na 1 
april worden de aanvragen beoordeeld en neemt het college 
van Burgemeester en Wethouders een besluit over de 
toekenning van de subsidie. Wanneer het totaalbedrag aan 
aanvragen het beschikbaar gestelde bedrag overschrijdt zal 
de toekenning gebeuren op volgorde van binnenkomst. Ook 
kan het toegekende bedrag lager zijn dan was aangevraagd.

Wat moeten organisaties of instellingen die werken 
met vrijwilligers doen om voor subsidie in aanmerking 
te komen?
Ten eerste moet de aanvraag voldoen aan de richtlijnen zoals 
beschreven in de subsidieverordening Welzijn van gemeente 
De Ronde Venen. Deze verordening is aan te vragen bij 
Afdeling Welzijn en terug te vinden op de website van de 
gemeente (www.derondevenen.nl). 

In het subsidieverzoek moet het volgende worden vermeld:
1. Het beoogde doel van de (eenmalige) activiteit;
2. Aan welke groep vrijwilligers het ten goede komt;
3. Waar en wanneer de eenmalige activiteit plaats heeft;
4. De hoogte van het budget waar aanspraak op wordt 

gemaakt;
5. Waar het budget aan wordt besteed;
6. Een begroting;
7. Een contactpersoon waar informatie over de aanvraag 

kan worden ingewonnen;
8. Bank- of gironummer waarop het toegekende 

subsidiebedrag gestort moet worden.

Indien het een eerste subsidieverzoek betreft moeten de 
volgende stukken worden meegestuurd:
- een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
- de statuten en/of het huishoudelijke reglement.
- eventueel samenstelling van het bestuur

De subsidieaanvraag dient vóór 1 april 2008 te worden 
opgestuurd naar:

 Gemeente De Ronde Venen 
 Afdeling Welzijn 
 Postbus 250
 3640 AG Mijdrecht

De aanvraag zal binnen een termijn van 12 weken na de 
sluitingsdatum in behandeling worden genomen.

De gemeenteraad van De Ronde Venen 
gaat op een andere manier vergaderen
De Rondeveense gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 januari besloten, vanaf februari op een andere manier te gaan 
vergaderen. Een belangrijke aanleiding daarvoor is de wens om de inwoner meer bij de besluitvorming te betrekken. De eerste 
vergadering volgens de nieuwe aanpak zal donderdag 7 februari plaatsvinden. Dan organiseert de gemeenteraad voor het eerst 
Rondeveense Tafelgesprekken. 

Thema 7: Veiligheid
De servicelijn bestaat sinds 2003 en kan door iedereen worden 
gebruikt om meldingen, klachten en verzoeken over de openbare 
ruimte en veiligheid door te geven. Via een speciale campagne 
houden wij u graag op de hoogte van de mogelijkheden die de 
servicelijn u bieden. Er zijn tien categorieën, waarvan deze week de 
categorie ‘veiligheid’ verder wordt toegelicht.

Veiligheid
Een van de doelstellingen van de gemeente is het verhogen van het 
veiligheidsniveau in De Ronde Venen. Een recent voorbeeld hiervan 
is het cameratoezicht in het centrum van Mijdrecht dat eind 2007 
van start is gegaan. Bij het verhogen van het veiligheidsniveau is 

onveilig gevoel?

A3_servicelijn.indd   3 17-10-2007   10:21:24

ook uw inbreng noodzakelijk. Bij 
de servicelijn kunt u onveilige 
situaties of aangelegenheden 
melden. Hieronder treft u een 
greep uit de onderwerpen die u 
kunt melden.

Brandkranen, brandputten 
en brandgevaarlijke 
situaties
Bij een brand moet er voldoende 
bluswater zijn. Een brandkraan of 
brandput moet tijdens een brand 
dus goed werken. Ligt een brandkraan of brandput scheef of is deze 
verzakt, meld dit dan bij de servicelijn. De brandweer gaat dan kijken 
of die brandkraan of brandput nog wel goed werkt. Indien nodig volgen 
er reparatiewerkzaamheden. Hebt u een brandgevaarlijke situatie 
waargenomen, meld die ook. De brandweer gaat dan die situatie 
bekijken. Met de eigenaar of gebruiker zullen zonodig afspraken 
gemaakt worden om de situatie te verbeteren. 

Plantsoenen en andere groenvoorzieningen      
Ook plantsoenen en andere groenvoorzieningen van de gemeente 
kunnen onveilige situaties met zich meebrengen. U kunt hierbij denken 
aan verkeersgevaarlijke situaties, bijvoorbeeld een plantsoen die het 
zicht bij een in- of uitrit belemmert of aan overhangende takken op een 
voetpad. Maar ook aan een lantaarnpaal waarvan de verlichting door 
het bladerdak van een boom grotendeels wordt belemmerd..

Openbare straatverlichting     
Het onderhoud van de openbare straatverlichting wordt uitgevoerd 
door Citytec. Wanneer een lan-taarnpaal niet meer werkt kunt u dat 
rechtstreeks melden bij Citytec (www.citytec.nl).
Bij de melding wordt ook gevraagd naar het nummer dat op die 
lantaarnpaal staat. U kunt een dergelijke melding ook bij de servicelijn 
doen.

Onveiligheidsgevoelens
Wanneer u zich in de gemeente op een of meerdere plaatsen in de 
openbare ruimte niet of soms niet veilig voelt, kunt u dat eveneens 
melden. Noodzakelijk is dat u duidelijk aangeeft waarom u dat 
onveilige gevoel heeft. Uw melding wordt vervolgens bekeken en 
indien mogelijk worden er maatregelen genomen.
 
De servicelijn is op twee manieren te bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag via www.derondevenen.nl. 
 U kunt het speciale serviceformulier invullen.
- Telefonisch: De servicelijn is telefonisch geopend op maandag tot 
 en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 
 tot 12.30 uur via tel. (0297) 29 18 00.

Servicelijn, uw helpende hand

De onderwerpen die tijdens de eerste Rondeveense Tafelgesprekken (RTG) 
aan de orde komen, worden volgende week op deze pagina gepubliceerd 
en vindt u ook terug op de gemeentelijke website. Direct betrokkenen 
bij deze onderwerpen worden gericht uitgenodigd om bij het betreffende 
onderwerp aan te schuiven en hun inbreng te leveren. Maar ook wanneer 
u meent dat u relevante aanvullende informatie kunt aandragen voor een 
bepaald onderwerp, kunt u zich bij de griffie aanmelden voor deelname aan 
het betreffende gesprek.
Naast vertegenwoordigers van de politieke fracties, die vragen zullen 
stellen, zitten ook de verantwoordelijk portefeuillehouder in het college van 
Burgemeester en Wethouders en de betrokken ambtenaar aan tafel.
Na een korte uitleg van de betrokken inwoners en na mogelijk een 
nadere toelichting van de portefeuillehouder op het voorstel, zullen de 
fractievertegenwoordigers vragen stellen aan de inwoners om een goed 
beeld te krijgen van hun mening. Ook kunnen de raadsleden vragen aan 
de portefeuillehouder stellen, die deze samen met de ambtenaar (ten 
aanzien van de technische aspecten van de inhoud van het voorstel) zal 
beantwoorden. 
Uitgangspunt is dat de fracties op deze wijze alle relevante informatie 
over en rondom een voorstel kunnen verzamelen, voordat ze in de dagen 
daarna binnen de fracties een eigen politieke keuze voorbereiden en 
mening vormen. Het stellen van informatieve vragen en het actief luisteren 
staat voor de fractievertegenwoordigers centraal tijdens deze gesprekken. 
Een mening wordt nog niet gegeven en zij gaan niet met elkaar in debat. 
Indien het, gezien het aantal onderwerpen, nodig is, zullen op donderdag 
14 februari aanvullende Rondeveense Tafelgesprekken worden gevoerd.
In de meningsvormende en besluitvormende raadsvergadering van 

21 februari zullen de fracties hun standpunten en argumenten onderling 
wisselen in een debat waarna aan het eind van de raadsvergadering de 
besluiten worden genomen. Onderwerpen die nog nadere bespreking nodig 
hebben, worden doorgeschoven naar de volgende vergadercyclus in maart.
Door op deze manier te vergaderen, kunnen inwoners hun mening geven 
aan het begin van het besluitvormingsproces, zodat raadsleden dit mee 
kunnen nemen in hun overwegingen en pas een mening vormen en 
discussiëren nadat alle informatie verzameld is. Daarnaast blijft het mogelijk 
om gebruik te maken van het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
aan het begin van de raadsvergadering.
De opzet van het nieuwe vergadersysteem is dat er twee Rondeveense 
Tafelgesprekken om half acht beginnen in twee aparte ruimtes in het 
gemeentehuis. Na ongeveer een uur volgt er een pauze van een half uur. 
Tijdens die pauze bestaat de mogelijkheid raadsleden informeel aan te 
spreken over onderwerpen, ook over zaken die niet op de agenda staan. 
Om negen uur beginnen de volgende twee Rondeveense Tafelgesprekken
De verschillende gesprekken en vergaderingen van de gemeenteraad 
vinden in principe op donderdagavond plaats. 
In de nieuwe opzet kan de inwoner ook aandacht vragen voor een niet-
geagendeerd onderwerp. Wanneer dit tijdig bij de griffier gebeurt, kan 
dit, via de agenda-commissie, op de agenda van een Rondeveens 
Tafelgesprek worden geplaatst. Hierdoor kan, anders dan bij de huidige 
wijze van in-spreken bij commissievergaderingen, gezorgd worden voor 
een goede voorbereiding van bespreking van een onderwerp. 
Indien u vragen heeft of zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen 
met de griffier van de gemeenteraad, mw E. Appel, 
e-mail griffier@derondevenen.nl  of tel. (0297) 29 18 13.



Activiteitenkalender 
De Ronde Venen
 
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt door Stichting Cultura in 
samenwerking met VVV De Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten vermeld die in de komende 
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, 
email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een uitgebreide activiteitenkalender 
is te lezen op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Zevende inzameling 
plastic flessen en flacons
De zevende inzameling plastic flessen en flacons in de gemeente De Ronde 
Venen komt in zicht. De inzameling vindt plaats op vrijdag 1 februari 2008. 

31 jANuARi 2008 
De nieuwe Alpha-curcus
De nieuwe Alpha-curcus start op 31 januari 2008. 
Tijdens deze cursus kan men kennismaken met 
het geloof, het christendom en Jezus. Men kan er 
terecht met vragen over God en de bijbel. Na een 
ge-zamenlijke maaltijd volgt een korte studie en een 
groepsbespreking met veel ruimte voor vragen.
Voor informatie kan men contact opnemen met 
Annemarie de Kraker tel.(0297)77 80 93 of 
e-mail:info@waaromleefje.nl

Presentatie lichtbeeldenvoordracht 
met als onderwerp “De Schepping”
De Protestants Christelijke Ouderenbond(P.C.O.B.) 
afd. De Ronde Venen organiseert op donderdag 
31 januari een bijeenkomst. De heer K.Snijders uit 
Ter Aar komt met een lichtbeeldenvoordracht met 
als onderwerp “De Schepping”. Met een aantal 
diaprojectoren wordt een prachtige presentatie gerea-
liseerd.Locatie: Gebouw Irene, Kerkstraat 11 in 
Mijdrecht. Aanvang: Vanaf 14.00 uur is de zaal open.
Inlichtingen: Het secretariaat van de P.C.O.B. de heer 
F.A. Groenedijk Herenweg 72 3648 CK in Wilnis

Boekbespreking 
“Knielen op een bed violen”
Boekbespreking “Knielen op een bed violen”. 
Omdat het boek in alle kringen van de bevolking 
tot discussie heeft geleid wordt hieraan aandacht 
besteed in het kader van ontmoetingen”.
Ds.Pieter Ouds-hoorn uit Utrecht is gevraagd om 
de boekbespreking te leiden. Informatie: www.
gereformeerdekerkvinkeveenwaverveen.nl Locatie:
het Ontmoetingscentrum achter de Gereformeerde 
Kerk (pkn) Herenweg 253. Aanvang: om 19.45 staat 
de koffie klaar.

1 fEBRuARi 2008 
jazzconcert René Beeck & friends
Georganiseerd door  Stichting Cultura. Locatie: 
Dorpshuis de Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Aanvang: 20.30 uur. Kaarten verkrijgbaar in de 
voorverkoop bij Boekhandel Mondria, De Lindeboom 
11 in Mijdrecht, Drogisterij de Bree, Herenweg 12 
in Vinkeveen en bij de VVV de Ronde Venen in 
Vinkeveen. Informatie: www.cultura-drv.nl

2 fEBRuARi
Vogels kijken op de eerste zaterdag 
van februari 
Samen met de Vogelwerkgroep van IVN afd. 
De Ronde Venen & Uithoorn vogels kijken in 
Lage Vuursche. Om 08.30 uur verzamelen op het 
parkeerterrein bij de Algemene Begraafplaats in Wilnis 
(zie om uiterlijk 08.00 uur op www.sneuper.web-log.
nl of de excursie doorgaat!). Koffie, lunch en kijker of 
tele-scoop mee! Excursie duurt tot ongeveer 14.00 uur. 
Meer informatie: Gerrit Hiemstra, t. (0297) 28 52 85.

2 fEBRuARi 2008 
Zaag mee in De Ronde Venen e.o.
Landschapsonderhoud aan de Spoordijk in Demmerik 
in Vinkeveen van 09.00-14.00 uur (o.a. wilgen en elzen 
knotten). Parkeren bij Demmerik 56. Voor materiaal, 
koffie en soep wordt gezorgd. Zelf zorgen voor een 
beker, laarzen en werkkleding. Informatie bij Ton ter 
Linden: tel. (0297) 56 74 37.

4 fEBRuARi 2008
Start Natuurgidsencursus
Kadercursus van het IVN om opgeleid te worden tot 
natuurgids. Duur cursus: februari 2008 tot juni 2009. 
Cursusavonden elke twee weken op maandagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur en regelmatig ex-cursies op 
zaterdagochtend. Kosten: ca. € 150,-. Informatie tel. 
(0297) 28 31 17 of tel. (0297) 28 16 24. Zie ook 
home.wanadoo.nl/ivnrvu/Natuurgidsencursus.htm. 

5 fEBRuARi 2008 
Lezing over de huismus 
door Guus van der Poel 
Op dinsdag 5 februari organiseert het IVN een 
lezing over de huismus.Spreker is bioloog Guus 
van der Poel. Locatie:NME-centrum De Woudreus, 
P. Joostenlaan 28a in Wilnis. Aanvang: 20.00 uur. 
Informatie, tel.(0297) 24 21 19.

Wanneer en hoe laat kunt u de speciale 
afvalzak aan de weg zetten?
• Zet de speciale afvalzak op 1 februari 2008 uiterlijk 

om 07.30 uur aan de openbare weg. Ook al komt 
de inzamelauto gewoonlijk veel later, dan kan het 
voorkomen, bv. door inzet van extra auto’s, dat de 
inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op 
dat moment geen afvalzakken worden aangeboden, 
komt de inzamelauto op een later tijdstip niet terug 
om uw afvalzak alsnog op te halen.

• Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas 
buiten zetten als de inzamelaar de straat in komt 
of langs rijdt. De kans dat u dan te laat bent is heel 
groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak uiterlijk 
om 07.30 uur aan de openbare weg staat.

• Biedt de speciale afvalzak vooral goed zichtbaar aan 
voor de inzamelaar.

Heeft u geen speciale afvalzakken meer voor 
de inzameling van plastic flessen en flacons? 
U kunt deze ophalen bij de receptie in het 
gemeentehuis, of bij het afvalbrengstation.

Waarom is de inzameling beperkt 
tot plastic flessen en flacons?
Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde 
type plastic. Door de inzameling te beperken tot deze 
stroom verpakkingen waar een vloeistof in heeft 
gezeten, kan dit afval goed worden gerecycled. 

Wat kunt u doen wanneer u tijdens de 
inzameling vragen heeft?
Op vrijdag 1 februari 2008 kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen met SITA wanneer u vragen heeft 
over de inzameling. SITA is telefonisch te bereiken op: 
030 2455013.

Mocht u verder klachten en/of opmerkingen hebben 
over de inzameling wordt u vriendelijk verzocht zo snel 
mogelijk de Servicelijn hierover te informeren 
(0297 29 18 00), zodat hierop dan zo goed mogelijk 
ingespeeld kan worden. 

Wat kunt u doen wanneer u sneller van 
uw plastic flessen en flacons af wilt?
U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen 
naar het afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in 
Mijdrecht. Daar staat een speciale container van deze 
campagne ‘Plastic Heroes’.

Waar kunt u meer informatie 
vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen 
(www.derondevenen.nl) vindt u onder het kopje 
bouwen, wonen en milieu informatie over onder andere 
de campagne Plastic Heroes, de inzameling en meest 
gestelde vragen. Ook kunt u voor meer informatie of 
vragen contact opnemen met de Servicelijn op tel. 
(0297) 29 18 00.

OffiCiELE BEKENDMAKiNGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan 
officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeers-
besluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.

AANVRAGEN BOuWVERGuNNiNG

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Provincialeweg 17 Verlengen van de duur van een  Reguliere bouwvergunning 2007/0801 16-11-2007
 tijdelijke bouwvergunning
Raadhuisplein 12 Veranderen van een winkelpand Reguliere bouwvergunning 2008/0026 16-01-2008
Steven van  Vernieuwen van een dakkapel aan de Lichte bouwvergunning 2008/0032 17-01-2008
Rumelaerstraat 54 achterzijde van de woning

Vinkeveen
Winkeldijk 19a-R63a Vernieuwen van een chalet Reguliere bouwvergunning  2008/0021 16-01-2008
  fase 2

Waverveen    
Hoofdweg 5 Vernieuwen van een werktuigenberging Reguliere bouwvergunning 2008/0008 07-01-2008

Wilnis
Amstelkade 68 Oprichten hobbyloods en vergroten  Reguliere bouwvergunning 2008/0024 17-01-2008
 van een woning
Bovendijk 36 Oprichten van een machineschuur Reguliere bouwvergunning  2008/0020 14-01-2008
  fase 1
Burg. Padmosweg 6 Plaatsen van 2 dakkapellen en een  Lichte bouwvergunning 2008/0031 17-01-2008
 voordeur verplaatsen
Zeelt 1 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0027 18-01-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VERKEERSBESLuit KAMiLLE, ZiLVEREN RijDER

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen de volgende verkeersbesluiten hebben genomen. Deze 
besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregels:Het inrichten van openbare parkeerplaatsen als gehandicaptenparkeerplaat-
sen ter hoogte van
•  Kamille 34, Mijdrecht
•  Zilveren Rijder 28, Mijdrecht
Deze besluiten liggen met ingang van 30 januari 2008 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

BOuWPLANNEN

Met ingang van 31 januari 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplan-
nen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht 
G. v. Stoutenborchstr 52 Vergroten van een woning  Reguliere bouwvergunning 2007/0768 A
 met een dakopbouw
G. v. Stoutenborchstr. 54 Vergroten van een woning  Reguliere bouwvergunning 2007/0774 B
 met een dakopbouw
Westerlandweg 12  Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2007/0826 C
  fase 1

Vinkeveen
Prins Bernhardlaan 2 Oprichten van 12 zorgwoningen en een Reguliere bouwvergunning 2007/0579 D
Herenweg 114 gemeenschappelijke ruimte
Provincialeweg 17 Verlengen van de duur van een tijdelijke  Reguliere bouwvergunning 2007/0801 E
 bouwvergunning voor een tijdelijke 
 woonunit

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
Onder A, B, C, te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
-    Onder D te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.
-    Onder E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening voor de periode van 1 jaar tot 1 november 2008.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het col-
lege van Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving 
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze ver-
wijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
(aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.

 
VERLEENDE BOuWVERGuNNiNGEN 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Mijdrecht
Dubloen 30 Veranderen en vergroten van een woning Bouwvergunning 2007/0865 17-01-2008
Mijdrechtse Zuwe 4a Oprichten van een loods  Bouwvergunning fase 2 2007/0654 17-01-2008
Proostdijstraat 14 Plaatsen van een dakkapel  Bouwvergunning 2008/0016 22-01-2008
 voorzijde woning

Vinkeveen
Meerkoetlaan 58 Plaatsen dakkapel op het  Bouwvergunning 2007/0853 17-01-2008
 voorgeveldakvlak van de woning

Wilnis
Waterlelie 3 Oprichten van een terras Bouwvergunning 2007/0795 17-01-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en 
wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een 
bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar 
worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn 
gekomen.Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van 
de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VERLEENDE KAPVERGuNNiNGEN

De gemeente heeft op 24 januari 2008 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden Herplant
gemeentelijke bomen    

Mijdrecht    
Boezemmolen 40 1 els kroonsterfte/aantasting wilgenhoutrups ja
Buitenkruier ( tegenover nr.45 ) 3 sierkersen kroonsterfte/ takbreuk ja
Dokter van den Berglaan 1 iep afstoting entplek ja
Florijn fietspad naar C1000 1 wilg ingerotte holte/aantasting honingzwam ja
Houtzaagmolen ( achter nr. 44) 1 sierkers kroonsterfte/zware beschadiging ja
Midrethstraat (nr. 85 overzijde weg) 1 treurwilg scheefstand/ wortelopdruk nee
Pieter 18 1 els  inrotting stamvoet, aantasting wilgenhoutrups ja
Proosdijlaantje (bij lantaarnpaal 125-362) 1 els slechte stam/scheefstand nee
Proosdijlaantje (bij lantaarnpaal 125-365) 1 esdoorn slechte stam/scheefstand nee
Stellingmolen ( schuinvoor nr.1) 1 es scheefstand/aantasting wilgenhoutrups/ inrotting ja
Verfmolen ( voor nr. 71 t/m 77 ) 4 sierkersen takbreuk/overmatige kroonbelasting ja
Viergang ( tegenover nr. 2 en 3) 1linde  scheefstand ja
Viergang 17 1 linde  scheefstand ja
Viergang ( tegenover nr. 41) 2 lindes  scheefstand ja
Wipmolen ( naast nr. 53) 3 iepen wortelopdruk/ schade straat nee

De verleende kapvergunningen liggen van 30 januari tot 12 maart 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen 
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voor-
ziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt u bellen met de afde-
ling Groen, T. (0297) 291 786.

WEt GELuiDHiNDER

Met ingang van 31 januari 2008 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage het verzoek 
tot vaststelling hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder bij gemeente De Ronde Venen voor het, met toepassing 
van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de volgende bouwplannen: Oprichten van 12 zorgwoningen en 
gemeenschappelijke ruimte op het perceel Prins Bernhardlaan 2 / Herenweg 114 in Vinkeveen (bouwplannr. 2007/0579);Te-
gen het aanvragen van een hogere grenswaarde kan een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Tevens vindt op 15 februari 2008 om 10.00 
uur een hoorzitting plaats in het gemeentehuis  waarin een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om mondeling een zienswijze 
kenbaar te maken.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, 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 huisartsen-
post Ziekenhuis Amstelveen, tel. 
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis, 
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis, 
tel: 0297-250114. 
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen 
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

Kerkvaart 2, tel. 0297-230288. 
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologi-
sche hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psycho-
therap. en medew. 0297-285371 
of 0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulp-
verlening, R. Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de 
Klerk, gezondheidszorg-
psycholoog (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 eetstoornis-
sen. 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 spreekuur.

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: 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 verpleegarti-
kelen: 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.

Jazzfenomeen Sanna van 
Vliet bij René van Beeck
De Ronde Venen - Vrijdag 1 febru-
ari treedt de veelbelovende jazzpi-
aniste en zangeres Sanna van Vliet  
bij  René van Beeck in De Boei te 
Vinkeveen op. Samen met contra-
bassist René van Beeck spelen Fer-
dinand Povel - tenorsax en Eric In-
eke - drums. Het jazzconcert begint 
om 20.30 uur.
Sanna van Vliet (1974) is bezig aan 
een geweldige carrière. Op jon-
ge leeftijd begon zij met pianoles-
sen en studeerde in 1999 af aan  
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag Tussen 1999 en 2007 
ging Sanna met de vrouwenforma-
tie Alice In Dixieland door heel Eu-
ropa op tournee. Haar debuut CD 
“In Slight” kwam in 2004 uit, in 2007 
volgde “A time for love” en werd zij 
genomineerd voor de Edison Jaz-
zism Publieksprijs. 
Met vele jazzgiganten treedt zij in-
middels op. Naast concerten geeft 
Sanna aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag vocale improvi-
satie en verzorgt zij o.a. workshops 
aan het Conservatorium van Rotter-
dam. 
De pers schrijft lovende recensies: 
“Sanna van Vliet is een dubbelta-
lent met een dijk van een stem. Zij 
is doorgestoten  naar de top van de 

Nederlandse jazz” (Gooi en Eemlan-
der). Tenorsaxofonist Ferdinand Po-
vel en drummer Eric Ineke zijn echte 
jazzveteranen. 
Kaarten voor dit concert zijn te re-
serveren op www.cultura-drv.nl en 
in voorverkoop verkrijgbaar bij dro-
gisterij De Bree-Vinkeveen en bij 
boekhandel Mondria-Mijdrecht.  De 
toegangsprijs bedraagt voor volwas-
senen 10,- euro, voor 65+ en CJP-
houders 7,50 euro en jongeren tot 16 
jaar 5,- euro.

Cursus sculptuur in
Het Prinsenhuis

Mijdrecht – Atelier de Kromme 
Mijdrecht organiseert van 18 tot en 
met 26 mei weer een cursus sculp-
tuur. Tijdens de cursus kan men 
naar keuze boetseren met klei of 
beelden maken in zachte steensoor-
ten. De docente, Ellen Stapper, zorgt 
voor een individuele begeleiding. 
Naast het stimuleren van de inspi-
ratie draagt zij technische adviezen 
aan voor de verwerking van de di-
verse materialen. De cursus bestaat 
uit tien lessen op de maandagmid-

dag en er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Voor deze serie les-
sen bedragen de kosten 62,50 euro, 
waarbij de kosten voor gereedschap 
en materiaal, of het eventuele bak-
ken van kleifiguren, niet zijn inbe-
grepen. Voor nadere informatie kunt 
u terecht op www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl. U kunt voor nade-
re informatie of voor het aanvragen 
van een inschrijfformulier ook bel-
len met cursuscoördinator Netty van 
Lunteren, telefoon 0297 – 288887.
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in 
Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Een geluk bij een 
ongeluk
De Ronde Venen – Deze foto kregen we afgelopen week toegestuurd. 
Een auto te water, ach dat gebeurt wel meer. Maar het verhaal er achter 
was wel aardig. De eigenaar van de auto had op een heel speciale manier 
zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Hij had een puzzel gemaakt van 
de tekst wil 08 – 08 – 2008 met me trouwen. Iedere dag legde hij een 
puzzelstukje op het kussen van zijn vriendin. Als ze alle stukjes had mocht 
ze gaan puzzelen. Maar o wee, het laatste puzzelstukje had hij in zijn zak 
gestopt en hij was bij twee klanten geweest. Thuisgekomen, stukje weg.
Ik ga wel even zoeken... en hij weg in zijn auto. Bij de eerste klant niks. 
Onderweg naar de tweede klant raakte hij door de regen met zijn auto 
in een slip en hup, gleed het water in. Voor de politie en de takelwagen 
er waren ging er heel wat tijd mee heen en zijn vriendin maar wachten 
met haar puzzel.
Toen hij haar uiteindelijk even kon bellen dat hij later kwam omdat de 
auto in het water lag en zij hoorde dat hij ongedeerd was, vertelde ze 
dat ze de puzzel had gemaakt en haar antwoord was ja. De omstanders 
zullen wel vreemd hebben gekeken, dat de eigenaar van een auto die in 
de sloot ligt opeens met een gelukzalige lach bij zijn auto staat en roept: 
‘“Yes, ze doet het”.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van .....................................................

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld 
zijn belangrijke doelen van SOS. Daarnaast is het geven van voorlichting 
binnen De Ronde Venen over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking 
een belangrijke taak. 
Als zo’n school er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, leerlingen en 
ouders om er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen 
ook voor de allerarmste kinderen. Met de hulp van onze huidige en nieuwe 
donateurs gaat dit lukken. 

SOS De Ronde Venen:
wat is dat voor een club? (4)

SOS De Ronde Venen heeft sinds haar oprichting in 1993 niet alleen grote 
projecten tot stand gebracht zoals scholen in Guatemala, Kenia, Nepal en 
Tanzania, maar heeft ook een groot aantal kleinere projecten gerealiseerd. 
Voor ons klein, want er zijn geen grote bedragen mee gemoeid, maar voor 
de mensen dáár immens belangrijk.
Denk aan bijv. een koelkast, (waarin medicijnen bewaard worden) met ac-
cu’s en een zonnepanel voor een gezondheidspost in een afgelegen dorpje 
in de bergen van Nepal. 
Denk ook aan de dienstwoningen voor leerkrachten van  “onze” school  in 
de sloppenwijk Maji Matitu bij Dar es Salaam in Tanzania.. Schoolbankjes 
voor de klaslokalen van de basisschool.  Langer geleden werd een school 
op de helling van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, voorzien 
van glas in de ramen en latrines achter de school. In Sri Lanka is een 
klaslokaal voor beroepsonderwijs aan teruggekeerde jonge vluchtelingen 
gerealiseerd.
Thans worden drie basisschooltjes gebouwd in afgelegen bergdorpjes 
in Nepal. Plan is om binnenkort te beginnen met een voorziening voor 
beroepsonderwijs in een dorpje in Tibet. 
Heel belangrijk is het schoolgeld fonds waaruit het schoolgeld voor de 
allerarmste kinderen van  “onze” scholen in Guatemala, Kenia, Nepal en 
Tanzania wordt gesubsidieerd. 
Zoals u vandaag en in de voorgaande afleveringen heeft gezien heeft SOS 
een hele staat van dienst met succesvolle projecten. Draag ook een steen-
tje bij. Zonder uw hulp krijgen wij de projecten niet van de grond.
Waarvoor dank!

Nel Bouwhuijzen

School in Tibet

Nomadentent in Tibet

Verzamel-
club
Mijdrecht – Maandag 4 februari 
is in Party- en Congrescentrum De 
Meijert aan de Van der Haarlaan 
weer de verzamelclub De Ronde Ve-
nen aanwezig. De aanvang is 19.30 
uur. De toegang is gratis.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Mijdrecht - Vorige week was het 
bij Backstage Hairfashion een ge-
zellige drukte. Zij organiseerden (als 
bedrijfsuitje) in opdracht van “Beau-
ty View” een make-over voor 10 da-
mes. Beauty View had Backstage 
uitgezocht om de moderne trendy 
salon en het vakkundige team. 
Het team van Backstage verzorg-
de het haar, de visagie was in han-
den van Esther Oosterbeek, (ja, Es-
ther van de Dolly Dots) en haar vi-
sagisten. 
De dames wisten van niks, dus er 
was grote commotie toen zijn bij de 
kapsalon aankwamen. Na een wel-
komstwoordje van Esther begon de 
middag. De spiegels werden afge-
plakt, voor het verrassingseffect. De 
dames waren wel in voor verande-
ring, en dus werden alle modellen-
boeken en kleurenwaaiers erbij ge-
haald. Het was meteen duidelijk, ze 
wilden niet voor elkaar onder doen. 
Alle dames werden met 1 of meer-
dere tinten gekleurd, dit was voor de 
kleurspecialisten uiteraard een leu-
ke uitdaging. Enkele dames gingen 
voor een ‘echte verandering’, met 
een compleet andere kleur en/of 
model. Andere dames waren meer 
behoudend en kozen voor kleine 
veranderingen. De mooie make-up 
van Esther en haar team maakte het 
plaatje compleet. Tijdens de make-
over was het zeer gezellig, met een 
lekker hapje en drankje. Het ge-
spreksonderwerp was natuurlijk het 
haar, omdat de dames hun eigen 
kleur en model niet konden zien. 
Aan het eind van de middag was 

er dan de grote onthulling met veel 
ooh’s en aah’s. Alle dames waren 
zeer tevreden met het eindresul-
taat. Iedereen vond het een zeer ge-
slaagde middag. Binnenkort zullen 
meer Make-overmiddagen georga-
niseerd worden.

Wilt u ook met vriendinnen of col-
lega’s een leuke make-overmiddag, 
dan kunt u een mail sturen naar in-
fo@backstage-hairfashion.nl. 

Dit geldt ook voor de heren, sinds 
kort heeft Backstage een uitge-
breide herenlijn “Lóreal Proffessio-
nel Homme”, inclusief verschillen-
de kleurproducten. De salon is te 
vinden aan de Dorpsstraat 74b in 
Mijdrecht, naast Hans Anders en 
Morpheus, telefoon 0297-241552.
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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.

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:
- Winkeldijk Vinkeveen,  kat, E.K.H., zwart-wit, 0297-587095.
- Donkereindsebos Vinkeveen, katje, E.K.H., wit met zwarte vlekjes. 

(asiel Amstelveen).

Gesignaleerd:
- Wilnis, omgeving Padmosweg, grote kater, E.K.H., donkergrijs/wit, 

0297-285398.
- Uithoorn, omgeving Schaapmanlaan, kat, kleurstelling zwart met 

bruin, kat loopt er al twee weken rond 

Knip in de N201 door bijna alle fracties geaccepteerd

Gaat de Irenebrug nu weg of niet? 
Wie het weet mag het zeggen

Uithoorn - Badges, grote scher-
men, zelfs een kerk die ingeruimd 
was voor de verwachte grote op-
komst bij de raadsvergadering op 
24 januari waar de Knip in de Irene-
brug op de agenda stond. Al weken 
van te voren was er gepraat over 
deze vergadering. Dit zou bijna de 
vergadering van de eeuw worden. 
Tenminste dat was de verwachting. 
Meteen bij de ingang werd je een 
badge overhandigd die voor elke 
ruimte een andere kleur had. Want 
niet alleen kon je plaatsnemen in de 
raadszaal maar ook de kantine, zo-
als gezegd de Thamerkerk en de hal 
van het gemeentehuis waren erbij 
betrokken. Maar ja, het kan verke-
ren zoals Bredero al zei. De opkomst 
was laag. In ieder geval niet zoals 
verwacht. In totaal 225 mensen. Dus 
eigenlijk een schrale opkomst. Waar 
zou dat nou aan liggen?
Er werd gemompeld dat het te ma-
ken had met de directe uitzending 
via de radio. Maar je zou ook kun-
nen denken dat het vertrouwen in 

de politiek steeds minder wordt en 
men het heen en weer gepraat een 
beetje moe wordt. En dat is niet zo 
onbegrijpelijk. Want wat moet je nou 
met al die uitspraken. Eerst een me-
dedeling van een wethouder die je 
rauw op je dak valt dat de Irenebrug 
gesloopt gaat worden. Je denkt even 
dat je het niet goed gehoord hebt, 
maar dat blijkt dus wel het geval. Als 
reactie daarop natuurlijk een enor-
me weerstand, niet alleen van Am-
stelhoekers maar ook van de winke-
liersverenigingen in Uithoorn.

Boze brief
Dan een boze raad in De Ronde Ve-
nen die hun college terecht wijst 
want zonder overleg is er een brief 
naar het college in Uithoorn ge-
stuurd dat zij het eigenlijk wel een 
prachtig plan vinden. Dan een enor-
me opkomst in Amstelhoek dusda-
nig groot dat die verplaatst wordt 
naar de Meijert waar opeens wet-
houders van de Ronde Venen al-
lemaal (loze?) beloften gaan doen. 

Dan weer de stellige verklaring 
van de wethouder in Uithoorn dat 
hun college bij de plannen blijft 
maar dan opeens (bang geworden 
door die enorme tegenstand) toch 
maar gaat hameren op het feit dat 
het alleen maar om een ‘knipje’ in 
de N201 gaat. (Ach mensen, maak 
je toch niet zo druk. Wat stelt nou 
zo’n knipje voor. Er is nog niks be-
sloten. Het kan nog alle kanten op-
gaan). Ach ja, een doekje voor het 
bloeden noem je dat geloof ik. Terug 
naar de vergadering. Heel vervelend 
voor het publiek in ieder geval dat 
speciaal voor dit punt was geko-
men, was het feit dat men eerst het 
agendapunt van de Wmo behandel-
de. Had dat nu niet anders gekund? 
Zes insprekers, dat was dan in ie-
der geval wel even indrukwekkend. 
Zowel door het wijkcomité Amstel-
hoek als winkeliersverenigingen en 
zelfs dat was wel even verrassend 
namens het VVD bestuur. De nieu-
we brug wordt te laag waardoor 
die veel vaker open moet voor het 

scheepvaartverkeer dan nu het ge-
val is. De Amstelhoekers voelen zich 
veel meer Uithoornaar dan Ronde-
vener. De blijvende onduidelijkheid 
over de kosten.

Communicatie
De slechte communicatie met De 
Ronde Venen. Er werd zelfs ver-
ondersteld dat een van de partij-
en liegt omdat in de Meijert toen 
was aangegeven dat deze plannen 
klinkklare onzin zijn en er werd ge-
sproken van een prikkeldraad door 
Amstelhoek. Ruud Hogenboom van 
de VVD sprak volgens zijn zeggen 
namens het voltallige VVD Bestuur 
(wat voor consequenties heeft dit 
vraag je je dan af) dat er gespro-
ken was over een autoluw en niet 
autoloos centrum en komt dan met 
een voorstel voor een gewone brug 
met autoverkeer en riep raadsleden 
op hun persoonlijke mening voor 
te laten gaan op de politiek. Toen 
kwamen de verschillende fracties. 
De VVD was voor de knip omdat 
die voor minder verkeersintensiteit 
zorgt dan bij autoluw maken. Maar 
had wel begrip voor de tegenstand 
en vond daarom het weghalen van 
de Irenebrug een brug te ver. Maar 
daar hoeft nu nog niet over beslist 
te worden vond de VVD. Waar deze 
fractie wel moeite mee had en daar 
ook een motie over indiende was 
het feit van de slechte communica-
tie van het college met betrekking 
tot dit onderwerp. In die motie die 
uiteindelijk door alle fracties werd 
overgenomen stond de volgende 
conclusie: dat de raad de gekozen 
werkwijze en toonzetting in de lo-
kale media van het college betreurt 
en geen begrip heeft voor de ma-
nier van communicatie over dit on-
derwerp. 

Lering
Dat de raad verwacht dat het colle-
ge de wijze van communiceren met 
de burgers evalueert, daaruit lering 
trekt voor de toekomstige voorstel-
len en deze evaluatie en lessen bin-
nen 6 maanden in de openbaar-
heid deelt met de raad. Jan Mol-
lema (PvdA) sprak zijn twijfels uit 
over wat er gebeurt als blijkt dat 
men niet de juiste beslissing heeft 
genomen. Kan dat dan nog terug-
gedraaid worden. “Dit is de belang-

rijkste beslissing van de eeuw“ vond 
de PvdA en dan moet er een be-
slissing genomen worden zonder 
dat deze plannen zijn uitgewerkt en 
voorgelegd aan de raad. Wij zijn te-
gen de knip omdat wij zijn voor be-
reikbaarheid.” Het CDA wilde we-
ten of de provincie al aangegeven 
heeft of de brug kan blijven liggen 
of niet en vond dat in een nieuw 
dorpscentrum geen bovengronds 
verkeer past maar dat er wel een 
goede verbinding moet zijn voor de 
Amstelhoekers naar de Uithoornse 
voorzieningen en diende een motie 
in dat er twee varianten uitgewerkt 
moeten worden die van de lange 
brug en de garagevariant.

GB vond dat doorgaand autover-
keer onmogelijk gemaakt moet wor-
den omdat je dan alleen een gezond 
leefklimaat kunt garanderen maar 
was tegen het voorstel om de Irene-
brug te slopen gezien de enorme 
weerstand die volgens GB te wijten 
is aan het feit dat het college iedere 
keer weer met een andere mening 
komt. Wethouder Levenbach stelde 
nogmaals nadrukkelijk vast dat het 
vanavond alleen ging over het be-
sluit van een knip en de rest is am-
bitie en had met die uitspraak ook 
heel handig meteen een antwoord 
voor de veelvuldig gehoorde klacht 
waarom er nog niets bekend is over 
de financiën. “Als u als raad nou 
vanavond een besluit over de knip 
neemt dan kunnen wij aan het werk 
over de financiën”. Slim het pro-
bleem afgewenteld.

Merkwaardig
Wat wel enigszins merkwaardig 
overkwam was dat er nog geen re-
actie is gegeven op de brief van het 
college van De Ronde Venen.
Hoewel zo merkwaardig is dat ook 
niet want het college wilde natuurlijk 
eerst afwachten wat het besluit van 
de raad is en komt dan met de reac-
tie dat de raad van Uithoorn in ieder 
geval voor de knip is. Met andere 
woorden: wij hebben het als colle-
ge nog niet zo slecht ingeschat. Uit-
eindelijk was het resultaat de motie 
van GB die door alle fracties werd 
overgenomen, behalve de PvdA na-
melijk dat er een knip moet komen, 
dat er onderzoek moet plaatsvinden 
naar het slopen van de Irenebrug en 
als dat afgerond is dan een voorstel 
voor een andere oeververbinding en 
een substantiële bijdrage te vragen 
aan De Ronde Venen.

Maar hoe zou de raad van De Ron-
de Venen daarover denken als zij 
net aangegeven hebben dat zij he-
lemaal niet willen dat de Irenebrug 
gesloopt moet worden en zelfs op-
dracht hebben gegeven aan het col-
lege om dat in een brief te verwoor-
den.

Als je ergens niet mee eens bent 
dan ga je daar toch niet voor be-
talen en bovendien gaf wethouder 
Levenbach nog aan dat de toestand 
van de Irenebrug niet zodanig is 
dat dit aanleiding zou geven om de 
brug te vervangen. Dus waar praten 
we eigenlijk nog over. 

Make-over bij Backstage 
Hairfashion

Koop Lenstra Makelaars en 
Gunther-Wijma Bedrijfsmake-
laars gaan samenwerking aan
Mijdrecht - Afgelopen week 
zijn Koop Lenstra Makelaars en 
Gunther–Wijma Bedrijfsmakelaars 
een samenwerkingsverband aange-
gaan op het gebied van bedrijfsma-
tig onroerend goed. Deze samen-
werking, die lokale kennis koppelt 
aan specialistische vakkennis, vormt 
voor de markt een grote stap vooruit 
en is uniek te noemen.
Koop Lenstra Makelaars is al 38 jaar 
in de regio een begrip in huisves-
ting, zowel op het gebied van de 
particuliere huizenmarkt (bestaan-
de woningen en nieuwbouwprojec-
ten) maar ook in het bedrijfsmatig 
onroerend goed zijn de afgelopen 
jaren vele transacties begeleid en 
klanten geadviseerd. Ook Gunther–
Wijma Bedrijfsmakelaars is geen on-
bekende speler, maar dan specifiek 
op het gebied van bedrijfsmatig on-
roerend goed. Deze gespecialiseer-
de makelaar is een van de grootste 
bedrijfsmakelaars in de regio Zaan-
streek en bestaat al bijna 20 jaar. Di-
recteur Tom Gunther woont al heel 
lang in Mijdrecht. Gunther: “on-
langs hebben wij een 2e vestiging 
geopend aan de Rendemenstweg 
24 M in Mijdrecht. Vanuit deze lo-
catie zijn wij gestart met de verkoop 
van een project van 28 bedrijfsunits. 
Steeds vaker werden en worden wij 
benaderd door relaties met de vraag 
om in De Ronde Venen en omgeving 
een project te realiseren en te ver-

kopen. Daarvoor is dan wel een ves-
tiging ter plaatse noodzakelijk. Wij 
zijn blij nu die stap te hebben ge-
maakt. De samenwerking met Koop 
Lenstra Makelaars is een bewuste 
keuze. Hierdoor zijn we gezamen-
lijk in staat door de koppeling van 
een brede lokale kennis aan speci-
alistische vakkennis de kwaliteit van 
dienstverlening verder te vergroten. 
En daar profiteert natuurlijk de klant 
en opdrachtgever vooral van”.

Voordelen
Ook Koop Lenstra Makelaars ziet 
veel voordelen in deze samenwer-
king. Makelaar Anja de Kruijf: “door 
het samenvoegen van onze loka-
le, regionale en landelijke netwer-
ken  en het gebruik kunnen ma-
ken van de specialistische kennis 
van Gunther-Wijma Bedrijfsmake-
laars zal de verkoop of verhuur van 
bedrijfsonroerend goed  voor op-
drachtgevers een grotere kans van 
slagen hebben tegen meestal niet 
meer kosten. Samen hebben we 5 
kantoren in een brede regio waar 
vakkennis en plaatselijke kennis 
aanwezig zijn die op deze wijze op-
timaal ten dienste van de klant kun-
nen worden gebruikt. Deze samen-
werking betekent voor de klant dat 
hij of zij bij een plaatselijke make-
laar terecht kan voor een gedegen 
advies op het gebied van bedrijfs-
matig onroerend goed in de breed-

ste zin.
Deze vorm van samenwerken komt 
nog niet veel voor maar zal de ko-
mende jaren  in het land verder vorm 
krijgen. Maurice Sterk, directeur 
Koop Lenstra Makelaars: “Vaak zie 
je dat makelaars elkaar vooral zien 
als concurrenten. Gunther–Wijma  
Bedrijfsmakelaars en Koop Lens-
tra Makelaars zien in deze vorm van 
samenwerken echter grote kansen 
de dienstverlening naar klanten en 
opdrachtgevers verder te vergroten 
wat bijvoorbeeld zal leiden tot be-
tere resultaten voor de opdrachtge-
vers door snellere en betere trans-
acties. In de regio staat de komende 
jaren nog heel wat te gebeuren op 
het gebied van bedrijfsmatig onroe-
rend goed. Deze samenwerking stelt 
ons beide in staat om met behoud 
van eigen identiteit goed op deze 
ontwikkelingen te kunnen inspelen 
en de klant optimaal te kunnen be-
dienen”. In de komende weken zal 
de samenwerking verder vorm krij-
gen en gecommuniceerd worden. 
Voor de zoekers is er nu al een ge-
varieerd aanbod in bedrijfsobjecten.
Gunther–Wijma Bedrijfsmakelaars 
is gevestigd aan de Rendements-
weg 24 M in Mijdrecht, tel: 0297-
231050. Website: www.guntherwij-
ma.nl. Koop Lenstra Makelaars is 
gevestigd aan de Dorpssstraat 56 in 
Mijdrecht, tel: 0297-285553. Websi-
te: www.kooplenstra.nl
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Vinkeveen - De talloze klanten van 
Lutz Fashion aan de Herenweg 43 
in Vinkeveen kunnen weer volop en 
ongestoord genieten van wat deze 
hofleverancier op het gebied van 
dames- en herenmode te bieden 
heeft. Het modehuis heeft onlangs 
maar liefst negen maanden lang 
een rigoureuze verbouwing onder-
gaan. Daarbij zijn ook de diverse 
werkruimten, kantoren en magazijn-
ruimte onder handen genomen. Het 
is een volgende mijlpaal in de rijke 
geschiedenis van deze kledingzaak 
die in 2004 zijn honderdjarig be-
staan vierde en in 2005 het predi-
caat ‘Hofleverancier’ op het conto 
kon bijschrijven dank zij presenta-
tie, kwaliteit, service en uitstraling. 
In dat licht gezien onderscheidt men 
zich van andere kledingzaken.
Vanwege de herinrichting is de zaak 
recentelijk slechts twee en een hal-
ve week werkelijk gesloten geweest. 
Maar dat deerde de clientèle aller-
minst die zich bij Lutz Fashion graag 
laat aankleden. Zij kwam nieuwsgie-
rig de nieuwe inrichting en de uitge-
breide collectie in ogenschouw ne-
men. Afgelopen donderdag werd de 
(her)opening feestelijk gevierd met 
een passende attentie voor bezoe-
kers die en passant konden genie-
ten van een hapje en een drankje. 
Meesters uit Mijdrecht zorgde daar-
bij voor de overheerlijke delicates-
sen en bijpassende wijnen. Slijterij 
Vreeland van Dick de Groot uit Vin-
keveen had een kleine whiskyproe-
verij met unieke Schotse Malt Whis-
ky’s georganiseerd. Samen met de 
in Schotse kilt gestoken whiskyken-
ner Ronald, Lutz manager Bart Na-
gel en Hanneke Lutz onderstreep-
te hij het hoge niveau van hetgeen 
Lutz te bieden heeft. Het was echter 
niet alleen op donderdag feest. Er 
werden twee dagen aan vastgeplakt 
met openingstijden tot 21.00 uur 
waarbij bezoekers net zo enthousi-
ast in deze ambiance werden ont-
vangen. Vanaf vrijdagmiddag ver-
zorgde restaurant Lust uit Mijdrecht 
de delicatessen. Zaterdag gaf res-
taurant Bovenwater uit Vinkeveen 
hier invulling aan. Tevens was er die 
dag een ballonnenfeest voor kinde-
ren van klanten.

Van ‘pak’ tot ‘jeans’
Tijdens de verbouwing is onder 
andere 140 vierkante meter méér 
ruimte gerealiseerd waardoor het 
totaal op 800 vierkante meter is ge-
bracht. De verbouwing is zeer door-
dacht, ruim van opzet en onder ar-
chitectuur uitgewerkt. Kleurstellin-
gen in crème, donkergrijs en zwart 
voeren de boventoon en geven ‘ca-
chet’ aan de zaak waarbij de kle-
dingsecties en bijbehorende artike-
len fraai worden aangelicht. Er zijn 
meer pasruimtes ingebouwd die bo-
vendien groot en rolstoelvriendelijk 

zijn. Wie met de auto komt kan ge-
bruik maken van de extra gecreëer-
de (gratis) parkeerruimte naast en 
achter het pand.
“Bij de verbouwing hebben we de 
secties voor dames en herenmode 
gespiegeld. Ook het assortiment is 
aangepast en in het bijzonder is de 
afdeling damesmode behoorlijk uit-
gebreid. Er is daardoor nu ook meer 
keus. Zo is onder andere het merk 
Esprit goed vertegenwoordigd. Bij 
de herenafdeling hadden we al-
tijd al een stukje exclusiviteit in kle-
ding en bijbehorende accessoires 
als schoenen, leren riemen, strop-
dassen en hemden, manchetkno-
pen en noem maar op. Ook daarin 
is nu meer keus. Veel van onze cli-
enten hechten aan die exclusiviteit 
en geven daaraan de voorkeur,” ver-
telt Bart Nagel die alweer 11 jaar bij 
Lutz Fashion werkt en inmiddels sa-
men met Henk Lutz mede-eigenaar 
van de zaak is. “Naast het kopen van 
een enkel kledingstuk kan men zich 
bij ons ook geheel laten ‘aankleden’ 
in wat de laatste mode te bieden 
heeft. En als het om welke reden 
dan ook aangepast moet worden 
dan kunnen wij dat in eigen beheer 
door professionele coupeuses la-
ten doen. Verder zijn alle presenta-
ties in de nieuwe situatie verbeterd 
en op een niveau gebracht dat be-
ter aansluit bij deze tijd en de wens 
van onze relaties. Wie behalve ‘een 
pak’ ook ‘casuals’ wenst kan inmid-
dels eveneens op zijn of haar wen-
ken worden bediend. Er is een ge-
heel nieuwe afdeling ‘jeans’ bij ge-
komen, vanzelfsprekend in de juiste 

kwaliteit, alsook een afdeling waar 
dames die een bepaalde functie uit-
oefenen bij een bedrijf, hier zakelij-
ke kleding vinden. En over zakelijk 
gesproken, wij verzorgen ook steeds 
meer bedrijfskleding. Wie daarover 
meer wil weten kan contact met ons 
opnemen.”

Drempel?
Dat de naam ‘Lutz’ ook nog in de 

komende jaren de gevel zal sieren 
is gewaarborgd nu dochter Hanne-
ke te kennen heeft gegeven vanaf 
begin dit jaar graag in dit modepa-
leis te willen werken. En een ‘paleis’ 
is het zeker geworden. De inrichting 
is fraai en uitnodigend. Het gebouw 
straalt zowel binnen als buiten pas-
sie voor het vak en kwaliteit uit. Dat 
ervaart men ook bij het personeel 
dat goed geschoold en representa-
tief voor Lutz Fashion de bezoekers 
te woord staat en hen waar nodig – 
maar niet opgedrongen – adviseert 
in hun keuze.

De ‘drempel’ die bepaalde bezoe-
kers er wellicht van weerhoudt bij 
Lutz Fashion binnen te stappen, 
blijkt een fictie. Elke belangstellen-
de man of vrouw die niet in (te) gro-
te maten valt (heren tot en met maat 
60 en dames tot en met maat 46) is 
bij Lutz Fashion vrijblijvend van har-
te welkom om zich te oriënteren. 
Bart Nagel: “Toegegeven, bij Lutz 
Fashion hebben wij gekozen voor 
kwalitatief hoogwaardige kleding 
en toebehoren dat veelal trendy is 
en (vaak) exclusiviteit vertoont. Zo-
als bijvoorbeeld het concept Corne-
liani, een Italiaanse kostuumspecia-
list dat een totaal concept modieuze 
herenkleding met toebehoren om-
vat. Zodanig dat het bij ons als een 
‘shop-in-shop’ wordt ervaren. Maar 
het is niet allemaal Corneliani wat er 
blinkt. Er is ook andere merkkleding 
die minstens zo mooi is.
Nieuw is ook een compleet assorti-
ment aan producten voor lichaams-
verzorging onder de naam Rituals. 

Doordachte cadeauartikelen, leuk 
om te geven en prettig te ontvan-
gen. Dit past helemaal in het kader 
van uiterlijke verzorging, iets waar-
mee steeds meer mensen zich ver-
eenzelvigen. 

Wij willen hen daarin met een breed 
aanbod tegemoet komen.” Wie meer 
wil weten over Lutz Fashion kan de 
website bezoeken: www.lutz.nl

IVN-lezing:

Komt de huismus op
de lijst van bedreigde
vogelsoorten?
De Ronde Venen /Uithoorn -
Nestgelegenheid, Rust en Voedsel, 
de ingrediënten ook voor de huis-
mus zich te kunnen  handhaven.
Nestgelegenheid: de daken van de 
huizen kennen geen bolle dakpan-
nen meer; kieren, gaten en holten 
worden dichtgemaakt I.V.M. isola-
tie- en renovatiewerk.

De rust zal hem niet echt uitma-
ken, maar van het laatste (Voed-
sel) wordt verondersteld, dat dat 
een belangrijke oorzaak is van zijn 
achteruitgang. Het juiste voedsel in 
de vorm van insecten om zijn jon-
gen groot te brengen ontbreekt hem 
in veel nieuwbouwwijken. Onkruid-
zaden zijn steeds in mindere mate 
beschikbaar. ‘s Zomers, op restau-
rant-terrassen, kan je hem nog zien 
peuzelen van de etensresten. Op het 
platteland zijn gelukkig nog kolonies 
te vinden. Guus v.d Poel, bioloog en 
deskundige in het gedrag van die-
ren, weet alles van de huismus.
Eind jaren 90 heeft hij in de Gooi- 
en Vechtstreek met vrijwilligers on-

Wie heeft het boek
SPIEGELOGIE van
Willem de Ridder gelezen?
Regio - Wij, Beate M. Bos en Sabine 
Koopman zijn op zoek naar mensen 
die geïnteresseerd zijn om een fan-
club op te richten voor wederzijdse 
fans. Dus ….. wij zijn FAN van EL-
KAAR! De bedoeling van een fan-
club is om te zorgen voor een veili-
ge en vertrouwde omgeving, waarin 
je praktijkervaring durft op te doen 
met het geven en ontvangen van on-
voorwaardelijke liefde en steun, het 
in contact komen met het gevoel en 
het ervaren van je eigen macht. Dit 
alles met behulp van de oefeningen 

vermeld in het boek Spiegelogie. 
Een fanclub werkt het beste wan-
neer je wekelijks in een groep sa-
menkomt en waarin je je denken 
verruimt, elkaar leert kennen en 
zorgt dat het ook nog leuk is om te 
doen! Aan deze avonden zijn géén 
kosten verbonden. Aanvang: mor-
gen donderdag 31 januari om 19.00 
uur (duur 1-1/2 uur).
Geïnteresseerd? Bel dan voor ver-
dere informatie: Beate M. Bos (0297) 
25.43.00 of Sabine Koopman (0297) 
56.81.62

Bewoners Uithoorn tekenen bezwaar aan bij
commissaris van de Koningin:

Stop de onzalige plannen 
van De Ronde Venen
inzake nat bedrijventerrein
Amstelhoek/Uithoorn – De heren 
H.J.A. van der Meer en R. Michels uit 
Uithoorn maken zich ernstig zorgen 
over de plannen van de gemeente 
De Ronde Venen om in de Amstel-
hoek, langs de Amstel, een nat be-
drijventerrein te gaan creëren. Hij 
schrijft in een uitgebreide brief aan 
de Commissaris van de Koningin 
van Noord–Holland, de heer H.C.J.L. 
Borghouts in Haarlem:
“Door middel van dit schrijven wil-
len ondergetekenden u attenderen 
op de mogelijke ontwikkeling van 
een ‘ nat’ bedrijventerrein aan de ri-
vier de Amstel ten Zuiden van Am-
sterdam, en wel ter hoogte van het 
bedrijf Cindu te Uithoorn. Het bedrijf 
Cindu, heeft na de laatste ontplof-
fing van een deel van het bedrijf veel 
maatregelen getroffen om overlast 
te voorkomen en verder is er het uit-
zicht dat dit bedrijf binnen nu en vier 
jaar ophoudt met de productie. Bo-
venstaande tot grote opluchting van 
de omwonenden, voor wie het leef-
klimaat dan in grote mate zal ver-
beteren.
Momenteel heeft echter de ge-
meente De Ronde Venen in de pro-
vincie Utrecht tegenover Uithoorn 
het plan geopperd om een zoge-
naamd ‘nat’ bedrijventerrein te wil-
len realiseren door o.a. gebruik te 
maken van de milieucircel van het 
bedrijf de Cindu.

Groen
Het gemeentebestuur van De Ron-
de Venen wenst een concentratie 
van milieuonvriendelijke industrieën 

aan de oever van de rivier de Amstel 
te vestigen, zoals een oud ijzer be-
drijf (firma Pothuizen) en meerdere 
zand en grindverwerkende bedrij-
ven, hetgeen tot veel overlast gaat 
zorgen in de gemeente Uithoorn, 
ondermeer door geluid en stof.
Dit beoogde bedrijventerrein hoort 
naar de mening van de bewoners 
niet thuis in de directe nabijheid van 
bestaande woonhuizen en de nog 
te realiseren woningen op de oude 
melkfabrieklocatie te Uithoorn. Ten 
tweede verstoort deze ontwikkeling 
volledig het aanzicht van de natuur 
en de Amsteloever. De bestemming 
is op dit moment nog agrarisch en 
groen. Ook wordt ten onrechte de 
milieucircel van het bedrijf de Cin-
du gebruikt die aan het afbouwen 
is, teneinde in 2011 dit als excuus te 
hebben deze bedrijven zich te laten 
vestigen op gemelde locatie.

Overschreden
Er zijn inmiddels diverse rapporta-
ges gemaakt waarvan Envisie en 
LBP, waaruit duidelijk blijkt dat het 
geluidsniveau ontoelaatbaar zal zijn 
en verder niet in acht neemt de ge-
luidsbijdrage ten gevolge van de 
omlegging van de N201 en de ge-
luidsoverlast vanwege de aanvlieg- 
en stijgroute van Schiphol. In de 
rapportage is het maximale geluids-
niveau van de firma Pothuizen op 
75 dBA aangegeven, terwijl uit de 
metingen blijkt dat de waarde van 
100dBA veelvuldig wordt overschre-
den.
Conclusie van het rapport is overi-

gens al dat de normale vergunba-
re waarde met praktisch uitvoerba-
re maatregelen niet te realiseren is. 
Daarnaast is in  het rapport rekening 
gehouden met een bodemabsorptie, 
welke echter niet aanwezig is: water 
weerkaatst en absorbeert niet!
Het rapport van Envisie is be-
perkt en veel te optimistisch. Envi-
sie concludeert eenvoudigweg dat 
het geluidstechnisch niet onmoge-
lijk is een bedrijventerrein te reali-
seren. Dit is geheel in tegenspraak 
met het rapport van LBP. Verder is 
de financiële haalbaarheid niet on-
derbouwd; deze lijkt veel te opti-
mistisch. In het rapport wordt ver-
der aangegeven dat een bestem-
mingswijziging moeilijk te realiseren 
is. Daarnaast wordt geadviseerd het 
effect op de luchtkwaliteit te onder-
zoeken. Echter, de combinatie van 
de nog aanwezige Cindu, de omleg-
ging van N201, cementverwerking, 
afvalverwerking en oud ijzerhandel 
zal de toets aan de luchtkwaliteits-
eisen niet kunnen doorstaan.

Stop
Wij richten ons tot u teneinde hulp te 
krijgen om deze onzalige ontwikke-
ling te stoppen en de gemeente De 
Ronde Venen hiervan te overtuigen. 
Wij wijzen u er in dit kader op dat de 
firma Pothuizen reeds toestemming 
heeft van de gemeente De Ronde 
Venen om vanaf haar huidige locatie 
binnen Amstelhoek, naar Mijdrecht 
te verhuizen. Bij voorbaad dank na-
mens alle betrokken bewoners (60 
gezinnen)”, aldus de brief.

Feestelijke heropening 
Lutz Fashion

derzoek gedaan naar deze brutale 
straatmus, die wij nu met heel wat 
meer respect behandelen.
Dit jaar heeft hij dit onderzoek her-
haald en de resultaten worden op 
dit moment uitgewerkt.
Welke geschiedenis is aan deze 
mensenvriend verbonden? 
Wat zijn nu nog andere oorzaken 
van de achteruitgang van deze ho-
lenbroeder?
Hoe kunnen we deze gezellige ko-
lonievogels nestgelegenheid ver-

schaffen?
Kunnen we iets doen aan de voed-
selverstrekking voor deze alleseter?
Tenslotte mag je stellen, dat bij het 
verdwijnen van deze soort, ook een 
stukje cultuur verloren gaat. 
Bezoek de IVN-lezingavond op 
dinsdag 5 februari in het NME-cen-
trum.
Aanvang: 20.00 uur; de avond is af-
gelopen om ca. 10.15 uur
Entree: euro 3,- (Leden/donateurs 
gratis). 
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Dierenambulance Uithoorn, Aalsmeer en De Ronde Venen:

”Zorg ervoor dat uw
huisdier gechipt is en
geregistreerd staat”
Regio - Als je een loslopende hond 
ziet of een gewond dier of een vogel 
die vastzit in het ijs. Wie bel je dan? 
Juist, de dierenambulance. Het lijkt 
allemaal zo eenvoudig. Even een te-
lefoontje naar de ambulance en hop 
daar staan ze op de stoep en helpen 
je waarbij ze de meest uiteenlopen-
de materialen gebruiken. Is de die-
renambulance eigenlijk een op zich-
zelfstaande organisatie? Nee dus. 
De ambulance Uithoorn, Aalsmeer 
en De Ronde Venen is een van de 
poten van de dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken en valt on-
der dierennoodhulp waar ook het 
asiel en de dierenartsen onder val-
len. Als tweede onderdeel is er de 
inspectiedienst die alle meldingen 
zoals verwaarlozing of mishande-
ling behandelt. Verder is er nog die-
renwelzijn. Natuurlijk heeft de die-
renambulance ook te maken met de 
gemeente. Alle gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor de loslopende 
honden en katten in hun gebied. De 
dierenambulance bestrijkt de gebie-
den Aalsmeer, Uithoorn en De Ron-
de Venen. Wij zijn in gesprek met 
enkele bestuursleden en medewer-
kers van de dierenambulance, die 
geheel vrijwillig dit werk doen. Een 
van hen is de heer Van der Merkt. 
Hij vindt dat er nu een uitstekende 
samenwerking is met de drie ge-
meenten. “99 van de 100 gemeen-
ten doen niets voor hun dierenam-
bulance maar deze drie gemeen-
ten dus wel en elke inwoner uit de-
ze gemeenten betaalt een bijdrage. 
Een paar jaar geleden telde de die-
renbescherming nog een groot aan-
tal leden namelijk 2100, leden maar 
de mensen zijn niet meer zo trouw” 
aldus Van der Merkt.
 
Contributie
“De helft van de contributie gaat 
naar de dierenbescherming en de 
andere helft naar Den Haag. Er is 
een landelijke inspectiedienst waar 
13 inspecteurs bij aangesloten zijn 
en dat kost vreselijk veel geld omdat 

zij in het hele land werken.  Maar 
nu weer over naar de dierenambu-
lance, want daar gaat het eigenlijk 
over. De dierenambulance beschikt 
over een eigen auto die volledig is 
ingericht. In 2003 is de auto gestopt 
en is de ambulance overgenomen 
door de afdeling Hoofddorp. Helaas 
zette de chauffeur de wagen tegen 
de vangrail en het resultaat was dat 
de auto total loss was. Daarna is een 
tijd lang met eigen wagens gereden 
tot er gelukkig van een donatie van 
een Rondeveense inwoonster een 
nieuwe wagen gekocht kon worden. 
Met andere donaties kon de wagen 
weer volledig ingericht worden. 
Zo staan er hokken voor het ver-
voer van de dieren, korven, vang-
stokken, een schepnet, handschoe-
nen, een apparaat om de chips mee 
te kunnen lezen, een EHBO koffer 
en een brandblusser. In april 2007 is 
de Stichting toen opgestart met een 
zelfstandig bestuur en een onaf-
hankelijk voorzitter en Barry Pieper 
als veterinair adviseur plus de me-
dewerkers.  De ritten worden door 
de dierenbescherming betaald aan 
de Stichting. Als er opvang moet 
plaatsvinden in een asiel van hon-
den of katten gebeurt dat voor 14 
dagen. Als de dieren niet meer ge-
holpen kunnen worden moet men 
ze laten inslapen. Maar niet alleen 
zet de ambulance zich in voor hon-
den en katten, ook vogels hebben 
hun aandacht. Zo kan het gebeu-
ren dat in een strenge winter die-
ren vastgevroren zijn en niet meer 
kunnen wegvliegen”, aldus Van der 
Merkt.
 
Vogelopvang
“Het is dan zaak om de dieren zo 
snel mogelijk los te maken en ze 
naar de vogelopvang te brengen”, 
vertelt Hans Nijdam, één van de 
chauffeurs en tevens bestuurslid. Bij 
jonge eendjes is het vaak moeilijk 
om ze te redden en dat komt door 
teveel vocht. En soms wordt de am-
bulance opgebeld omdat kinderen 

de straat niet meer over durven te 
steken omdat er een mannetjes-
zwaan de weg verspert. De mensen 
kunnen ook zelf heel veel doen. Zo 
kunnen vogels wat opgepept wor-
den omdat het vaak om vermoeid-
heid gaat. Je kunt een vogel in een 
doosje zetten en dan kleine lucht-
gaatjes prikken.
 
Huisdieren
Een belangrijk punt is het chippen 
van huisdieren vooral katten. Er zijn 
zoveel katten waarvan men niet 
weet waar ze thuishoren. En zorg 
ervoor dat uw dier dan ook gere-
gistreerd wordt. Het zou ideaal zijn 
als dierenartsen in deze regio sa-
menwerken met de NDG omdat 
de Raad van Beheer waar men ook 
zijn huisdier kan laten registreren 
van donderdagavond tot maandag-
morgen niet bereikbaar is. Als een 
dier gevonden wordt blijft het dier 
ongeveer een uur in de ambulan-
ce en wordt dan overgebracht naar 
het asiel omdat er geen opvang in 
de auto is. Ook is het zo dat zij niet 
gaan zoeken zegt Michel van der 
Laan de andere chauffeur. Het gaat 
dan ook echt om kleine huisdieren. 
De dierenambulance zou heel graag 
meerdere chauffeurs willen hebben 
(zowel vrouwelijk als mannelijke 
chauffeurs zijn van harte welkom). 
Dan is het mogelijk om in wissel-
diensten te werken. De auto wordt 
24 uur per etmaal ingezet van 20.00 
uur ’s avonds tot 20.00 uur ’s avonds 
de volgende dag, omdat er altijd ie-
mand stand-by moet zijn. Je zit ook 
niet alleen op de auto omdat het 
best zwaar werk is.
De auto staat dan voor de deur van 
de chauffeur en meldingen worden 
via de ambutelefoon gedaan waar-
bij de chauffeur gewoon thuis kan 
blijven. De mensen die zich bij ons 
aanmelden krijgen een interne op-
leiding. Voor inlichtingen kan men 
ook kijken op de websitedierenam-
bulancervu.nl of via telefoonnum-
mer 06-1751-5133.

Swingen en schommelen 
op het AJOC Festival 2008!
De Ronde Venen - Het AJOC Fes-
tival 2008 komt steeds dichterbij en 
dus worden er steeds meer namen 
van optredende artiesten bekend 
gemaakt. Zo kan verteld worden dat 
het AJOC Festival 2008 geopend 
gaat worden door een optreden van 
de band Moke. Moke heeft met hits 
als ‘Here comes the summer’ en 
‘This plan’ veel fans voor zich ge-
wonnen. Vorig jaar speelde de band 
al op Lowlands en werd Moke uit-
geroepen tot best geklede band van 
Nederland. Dat wordt dus niet al-
leen genieten van de muziek, ook 
het uitzicht zal niet verkeerd zijn. 
Na het optreden van Moke is het po-
dium gereserveerd voor Alain Clark! 
Alain Clark is bij velen bekend van 
het swingende nummer ‘This ain’t 
gonna work’ en momenteel staat hij 
weer in de hitlijsten met een nieu-
we single. Deze single ‘Father and 
friend’ heeft Alain Clark samen met 
zijn vader opgenomen.

Groots
De vrijdagavond zal afgesloten wor-
den door een groots optreden, maar 
wie er op het podium zullen staan 
houden zij nog even geheim. Wil jij 
als eerste de naam van deze en alle 
andere artiesten weten? Houd dan 
de website www.ajoc.nl in de gaten. 
De kaartverkoop voor het program-
ma van het AJOC Festival 2008 be-
gint op zaterdag 15 maart om 11.00 
uur. Wees er op tijd bij, want op is 
op! 
Ook organiseert AJOC dit jaar weer 
het schommelkampioenschap.

Daarvoor is AJOC op zoek naar en-
thousiaste volhouders die het aan-
durven 24 uur lang te schomme-
len. Naast de eer staat er ook een 
mooie prijs tegenover. De winnaar 
wint maar liefst 350,- euro en de 
nummers twee en drie winnen res-
pectievelijk 175,- euro en 75,- euro. 
Durf jij het aan en wil jij die eeuwi-

ge roem verdienen? Stuur dan een 
mail met je naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum naar  
schommelen@ajoc.nl. Deelname is 
vanaf 16 jaar. 

Op www.ajoc.nl vind je niet alleen 
het laatste nieuws over de arties-
ten van het AJOC Festival 2008 en 
het schommelkampioenschap. Op 
de website lees je ook de informatie 
over de voorverkoop en je kunt er 
foto’s bekijken van voorgaande Fes-
tivals. Bovendien kun je alles vinden 
over de vereniging AJOC. 

Nieuwe beveiligings-
opleiding combineert
theorie en stage
Regio - Guard Academy start 
in Amsterdam met zijn opleidin-
gen voor beveiligers. Op 16 febru-
ari wordt een werving- en selectie-
dag gehouden. Het bedrijf komt uit 
Deventer, waar het inmiddels be-
kend is van de succesvolle beveili-
ging van grote (sport-) complexen 
en evenementen zoals Deventer op 
Stelten, het Dickens festival en de 
grootste Boekenmarkt van Europa 
die elk jaar in augustus wordt ge-
houden. Bijzonder aan de opleiding 
bij Guard Academy is dat de theorie 
en de stage zijn geïntegreerd.
“En dat is iets wat je in de gangbare 
beveiligingsopleidingen niet tegen-
komt,’’ zeggen Ad van Wezenbeek 
en Dick Wolterink van Guard Aca-
demy. “Er zijn wel theoretische op-
leidingen maar veel mensen die de 
opleiding hebben gedaan komen er 
na afloop achter dat ze ook praktijk 
moeten volgen om het vak te kun-
nen uitoefenen. Dan is het nog ui-
termate lastig om een stageplek 
te vinden. Bij ons worden theorie 
en praktijk gecombineerd. In on-
ze leslokalen in Amsterdam volgen 

de deelnemers aan de opleiding de 
theorie, terwijl ze de stage volgen 
bij een bedrijf. Ze lopen in de prak-
tijk mee met gediplomeerde bevei-
ligingsmensen om te helpen bij de 
organisatie van evenementen, de 
bewaking van winkelcentra of an-
dere  objecten. In Deventer zijn we 
hiermee al zeer succesvol gebleken. 
In de regio Amsterdam kun je bij-
voorbeeld denken aan beveiliging 
van Schiphol, de havens of evene-
menten in steden als Alkmaar of 
Zaanstad.” 

Flexibel
Groot voordeel van de opleidingen 
van Guard Academy is dat deze 
flexibel kan worden ingericht. Van 
Wezenbeek en Wolterink: “Door met 
de tijden te schuiven kan iedereen 
de opleiding makkelijk volgen. We 
behalen met onze MBO opleiding 
beveiliger 2 trouwens een zeer ho-
ge score. Tachtig tot negentig pro-
cent van de deelnemers slaagt in 
één keer voor het theoriegedeel-
te en 98 procent heeft binnen een 
week na afronding van de opleiding 

een baan. Dat is ook geen wonder 
want het bedrijfsleven zit echt te gil-
len om goed opgeleide mensen.’’

Officieel erkend
De opleiding is officieel erkend door 
het Ministerie van Onderwijs, Minis-
terie van Justitie en de branche or-
ganisatie Ecabo en kan worden ge-
volgd zonder vooropleiding. Voor-
waarde voor deelname is wel dat 
men niet in aanraking is geweest 
met Justitie. De duur is een half 
jaar. De opleiding biedt een aantal 
extra’s zoals het Europese compu-
terrijbewijs, zelfverdediging, Engels, 
EHBO (internationaal) of  bedrijfs-
hulpverlening. Tijdens de advies- en 
selectiedag worden bezoekers ge-
test op onder meer communicatie-
vaardigheid, teamwork en persoon-
lijke inzet. Guard Academy is ge-
vestigd in een dependance van het 
Sint. Nicolaaslyceum aan de Prin-
ses Irenestraat (Beatrixpark), vlakbij 
het World Trade Center en het NS 
station Amsterdam-Zuid. Voor info: 
tel. 0570-618793. Kijk ook op www.
guardacademy.nl. 

Talentenjacht bij 40-jarig 
jubileum de Hint
De Ronde Venen/Uithoorn - In het 
seizoen 1968/69 is Kunstencentrum 
de Hint opgestart. Dat houdt in dat 
dit jaar het 40-jarig jubileum wordt 
gevierd. En om daar toch een speci-
aal tintje aan te geven is er een uit-
gebreid programma op poten gezet. 
Huis aan huis is een kleurige folder 
verspreid met daarop de verschil-
lende onderdelen van het feestpro-
gramma. Het meest spraakmaken-
de onderdeel van het programma is 
wel de H-Factor geïnspireerd op de 
X-Factor van Televisie. (H staat dus 
voor de Hint). Kinderen konden zich 
voor 20 oktober inschrijven bij de 
Hint om te laten zien hoe goed zij 
kunnen optreden. De nadruk wordt 
gelegd op het feit dat iedereen zo-
wel uit Aalsmeer, De Ronde Venen 
en Uithoorn mag meedoen. Rein-
old van Zijl vertelt dat het een ex-
periment is en dat niemand eigen-
lijk wist hoe het enthousiasme zou 
zijn. “We hebben gezegd als er maar 
tien kinderen zich aanmelden dan 
doen we het niet”, aldus van Zijl. Dat 
bleken er dus wel wat meer te zijn, 
namelijk 150 kinderen. In de voor-
ronde zijn 121 kinderen toegelaten 
met 84 presentaties samen met het 
docententeam. Alle disciplines kwa-
men aan bod. Je kon dus je talen-
ten op het gebied van dans, lichte of 
klassieke muziek, een band, Street 
dance, toneel cabaret, zang en rit-

mische gymnastiek laten zien. Het 
was echt serieus en je kreeg ook 
een stukje coachen hoe je moest 
optreden en dergelijke. Uiteindelijk 
zijn er twintig kandidaten voor de 
eindfinale overgebleven en die vindt 
dus plaats op 9 februari in de Boei. 
Drie wethouders vormen de jury, na-
melijk Jaap Overbeek van Aalsmeer, 
Jan van Breukelen van De Ronde 
Venen en Monique Oudshoorn van 
Uithoorn.

Jury
Er is ook een externe jury in de per-
soon van Antonie Kamerling. De 
prefinale duurt 5 minuten. Dan wor-
den er drie finalisten door de jury 
uitgekozen en na de pauze de uit-
eindelijke winnaar of winnares. De 
prijs is euro 250,- en een optreden 
in Bloemhof. Het tweede is een ju-
bileumshow  in Bloemhof op 30 
maart met het Groot Muziekschool 
orkest.  Als derde evenement biedt 
de Hint een toneelvoorstelling aan. 
Er wordt al elk jaar een muziekfeest 
georganiseerd voor de groepen vier 
en vijf van het basisonderwijs en die 
worden dan uitgenodigd voor vijf 
workshops op allerlei gebieden van 
kunst. Dit jaar wilde de Hint het wat 
breder aanpakken en komt er dus 
een toneelvoorstelling op 8 april in 
de Spil in Aalsmeer en De Meijert op 
7 april en op 30 maart in Uithoorn in 

de tent door theatergroep de Stui-
ter. ‘Leve het Nijlpaard’ En dan is er 
nog het project: De wijk leeft. Vorig 
jaar was dat in de Legmeer, nu is de 
beurt aan Meerwijk in het kader van 
de Nationale straatspeeldag op 28 
mei.  Er is al een heel programma 
uitgedacht met een speurtocht door 
de wijk tot grote doeken beschilde-
ren. Het belooft dus allemaal heel 
spectaculair te worden. Even terug 
naar de voorgeschiedenis van de 
Hint. In eerste instantie was er een 
samengaan van de drie gemeenten 
namelijk Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen maar daarna is men 
overgestapt naar drie Stichtingen. 
Reinold van Zijl, directeur vertelt dat 
de Hint een breed scala van kunst 
kan aanbieden en verzorgen. “Er 
zijn verschillende schoolprojecten 
AMV (Algemene Muzikale Vorming) 
waarbij scholen zich voor een der-
gelijk project voor een bepaalde pe-
riode kunnen aanmelden en op één 
school is er het ADV project (Alge-
mene Dans Vorming).

Kunstproject
 Er zijn verschillende kunstprojec-
ten op scholen onder de noemer 
Kunst en Educatie en die projecten 
kunnen ingehuurd worden bij Pier 
K (kunstorganisatie) waarbij loka-
le kunstenaars op school een pro-
ject verzorgen. Dat is dan heel laag-
drempelig in Uithoorn maar dat was 
de keuze van de politiek aldus van 
Zijl. Gedurende de basisschooltijd 
is dit veel breder en komen kinde-
ren in contact met kunst en kunnen 
zij zich eventueel specialiseren. Ook 
bestaan er plannen om de sportpas 
uit te breiden naar cultuur en kunst 
of natuur en milieu of beiden. Dat 
is dan in de naschoolse tijd. Een 
soort van aansluiting op school en 
na school. Volgens Reinold van Zijl 
is de gemeente Uithoorn zeer mee-
werkend. De nadruk ligt bij het ba-
sisonderwijs. De Hint ontvangt ook 
een subsidie van ruim een ton per 
jaar. De Hint verzorgt verder mu-
zieklessen voor euro 1800,- per jaar 
voor een uur onderwijs maar dat 
kan natuurlijk ook in groepjes. Dat 
kan dan gaan om keyboard, gitaar 
blaasinstrumenten. Kortom, er zijn 
tal van mogelijkheden op het gebied 
van kunst bij de Hint en nu dus het 
40-jarig jubileum.
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Opening tentoonstelling
Mo-Mo mol in De Woudreus
De Ronde Venen - “Op reis met 
Mo-Mo…een avontuur onder de 
grond” is de nieuwe tentoonstel-
ling, die vanaf donderdag 24 januari 
2008 te zien is in het NME-centrum 
De Woudreus. Wethouder Jacques 
Dekker opende samen met de kleu-
ters van basisschool Twistvlied de 
tentoonstelling. Dit hebben ze ge-
daan door een lint bij de ingang van 
de molshoop door te knippen.
Kinderen gaan met Mo-Mo een reis 
onder de grond maken. De reis be-
gint bij de ingang van een mols-
hoop. Daar ontdekken ze de spo-
ren van Mo-Mo. Via de mollengang 
komen de kinderen in de wereld 
van Mo-Mo (onder de grond) te-
recht. Aan de hand van allerlei spel-
letjes en voel-, ruik- en kijkactivi-
teiten ontdekken de kinderen wat 
Mo-Mo onder de grond allemaal 
tegenkomt: allerlei draden en bui-
zen, plantenwortels, zand, stenen en 
grind, verschillende kleine en gro-
tere dieren en voedsel voor de mol. 
En ze beleven hoe Mo-Mo zijn om-
geving waarneemt. Wethouder Dek-
ker: “Het is voor de kinderen een 
zeer leuke en leerzame tentoonstel-
ling, omdat er zoveel verschillende 
activiteiten zijn. Op een heel speelse 
manier kunnen ze zich verdiepen in 
alle aspecten van het mollenleven. 
Bovendien ziet de tentoonstelling 
er prachtig uit.” De tentoonstelling 
is met name ontwikkeld voor kinde-
ren van 4 t/m 7 jaar. Maar ook de 
wat jongere en iets oudere kinderen 
kunnen er voldoende beleven. Tot 1 
april 2008 kan iedereen de tentoon-
stelling komen bekijken op woens-
dagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 

uur. De toegang is gratis. Het adres 
is NME-centrum De Woudreus, Pie-
ter Joostenlaan 28a, 3646 XR Wilnis. 

Voor vragen kunt u mailen (woud-
reus@milieudienstnwu.nl) of telefo-
neren (0297-273692).

OBS de Trekvogel into space
De Ronde Venen - Een week na de 
kerstvakantie zijn alle klassen van 
OBS de Trekvogel gestart met een 
reis door de ruimte die bijna de hele 
maand januari in beslag nam. 
Veel lessen stonden deze maand in 
het teken van onder andere de tech-
niek van de ruimtevaart, de sterren, 
de planeten en de zwaartekracht. 
Met hulp van een groep enthousi-
aste ouders zijn space shuttles, sa-
tellieten en planeten zelf gemaakt 
die door de school heen zijn op-
gehangen. Om het geheel nog leu-
ker te maken mochten de groepen 
5 en 6 op dinsdag 22 januari en de 
groepen 7 en 8 op vrijdag 25 janu-
ari naar Space Expo in Noordwijk. 
Bij aankomst werd meteen begon-
nen met een film van André Kuipers 
die heel duidelijk uitleg gaf over zijn 
verblijf in het ruimtestation. Daarna 
konden de kinderen zelf op ontdek-
kingsreis met behulp van een soort 
speurtocht om van alles te weten te 
komen over de geschiedenis van de 
ruimtevaart, over de functies van de 
verschillende satellieten en over de 
ruimtemissie waar nu aan wordt ge-
werkt. De rondleiding en uitleg wa-
ren niet voor niets want de gids werd 
overladen met vragen van de kinde-
ren die er maar geen genoeg van 
konden krijgen. Deze trip was een 
geweldige traktatie voor de kinde-
ren! De informatie is verwerkt in een 
bijzondere afsluiting van het project 
aan het einde van de maand. Al-
weer zo’n leuk evenement van OBS 
de Trekvogel.

Plaatselijke partijen zorgen weer voor onrust in de raad

Ronde Venen Belang en 
Gemeente Belang nu weer 
tegen herindeling
De Ronde Venen – Niets is toch 
veranderlijker dan het weer is het 
spreekwoord. Wel in de gemeente-
raad van de Ronde Venen kun  je 
ook zeggen; ‘ niets is veranderlijker 
dan Ronde Venen Belang en Ge-
meente Belang. Dat de gehele Ron-
de Veense gemeenteraad in feite 
tegen een herindeling van hun ge-
meente is, dat is algemeen bekend. 
Maar het grootste deel van de raad 
begrijpt wel, dat je er niet onderuit 
komt. Je moet met de tijd van groei 
mee. De tijd van kleine zelfstandige 
gemeenten is zo goed als voorbij.
Je moet groot zijn om een vuist te 
kunnen maken. Je moet meer be-
stuurskracht krijgen om alle taken 
goed uit te kunnen voeren. Ze we-
ten het allemaal, maar sommige 
willen het niet horen. Tenminste..
de ene keer wel en dan weer niet. 
We hebben het over Gemeente Be-
lang en Ronde Venen Belang. Ook 
zij roepen al jaren voor ons hoeft 
het niet een herindeling. We kunnen 
het best alleen af. Maar uiteindelijk 
een maand of drie geleden gingen 
zij toch mee met het besluit van de 
raad: de raad van De Ronde Venen 
liet Gedeputeerde State toen weten 
wat zij wilde. Het was duidelijk: van 
de 8 fracties in de raad waren er 7 
die besloten: indelen hoeft van ons 
niet, maar als het niet anders kan, 

dan willen we graag de grootste va-
riant en wel samen met Abcoude, 
Loenen en Breukelen.
Alleen de Christen Unie/SGP koos 
daar niet voor: zij stelde: herinde-
len hoeft van ons niet, maar als het 
dan toch moet dan samen met Ab-
coude.

Duidelijk
Duidelijk besluit. Gedeputeerde Sta-
te honoreerde het meerderheid be-
sluit van de Rondeveense raad en 
besloot ook te gaan voor de grote 
variant. Nu moest de raad voor 1 fe-
bruari dit besluit nogmaals bekrach-
tigen, omdat G.S het nu tot hun plan 
had gemaakt en Loenen en Breuke-
len moesten nog ja of nee zeggen 
en dan kon het Rijk verder met de 
planuitwerking, want het moet 1 ja-
nuari 2010 een feit zijn. Donderdag-
avond jl. kwam het weer in de raad.
Fluitje van een cent zou je zeg-
gen, maar niets was minder waar. 
We zullen u niet vermoeien met al-
les wat er weer gezegd werd, maar 
het komt hier op neer, dat er we-
derom bijna 3 uur over dit onder-
werp is gesproken. Steeds hetzelf-
de wordt er gezegd. Niets nieuws, 
alleen maar een herhaling van zet-
ten. En Gemeente Belang en Ronde 
Venen Belang gingen dwars. Zij wil-
de een brief naar GS sturen waarin 

zij hen dwongen vast te leggen dat 
gemeente De Ronde Venen een zak 
met geld krijgt. Ze wilde er niet aan, 
dat je dat niet kunt doen.
Dat die onderhandelingen hier-
na komen. De coalitie partners van 
RVB, de 
VVD en  het CDA werden er bijna 
moedeloos van. Heel even leek het 
erop na de zoveelste schorsing, dat 
de fractievoorzitter van RVB, Anco 
Goldhoorn toch nog mee zou gaan 
met de meerderheid, maar nee hij 
bleef halsstarrig en stemde uitein-
delijk, net als GB en klein rechts te-
gen de herindeling grote variant.

Maar goed de meerderheid was voor 
en in een democratisch land beslist 
de meerderheid. In De Ronde Venen 
waren er uiteindelijk 15 raadsleden  
voor en 7 tegen. In Abcoude was de 
raad unaniem voor de grote variant 
zijn er 13. In Loenen zijn er 7 tegen 
en 6 voor en in Breukelen 17 tegen 
en 4 voor. Bij elkaar is dat dan: 38 
raadsleden voor en 27 tegen. 

Voortgang
Het vervolg is nu dat Gedeputeer-
de State stellen  op 4 maart a.s. het 
concept-herindelingsadvies vast. 
Op 19 mei wordt dit advies dan in 
Provinciale Staten van Utrecht be-
handeld. (wordt vervolgd)

Juwelier Swaab geeft diner-
bonnen weg aan klanten
Mijdrecht – Door het juist invullen 
van de puzzel van de Swaab ster-
krant van december jl. is mevrouw 
blom – de Graaf uit Mijdrecht, een 

van de gelukkige winnaars van een 
dinerbon ter waarde van 100 euro, 
te besteden in restaurant Janzen in 
Woerden. Er zijn nog meer winnaars, 

die kunt u vinden op de www.ster-
juwelier.nl. Op bijgaande foto over-
handigd Angelique Swaab de bon 
aan mevrouw Blom.

Schrijfavond Amnesty Inter-
national De Ronde Venen
De Ronde Venen - Reageer, schrijf, 
vraag, protesteer, zo heten de gro-
te internationale schrijfacties, waar-
aan ook wij in de Ronde Venen mee 
doen. 
Wij schrijven in de plaatselijke bibli-
otheek en hebben voorbeeldbrieven, 
luchtpostpapier en achtergrondin-
formatie bij ons. Wat wij van u vra-
gen is deze brieven over te komen 
schrijven en de portokosten voor uw 
rekening te nemen.  Brieven schrij-
ven is nog steeds het meest gebruik-

te actiemiddel van Amnesty maar de 
animo daartoe wordt steeds kleiner.
Je kunt als autoriteit veel dingen on-
der je mat vegen maar een berg post 
is toch wel erg moeilijk! Daarom ge-
loven wij nog stellig in het versturen 
van brieven, gewoon per post.
Dit hoeft natuurlijk niet perse op on-
ze schrijfavond , u kunt de brieven 
ook zelf downloaden op www.am-
nesty.nl. U krijgt dan een uitgebrei-
de beschrijving en de voorbeeld-
brieven.

 De mensen die het gezelliger vin-
den met ons te komen schrijven in 
de bibliotheek nodig ik van harte uit 
bij ons aan de schrijftafel.
In Vinkeveen schrijven we iede-
re eerste donderdag van 19.30 tot 
20.30 uur, deze maand zal dat 7 fe-
bruari zijn en in Mijdrecht is dit ie-
dere eerste vrijdag van de maand 
van 19.00 uur tot 20.30 uur,1 febru-
ari.
Heel graag tot ziens op een van on-
ze schrijfavonden.

Buurtbus: Omleiding route 
in Vinkeveen in week 6
De Ronde Venen - In verband met 
de afsluiting van de Demmerik ten 
behoeve van de werkzaamheden 
die plaatsvinden tussen de hefbrug 
naar de Herenweg en de oprit van 
Demmerik 1, zal de Buurtbus (Lijn 
226) dit traject niet berijden in week 
6 (van 4 t/m 8 februari 2008) en ook 
niet in de weken 14 en 15.
De omleidingroute zal door de 
Buurtbus niet worden gevolgd in 

verband met de vertragingen die 
hierdoor zullen worden veroorzaakt. 
De Buurtbus zal daarom een gedeel-
te van de route die door Vinkeveen 
loopt, niet berijden in de genoemde 
perioden. Op de rotonde van Indu-
strieweg/Ir. Enschedeweg zal de bus 
direct rechtsaf gaan, richting Wil-
nis, en bij de volgende verkeerslich-
ten linksaf gaan, de Oudhuyzerweg 
op. Daarna komt de buurtbus via de 

Uitweg weer op de bestaande route. 
Komend vanuit Breukelen, zal ook 
over dit traject worden gereden. Wij 
zijn er ons van bewust dat deze tij-
delijke omleiding ongemak met zich 
meebrengt voor de passagiers van 
de buurtbus en hopen dat de werk-
zaamheden volgens planning zullen 
verlopen. Hierdoor kunnen wij na de 
werkzaamheden u allen weer volle-
dig van dienst zijn.

Dinsdagmiddag bridge-
club ‘Ups en Downs’.
Regio - Na een nieuwe competi-
tiecyclus van zes weken zijn Carla 
Bosman en Ingrid Voskamp er weer 
in geslaagd om op de eerste plaats 
te eindigen in de A-lijn. 

Niemand van de andere paren heeft 
hen van deze plaats weten te sto-
ten. 
Hun gemiddelde ligt bijna 10% ho-

ger dan de volgende 4 paren die al-
lemaal 52 % halen. Een mooie pres-
tatie!

1 Carla en Ingrid  61,13%
2 Hedy en Elly 52,69%
3 Greet en Cocky 52,51%
4 Riet en Martha  52,34%
5 Ada en Irene 52,26% 

In de B-lijn zijn 3 paren boven de 
53% geëindigd. Hiervan gaan de 
hoogste 2 paren de komende com-
petitiecyclus in de A-lijn spelen. 

Nummer 3 heeft in de laatste spel-
middag hun promotiekans niet vast 
kunnen houden en krijgt een nieuwe 
kans om te promoveren na 6 weken. 
Succes met jullie poging!

1 Nel en Els 53,67%
2 Cor en Marga 53,47%
3 Thijs en Ada 53,35%
4 Thea en Henne 51,91%
5 Riet en Jan 51,29%
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OPEN TAFEL
De volgende open tafel is donderdag 28 fe-
bruari 2008 in Gerardus Majella. Aanmelden 
voor deze open tafel kunt u bij bij mevr. Z. Kra-
nenburg uitsluitend op di. 19 februari tussen 
9.30 en 10.30 uur: tel. 287942.
Kosten  8,50, incl. 1 drankje. Ook kunt u te-
recht bij Het Kookpunt op vrijdag 8 februari  
a.s. (zie activiteitenkalender op deze pagina).

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

activiteiten in februari 2008

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

iedere 
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUIS-
ZAAL

GERARDUS 
MAJELLA

ZUIDER-
HOF

VINKEN-
OORD

MARIA
OORD

(Brinkzicht)

OVERIGE

* Stichting De Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl

* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.  

* Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ)
Telefoon 0900 - 1838
Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
   Verzorgingshuis

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

* Thuiszorgwinkel Vitaal
   Hofl and 6, Mijdrecht
   Telefoon   27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30  - 15.00 uur
en  zaterdag van  9.00 - 13.00  uur

* Huisartsenpost 
Telefoon 0900-470 1 470 
Houd uw gegevens gereed.

* Steunpunt Mantelzorg 
Telefoon 23 02 80

* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen 

Voor aanmelding en informatie:
tel: 28 55 90

Bent u mantelzorger en wilt u regelmatig de 
mantelzorgkrant ontvangen? Meld u aan bij 
het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen, 
Kerkvaart 2, Mijdrecht, 0297-230288.

ST
IC

H
TI

N
G

ST
IC

H
TI

N
G

U kunt bij het Servicepunt terecht 
voor het aanvragen van: 
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
en met vragen over:
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• fi nanciële diensten van Rabobank Veenstromen

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
telefoon: 0297-383399
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
telefoon: 0297-237610
openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
telefoon: 0297-587600
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl 

Mobiel Servicepunt (iedere wo.): 06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef, 
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en 
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht en Overdorp 
(oneven weken).

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De 
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen, 
Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Leefbaarheid, Stichting 
Zorgcentra De Ronde Venen en Zuwe Zorg.

Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend 
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar, 
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan 
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een 
adviseur van Rabobank Veenstromen.

Tot en met maart 2008 kunt u gratis mee 
met de PLUSBUS om uw boodschappen 
te doen. Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met de 
servicepunten in de gemeente.

Partner bij
Zelfstandigheid

Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 288

www.swo-derondevenen.nl
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STICHTING

ACTIVITEITEN
VAN

DE BAAT

‘s Morgens zingen 
koor Komzaal

14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags

Biljarten Komzaal

‘s Morgens 
Gymnastiek

Komzaal

‘s Morgens 
Handwerken

Rode Kruis
Komzaal

09.30
Koersbal
St. Spel &
Sport 55+

09.00
Biljarten

10.30
Volksdansen

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken

Rode Kruis
10.30

Kun je nog
zingen?

09.30
Heilige Mis
11.00-11.45

Stagym

Elke zaterdag
Rozenkrans-

gebed om
17.00 u

15.30-16.15
Zitgym

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00

Weeksluiting

14.00-16.00
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00

Spelmiddag

2e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten

3e wo
14.00-16.00

Bingo

woensdag-
middag

Biljarten

10.15
Klaverjassen

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden

Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

do. 7 febr. 14.30
Cinema Film
Zwartboek

Zuwe Maria-oord
gratis

vr. 8 febr. 17.00
Kookpunt Eendracht

7.- euro

Steunpunt Mantelzorg
wo. 13 febr. 20-21.30

19.30 Ontvangst met 
koffi e Alzheimercafé

Zuiderhof, V’veen
Thema: Dagbehandeling

do 14 febr. 10.00
Rollator spreekuur

in Zuiderhof

vr. 1 febr. 15.00
Eucharistie-viering

vr. 8 febr. 15.00
Weeksluiting

Ontmoetingskerk
Wilnis

ma. 11 & 28 febr.
14.00

Kaartspelmiddag

wo 13 & 27 febr.
10-45-11.45

Rabo Bank bus

vr. 15 febr. 15.00
Weeksluiting

Chr. Geref. kerk 
Mijdrecht

vr.  22 febr. 15.00
Weeksluiting

De Rank Mijdrecht

vr. 29 febr. 15.00
Weeksluiting

Herv. kerk Wilnis

di. 5 febr. 20.00
Klaverjassen

do. 7 & 21 febr.
14.00

Sjoelen

vr. 22 febr.
14.00
Bingo

zo. 3 febr. 09.45
Inloopzondag

ma 4 & 18 febr. 13.45
Kaarten

di 5 febr. 14.30
Carnaval met

Hans Geurtsen
wo. 6 & 20 febr.

10.45-11.15
Rabo Bank Bus

di 12 &  26 febr.
14.30

Sjoelen

do. 14 febr. 10.30
Oude en nieuwe  

schoolliedjes met
Driehuisschool

di. 19 febr. 14.30
Bingo

wo. 28 febr. 12.00
Gezamenlijke maaltijd

di 27 febr. 9.30
Decibel

hoortoestellen

wo 27 febr. 9.30
Verkoop Rode Kruis

do. 28 febr. 12.00
Open Tafel

vr. 29 febr. 10.00
Modeshow

Meijssen kleding
15.30 Café Hans

vr. 1 & 15 febr. 19.00
Eucharistieviering

za. 2 febr.  14.30
Bingo

ma. 4 & 18 febr. 14.00 
Klaverjassen

wo. 6 & 20 febr.
11.30-11.45

Rabobank Bus
14.30 Knikkerspel

do. 7 febr. 14.30
Zingen rond  orgel

ma. 11 & 25 febr. 14.30
Quizmiddag

do. 14 febr. 10.00
Rollator spreekuur

do. 14 &  28 febr.
14.30  Creatief

do. 21 febr.  14.00
H &  A

modeverkoop

za. 23 febr.
14.30

Spelmiddag

wo. 6 febr.
Bingoavond

do. 7 febr.
Muziekmiddag

do. 7 febr.
Filmmiddag

do. 14 febr.
Muziekmiddag

di.  19 febr.
Bingomiddag

za. 23 febr.
Koffi econcert

Quo  Vadis
(Brinkzicht)

Onze contactmorgen ‘Samen op weg’
wo. 20 febr. Audio visuele  presentatie 

door dhr. Ben Blaess over de
ballonwereld

Ouderenmiddag in de Roeping
do. 14  febr. 14.30 Spelmiddag

do. 28 febr. 14.30 dhr. de Kock laat ons 
genieten van eigengemaakte advocaat

en vertelt iets over vroeger

Rollatorspreekuur in de Roeping
do. 14  febr. 10.00-11.00 

in  Zuiderhof Vinkeveen
vr. 8 febr. 17.00

Kookpunt Eendracht 7,- euro

Steunpunt Mantelzorg
wo. 13 febr. 20.00-21.30

19.30 Ontvangst met koffi e
Alzheimercafé Zuiderhof, V’veen

Thema: ‘Dagbehandeling’

Passage, afd. Vinkeveen & Waverveen
in Herv. Ver. gebouw Vinkeveen

di. 19 febr. 19.30
60e jaarvergadering dhr. W. Kroon 

spreekt over Wilhelmina 1880-1962

Stichting Welzijn
Ouderen wordt
Stichting De Baat.

U bent gewend op deze pagina nieuws van 
de stichting welzijn ouderen aan te treffen. 
Maar sinds 1 januari is deze stichting gefu-
seerd met stichting Leefbaarheid en heet 
nu De Baat.

Waarom een fusie?
Door de fusie ontstaat één welzijnsorgani-
satie voor de hele gemeente. Dat komt de 
dienstverlening aan de inwoners ten goede. 
Door de fusie wordt ook beter aangesloten 
op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) die op 1 januari 2007 in werking is ge-
treden. De organisatie van De Baat is daarop 
ingericht. Tot slot kunnen beroepskrachten 
effi ciënter worden ingezet.

Wat doet De Baat?
De mens staat centraal in het werk van De 
Baat, in individuele begeleiding en in groeps-
verband. Mieke Telder, directeur van De Baat: 
“De Baat is er voor iedereen, jong en oud.
We willen er voor zorgen dat iedereen zichzelf 
kan redden én dat iedereen een eigen plek 
heeft in de samenleving. We blijven doen wat 
de Stichting Welzijn Ouderen en de Stichting 
Leefbaarheid al deden. Voor onze klanten 
verandert er niets, we kunnen ze nu wel nog 
beter van dienst zijn”.  

Uw buurt, wijk of dorp
Een leefbare woonomgeving waar iedereen 
zich prettig en bij betrokken voelt. Daarvoor 
ondersteunen we buurt- en wijkteams en be-
wonersactiviteiten. In een aantal wijken is een 
buurtconciërge actief en bij onenigheid tus-
sen buren, proberen we te bemiddelen.

Senioren
We begeleiden senioren bij het zo lang moge-
lijk zelfstandig wonen. We geven informatie, 
advies en ondersteuning. We zijn uitstekend 
op de hoogte van allerlei regelingen en mo-
gelijkheden om het zelfstandig wonen mak-
kelijker te maken. Of het nu gaat om wonen, 
welzijn, zorg of vervoer.

Ook organiseren we verschillende activitei-
ten. Voor bepaalde klusjes die voor senioren 
te zwaar of te ingewikkeld worden hebben 
we een aantal hulpdiensten. De tuin- en klus-
sendienst en de maaltijdvoorziening bijvoor-
beeld. En de belastingservice of hulp bij de 
administratie. We kunnen personenalarme-
ring regelen en de PlusBus haalt mensen op 
om boodschappen te doen.

Ontmoeting en ontspanning
Ontmoeting is belangrijk voor jong én oud. 
Gewoon gezellig bijkletsen of samen iets 
doen geeft ook ontspanning. Voor jongeren 
zijn er disco’s en party’s, vakantie- en week-
endactiviteiten en verschillende (sport-)clubs. 
Ook bieden we verschillende cursussen aan 
waar je anderen kunt ontmoeten maar ook 
wat kunt leren. Voor senioren die het gezellig 
vinden om samen te koken of samen te eten 
hebben we het Kookpunt en de Open Tafel. 

Mantelzorg
De Baat heeft verschillende activiteiten om 
mantelzorgers te ondersteunen in hun ver-
zorgende taak, zodat zij verzorging kunnen 
blijven combineren met hun eigen leven. 
Bijvoorbeeld ontmoetingen met lotgenoten, 
het Alzheimercafé en de mantelzorgkrant. 
Ook hebben wij vrijwilligers opgeleid om 
de zorg af en toe even over te nemen. Bij het 
Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzor-
gers terecht voor praktische zaken én een 
luisterend oor.

Gezocht:
Vrijwilligers voor het invullen van be-
lastingpapieren van ouderen.
U bezoekt de oudere thuis en vult sa-
men de belastingpapieren in. In 2007 
hebben 15 vrijwilligers bijna 200 aan-
giften verzorgd. Het team kan wel eni-
ge versterking gebruiken. U kunt daar-
bij zelf aangeven hoeveel aangiften u 
wil verzorgen.
Ook maakt u uw eigen afspraken zo-
dat u uw eigen tijd in kunt delen.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij 
Susan Pelsmaeker, ouderenadviseur 
bij de stichting De Baat , 0297-230280

Ook voor heel veel andere diensten 
van stichting De Baat kunnen we vrij-
willigers gebruiken. Kijk voor meer in-
formatie op www.stichtingdebaat.nl

Rollatorspreekuur
14 februari in

Zuiderhof Vinkeveen.

www.swo-derondevenen.nl



Argon blijft bij VVSB 
steken op gelijkspel
Mijdrecht - Zes weken zonder 
competitiewedstrijden gaat een 
ploeg niet in de koude kleren zit-
ten, bleek zondag tijdens de ont-
moeting in Noordwijkerhout tussen 
VVSB en Argon. Het ritme was ver 
te zoeken, de baltechniek roestig en 
dus was er voetballend niet veel te 
genieten. Het was dan ook niet ver-
wonderlijk, dat er weinig kansen te 
noteren vielen in de openingsfase 
en des te opvallender was het ope-
ningsdoelpunt na 18 minuten spe-
len: een verre crosspass bereikte de 
in de Mijdrechtse ploeg debuteren-
de Anton Zamiatine, de jongeling 
controleerde op de rechtervleugel 
de bal, kapte naar binnen en schoot 
met links de bal vanaf de punt van 
het strafschopgebied loepzuiver in 
de bovenhoek langs de kansloze 
doelman IJzendoorn, 0-1.  Vanaf dit 
moment kwamen er wat meer ge-
vaarlijke momenten voor beide doe-
len en na 26 minuten leek de thuis-
ploeg op gelijke hoogte te komen, 
toen van Laere een voorzet gaf op 
de inlopende van der Weiden, die 
vanaf enkele meters vrij kon in-
schieten, met een ongelooflijke re-
flex wist Eelco Zeinstra de inzet ech-
ter te keren, waarna Jasper de Haer 
voor verdere opruiming wist te zor-
gen. Na ruim een half uur was er 
een grote kans voor Ben Ebu-Mor-
di, die door geklungel in de defensie 
van VVSB plots vrij voor de doelman 
kon opduiken, maar de inzet van de 
linkerspits kwam op de voeten van 
de doelman terecht, die in de daar-
opvolgende scrimmage een terug-
speelbal oppakte en dus een vrije 
trap tegen kreeg. 

Inzet
De inzet van Patrick Lokken ont-
beerde echter elke richting. Nadat 

de thuisploeg via een actie van Jo-
zic gevaarlijk was, de inzet ging voor 
het doel van Eelco Zeinstra langs, 
was er weer een kans voor Argon 
toen Joeri Onderwater met een pri-
ma pass Ben Ebu-Mordi bereikte, 
die op zijn beurt de bal voor het doel 
bracht. De inlopende Patrick Lokken 
kon echter net niet goed bij de bal, 
waardoor het leer via de lat over het 
doel van IJzendoorn verdween. 

Na rust wilde VVSB met alle in-
zet proberen de achterstand weg 
te werken en dat ging met het no-
dige fysiek gepaard. Fransen mik-
te net naast namens de thuisploeg, 
waarna Argon uit een scrimmage 
voor het doel van IJzendoorn ook 
niet de juiste richting wist te vinden, 
de voorzet van Ben Ebu-Mordi was 
nét even te hard voor Robin Ver-
haar, waarna Rory van Gulik naast 
mikte. Kort daarna sloeg de vlam in 
de pan, toen Gaarthuis een veel te 
late tackle op de enkels van Joe-
ri Onderwater inzette. Op de bran-
card moest de Mijdrechtse midden-
velder naar de kleedkamers en door 
naar het ziekenhuis, de verdediger 
van de thuisploeg kon met een rode 
kaart op zak zelfstandig de douche-
ruimte opzoeken.

Moeilijk
Met het overtal wist Argon echter 
niet goed om te springen, al kwa-
men er wel mogelijkheden om de 
score uit te breiden. Patrick Lokken 
zag zijn inzet echter tot hoekschop 
verwerkt worden, waaruit Rory van 
Gulik de bal net langs de verkeer-
de kant van de paal kopte. En na 
een klein half uur liet de Mijdrecht-
se defensie zich verrassen door een 
hakbal in het strafschopgebied, die 
van der Weiden de kans gaf tot een 

voorzet, waaruit van Laere bij de 
tweede paal binnen kon koppen, 1-
1. Omdat beide ploegen alleen baat 
hadden bij de volle winst, moest Ar-
gon nu voluit de aanval zoeken en 
dat leverde al snel een doelpoging 
op van Anton Zamiatine, die een 
voorzet van Nick van Schaik op de 
borst controleerde en toen goed in-
schoot, maar via de vingertoppen 
van IJzendoorn ging de inzet via 
de paal over de achterlijn. Ook een 
doorbraak van Patrick Lokken lever-
de twee minuten later geen treffer 
op, omdat de spits in moeilijke posi-
tie probeerde zelf tot succes te ko-
men waar een trekbal op een team-
genoot meer kans had gemaakt. In 
de slotfase ware er wel hachelijke 
momenten voor het Noordwijker-
houtse doel, maar met inzet van al-
le krachten slaagde de thuisploeg er 
telkens in, erger te voorkomen.

Vuisten
De laatste kans was voor Patrick 
Lokken na een doorgekopte inworp 
van Jeroen Westera, maar ook dit-
maal bleek doelman IJzendoorn niet 
te passeren, hij nam de inzet op de 
vuisten en voorkwam daarmee, dat 
Argon alsnog de volle winst bin-
nen zou halen. Diep in blessure-
tijd maakte Sergio de Windt nog 
een overtreding op het middenveld, 
die hem zijn tweede gele kaart op-
leverde, zodat ook Argon de wed-
strijd met tien man eindigde. Al met 
al geen al te gelukkige hervatting 
van de competitie, waarin koploper 
Hollandia door ruim te winnen van 
Türkiyemspor de beste zaken deed. 
Zondag moet Argon op bezoek in 
Hoorn en om nog enige invloed op 
de titelstrijd te kunnen hebben zal 
daar eigenlijk de volle winst gepakt 
moeten worden.

Uitreiking nieuwe CSW-
Nike tenue aan de C1
 Wilnis - Na lang wachten is het ge-
lukkig deze zaterdag mogelijk ge-
bleken de uitreiking van de nieu-
we Nike tenues doorgang te laten 
vinden. De leiding van de C1 stelde 
als voorwaarde dat er thuis op het 
hoofdveld gespeeld moest worden 
om de uitreiking enig cachet te ge-
ven. Nou, thuis spelen heeft de C1 
maar zelden gedaan en als dit dan 
het geval was, was het hoofdveld 
bezet of werd het complete pro-
gramma afgelast.

Zaterdag 26 januari was het dan 
zover. De teamsponsors Assuli-

ne Verzekeringen  en Cornelissen 
Dakwerk werden door Jan Sam-
som toegesproken en hij bedankte 
de sponsors  namens de spelers en 
begeleiding de mooie kleding. Het 
mooie rood/blauw gestreepte CSW 
shirt met witte bies en blauwe rug, 
evenals de roodwitte trainingspak-
ken en mooie voetbaltassen geven 
dit ambitieuze team een geweldige 
uitstraling. 

Ook voor de rode inloopshirts was 
gezorgd. Het ziet er allemaal gewel-
dig uit. Sponsors, nogmaals hartelijk 
bedankt! Leider Robin Prange zet-

te het bedankje kracht bij met een 
mooie bos bloemen voor de spon-
sors. Na de uitreiking hield trainer 
Arie Kroon een uitvoerig betoog 
voor de spelers en ouders waarin 
hij stelde, dat er een mooi team ont-
staan is en dat de prestaties van de 
spelers individueel vooruitgaan. 

Dat was uiteraard ook al te zien aan 
de uitslagen van de laatste maan-
den. Hij hield het team voor o.a. be-
zig te zijn met interessante vriend-
schappelijke wedstrijden en leuke 
toernooien, mede als beloning voor 
de goede inzet. 

Superstart voor Atalante D2
Vinkeveen - Sovoco uit Soest was 
de tegenstander van Oudenallen D2 
op vrijdag 25 januari. Het was een 
mooie thuisavond in de Boei. De da-
mes uit Soest staan op een 5de plek 
en Atalante op nummer 10 maar 
duidelijk op de weg terug naar mooi 
en lekker volleybal. 
 De eerste set begon de gastploeg 
sterk. Het spel van het langere team 
zag er solide uit en het was moei-
lijk de bal aan de grond te krijgen. 
Maar de dames van 2 twee kwamen 
vrij snel op gang en bleven goed 
bij. Er was prima serveerwerk, bijna 
geen enkele bal ging fout. Er werd 
geconcentreerd gespeeld. Lange 
spannende rally’s resulteerden in 
het begin nog in het voordeel van 
Soest maar allengs wisten de gele 
leeuwen vat op de tegenstanders 
te krijgen. Vooral de sterke service 
van Natalie Jansen op een aantal 
mindere passers achterin scoor-
de punten. In de rally’s echter bleef 
het lastig de gaten te ontdekken en 
met grote energie werden de lange 
mooie duels afwisselend door beide 
teams gescoord. Tot het eind van de 
set bleef het spannend en met 25-
21 won de Oudenallen equipe de 

eerste set. Het was alsof we de wed-
strijd hadden gewonnen, zo’n ontla-
ding en vreugde was er na die eer-
ste set. 

De volgende set liep het als een 
trein. Sovoco was duidelijk verrast 
door het felle spel van die num-
mer 10 en probeerde bij te blijven. 
Dat lukte ook wel, maar Atalante 
bleef verrassen. Verdeler Jet Fedde-
ma kon de bal door de steeds meer 
nauwkeurige pass op allerlei posi-
ties goed kwijt. 

De kleine korte ballen door het mid-
den werd schijnbaar makkelijk af-
wisselend in geslagen of met een 
prikbal over het blok gescoord door 
Joke Ruizendaal en Loes Kuijper. Op 
de buitenkant wisselde Natalie Jan-
sen de harde aanval mooi af met de 
geplaatste ballen in de hoeken en Ti-
neke van Oudenallen draaide zowel 
in de aanval als achterin erg goed 
en ze groeide enorm in de wedstrijd. 
Ook diagonaalspeler Inge Bakker 
zat super in haar spel, als stofzuigert 
en snelle felle aanvaller was ze bij-
zonder verdienstelijk voor het team. 
Over team gesproken, het was erg 

sterk om te zien hoe de meiden sa-
menspeelden. Ballen werden gede-
cideerd gespeeld en in iedere rally 
werd waar nodig duidelijk geroepen 
en overgenomen. Mooie reddingen, 
passes, verdeelwerk en aanvallen, 
echt super inspirerend voor elkaar 
en mooi om te zien voor het pu-
bliek. Kortom, echt supersterk spel!! 
De werkset eindigde met 25-22, we-
derom in het voordeel van Atalante. 
Weer juichen natuurlijk! 

Teamwork 
Maar het was nog niet klaar. De der-
de set volgde en het teamwork ging 
door. Hier en daar slopen er wat 
slordigheidjes in maar het goede 
spel bleef. Soms waren er erg lan-
ge afmattende rally’s maar de spi-
rit bleef. Aan het eind in de 20 was 
het zeer spannend. Soest was taai 
en Atalante was taai. Maar na 24-24 
was het de gastploeg die met 25-27 
de set pakte. 
 Ietwat teleurgesteld vervolgden de 
dames set 4. Tekenen van vermoeid-
heid tekenden deze set. Foutjes in 
de service en de verdediging kwa-
men steeds vaker terug en sommige 
ballen werden onterecht voor elkan-
ders neus weggepakt. Het midden-
gat was ineens reusachtig gewor-
den en de slagroomsoestjes scoor-
den keer op keer terwijl de Vinke-
veense dames als aan de grond 
genageld het nakijken hadden. De 
frisheid van Petra de Bruin en An-
nemarie Bakker kon de partij helaas 
niet keren. Alsof bij een schaats-
wedstrijd te vroeg gepiekt of bij het 
biljarten na een mooie stoot niet 
goed overgehouden werd het een 
16-25 verlies. 

 Dan de 5de set. Nog een keer pro-
beerden de Vinkeveensen zich op te 
laden maar al snel liep Sovoco een 
aantal punten uit die we niet meer 
bijhaalden. Het kaarsje was stille-
tjes uitgegaan en er werd met 15-
10 verloren. Ondanks het 2-3 verlies 
kunnen de dames terugkijken op 
een supermooie drie eerste sets van 
de wedstrijd, en houden toch weer 
2 punten in het Vinkeveense. Deze 
week is er geen wedstrijd, op 8 fe-
bruari spelen de dames uit tegen de 
nummer 1 in Nederhorst

Unieke samenwerking Van 
Kouwen en landskampioen 
My Guide Amsterdam
Aalsmeer - Vorige week donderdag 
zetten Van Kouwen en het Amster-
damse Basketballteam My Guide 
hun handtekening onder een unie-
ke samenwerking die alleen maar 
winnaars kent. 
My-Guide Amsterdam Basketball 
is een zeer ambitieuze Nederland-
se basketbalclub uit Amsterdam die 
uitkomt in de Eredivisie. Voorheen 
beter bekend als de Demon Astro-
nauts heeft de club in het verleden 
reeds vele landskampioenschappen 
gevierd en ook europees diverse 
successen behaald. 
Deze zomer heeft de succesvol-
le ondernemer, en groot basketbal 
liefhebber, Roel Pieper samen met 
enkele zakenpartners de club over-
genomen en een ambitieus plan ge-
presenteerd. Hij heeft de club ge-
koppeld aan één van zijn onderne-
mingen My Guide, leverancier van 
mobiele navigatie systemen, en de 
doelstelling neergelegd om binnen 
3 jaar tot de Europese basketbal top 
te behoren.
De club heeft daarna contact op-
genomen met GM dealer Van Kou-
wen met de vraag of zij mee wil-
den werken aan dit unieke project 
om het Amsterdamse en uiteindelijk 
het Nederlandse basketbal naar een 
hoger, europees niveau te brengen.

Project
Voor Van Kouwen een uitgelezen 
mogelijkheid om mee te werken 
aan een uniek project en zo ook de 
naamsbekendheid van zowel merk 
als onderneming te vergoten. Daar-
naast sluit het project prima aan bij 
het ambitieuze plannen en sportieve 
aspiratie’s van GM dealer Van Kou-
wen.
Van Kouwen, Chevrolet dealer in 

Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer 
en Mijdrecht gaat de komende we-
ken dan ook het totale rijdend wa-
genpark van My Guide vervangen 
voor 21 chevrolet’s voor de spelers 
en begeleiders van de club. 
De Chevrolet’s die worden inge-
zet zullen worden voorzien van een 
opvallende bestickering in de kleu-
ren van de club, uiteraard inclusief 
de namen van alle samenwerkende 
bedrijven. 
Hieronder bevindt zich ook de scho-
lengemeenschap ROC Asa, die het 

project ondersteund middels diver-
se studie / stage projecten bij zowel 
de club als de aangesloten bedrij-
ven. Leerlingen kunnen studie pun-
ten verdienen middels stage’s bij 
de club en / of een van de overige 
sponsoren en doen zo dus zowel 
praktijk als sportieve ervaringen op!  
Kortom een unieke samenwerking 
die ervoor moet zorgen dat My Gui-
de Amsterdam binnen 3 jaar aan-
sluiting vindt bij de europese top. 
Een uitdaging waar GM dealer Van 
Kouwen graag aan meewerkt!

Leerlingen brugklas 
Veen landen College
nemen de uitdaging aan
De Ronde Venen - Donderdag 24 
en vrijdag 25 januari traden de leer-
lingen uit de brugklas van het Veen-
landen College in het strijdperk voor 
hun jaarlijkse basketbaltoernooi. 

In de voorafgaande maanden was er 
hard geoefend om het passen, drib-
belen, de lay up, het set shot, het pi-
voteren en het samenspelen onder 
de knie te krijgen. 
En met succes! 

Team spirit 
In een gezellige sfeer, waarbij leer-
lingen uit de klassen twee en drie 

scheidsrechter waren, werden de 
tientallen wedstrijden in drie zalen 
gespeeld. 
De docenten beweging onderwijs 
hadden niet voor niets hun leerlin-
gen uitgedaagd er een waar spek-
takel van te maken. 

Een enorme inzet en een goede on-
derlinge team spirit zorgden voor 
leuk en goed basketbal waarin ie-
dere leerling zijn of haar prestaties 
kon laten zien. 

Vaak Prachtige teamshirts comple-
teerden dit toernooi.

Op de foto: Frank Vaneman, directeur van Van Kouwen en Roel Pieper, eige-
naar van My Guide en sponsor/eigenaar van de club.
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Fractievoorzitter van Christen Unie/SGP Hendrik Palm, vertelt over de herindelingsplannen:

“Zijn wij als gemeenteraad het vertrouwen
van onze inwoners nog waard?”

De Ronde Venen – Tijdens de donderdagavond 
jl. gehouden raadsvergadering, waarin voor de 
zoveelste maal de herindelingsplannen van Ge-
deputeerde Staten op de agenda stonden, was 
het de fractievoorzitter van de Christen Unie/
SGP, die  - zij het wel heel uitgebreid en tijdro-
vend,  maar wel heel duidelijk -  op een rijtje had 
gezet wat er nu de laatste jaren wel en niet was 
gebeurd en wat er nu gebeurde.

Aan het woord Hendrik Palm:
“De spits van het herindelingdebat van van-
avond ligt wat ons betreft in de vraag of we het 
vertrouwen van onze inwoners waard zijn. 
Het gaat om niets minder dan de verantwoor-
ding richting elkaar en richting onze burgers 
hoe wij, als gemeentebestuur van De Ronde Ve-
nen, gekozen door onze 
inwoners, gestalte heb-
ben gegeven aan onze 
zware verantwoordelijk-
heid op dit belangrijke 
onderwerp, de bestuur-
lijke toekomst van onze 
gemeente. Maken wij 
onze verantwoordelijk-
heid waar en kunnen we 
dat uitleggen? Zijn we 
het vertrouwen van onze 
inwoners waard?

Zo scherp, zo fundamen-
teel ligt het voor ons 
wel. Terugblikkend op 
ons doen en laten in de 
hele herindelingproce-
dure tot dusver, met de 
informatie-avond van 
vorige week nog op het 
netvlies.

Vraagtekens
“Samenvattend ziet Chris-
tenUnie/SGP drie levens-
grote vraagtekens boven 
onze raadszaal hangen:

1. Als wij zeggen tegen 
een herindeling te 
zijn, waarom zeggen 
we dan niet gewoon 
nee? Hoe geloofwaar-
dig is dan het geno-
men dubbelbesluit? 
De BAL-optie is toch 
ook geblokkeerd door 
de daarbij betrokken 
gemeenten? Kortom: 
Is herindeling voor De 
Ronde Venen onver-
mijdelijk?

2. Waarom zoveel onduidelijkheid over het fi -
nanciële plaatje van de herindeling? Hoe kun 
je überhaupt als raad een standpunt willen in-
nemen zonder te weten hoe het zit? Waarom 
niet gewoon “de boeken open en de zaak op-
tellen?” Kortom: Is er een fi nanciële basis voor 
een verantwoorde herindeling voor De Ronde 
Venen?

3. Waarom wordt er niet met de provincie on-
derhandeld? Waarom geeft de gemeente niet 
helder en eenduidig aan wat de voorwaarden 
zijn waaronder een herindeling mogelijk/ac-
ceptabel wordt? Kortom: Hoe behartigen we 
de belangen van onze gemeente op de meest 
effectieve manier?

Over deze drie vraagtekens willen wij onze visie 
geven en hier willen wij ook de andere fracties op 
aanspreken.

Eerste vraagteken

1. Is herindeling voor De Ronde Venen
    onvermijdelijk?

ChristenUnie/SGP is overtuigd van het feit, dat 
Rondeveense deelname aan een herindeling fei-
telijk, redelijkerwijs onvermijdelijk is. Zoals vaker 
gezegd, die onvermijdelijkheid ligt hem niet in een 
probleem aan onze kant, maar in onze bijdrage aan 
de oplossing. Die is nodig.

De eerste reactie van veel inwoners is het afwijzen 
van een herindeling: Vanuit De Ronde Venen is er 
geen aanleiding voor een herindeling, dus niet aan 
beginnen. Laten Abcoude, Breukelen en Loenen 
het maar zelf oplossen met de provincie. Op zich 
herkenbaar en dit was ook een eerste optie voor 
onze fractie. Maar dit blijkt geen levensvatbaar ver-
haal. En al met al gaat dat verder dan “dwarsliggerij” 
van die drie BAL-gemeenten. Het verhaal strandt 
ook op inhoudelijke gronden. De BAL-gemeente 
levert een langgerekte, smalle strook op, die aan 
gezonde logische samenhang tekort komt.

En dan mag ons denken niet ophouden bij de stel-
ling: Wij willen geen herindeling, de luiken dicht 
en de brug omhoog. Want wij zijn onderdeel van 
een groter geheel. Staan niet alleen op de wereld. 
Er is meer dan kaal eigenbelang. Onze bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, ook namens onze inwoners, 
vraagt meer van ons. 

Wat is wijsheid?

En wat is dan wijsheid? Op welke manier, onder 
welke omstandigheden, voorwaarden zou een her-
indeling met De Ronde Venen dan moeten plaats-
vinden? Daar zou het over hebben moeten gaan, 
het achterliggende jaar. Als gemeentebestuur, raad 
en college, hadden we de bestuurlijke moed moet 
hebben om dit helder uit te leggen. 

Op dit punt is veel, te veel blijven liggen. Christe-
nUnie/SGP heeft dit bij herhaling benadrukt. Ver-
schillen tussen college en coalitiefracties in de raad 
en verschillen tussen coalitiefracties onderling 
hebben ons gemeentebestuur op dit belangrijke 
dossier verlamd. Daaraan is kostbare tijd en ener-
gie verloren gegaan. Daardoor hebben we veel 
vertrouwen bij onze burgers verloren, hebben we 
zelf uiterst verwarrende beelden uitgezonden rond 

de herindeling, hebben we onbehagen gevoed en 
versterkt. Daardoor zijn we geen sterke gespreks-
partner richting provincie. De praktijk is hier geheel 
anders dan de ambitie in het Beleidsplan, dat we 
willen laten zien dat slagvaardig besturen echt 
kan!

Een paar “highlights”, feitelijk dieptepunten ter 
illustratie:
� In het overleg van GS met ons college op 

26okt06 geeft ons college richting GS aan dat 
de raad een ander standpunt heeft over de 
herindeling dan het college en de organisatie. 
Heel onhandig en discutabel. Terwijl het Be-
leidsplan juist benadrukt, dat raad en college 
samen, elkaar versterkend, deze gemeente 
moeten besturen, gebeurt het tegenoverge-
stelde. Wij hebben hier een interpellatie over 
gehouden (raad 30nov06). Ik heb de notulen 
nog eens rustig doorgelezen en het beeld is 
onverminderd onthutsend.

� De coalitie is zwaar verdeeld op dit punt: VVD 
pro herindeling, RVB tegen, het CDA zwalkend 
ergens daartussen. Dit levert in het coalitie-
akkoord, het Beleidsplan en de verschillende 
zienswijzen onduidelijke, gemengde teksten 
op, die ieder op zijn eigen wijze interpreteert. 
Zo worden tegenstellingen enigszins gemas-
keerd en overbrugd, maar van krachtig en 
slagvaardig besturen komt niets terecht!

� Vlak voor de algemene beschouwingen van 
de begroting 2008 komt GS met het huidige 
voorstel naar buiten, de grote variant.

 Het CDA en de VVD verwelkomen dit positief; 
GS heeft geluisterd naar de opvatting van de 
meerderheid van onze raad. In schril contrast 
hiermee staat de reactie van RVB, eveneens 
collegefractie  En vervolgens heeft dit geen 
enkele bestuurlijke consequentie, de partijen 
(en dan bedoel ik zowel RVB als CDA en VVD) 
gaan weer gewoon over tot de orde van de 
dag. Onbegrijpelijk, maar het kan allemaal in 
De Ronde Venen.

Begrijpt u, dat de burger op deze manier hier geen 
goed gevoel aan overhoudt? Wij wel. Vandaar onze 
vraag: Zijn wij het vertrouwen van onze burgers 
waard?

Samenvattend: Voor ChristenUnie/SGP is helder 
dat er gegronde redenen zijn om De Ronde Ve-
nen te betrekken in een herindeling. Maar door 
verlammende verdeeldheid in de coalitie is dit 

gemeentebestuur er van geen kant in geslaagd 
dit bestuurlijk verantwoord op te pakken en 
onze inwoners goed te bedienen.

Tweede vraagteken

2. Is er een basis voor een fi nancieel verant-
    woorde herindeling voor De Ronde Venen?

Gegeven de onvermijdelijkheid van enige vorm 
van herindeling voor De Ronde Venen, biedt vol-
gens ChristenUnie/SGP “de kleine variant” de mo-
gelijkheid om dit fi nancieel verantwoord te doen. 
De grote variant wijzen wij onder meer af, vanwege 
de grote complexiteit en risico’s, waardoor deze va-
riant feitelijk fi nancieel onbeheersbaar wordt.
Ook op dit thema doen allerlei bedragen en verha-
len de ronde. Ook hier is het makkelijker de geest 
uit de fl es te krijgen, dan er weer in. Al gauw neemt 

het beeld van “we moeten bloeden voor ze” alles-
overheersende proporties aan. De vraag is of het 
zo’n vaart moet lopen.

Het gaat bij Financiën om drie aspecten:
�• Belastingdruk
�• Reservepositie
�• Kosten, baten en risico’s van de herindeling
 op kortere en langere termijn

Belastingdruk

Het is inherent aan herindeling dat twee gebie-
den met een verschillende belastingdruk worden 
samengevoegd. Dat brengt binnen de nieuwe ge-
meente hoe dan ook een “middeling” met zich mee. 
Aangezien De Ronde Venen relatief lage belastin-
gen kent brengt herindeling op zich een opwaart-
se druk op de Rondeveense tarieven met zich mee. 
Daar moeten we niet geheimzinnig over doen.

Reservepositie

Over de reservepositie kunnen we kort zijn. Er zijn 
weliswaar verschillen tussen de gemeenten, maar 
deze zijn betrekkelijk, zeker op langere termijn. 
Abcoude ziet zelfstandigheid naar de toekomst 
toe weliswaar niet zitten en heeft een hogere be-
lastingdruk, maar is op dit moment fi nancieel niet 
armlastig of iets dergelijks. Er is zelfs sprake van een 
bouwlocatie met potentiële opbrengsten.

Ook onze eigen begrotingspositie bevat nog wat 
zorgenkindjes, zal ik maar zeggen. Dan denk ik bij-
voorbeeld aan het wegenonderhoud. Het is mak-
kelijk roepen, dat wij � 50mln aan reserves hebben, 
maar dit geeft een vertekend beeld. De werkelijk 
beschikbare reserves in onze gemeente, na de 
bouw van het zwembad, zijn veel en veel lager. Dat 
weet iedereen. Naar onze overtuiging is de reser-
vepositie in het kader van de herindeling niet echt 
iets om van wakker te liggen.
Het is niet zinvol om hier concrete bedragen te 
noemen. We kunnen uitrekenen wat we aan fric-
tiekosten van het rijk ontvangen, we kunnen uitre-
kenen wat het betekent dat we minder raadsleden 
hebben, maar dit zijn slechts een paar kleine stuk-
jes van een veel grotere puzzel. In die zin valt hier 
geen zinnig woord van te zeggen.

Maar wat hiervan wel te zeggen valt is, dat de klei-
ne herindeling betrekkelijk overzichtelijk is, met re-
latief beperkte risico’s en een vrij heldere synergie. 

De grote herindeling is stukken ingewikkelder en 
veel ingrijpender. De risico’s nemen dan fors toe, 
terwijl dat voor de synergie zeer twijfelachtig is. 

Derde vraagteken

3. Hoe behartigen we de belangen van onze
     gemeente op de meest effectieve manier?

Zijn wij het vertrouwen van onze burgers waard, 
dat was de vraag. En als derde en laatste levens-
grote vraagteken hierachter staat de vraag hoe we 
de belangen van onze gemeente op de meest ef-
fectieve manier behandelen?

Waarom wordt er niet met de provincie on-
derhandeld? Waarom geeft de gemeente niet 
helder en eenduidig aan wat de voorwaarden 
zijn waaronder een herindeling mogelijk/ac-

ceptabel wordt? Dat zijn 
terechte vragen. Daar 
moet de winst gehaald 
worden. Ook dit hebben 
we bij herhaling bena-
drukt en bepleit.

Richting provincie uitstra-
len, dat De Ronde Venen 
haar verantwoordelijkheid 
kan en wil nemen, maar dat 
daar dan wel iets tegen-
over moet staan. Maak het 
voor ons als De Ronde Ve-
nen inderdaad aantrekke-
lijk, althans acceptabel om 
onze bijdrage te leveren. 
Dat kan in de eerste plaats 
heel direct door meer geld 
beschikbaar te stellen om 
de herindelingoperatie zelf 
goed kunnen doorlopen. 
Om zonder kleerscheuren 
een gezonde start te kun-
nen maken. Dat kan in de 
tweede plaats ook heel 
goed indirect door parallel 
aan het herindelingproces 
tot zaken te komen over 
andere dossiers. De N201, 
het openbaar vervoer, cen-
trumplannen, monumen-
ten, polderplannen, etc. 
Een substantiële samen-
werkingsagenda waar mu-
ziek in zit. Daar valt maat-
schappelijk veel te winnen, 
zowel voor de gemeente 
als voor de provincie. Over-
tuigende resultaten langs 
deze weg kunnen bijdra-
gen aan meer draagvlak, 
vertrouwen en begrip.
Maar helaas, en dan ben 
ik terug bij ons eerste 
punt, de verlammende 

verdeeldheid binnen de coalitie heeft dit steeds 
geblokkeerd. Dit blijft voor ons een grote zorg. Dit 
doet het vertrouwen van de burger geen goed, dit 
brengt ons bij de provincie niet verder. Daarom 
nogmaals de oproep, eerst en vooral aan de coa-
litie, om daadkrachtig en slagvaardig bestuur waar 
te maken.

Dat we vlak voor deze vergadering (langer dan een 
jaar onderweg) een mailtje ontvangen waarin de 
gedeputeerde, na een gesprek met de burgemees-
ter, de intentie uitspreekt “… om met u te kijken 
waar provinciale middelen aangewend kunnen 
worden om opgaven in uw gebied te realiseren die 
bijdragen aan het succes van een nieuw te vormen 
gemeente …” doet aan onze kritiek helemaal niets 
af. Het is hooguit een eerste, voorzichtig begin van 
iets beters, maar laat tegelijkertijd nog eens duide-
lijk zien wat er daarvoor is blijven liggen.

En laten we wel zijn: De schade had nog veel gro-
ter kunnen zijn als niet juist nu de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) een actie was ge-
start om meer geld voor herindelinggemeenten 
te bepleiten, als niet juist nu in Limburg een aan-
tal herindelinggemeenten een mooie deal had-
den gesloten met de provincie Limburg over extra 
geld. Daardoor ontstaat er, niet dankzij ons handig 
opereren maar ondanks ons gebrek daaraan, toch 
nog een kans om alsnog op het winnende paard 
te springen.
En dat kan en moet in beide varianten, zowel de 
grote als de kleine variant. Daarom zijn wij het ui-
teraard wel eens met het bepleiten van een ruim-
hartiger toedeling van fi nanciële middelen bij de 
provincie.

 Afronding
Tenslotte, ter afronding:

Wij kiezen nog steeds vol overtuiging voor 
de kleine variant. Die vorm van herindeling 
achten wij onvermijdelijk, maar ook fi nan-
cieel beheersbaar en verantwoord. Die af-
weging hebben wij onderbouwd, die kun-
nen wij aan onze inwoners uitleggen. Wij 
steunen om die reden niet de voorliggende 
zienswijze. Maar laat duidelijk zijn, als de 
overheid kiest voor herindelen zullen wij 
natuurlijk meewerken” aldus Palm.



Uithoorn – De Jazz & Blues Night 
in Uithoorn was weer geslaagd! Ca-
fé Drinken & Zo, Het Fluitje, de Her-
berg 1883. De Gevel  en Het Oude 
Spoorhuis zijn prima te spreken over 
deze tweede Jazz & Blues Night.
Goed publiek, geen overlast en ge-
zellig volle cafés. Dicky Greenwood 
in De Herberg 1883 beet om 20.45 
uur het spits af, gevolgd door het 
Fluitje om 21.00 uur met Driving 
Wheel. Om 21.30 uur ging De Ge-
vel van start met The Wieners, en 
om 22.00 uur begon The Twelve Bar 
Blues Band in Café Drinken & Zo, 
gevolgd door Het Oude Spoorhuis 
om 22.30 uur met Arthur Ebeling. 
Stuk voor stuk goeie bands! Als een 
van de bands een spaarzame pau-
ze hield konden bezoekers weer 
naar een ander café, en dat ging zo 
over en weer, zodat het een gezel-

    

Actie ‘laat gratis je fiets 
graveren’ heel succesvol
Uithoorn – Vorige week woens-
dag was het zo nu en dan een druk-
te van belang op het Marktplein in 
Uithoorn. Daar kon je die dag gra-
tis  je fiets laten graveren. Tussen de 
marktkramen stond een behoorlij-
ke rij met belangstellenden die al-
lemaal graag met deze actie wilde 
meedoen. Dit project is opgestart in 
samenwerking tussen politie en de 
DIVV (Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer) en de AFAC (Amster-
damse Fiets Afhaal Centrale) ver-
telt Dirk van Diepen en werd uit-
gevoerd door de fietsdienst Phila-
delphia, een instantie die met ar-
beidsgehandicapten werkt.  Dit gra-
veren is niet een op zichzelf staande 
gebeurtenis want dat wordt al sinds 
vijf jaar structureel twee à drie keer 
per week in Amsterdam en omstre-
ken (regio Amsterdam/Amstelland) 
gedaan. Het gaat dan om de zoge-
naamde Identieke Code die alleen 
op naam van de eigenaar van de 
fiets kan worden ingegraveerd. Na-
dat er een formulier was ingevuld 
met naam, adres en gegevens van 
de fiets, zoals bijvoorbeeld het fra-
menummer, dit alles werd gecontro-
leerd door middel van het indenti-
teitsbewijs of rijbewijs, werd de co-
de in het frame van de fiets gegra-
veerd. Die gegevens worden opge-
slagen bij de AFAC en dienen met-
een voor de landelijke diefstalregi-
stratie. Wat is nu eigenlijk het doel 

Kruising Margrietlaan/Ambachtsherensingel

Voorkeur bewoners:
Een veilige rotonde!

De werkgroep Verkeer en Veilig-
heid van het Wijkcomité Proostdij-
land-Noord heeft een duidelijke 
en andere zienswijze dan het Col-
lege over de kruising Margriet-
laan/Ambachtsherensingel.
De fractie van de Combinatie 
heeft naar aanleiding van onze 
brief aan alle fractievoorzitters 
vragen gesteld over de gang van 
zaken op en rond de toekomsti-

ge reconstructie van het kruis-
punt Margrietlaan/Ambachtshe-
rensingel. Het College heeft dui-
delijk gemaakt, dat er niet ge-
tornd kan worden aan hun besluit 
om uitvoering te geven aan hun 
zienswijze. “Samen sterk met on-
ze inwoners” is dus blijkbaar niet 
meer dan een loze kreet. Evenals 
het College houden ook wij vast 
aan onze zienswijze en inzicht, 

dat ons plan: te weten de aanleg 
van een rotonde, de best moge-
lijke en de meest veilige oplossing 
is. Voor de aanleg van een roton-
de is voldoende ruimte! Hoewel 
de ‘verkeersdeskundige’ aangaf 
dat de doorsnede van de roton-
de 54 meter moest zijn voor een 
goede doorstroming, blijkt dat in 
dezelfde rondweg rotondes lig-
gen van respectievelijk 32 en 36 
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meter en de verkeersdoorstro-
ming van vrachtwagens en bus-
sen geen enkel probleem oplevert. 
Deze overtrokken diameter van 54 
meter werd door Jac. Dekker nog 
eens dunnetjes aangedikt dat hier-
voor een gasleiding moest worden 
omgelegd (dat is bij huidige plan 
ook zo!) en huizen zouden moe-
ten worden afgebroken.  Allemaal 
drogredenen om toch maar gelijk 
te krijgen, terwijl je dat niét hebt. 
Bij een rotonde zou een enkel ver-
keersbord met ‘doorgaand verkeer’ 
voldoende zijn om doorgaand ver-
keer en bestemmingsverkeer in 
goede banen te leiden. Het prin-
cipebesluit, genomen in 2001, en 
gebaseerd op gegevens van voor 
die datum om doorgaand verkeer 
weg te houden uit de Pr. Margriet-
laan, is letterlijk en figuurlijk ‘uit de 
tijd’. Bijvoorbeeld: LIDL is pas jaren 
later in beeld gekomen en heeft 
duidelijk zijn invloed gehad op de 

verkeer- en parkeerstromen. Bij de 
presentatie van het gemeentelij-
ke plan is opgevallen, dat de ‘ver-
keersdeskundige’ er van uitging 
dat hij een plán aan ons presen-
teerde en niet al een genomen be-
sluit. Net zoals de Werkgroep en 
het Wijkcomité is ook hij op het 
verkeerde been gezet.

De argumenten, dat ook de ziens-
wijze van de bewoners belangrIjk 
zou zijn, dat er onvoldoende ruim-
te zou zijn voor een rotonde en dat 
er geen geld voor deze oplossing 
aanwezig zou zijn, zijn door het 
College in het geheel niet onder-
bouwd, het wordt simpelweg me-
degedeeld. Wij voorspellen (wij re-
aliseren ons: voorspellen is moei-
lijk, vooral naar de toekomst) dat 
de door de gemeente gekozen op-
lossing, van het begin af aan niet 
zal voldoen, wat betreft doorstro-
ming en veiligheid en dat daarom 

over een aantal jaren alsnog een 
rotonde zal worden aangelegd. Al 
het geld gespendeerd aan dit half-
bakken en onveilige plan van het 
College, waarbij de Pr. Margriet-
laan een soort úitrit wordt op wat 
omgelegde rondweg, zal dan als 
een verkeerde uitgave worden ge-
zien.
De brief aan de fractievoorzitters 
met de tekeningen van de ‘Be-
staande Situatie’. ‘Vastgestelde Si-
tuatie’ en ‘Voorstel Concept Ro-
tonde’ van de Stichting Proostdij-
land-Noord zijn dermate duidelijk 
en logisch, dat het gemeenbestuur 
minstens het nu genomen besluit 
had moeten heroverwegen en ‘Sa-
men sterk met de bewoners’ wer-
kelijk inhoud te geven.

Namens de
Stichting Proostdijland-Noord

en de Werkgroep Verkeer en 
Veiligheid Mijdrecht

BESTAANDE SITUATIE VASTGESTELDE SITUATIE VASTGESTELDE SITUATIE

Jazz en blues evenement 
in Uithoorn drukbezocht

Buurtbewoners Thamerdal 
niet enthousiast over buurt-
conferentie
Uithoorn –Vorige week vond het 
zes wekelijkse  bewonersoverleg 
van de bewoners van Thamerdal 
plaats. Het meest spraakmakende 
punt was het feit dat men als bewo-
ner vindt dat de buurtconferentie ei-
genlijk een soort overdoen van het 
bewonersoverleg is. Er is een brief 
op poten gestuurd naar de gemeen-
te en met name Martin van Bruggen 
en wethouder Jeroen Verheijen. In 
de brief wordt het volgende gesteld: 
De aankondiging was tamelijk laat 
(10 dagen van te voren), men vraagt 
zich of waarom de Ponderosa niet 
als locatie kan dienen en men denkt 
dat het ondertekenen van de inten-
tieverklaring in de Thamerkerk be-
hoorlijk wat geld heeft gekost. Ook, 
en dat was eigenlijk het belangrijk-
ste punt, men was van mening dat 
het bewonersoverleg totaal niet bij 
de buurtconferentie is betrokken.
Een paar bewoners zijn naar de 
buurtconferentie geweest en heb-
ben die als negatief ervaren. Er werd 
gesproken over zaken die al lang bij 
het buurtoverleg aan de orde wa-
ren gekomen. Het bewonersover-
leg krijgt het idee dat zij niet serieus 
worden genomen. Na wat heen en 
weer gepraat besloot men om zowel 
de wethouder als Martin van Brug-

gen de volgende keer bij het over-
leg uit te nodigen.  Daarna werd 
gesproken over verkeersremmen-
de maatregelen bij de Admiraal de 
Ruyterlaan omdat dit toch meer als 
doorgaande weg wordt gezien dan 
de Plesmanlaan. Een vraag was of 
men geïnteresseerd was in sms-
alarm. Dat houdt in dat je via de 
mobiel een vermissing aan iedereen 
kan doorgeven. 

JOP
Wat de JOP (Jongeren Ontmoe-
tingsplek ) aan de Plesmanlaan be-
treft wordt deze over enkele weken 
geplaatst. Men is van mening dat 
de jeugd zich goed gedraagt. Wat 
jeugdbemiddeling betreft, die ook 
op de agenda stond, is het de be-
doeling dat binnenkort enkele be-
woners samen met jongeren om 
de tafel gaan zitten. Er volgde een 
evaluatie van de kerstvakantie in-
stuif waarbij sportmiddagen voor de 
kinderen zijn gehouden zowel in de 
Dolfijn als in de Thamerschool. Er is 
geld beschikbaar om meer van dit 
soort activiteiten te organiseren. 
Carlien Le Noble van GroenLinks 
vertelt dat er elk jaar een bedrag van 
euro 25.000 beschikbaar is dat al 
een paar jaar niet opgesoupeerd is 

en dat men openstaat voor sugges-
ties. GroenLinks denkt bijvoorbeeld 
aan caravans voor jeugdactiviteiten 
met verschillende thema’s zoals een 
lettercaravan voor taalactiviteiten, 
een kunstcaravan, een sportcara-
van, en een kookcaravan. Dit initi-
atief wordt als voorstel van Groen-
Links op 21 februari in de raad be-
sproken. Een ander punt is de aan-
pak van tuinen bij Duplexwoningen 
in de Plesmanlaan. De bedoeling is 
dat dit in samenwerking met Woon-
groep Holland gebeurt. Wat de fi-
nanciën betreft hoeft het buurtover-
leg zich niet echt zorgen te maken 
want het blijkt dat dit budget riant 
is. Er komt een begroting.

Er werd nog even gestecheld of men 
wel of niet mee wil doen met de 
Open dag van de Hint. Dit jaar is het 
jubileum van de Hint. Er waren en-
kele voorstanders maar ook tegen-
standers en uiteindelijk werd beslo-
ten om toch apart het Thamerfesti-
val te organiseren omdat men van 
mening is dat men enigszins wordt 
ondergesneeuwd door de Hint. Wat 
het voortbestaan van de Ponderosa 
betreft is daar op 24 januari een ge-
sprek over met de wethouder en het 
bestuur. 

van dit fietsen graveren. Van Diepen 
vertelt: “De achterliggende gedach-
te is antidiefstal. Wij merken ge-
woon het verschil. Sinds wij begon-
nen zijn met graveren in Amsterdam 
zijn er steeds minder diefstallen ge-
weest. De Afac wordt langzamer-
hand echt een landelijke organisa-
tie”, aldus van Diepen. Deze organi-
satie is ook al actief in Deventer en 
Zwolle. Er wordt nu ook een opge-
zet in Rotterdam en Apeldoorn. Hoe 
gaat het graveren in zijn werk? De 
opeenvolgende code wordt inge-
graveerd in de stang onder het za-
del. Dan wordt het nummer met een 
gekleurd krijtje opgelicht zodat het 
goed zichtbaar is en dan komt er 

een oranje sticker overheen geplakt. 
“Dat schrikt de dieven af”, lacht Van 
Diepen. “Bovendien is het bijna on-
mogelijk om het nummer eraf te slij-
pen en blijf je dat altijd zien”.
De wachtenden stonden geduldig 
in de rij. Ieder had weer een andere 
reden om zijn of haar fiets te laten 
graveren.

De een had net een nieuwe fiets ge-
kocht en de ander vertelde dat zij al 
lang op dit moment had gewacht en 
steeds de kranten in de gaten had 
gehouden. Van Diepen vertelt dat 
dit de eerste keer is dat hij dit deed 
in Uithoorn en hij sloot niet uit dat 
het zal worden herhaald.

Amstel Gospel Choir 
zoekt mannen
Uithoorn - Het swingende Amstel 
Gospel Choir uit Uithoorn is drin-
gend op zoek naar mannen die 
goed kunnen zingen en lekker kun-
nen bewegen op muziek. Het is een 
vrolijke zanggroep met 15 zeer en-
thousiaste zangers o.l.v. dirigente 
Frances Dekker. Plezier in zingen, 
hoge zangkwaliteit en een profes-
sionele performance zijn voor hen 
erg belangrijke aspecten. Gospel is 
hen voornaamste repertoire, maar 

er worden ook uitstapjes gemaakt 
naar pop en soul. Naast huwelijks-
vieringen en bedrijfsfeesten, heeft 
het koor in de afgelopen jaren ook 
diverse tv-programma’s opgeluis-
terd. Repetities zijn elke dinsdag-
avond in Uithoorn. Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met 
Renate Beuse 020-4889360 of kijk 
voor meer informatie en voor het 
beluisteren van enkele nummers op  
www.amstelgospel.nl

lige drukte was in het oude dorp, op 
straat en in de cafés. Jazz & Blues 
liefhebbers en gezelligheidsbezoe-
kers hielden nadrukkelijk rekening 

met bewoners, en verzorgden ab-
soluut geen overlast! Daarvoor dank 
van de organisatie, en tot volgend 
jaar, de 3e Jazz & Blues Night!

pagina 22 Nieuwe Meerbode  - 30 januari 2008



    
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Ja!
Ja! 
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Het geratel van de sloophamers dreunt door 
onze flat. Een prachtige witte functionele keuken 
wordt verwijderd. De 4 kastjes boven het aan-
recht worden van de muur gesloopt, daarna gaan 
de vier er aan en daarna gaan de tegels van de 
wand. Een prettige functionele keuken met goed-
lopende laatjes en een tegelwand die makkelijk 
schoon te maken is wordt gesloopt. Wat komt er 
voor in de plaats? Ja! Ja! Wat komt er nu voor in 
de plaats? Een gril. Een gril van een verdwenen 
directeur van Westhoek Wonen die iets achter wil 
laten. Daar heb je het weer. Ja! Ja!  Weer iemand 
die iets achter wil laten. De bewoners mochten 
vorig jaar zelf kiezen. Niet het model, maar alleen 
de kleur. Er komt een knalrode of een felgele of 
een felgroene keuken voor in de plaats. Let op!! 
Zonder bovenkastjes!! Iedere keuken in Neder-
land heeft bovenkastjes. De nieuwe keuken in 
de oude huurflats van Westhoek Wonen krijgen 
geen bovenkastjes. Er komen ook geen tegels te-
rug in de keuken. “Wat komt er dan?” zul je zeg-
gen. Werk. Heel veel extra werk. In een tijd dat de 
mensen geen tijd hebben komt er heel veel werk. 
Er komt een plank. Een plank waar alles open 
en bloot op staat opgeslagen. Het is rommelig. 
Een plank waar alles stoffig wordt, waar je lang 
niet al je spullen op kwijt kan. De muren worden 
geschilderd i.p.v. betegeld. Minder hygiënisch en 
kwetsbaarder voor beschadiging. 
Toch? En dan die felle kleuren! Steken je ogen 
uit. Dat gaat irriteren. Zo is het gebeurd met het 
onmogelijke winkelcentrum in Amstelveen en zal 
het ook weer gebeuren met het onmogelijke toe-
komstige winkelcentrum in Uithoorn.  Maar goed, 
daar krijgt Westhoek natuurlijk gezeur over. De 
keuken rood de wc groen en de douche geel. 
Felle kleuren die je gauw zat bent. Je krijgt ein-
delijk een huis. De kleuren zinnen je niet maar 
veranderen is er niet bij. Slikken of stikken. Zo 
gaat dat met grillen van directeuren. Ja! Ja! Het is 
nu zaterdag en stil in de flat. Tijd om na te den-

ken over het bezoek aan de Raadsvergadering 
van donderdag. Er waren 2 burgemeesters. Een 
bezoekende en een in functie als voorzitter van 
de Raadsvergadering. Het blijft een eigenaardig 
model. Twee functies in een. Een uitvoerende 
taak in het college van B&W en een controle-
rende taak als voorzitter van de Raad. Vreemd. Er 
waren 3 wethouders, 22 raadsleden, 8 ambtena-
ren, 3 partijleden, 10 geïnteresseerde burgers. Er 
werden drie onderwerpen behandeld. Herinde-
ling, nieuwe vergadermethode en ‘De Brug”. Het 
was langdradig, veel gesteggel met woorden en 
een herhaling van zetten en argumenten bij de 
herindeling. De argumenten waren dezelfde als 
een jaar geleden. “Tegen herindeling maar wel 
constructief meewerken,”
De nieuwe manier van vergaderen moet geloof ik 
over twee weken beginnen maar er waren te veel 
vragen die niet beantwoord werden. De motie van 
Gemeente Belangen over de “Irenebrug ” had de 
intentie om B&W nog eens nadrukkelijk te vragen 
om voor de bewoners op te komen, maar werd na 
alle tegenwerpingen ingetrokken. Het werd ook 
een beetje gezien als een motie van wantrouwen. 
Ik kan die motie wel begrijpen gezien de vooraf-
gaande historie. Ja! Ja!  Kwart over acht ging de 
eerste toeschouwer weg, na het onderwerp her-
indeling nog 6, na het nieuwe vergaderen weer 
3, aan het eind was er nog een die het idee had 
dat hij beter had kunnen gaan bridgen. Gelukkig 
hoorde ik dat er nu eindelijk in het kader van de 
WMO verplicht meer aandacht aan de inrichting 
van de wegen en parkeerplaatsen voor gehandi-
capten gedaan gaat worden. Toch niet helemaal 
voor niets geweest. Ja! Ja! Maar belofte maakt 
schuld. Ik weet ook niet of wethouder Dekker 
er wel zo achter staat. Wat mij zeer tot vreugde 
stemt is dat wij nu zo vroeg in het jaar alweer 
kunnen genieten van bloeiende bomen en strui-
ken en dat de bollen hun kopjes alweer boven de 
grond willen steken en ik heb de eerste muggen 
gevangen. Dat stemt de mensen vrolijk en wor-
den de griepperikelen gelukkig weer snel achter 
ons gelaten. De E-bedrijven (elektriciteitsbedrij-
ven) hebben het zo goed met het milieu voor, laat 
ze dan maar eens die snelketels (binnen 3 secon-
den heet water) goedkoop aanbieden. Ja! Ja! De 
Irenebrug over de Amstel zal de gemoederen nog 
wel even bezighouden. Na de Knip is de roeiver-
eniging in Uithoorn bijna niet meer te bereiken 
voor de Mijdrechtenaren. Jammer! 

John B. Grootegoed

Irenebrug en de omleiding N201
Aan wijkcomité Amstelhoek, 
als steuntje in de rug!
 
De omleiding van de N201 
moet het drukke en zware 
verkeer  buiten Uithoorn hou-
den. Dat hoeft toch niet te be-
tekenen dat de huidige N201 
afgebroken of “doorgeknipt” 
wordt!
Met de huidige elektronische ap-
paratuur is kentekenregistratie 
mogelijk van automobilisten die 
bijvoorbeeld vanaf Amstelhoek 
over de huidige N201, dus Irene-
brug, rijden en nog steeds rijdend 
over de N201 bij de Bloemenvei-
ling hun weg richting Aalsmeer 
vervolgen.
Indien auto’s de grens Amstelhoek 
en de grens Bloemenveiling bin-
nen bijvoorbeeld 15 minuten  rij-
den kun je een bekeuring op ken-
teken aan ze geven.
Zij, de automobilisten, hadden dan 
in dit traject kennelijk niets te zoe-
ken: geen stopplaats, geen aflever-

adres van goederen of mensen of 
zij reden te hard. Dit systeem van 
trajectcontrole wordt al een paar 
jaar toegepast, onder andere op 
de A2.  Met een dergeljk systeem 
kun je het hele traject “auto-luw” 
maken en “gebiedsvreemd ver-
keer” flink weren.
Ook op andere aanvullende wij-
zen is de verkeersluwheid van de 
huidige N201 te vergroten: ver-
bied zwaar verkeer middels bor-
den, plaats enkele verkeersdrem-
pels, plaats bij wijze van spreken 
“geraniumbakken”  of leg nog een 
rotonde met verkeerslichten.
Ga niet  het besluit nemen  om 
een uitstekende infrastructuur , de 
Irenebrug, af te breken.
Probeer gewoon een paar jaar 
hoe de nieuwe situatie, de omge-
legde N201, bevalt en ervaar in de 
praktijk hoeveel de verkeersdrukte 
afneemt. Ervaar hoezeer Uithoorn 
“Centrum Noord en Centrum Zuid” 
beter verbonden worden door de 
afgenomen drukte.

We hebben al tenminste 35 jaar 
gewacht op een omleiding van de 
N201; verpest dit feestje nu niet 
door de Irenebrug de degrade-
ren tot “Lange brug”. Probeer je 
voor te stellen dat er wel een knip 
zou komen doordat de Irenebrug 
geen tweezijdig autoverkeer meer 
zou faciliteren. Dat zou zeer grote 
ergernis bij de bevolking geven. 
Daar ben ik van overtuigd.
In de plaatselijke pers heb ik nooit 
gelezen dat trajectcontrole op de 
N201 overwogen is om te contro-
leren of autoverkeer in Uithoorn 
een plaatselijke bestemming had. 
Dat systeem had al lang ingevoerd 
kunnen zijn om te meten hoezeer 
de omlegging van de N201 het 
centrum zou ontlasten van auto-
verkeer.  Het plan om woningen te 
bouwen op de huidige N201 lijkt 
in dit kader een veel te voorbarig 
plan.
 
Wim van der Wilk, Gouwzee 2, 

Uithoorn 

Wijkcomité Amstelhoek

Blijft Amstelhoek bereikbaar?
Op donderdag 24 januari jl. heeft 
de gemeenteraad van Uithoorn 
besloten, ondanks vele protesten 
van bewoners van Uithoorn, Am-
stelhoek en De Hoef, de knip aan 
te brengen in het huidige N201 
tracé bij het dorpscentrum van 
Uithoorn.

Over hoe de knip zal uitvallen is 
nog geen beslissing genomen. Er 
blijft zelfs nog een mogelijkheid 
open om de beslissing van de ge-
meenteraad terug te draaien als 
blijkt dat er betere oplossingen 
mogelijk zijn. 

Om tot een beslissing te komen 
hoe de knip het beste gerealiseerd 
kan worden heeft de gemeen-
teraad het college de opdracht 
gegeven om 3 varianten nader te 
onderzoeken.
Hierbij moet vooral worden geke-
ken naar de kosten en de gevol-
gen voor het verkeer.

De drie varianten die zijn genoemd 
zijn:
• Instandhouding Prinses Irene-
brug met een te realiseren par-
keergarage en/of onderdoorgang 
richting Uithoorn.
• Sloop Prinses Irenebrug en 
nieuwbouw Lange brug tussen de 
Mennonietenbuurt en de Schans.
• Sloop Prinses Irenebrug en 
nieuwbouw van een nieuwe auto-
verbinding elders in het dorp.   
 
Het Wijkcomité is teleurgesteld 
over de uitkomst, maar blij dat een 
aantal varianten serieus zal wor-
den bekeken. Zoals bekend zijn 

veel bewoners van Amstelhoek en 
De Hoef afhankelijk van de voor-
zieningen in Uithoorn. Een directe 
autoverbinding tussen Uithoorn 
en Amstelhoek is hierbij van groot 
belang. 

Indien de Prinses Irenebrug blijft 
bestaan, wordt onder het huidige 
tracé van de N201 een parkeer-
garage aangelegd. Deze beschikt 
over meerdere in/uitgangen waar-
door Amstelhoekers niet volledig 
worden afgesloten van de voor-
zieningen die Uithoorn hen biedt. 
De parkeergarage remt het door-
gaande verkeer af en biedt geen 
doorgang voor vrachtverkeer, 
waardoor niet bestemmingsver-
keer voor de snellere nieuwe N201 
zal kiezen. De wens van Uithoorn 
om een Amstelfront te creëren zal 
met enige creativiteit kunnen wor-
den gerealiseerd. 

Als de Irenebrug verdwijnt en Lan-
ge brug wordt gebouwd tussen de 
Mennonietenbuurt en de Schans 
is er geen direct autoverkeer meer 
mogelijk tussen Uithoorn en Am-
stelhoek. De nieuwe Lange brug 
is alleen bedoeld voor langzaam 
verkeer. 
Het langzaam verkeer moet veilig 
zijn weg kunnen vervolgen aan 
beide zijden van deze brug. On-
veilige situaties en overlast voor 
bewoners aan beide zijden van de 
Lange brug zullen tot een mini-
mum beperkt moeten worden. Iets 
wat ons inziens nog extra aandacht 
verdient. Daarnaast zal winkelend 
publiek dat zijn auto achterlaat 
in Amstelhoek parkeerproblemen 

kunnen veroorzaken. Ook dit is 
een nadeel van deze variant.
Een ander punt van aandacht is dat 
deze brug lager zal worden dan de 
huidige Irenebrug waardoor het 
(scheepvaart)verkeer hinder zal 
ondervinden. De Lange brug zal 
frequenter open moeten gaan dan 
de huidige Irenebrug.

Wanneer de Prinses Irenebrug ver-
dwijnt en er een nieuwe autover-
binding elders wordt aangelegd, 
blijven de dorpen wel met elkaar 
verbonden. Daarnaast wordt een 
optimale autoluwe situatie gecre- 
ëerd. Als mogelijke plek voor deze 
verbinding is de locatie tussen de 
Mennonietenbuurt (Amstelhoek) 
Aan de Molenvliet (Uithoorn) ge-
noemd. Sommige bewoners van 
Amstelhoek moeten iets omrijden 
om via de Mennonietenbuurt over 
deze brug naar Uithoorn te rijden, 
maar zijn niet volledig afgesloten 
van de voorzieningen in Uithoorn. 
Een van de nadelen is dat de Men-
nonietenbuurt te smal is om veel 
verkeer te kunnen verwerken.

Ook de mogelijkheden voor op- en 
afritten lijken erg beperkt, in de 
huidige situatie. Met de grote hoe-
veelheid fietsers en voetgangers 
zal terdege rekening moeten wor-
den gehouden en er zal een veilige 
situatie voor hen moeten worden 
gecreëerd. 

Het Wijkcomité pleit voor autolu-
we woonomgeving met een goede 
bereikbaarheid van Uithoorn voor 
alle bewoners van Amstelhoek, die 
veilig is voor alle verkeer. 

Waar is dit kerkbestuur mee bezig?
Het parochiebestuur van de Em-
maüsparochie heeft een persbe-
richt doen uitgaan waarin wordt 
gesteld dat het parochiecentrum 
naast de kerk in de Schans is ge-
sloten in verband met gevaar door 
vallende leistenen. Ik vind dit een 
hoogst merkwaardig bericht. Met 
de klusdagen hebben wij op het 
dak van het parochiecentrum of 
om de kerk nooit enige leisteen 
van het kerkdak gevonden. Ook 
bij navraag bij de andere bouw-
kundigen, diverse vrijwilligers die 
in en om de kerk actief zijn en de 
bewoner van de pastorie is door 
hen bevestigd dat zij  zelfs met 

de grootste storm nooit enige 
leisteen van het dak hebben zien 
vallen noch op de grond hebben 
gevonden.
De leistenen op het dak die door 
de tand des tijds wat naar bene-
den zijn gegleden liggen al jaren 
op deze positie en zouden dan al-
tijd nog in de dakgoot vallen.

Tevens wordt in het artikel gesteld 
“dat het parochiebestuur zit op-
gescheept met een gebouw met 
veel achterstallig onderhoud”. Ver-
zuimd wordt te vermelden dat het 
vorige bestuur voortvarend bezig 
was om dit aan te pakken en bezig 

was de middelen vrij te maken om 
de torens, het meest urgente deel 
van de restauratie, aan te pakken. 
Alle middelen zijn door het nieuwe 
bestuur echter gauw belegd.
Ik kan daarom niets anders dan 
vaststellen dat de kerk van de 
Schans moedwillig in een kwaad 
daglicht wordt gesteld omdat an-
dere doelen (het krijgen van een 
sloopvergunning en het verkopen 
van de grond) blijkbaar prevale-
ren.

Henk van Luinen,
oud-bouwkundige

en voormalig bestuurslid.

Bus 140 niet meer naar Utrecht?
Ik weet niet of het al goed bekend 
is bij de inwonerse van Uithoorn 
en De Ronde Venen, maar medio 
december 2008 gaat bus 140 niet 
meer rechtstreeks naar Utrecht.
Nee, om het gebruik van Rand-
spoor voor de regio Utrecht te 
bevorderen, heeft de Provincie 
Utrecht bedacht om de bus 140 
van Uithoorn via Mijdrecht naar 
station Breukelen te laten rijden 
en dan met de trein naar Utrecht.
Wat denkt u van al die school-
kinderen die in Utrecht op school 
gaan? Die moeten, omdat de 140 

niet meer door Utrecht gaat, weer 
met een bus van station Utrecht 
naar school. Die kinderen mo-
gen wel om 6.00 uur ‘s morgens 
vertrekken. Dit is toch absurd!  Ik 
ben 73 jaar en ik ga beslist niet 
‘s avonds laat, als ik bijv. uit het 
theater kom of een vergadering of 
cursus heb gehad, op twee stati-
ons staan. Stel, dat de laatste bus 
uit Breukelen naar huis al weg is, 
wat moet ik dan?
Volgens gedeputeerde, de heer 
Jan Ekkers van de Provincie 
Utrecht, doet hij dit allemaal om 

de mensen uit de auto te krij-
gen en in het openbaar vervoer. 
Nou, ik ga vanaf 2009 weer met 
de auto! Schoolkinderen hebben 
echter geen keus.
Zouden de gemeenten Uithoorn 
en De Ronde Venen hier over na 
hebben gedacht, of beschouwen 
zij, met als de Provincie Utrecht, 
de burgers als onbenullen?
Draai dit onzinnige plan terug!

Een bezorgde oma en
passagier

Kitty Glas, Uithoorn.

De beslissing van de
naïeve angst

De discussie over verondersteld 
sluipverkeer door Uithoorn had al 
sinds 1978 gevoerd kunnen wor-
den. Maar de aanleg van een toen 
reeds noodzakelijke omlegging 
van de huidige N201 was voor de 
vijf betrokken gemeenten toen om 
allerlei redenen niet van belang.
Nu de omlegging in realisatie is, 
wil het gemeentebestuur elke 
vorm van sluipverkeer door het 
weghalen van de Irenebrug ver-
hinderen.
Eerst twee begrippen. Doorgaand 
verkeer is het (auto)verkeer dat 
van een locatie daarbuiten door 
een gebied heen rijdt naar een 
andere locatie daarbuiten en 
wel over de route, die daarvoor 
is aangewezen. Sluipverkeer is 
het (auto)verkeer dat een route 
rijdt, dat niet voor het doorgaande 
verkeer is aangewezen, maar dat 
doet omdat de doorgaande route 
- in dit geval de nieuwe N201 - te 
druk is dan wel met files belast is.
Het doorknippen van één van de 
in- en uitvalswegen van Uithoorn 
belemmert het verkeer van en naar 
de bewoners van deze gemeente. 
Ook zij moeten immers ‘omrijden’ 
teneinde hun doel (hun woning of 
een voorziening) te bereiken. En 
Amstelhoek is in wezen ook ruim-
telijk een deel van Uithoorn.
Het beleid van Rijkswaterstaat is 
gericht op het goed berijdbaar 
houden van het onderliggende 
wegennet, opdat het hoofdwe-
gennet niet extra belast wordt met 
lokaal verkeer.
Om sluipverkeer geheel te voor-

komen is opheffing van de gehele 
huidige doorgaande route nood-
zakelijk. Er moet natuurlijk ook 
voorkomen worden dat het ver-
keer vanuit Aalsmeer de Zijdel-
weg zou gaan gebruiken om naar 
Utrecht te kunnen rijden. Beter is 
om de huidige N201 - nu te noe-
men Weg door Uithoorn - geheel 
berijdbaar te houden, maar geen 
makkelijke aanleiding is om als 
sluiproute gebruikt te worden. De 
Weg door Uithoorn moet een kop-
pelingsweg zijn tussen de diverse 
wegen in Uithoorn. Dus:
- Komende uit het oosten moet 

je afslaan richting Amstelhoek. 
Uiteraard met een verkeers-
licht dat ondergeschikt is aan 
dat voor het doorgaand ver-
keer.

- In de huidige situatie moet 
aan het verkeer op de kruising 
Ringdijk/Piet Heinlaan voor-
rang worden verleend. Al dan 
niet met verkeerslichten.

- De Irenebrug gaat wat makke-
lijker open voor het verkeer op 
het water.

- Bij de kruising Dorpsstraat/
Schans wordt de huidige over-
steeksituatie omgekeerd. Het 
langzaam verkeer kan altijd 
oversteken en de auto zal zich 
moeten melden - al dan niet 
met een druk op een knop - 
om op een bepaald moment 
groen licht te krijgen.

- Even verder heeft het verkeer 
tussen de Thamerlaan en de 
Laan van Meerwijk voorrang. 
Ook hier moet de sluiper even 

wachten voordat hij kan over-
steken.

- Halverwege heeft het verkeer 
van en naar Thamerdal (Admi-
raal van Ghentlaan) uiteraard 
ook de eerste voorrang.

- Het verkeer op de kruising 
Watsonweg/Zijdelweg heeft 
gelijk aan de route naar Meer-
wijk-Oost weer voorrang op de 
Weg door Uithoorn.

- De rotonde tussen Legmeer-
West en het gezondheidscen-
trum zou kunnen worden ver-
vangen door een voorrangs-
kruising, maar dat is zonde van 
de aanleg.

- Ook de Noorddammerweg 
krijgt voorrang op de Weg door 
Uithoorn.

- Evenals de Poelweg.
- De aansluiting op de N231 

(Legmeerdijk) kan dan meer 
een ‘in- en uitrit’ van Uithoorn 
op het provinciale wegennet 
worden.

N.B. Ook de Zijdelweg zou een 
dergelijke ‘bewerking’ kunnen 
ondergaan.
In bovenstaand voorstel zijn er 11 
beperkingenpunten voor het ver-
keer, dat de nieuwe doorgaande 
route N201/N231 wil ontlopen. 
Het is dus geen sluiproute meer, 
maar een ontmoedigingsroute. 
En iedereen die aan alle kanten 
Uithoorn in of uit wil, wordt geen 
‘knip’ in de weg gelegd.

Ir. R.W. de Groot
Stedenbouwkundige BNSP
Uithoorn

Vliegen de leien van de 
Schanskerk? Kom nou!
Naar aanleiding van het interview 
met het bestuur van de Emmaüs-
parochie in de Uithoornse Courant 
van woensdag 23 januari jl. moet 
ons het volgende van het hart.

Als oud-bestuursleden van de 
parochie St. Jan de Doper ver-
wonderen wij ons wederom over 
het handelen van het bestuur van 
de Emmaüsparochie. Dat de kerk 
door het oude bestuur verwaar-
loosd is, is volslagen onzin. Met 
Stichting B.O.U.D. Uithoorn willen 
zij geen overleg en men deelt aan 
iedereen mee niet via de pers te 
willen communiceren. Nu gaan ze 
echter via woordvoerder J. Bosma 
in de aanval. “De leien van het 
dak van de Schanskerk zouden nu 
opeens rondvliegen”, terwijl NIE-
MAND nog een lei voor of naast 
de kerk heeft zien liggen of door 
de lucht heeft zien vliegen (zelfs 
tijdens de zeer zware storm van 18 
januari 2007 heeft de kerk totaal 
GEEN schade geleden). De heer 
Van Bemmelen is de winkeliers in 

de Schans en op het Amstelplein 
zelfs mondeling gaan waarschu-
wen voor het vallen van leien op 
het winkelend publiek.

Dit slaat werkelijk alles en is dus 
ONZIN! Het voormalige bestuur 
van de St. Jan de Doper gaat 
toch ook niet rondbazuinen dat 
de Burght verwaarloosd is, het er 
eigenlijk al jaren lekt en er nu een 
nieuw dak op moet. Wij wensen 
op deze wijze niet als Christenen 
met elkaar om te gaan. 

Wat we ons ondertussen wel af-
vragen is waar de nieuwe kerk 
blijft. Het besluit van de vrijwilli-
gers van de voormalige parochies 
was om twee kerken te sluiten en 
één nieuwe kerk te bouwen. Het 
bestuur van de Emmaüsparochie 
heeft in 22 maanden echter nog 
niet kunnen aangeven op welke 
plek zij een nieuwe kerk denken 
te gaan bouwen.
Het oude bestuur van de parochie 
St. Jan de Doper was de restau-

ratie van de kerk al aan het voor-
bereiden en voor 80% klaar met 
de aanpassingen van het gebouw 
voor de gebruiksvergunning. Voor 
het huidige bestuur waren 22 
maanden zelfs nog te kort om te 
zorgen dat de gebruiksvergun-
ning verleend kon worden.

Het is WONDERLIJK dat dit pa-
rochiebestuur blijft aandringen 
op sloop van de Schanskerk ter-
wijl alle inwoners aangeven dat 
het een beeldbepalend gebouw 
is en het gemeentebestuur het 
gemeentelijk monument ook wil 
behouden. Uitgerekend in het jaar 
2008, het jaar van het religieus 
erfgoed, doen zij moeite om een 
historisch pand in onze gemeente 
te slopen. Wij vragen ons af welke 
belangen er spelen bij deze han-
delswijze…. 

Namens oud-bestuursleden 
van parochie St. Jan de Doper,

Ans van Muijen



neerd. Marathonloopster Agnes Hij-
man versloeg mede-genomineerden 
voetbalster Anouk Hoogendijk (win-
naar vorig jaar) en triatlete Michel-
le Fangman in de categorie Sport-
vrouw van het jaar. Hijman werd vo-

rig jaar onder andere Nederlands 
kampioene vrouwen Masters 40 en 
ze eindigde als eerste vrouw tijdens 
de Marathon van Leiden. 

Nico Klessens won de prijs van La-

co Sporttalent van het jaar. Klessens 
beoefent kano-freestyle en nam on-
der andere deel aan de Nederland-
se en de Europese Kampioenschap-
pen. Hij versloeg in zijn categorie 
triatlete Annika Fangman (zus van 
Michelle) en schaatser Kevin Re-
gelink.

Het zondagteam van Argon won de 
prijs van Rabobank sportteam van 
het jaar. Argon werd dit jaar voor het 
eerst in haar historie Algeheel Ama-
teurkampioen van Nederland nadat 
ze achtereenvolgens Kampioen van 
de Hoofdklasse A en Algeheel Kam-
pioen van de Zondaghoofdklasse 
waren geworden. Mede-genomi-
neerden waren CSW meisjes MA1 
en dartteam Jari/Censation 2.

Winnaars sportprijzen bekend gemaakt tijdens Sportgala

Team Argon zondag 
sportploeg 2007 

De Ronde Venen - Tijdens het 
Sportgala in De Meijert zijn vrijdag 
25 januari de winnaars bekend ge-

maakt van de sportverkiezingen in 
De Ronde Venen. Michael Woerden 
werd verkozen tot Sportman van 

het jaar en Agnes Hijman tot Sport-
vrouw. Het team van Argon Zon-
dag werd winnaar van de titel Ra-
bobank Sportploeg van het jaar en 
Nico Klessens werd uitgeroepen tot 
Laco Sporttalent van het jaar.

Gedurende het drukbezochte Sport-
gala werd ook de Stimuleringsprijs 
Sport en de Lifetime achievement 
award uitgereikt. De eerste prijs 
werd gewonnen door het G team van 
Argon en de tweede door de oud-
wereldkampioene Fitness Jolanda 
Beuving. Naast de uitreiking van de 
prijzen werd tijdens het Sportgala 
ook gediscussieerd over vrijwilligers 
in de sport, was er een optreden van 
dansschool Nicole en werd terugge-
blikt op het afgelopen sportjaar en 
vooruitgekeken naar wat komend 
jaar te bieden heeft. Doel van het 
Sportgala was de sport en sporters 
in het zonnetje te zetten.

nomineren
Eind vorig jaar konden inwoners 
en verenigingen kandidaten nomi-
neren voor de verschillende sport-
prijzen. Uit die kandidaten heeft een 
jury, onder voorzitterschap van vol-
leybalcoach Avital Selinger, per ca-
tegorie drie namen geselecteerd die 
voor de prijs in aanmerking kwa-
men. Naast Selinger maakten ook 
wethouder Ingrid Lambregts, sport-
consulent Erik Leus en de sport-
redacties van AD Groene Hart en 
Midpoint deel uit van de jury.
Marathonloper Michael Woerden 
won voor het tweede achtereen-
volgende jaar de titel van Sport-
man van het jaar. Hij dankte de prijs 
aan zijn prestaties tijdens de Zil-
veren Turfloop en het NK Veldloop 

voor gemeente-ambtenaren. Beide 
wedstrijden wist hij te winnen. Ook 
eindigde hij als eerste op het Run-
2day-circuit in de regio Utrecht. Ook 
schaatser Tim Balvers en wielren-
ner Dennis Leliveld waren genomi-

G.V.M.’79  eerste turn-
wedstrijd divisie 5,6 en 7 
seizoen 2007/2008
De Ronde Venen - Gymnastiek-
vereniging G.V.M’79, uit Mijdrecht 
kreeg de organisatie van deze eerste 
wedstrijd, in het seizoen 2007/2008, 
toegewezen, door het rayon De 
Vechtstreek.
De wedstrijd werd gehouden in de 
turnhal van GYM XL te Hooglander-
veen.
In de nog donkere ochtend van za-
terdag 26 januari vertrokken diver-
se vrijwilligers, juryleden en de eer-
ste turnsters voor deze dag richting 
Hooglanderveen, om pas ’s avonds 

in het alweer donker geworden 
Mijdrecht terug te keren. Een hele 
lange dag dus.
Er waren op deze dag 4 wedstrijd 
ronden, waarin 10 verschillende ca-
tegorieën uitkwamen.
In ronde 1 en 2 kwamen de catego-
rieën jeugd 11, jeugd 10, senior 8 en 
senior 7 in actie.

Bij jeugd 11, kwamen er 8 turn-
sters voor G.V.M uit, totaal deden 
er 30 turnsters mee in deze cate-
gorie. Amy van Eijk, onze turnster 
uit Kockengen, werd 25ste met een 
puntentotaal van 25.50, op de 23ste 
plaats kwam Melanie Kentrop met 
26.10, plaats 22 was er voor Susan 
de Bruin, het was voor Susan de 
eerste divisie wedstrijd en dit heeft 
zij keurig gedaan met een punten-
totaal van 26.20. Met 28.30 werd Il-
se Meeuwis 14de, de 9de plaats was 
er voor Anouk Jansen met 29.30. En 
dan komen we bij de 4de plaats die 
met 31.80 voor Justine Oudshoorn 
was, de 3de plaats die voor Manoek 
Ottevanger was met een puntento-
taal van 32.35 en de 2de plaats met 
32.80 was die dag voor Rebecca 
Janmaat.

Heel goed
G.V.M had bij jeugd 10 vier deel-
neemsters, in een groep van totaal 
35 turnsters.
Deze meisjes turnde voor het eerst 
een divisie hoger, vorig seizoen 
kwamen zij nog uit in divisie 7 en nu 
voor het eerst in divisie 6 en dit pak-
te heel goed uit.
Suzanne van der Velden behaalde 
met 29.45 punten een 10de plaats, 
op de 4de plaats eindigde Cariena 
Tjujerman met een puntentotaal van 
30.90. Owefa Asafiati kon het niet 

geloven dat zij tweede was gewor-
den, maar het was echt waar, met 
een punten totaal van 31.45 en de 
eerste plaats was voor Mirjam de 
Graaff met een totaal van 31.85 
punten. Een super goed geturnde 
wedstrijd, dames!!!
In de derde wedstrijdronde was het 

de beurt aan de divisie 5 meisjes, 
Safa Asafiati, jeugd 9 en Zoë van der 
Meer, junior 8. Deze meisjes trainen 
veel minder dan we eigenlijk zouden 
willen en ook echt nodig is, maar 
door gebrek aan trainsters is het nu 
even niet anders. Des te groter is 
het respect voor hun prestatie neer-
gezet op deze wedstrijd! Zoë be-
haalde met 27.45 een 12de plaats bij 
de junioren niv.8 en Safa werd met 
een puntentotaal van 31.95  derde 
bij de jeugd niv.9. Dit was echt heel 
knap gedaan dames!

Laatste ronde
In de 4de en tevens laatste wed-
strijd ronde was het de beurt aan de 
meisjes senior 9 en junior 10. Bij de 
senioren deden er 13 turnsters mee. 
Melissa Huisman werd met 26.50 
12de en Vicky de Jong eindigde op 
de 10de plaats met een puntento-
taal van 27.35.

De vier meisjes die uitkwamen voor 
G.V.M bij de junioren 10, streden in 
een groep van 20 turnsters voor de 
ere plaatsen. Op de 15de plaats ein-
digde Sandra Verwei met een pun-
tentotaal van 27.60, een prima pres-
tatie, daar het voor Sandra haar eer-
ste wedstrijd was. De 13de plaats 
met een puntentotaal van 28.10 
was er voor Tamara Jongerling. De 
9de plaats was voor Kelly Ultee met 
29.35 en de eerste plaats ging met 
een ruim punten verschil, 1.10 op de 
nummer 2,  naar Cynthia Pauw, zij 
behaalde 32.20 punten!!!
Het was een lange dag, maar met 
prachtige resultaten en een gezel-
lige, sportieve sfeer.

Hierbij bedankt G.V.M’79 alle men-
sen die deze dag hebben geholpen, 
zodat 218 turnsters hun wedstrijd 
konden turnen.      

Atalante dames nemen 
winst mee naar huis
Regio - In een gedurfde opstelling 
begonnen de dames 1 van Atalante 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame tegen het 
laag geklasseerde Omniworld uit 
Almere. 
De uitwedstrijd werd redelijk mak-
kelijk gewonnen maar toch wer-
den niet alle punten naar Vinkeveen 
mee teruggenomen. Aangezien de 
dames op dit moment bezig zijn met 
een goede reeks, was de hoop voor 
de wedstrijd uitgesproken om een 
keer alle 5 de punten in Vinkeveen  
te behouden.

Zoals dus al gemeld begon coach 
Sjaak Immerzeel met een verras-
sende opstelling. 
Vorige week werd het hoog geklas-
seerde Forza verslagen met enthou-
siasme en het beste volleybal dit 
seizoen vertoond. Veel werd toen 
gebruik gemaakt van de routine en 
kracht gebracht door Irma Schouten 
en Janine Konemann. Deze week 
werd echter gekozen voor de jonge 
onbevangenheid. 
Spelverdeelster Laura Kuijl en 
de jonge buiten aanvalster Lotte 
Scheurs kregen de kans om hun 
kunsten te vertonen. 

De eerste set werd zenuwachtig be-
gonnen. De vaste lijnen waren een 
beetje zoek en Omniworld kon goed 
bijblijven. En goede service druk le-
verde het broodnodige gaatje met 
de eveneens jonge ploeg uit Alme-
re. 

De voorsprong zorgde ervoor dat de 
spanning van de Vinkeveense da-
mes afviel en deze begonnen en-
thousiast  te volleyballen. Met rui-
me voorsprong werd de eerste set 
afgesloten. 
De tweede set werd begonnen zo-
als de eerste was geëindigd. Met 
enthousiasme en teamspirit werd 
de ploeg uit Almere totaal overbluft. 
Vooral op de slim geplaatste aanval-
len moesten de Omniworld dames 
het antwoord schuldig blijven. Maar 
ook de service was goed verzorgd 
en zo liepen de dames snel uit en 
kwam de set winst geen moment in 
gevaar.

Op stoom
De derde set waren de Atalante da-
mes op stoom. De verwerking van 
de eerste service maakte dat Om-
niworld op voorsprong kwam maar 
deze werd snel teniet gemaakt. Er 

werd hard geknokt voor elke bal 
en ondanks de hard geslagen bal-
len van de Almerense dames werd 
er bijna geen bal direct gescoord. 
De vinkeveense dames miste wat 
slagkracht in vergelijking met hun 
tegenstander maar dat werd ruim-
schoots gecompenseerd door de 
goede spelverdeling en de slim-
me aanvallen. Vooral de buitenkant 
scoorde veelvuldig met mooie af-
wisselende aanvallen. Dit resulteer-
de dan ook in een zeer groot ver-
schil 25-11

De vierde set werd weer begon-
nen met dezelfde basisopstelling. 
Er werd weer een gat geslagen 
door een goede service aan Alme-
rense kant. Maar in tegenstelling 
tot de eerdere sets kwamen de da-
mes uit Vinkeveen niet meer in hun 
spel. Halverwege de set werden Ir-
ma Schouten en Janine Konemann 
gebracht om het tij te keren. De spi-
rit kwam weer in het team. Een goe-
de service serie van Irma Schou-
ten bracht het team bijna op gelijke 
hoogte. Helaas kwam het allemaal 
te laat en werd de wedstrijd afge-
sloten met een verlies in de laatste 
set 26-28. 
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Rondeveense turners doen 
het weer prima
Regio - Zaterdag 26 januari werd 
de districtsfinale turnen gehouden 
in Beverwijk. Turnvereniging VEP 
had zich met acht turners geplaatst 
voor deze finale. 
Zij wisten zich goed staande te hou-
den tussen het zeer hoge niveau, 
maar door fouten wisten de kans-
hebbers zich niet op het ereschavot 
te turnen. Geen van de turners lukte 
het om een medaille mee naar huis 
te nemen.
In de eerste ronde waren er grote 

kansen voor de zevenjarige Luc Ver-
wijs uit Wilnis (Benjamin Talentendi-
visie) en de achtjarige Kees van den 
Brand uit Mijdrecht (Instap Tweede 
Divisie). 
Luc maakte voor het eerst een goe-
de salto van de rekstok, maar liet 
helaas mindere oefeningen zien aan 
de vloer en sprong. 

Met een puntentotaal van 93,20 
punten behaalde hij een vijfde 
plaats. Kees liet mooie sprongen 

zien en was een van de besten met 
een score van 18,65 punten. Een 
minder optreden aan de brug, waar 
zijn handstanden niet goed uit de 
verf kwamen hield hem van het po-
dium af. Uiteindelijk werd hij veer-
tiende. In dezelfde ronde turnden 
ook Casper de Visser, Benjamin La-
kerveld en Thomas Vliem in de cate-
gorie Pupillen Derde Divisie.  

Het niveau was heel hoog vandaag, 
maar desondanks behaalden zij res-
pectievelijk een zevende, tiende en 
veertiende plaats. Benjamin was 
zelfs de beste van de dag op sprong 
met een score van 19 punten en Ca-
sper was de beste van de groep op 
voltige met een score van 17,90 pun-
ten. Thomas turnde voor het eerst 
een moeilijke salto van het rek met 
een goede landing.

Kanshebbers
In de tweede wedstrijdronde kwa-
men wederom twee kanshebbers, 
Daniel Dijkhuizen en Timo de Rij-
ter, aan bod in de categorie Junior I 
Vierde Divisie. Daniel liep een bles-
sure op bij zijn vloeroefening en kon 
daardoor niet optimaal zijn wed-
strijd vervolgen. 

Hij werd uiteindelijk vijfde met een 
puntentotaal van 59,95 punten. Ti-
mo ging bij het eerste toestel di-
rect de mist in. Zijn afsprong aan 
de brug mislukte. Hierdoor waren 
zijn kansen op eremetaal verkeken. 
Desondanks was hij de beste op de 
onderdelen vloer, sprong en ringen. 
Op het onderdeel sprong liet hij 

Veenlandturnsters Inge en 
Kimberley in de prijzen!
De Ronde Venen - Op zaterdag 
26 januari was de eerste wedstrijd 
van het seizoen. De wedstrijden zijn 
dit jaar gesplitst in wedstrijden met 
keuze oefenstof en wedstrijden met 

verplichte oefenstof. Het was nu de 
beurt aan de keuze oefenstof en 
voor veenland deden in de eerste 
ronde mee : Judith Damen, Mandy 
van Galen, Debora Meyers, Melis-
sa van Wijngaarden, Mieke van Zijl 
Tanja Kamp en Wies van Beek. He-

laas door een blessure moest Lotte 
Koning aan de kant blijven. Op de 
sprong had bijna iedereen een rede-
lijke tot mooie overslag. Helaas lukte 
het bij Tanja niet ze durfde niet ter-

wijl ze het wel kan want met insprin-
gen ging het goed maar volgende 
keer beter. Wies werd beloond voor 
het harde trainen want haar over-
slag zag er prima uit. Op brug liet 
iedereen tot onze verbazing uitste-
kende oefeningen zien,want op de 

training donderdag lukte het alle-
maal niet zo. Judith turnde zelfs het 
een na hoogste cijfer. Op de balk ge-
beurde er geen rare dingen en wer-
den er redelijk strakke oefeningen 
geturnd.  Op de vloer waren er hier 
en daar een paar turnsters die niet 
goed meer wisten welke kant ze op 
moesten maar gelukkig had de jury 
niets door en werden er goede sco-
res behaald. Bij deze Jeugd catego-
rie zijn er zoveel deelnemers dat het 
niet in een ronde past dus er werd 
een tussenstand bekent gemaakt. 
Het bleek dat Mandy op de derde 
plaats stond en Judith op de eerste. 
Het werd een ronde nagelbijten en 
bibberen en zelfs een moeder kon 
de spanning niet meer aan en be-
gon met water te gooien. Helaas tij-
dens de prijsuitreiking bleek dat Ju-
dith uitstekend 5de was geworden 
en Mandy 7de gevolgd door Debora 
en Melissa op plaats 8 en 9. Mieke 
werd 15de en Wies 27ste en Tanja 
33ste.

Salto’s
In de tweede ronde de Senioren 
Kimberley Schaaphuizen, Joyce van 
de Zon, Sabine van Egmond en Ste-
fanie Hesselink.
Ze begonnen uitstekend op vloer 
met mooie salto’s voor en achter-
over. Op naar sprong. Helaas voor 
Stefanie blijft de pegasus een pro-
bleem met inturnen een mooie over-
slag met plank maar op de wedstrijd 
helaas lukte het toch net niet. Ze 
kwam raar terecht en staakte de 
wedstrijd. Kimberley sprong zich 
naar het hoogste cijfer. En toen die 

rot brug hij was heel ruw  en de een 
na de ander viel eraf  dus gauw ver-
geten en op naar de balk. Ook hier 
liet Kimberley de hoogste score no-
teren en ook Joyce draaide een keu-
rige oefening. 

Helaas bij het inturnen bij de af-
sprong overstrekte Sabine haar 
knie en het was gelijk einde oefe-
ning. Hierdoor eindigde Sabine op 
de laatste plaats. Joyce werd keurig 
7de en Kimberley mocht op het po-
dium op nummertje 2 plaatsnemen.

Weigeringen
In de derde ronde bij senioren nivo 
10 deden Mariska Rijkmans en Lydia 
van Strien voor Veenland mee. Ook 
hun hadden hard getraind voor de 
sprong . Helaas voor Lydia we we-
ten dat ze het kan maar ook nu weer 
twee weigeringen. Mariska sprong 
wel een keurige overslag ondanks 
een blessure aan haar arm. 
Helaas op de brug speelde deze 
blessure haar wel parten en kon ze 
geen hele oefening draaien. Op vloer 
lieten ze allebei een goede oefening 
zien en ook op balk geen grote fou-

ten.  Mariska werd 4de en Lydia 
6de. Al laat in de middag mocht In-
ge Nagtegaal haar wedstrijd turnen. 
Op vloer liet ze een prachtige salto 
voorover zien en ze haalde dan ook 
een score die ze al een tijd niet had 
gehaald een 8.00. Ook de sprong en 
de brug gingen perfect. 

Op naar de balk alles ging goed en 
toen dacht Inge zal de jury de spron-
gen goed gezien hebben nou ja laat 
ik het nog maar een keer doen voor 
dat ik me afsprong doe, maar goed 
met een keurige salto af werd Inge 
tot haar eigen verbazing derde.

Het was een hele lange dag, maar 
we zijn trots op de prestaties. We 
gaan hard aan de slag om de klei-
ne foutjes er nog uit te halen en in 
maart er weer helemaal klaar voor 
te zijn.

zelfs als enige de moeilijke tsukaha-
ra techniek zien. Timo werd vierde 
met 60,00 punten. 
In de derde ronde turnde de kampi-
oen van vorig jaar Nick Reijmerink in 
de categorie Junioren II Derde Divi-
sie. Nick verkeek zijn kansen direct 
op het eerste toestel door de mist in 
te gaan op het paard voltige. Goede 
optredens aan alle andere toestel-
len mochten helaas niet baten. Op 

rek  en vloer noteerde hij zelfs nog 
de één na hoogste score. Uiteinde-
lijk was zijn puntentotaal voldoende 
voor een zesde plaats. Op 16 maart 
worden in Langedijk de toestelfina-
les gehouden. 

De turners hebben dan wederom 
een kans om medailles mee naar 
huis te nemen op hun favoriete toe-
stellen.

CSW dames verzuimen te 
winnen in Zeeland
Wilnis - Het eerste dameselftal van 
CSW had zaterdag voldoende mo-
gelijkheden om de eerste compe-
titiewedstrijd van dit kalenderjaar 
winnend af te sluiten. Na een uit-
stekend eerste halve uur met prima 
voetbal had de formatie van Kors 
Pennin een overtuigende en ver-
diende 0-2 voorsprong genomen. 
Daarna werd het allemaal wat min-
der, al bleef CSW wel het beste van 
het spel houden. 

Toch zou het de Wilnisse ploeg nog 
lelijk opbreken, dat de voorsprong 
niet werd uitgebouwd. Via twee do-
de spelmomenten kwam Smerdiek 
toch nog langszij en moest CSW 
met slechts een schamel puntje 
naar huis terug. 

Vanaf de aftrap maakte de Wilnisse 
ploeg haar bedoelingen al snel dui-
delijk. De ene na de andere aanval 
rolde op het doel van de thuisclub 
af. Centrumspits Nelleke Vrielink 

brak eerst op rechts door, zonder 
dat haar voorzet ergens toe leidde. 
Onmiddellijk daarna gebeurde dat 
over rechts en nu beoordeelde aan-
voerster Saskia Vis haar voorzet op 
waarde en zo zorgde zij  na ander-
halve minuut al voor een 0-1 voor-
sprong. 

Speldenprik
Het eenrichtingsverkeer hield aan, 
maar pogingen van Nelleke Vrielink, 
Diana Koenen en Linda van Beek 
troffen geen doel. De thuisclub 
deelde na zo’n 10 minuten de eerste 
speldenprik uit, maar de bal beland-
de in het zijnet. In de 16-de minuut 
schaarde Nelleke Vrielink zich op 
rechts vrij en nu was het Linda Los, 
die uit de voorzet keurig raak kopte. 
De 0-2 voorsprong bracht CSW niet 
de nodige rust. De slordigheid sloop 
er een beetje in en het leek wel, 
of CSW dacht de buit al binnen te 
hebben. Na een handsbal van Dia-
na Koenen binnen de 16 verkleinde 

Smerdiek na een half uur de achter-
stand op 1-2. CSW haalde het aan-
vangsniveau niet meer terug, al was 
Linda Los met een omhaal na een 
voorzet van Saskia Vis dicht bij de 
1-3. De lat stond een treffer in de 
weg.

Na de hervatting bleef CSW on-
danks de sterke tegenwind toch 
de meest aanvallende ploeg, maar 
de spirit van de eerste helft kwam 
niet meer terug. Jessica Könst kreeg 
een mooie kans na een vlotte aan-
val, maar mikte naast. Kansrijke vrije 
trappen van Linda van Beek, Sas-
kia Vius en Nelleke Vrielink lever-
den niets op, maar de thuisclub was 
fortuinlijker in de afwerking. CSW 
keepster Isabella Koenen liet zich 
door een vrije trap van een meter of 
30 verrassen, zodat CSW met de 2-
2 eindstand en een katterig gevoel 
naar huis moest.
Zaterdag komt titelkandidaat ’t Zand 
naar Wilnis.

Puntje te kort voor Vinken
tegen Bolnes
Vinkeveen - Men sprak in de wan-
delgangen al van een degradatiedu-
el; Vinken tegen Bolnes uit Ridder-
kerk. Een belangrijk duel want bei-
de ploegen hebben de punten hard 
nodig. 
Bij winst komt Vinken weer op ge-
lijke hoogte met Bolnes, bij verlies 
wordt het gat wel erg groot. Vorige 
week behaalde het eerste een knap 
punt tegen koploper HKC, dus met 
vertrouwen gaan we de wedstrijd 
in. 

Bolnes begint goed met de drie eer-
ste doelpunten van de wedstrijd. 
Pas na tien minuten maakt Vinken 
haar eerste doelpunt met een straf-
worp van Arjan Kroon, 1-3. Aan-
voerder Arjan Kroon speelt met An-
gela Sloesarwij, 

Peter Koeleman en Susanne de Wit 
in het vak. Veel tijd om nog een Vin-
ken doelpunt te scoren krijgen ze 

niet, want ook Bolnes krijgt een 
strafworp en mist deze niet, 1-4. Pe-
ter Kooijman scoort als eerste uit 
het andere vak, een afstandsschot, 
2-4. Samen met Mariska Meulstee, 
Pascal Kroon en de invallende Hele-
ne Kroon staat hij in het eerste aan-
valsvak. Het Vinkenteam gespon-
sord door Fortis Bank heeft moeite 
om te scoren. Er zijn meerdere aan-
vallen nodig om tot een doelpuntje 
te komen. 

Bij Bolnes daarentegen lijkt het heel 
gemakkelijk te komen, ze scoort di-
rect 2-5. Arjan Kroon benut een 
mooie vrije bal, maar dan neemt 
Bolnes het direct over met twee 
keer scoren. De stand is dan 3-7. 
Susanne scoort het vierde doelpunt 
voor De Vinken.

 Met nog zeven minuten spelen in 
de eerste helft lijkt het wel of de 
korf is dicht gemetseld. Alle ballen 

gaan net langs of stuiteren er weer 
uit, het zit Vinken niet mee. Bolnes 
scoort nog twee keer voor de rust, 
zodat de teams met 4-9 de rust in 
gaan. 

Langzaam
Vijf doelpunten verschil is veel maar 
overbrugbaar. Helaas begint de 
tweede helft niet goed voor De Vin-
ken door een strafworp tegen, 4-10. 
Bij de stand van 5-11 en nog bijna 
20 minuten spelen, komt de Vinken-
trein eindelijk goed op gang. Bolnes 
scoort niet meer in de wedstrijd. En 
het Fortis Bank team lijkt eindelijk te 
weten hoe ze moet scoren. 

Echt gemakkelijk gaat het nog niet, 
maar Vinken is degene die doorzet. 
Helaas is zes doelpunten verschil te 
veel om in korte tijd weg te werken. 
Hoewel in de laatste minuut haalt 
Vinken nog wel een leuke stunt 
uit door twee keer te scoren en de 
stand uit te laten komen op 10-11. 
Een knappe prestatie in de laat-
ste minuten. Nog zes wedstrijden 
te gaan voor Vinken die er nu hard 
aan moet gaan trekken om degra-
datie te voorkomen.
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Ron Olsthoorn match-
winnaar bij Legmeervogels
Uithoorn - Lang zag het er naar uit 
dat het duel Legmeervogels – RKAV 
zou eindige zoals het duel was be-
gonnen;0-0. Maar in de 81ste mi-
nuut een verre inworp van Stefan 
van Pierre verraste de verdedigers 
van RKAV volkomen, iedereen tas-
te mis behalve de vrijstaande Ron 
Olsthoorn die vervolgens rustig, 
maar snoeihard de bal tegen de ny-
lon schoot en Legmeervogels op 
een 1-0 voorsprong bracht. Deze 
treffer blijkt dan na ruim 90 minu-
ten voetbal goed voor de overwin-
ning en ook drie punten voor Leg-
meervogels. Een goede start dus in 
de eerste wedstrijd na de winterstop 
en een goed begin van de strijd om 
het derde periodekampioenschap.

Eerste  helft 
Met een klein beetje meer geluk 
had Bart v.d.Tol Legmeervogels al 
in de 3e minuut op voorsprong kun-
nen brengen. Bob Uitermarkt levert 
een pass op maat af aan Bart v.d. 
Tol die goed was weggelopen uit 
de rug van een RKAV verdediger 
maar de inzet van Bart v.d.Tol werd 
gestuit door de paal. Dit was zoals 
later blijkt het hoogtepunt van de 
eerste 45 minuten. Zowel doelman 
Van Halm van RKAV als Joost Mes-
land van Legmeervogels hebben in 
deze eerste 45 minuten niet veel te 
doen gehad. Dat weinige werk dat 
de beide doelverdedigers moesten 
verrichten deden zij bekwaam. Leg-
meervogels heeft gedurende het 
eerste kwartier wel een licht veld-
overwicht maar werd daarbij niet 
echt gevaarlijk. Na deze 15 minuten 
namen de gasten het initiatief over 
en werd de verdediging van Leg-
meervogels wat onder druk gezet. 
Maar Sander Boshuizen, Stefan van 
Grieken, Barry Muller en Ron Olst-
hoorn gaven geen krimp en kon-
den uiteindelijk makkelijk overeind 
blijven. RKAV wist geen moment, in 
de eerste 45 minuten, de indruk te 
wekken dat men naar Legmeervo-
gels was toegekomen om daar eens 
een overwinning te pakken. Ook 
Legmeervogels/UBA weet in deze 
eerst helft geen 100 procent kansen 
te creëren waardoor de rust dan ook 
ingaat met een brilstand op het sco-
rebord.

Tweede helft 
Wat beide trainers in de rust tegen 
de spelers hebben gezegd zal wel 
een raadsel blijven maar er werd 
nu wat meer strijd geleverd waar-
door het ook aantrekkelijker werd 
om naar deze, naar wat men dan 
noemt een streekderby, te kijken. En 
wat ook leuk was voor het talrijk op-
gekomen publiek het werd zo nu en 
dan nog echt spannend ook. Beide 
keepers moesten nu wel handelend 
optreden. Met veel belangrijke red-
dingen behoedden zij telkens hun 
elftal voor een achterstand.  Het du-
el werd ook wat feller wat dan weer 

resulteerde in een aantal gele kaar-
ten. De eerste gele kaart was voor 
Bob Uitermarkt toen hij wel wat al te 
enthousiast het duel aanging. Dit le-
verde hem niet alleen een gele kaart 
op maar ook een blessure waar-
door hij al binnen 5 minuten in de 
tweede helft het veld moet verlaten. 
Zijn plaats wordt ingenomen door 
de wat meer aanvallend ingestelde 
Mels Bos. Deze Mels Bos was in de 
66ste minuut dicht bij de openings-
treffer toen hij van dichtbij weet in 
te schieten maar met een uitsteken-
de reflex weet van Halm een treffer 
te voorkomen. Eerder al moest Van 
Halm zijn kunnen vertonen op inzet-
ten van Robin Oussoren en Stefan 
van Pierre. Ook aan de ander kant 
moet Joost Mesland gestrekt naar 
de rechter bovenhoek om een inzet 
van RKAV-er Spring in ’t Veld uit het 
doel te ranselen. Het zou op dat mo-
ment tegen de verhouding zijn als 
RKAV op voorsprong was gekomen. 
Bijna iedereen had zich eigenlijk al 
neergelegd dat dit duel tussen de 
nummer 5 van de ranglijst Legmeer-
vogels/UBA en de nummer 9 RKAV 
zou eindigen in een 0-0. Niet Ron 
Olsthoorn die uitstekend anticipeer-
de op de verre inworp van Stefan van 
Pierre. Verdedigers van RKAV lieten 
de een na de ander de bal aan zich 
voorbij gaan. RKAV verrast door de 
verre inworp? Om antwoord te krij-
gen op deze vraag kon Ron Olst-
hoorn niet wachten en schoot de 
bal fraai achter de volkomen kans-
loze Van Halm. 1-0 voor Legmeer-
vogels. Wat de gasten vervolgens 
ook probeerde verder als een ver-
dwaald schot over of naast het doel 
van Joost Mesland weet men niet te 
komen. Of de overwinning verdiend 
was?  Maar nog altijd beter een mo-
gelijk niet verdiende overwinning, 
als helemaal geen overwinning. De-
ze overwinning geeft de spelers van 
Legmeervogels mogelijk nog meer 
vertrouwen om de rest van de com-
petitie optimaal te presteren. Aan-
staande zondag wacht dan weer 
een thuiswedstrijd. Op bezoek komt 
Concordia uit Hillegom. Dit duel op 
sportpark Randhoorn begint om 
14.00 uur en is nog een duel uit de 
tweede periode.

Trainerswissel  
De huidige trainer van Legmeervo-
gels Adrie Tap en het bestuur van 
Legmeervogels hebben besloten 
om aan het eind van dit seizoen uit 
elkaar te gaan. Adrie Tap heeft in-
middels een nieuwe club gevonden, 
het is geworden zondag 2e klasser 
Hoofdddorp. 

Legmeervogels heeft voor het sei-
zoen 2008 – 2009 ook al een nieu-
we trainer gecontracteerd. Het is 
geworden Hans Bergsma. Bergsma 
was al eerder actief bij Legmeervo-
gels zowel bij de zaterdag als bij de 
zondagselectie. 

Uhlsport Keepers Challenge 
bij VV Legmeervogels 
Uithoorn - Op woensdagmiddag 5 
maart a.s is van 14.00 tot 20.30 uur 
de Uhlsport Challenge Tour voor 
de tweede keer op rij te gast bij VV 
Legmeervogels. Deze dag wordt ge-
organiseerd voor keepers vanaf  8 
jaar. Tijdens deze unieke keepers-
dag worden de keepers getraind 
door ervaren en gediplomeerde trai-
ners o.l.v. Maarten Arts, de keepers-
trainer van FC Utrecht. 

In Duitsland is de Challenge een 
groot succes, met meer dan 1500 
deelnemers bij 12 Bundesliga-clubs. 
In Nederland wordt de Challenge 
voor het tweede achtereenvolgende 
jaar op gehouden. Dit jaar zelfs op 8 
locaties door heel Nederland. Naast 
Uithoorn, ook nog in Oosterhout, 
Sneek, Zeist (alleen voor meisjes), 
Tiel, Utrecht, Zwolle en Maastricht.

Na de maaltijd, geeft Maarten Arts 
een demonstratietraining met Mai-
kel Aerts en Kenneth Vermeer, de 
keepers van Willem II! Aerts is een 
ervaren keeper die o.a. bij PSV, FC 
Den Bosch en Feyenoord gespeeld 
heeft. Vermeer gaat dit jaar als kee-
per van het Olympisch Elftal naar de 
Olympische spelen. Hij werd Euro-
pees kampioen met Jong Oranje. 
Aerts en Vermeer zullen daarna in 
de groepen gaan, om de deelne-

Maikel Aerts (Willem II)

mers van nuttige tips te voorzien. 
Uiteraard gaan de keepers ook met 
Maikel en Kenneth op de foto en 
ontvangen ze als herinnering een 
deelnamecertificaat met daarop de 
handtekening van de topkeepers.
Aan het einde van de dag staan kee-
perswedstrijden op het programma, 
waarin voor de dagwinnaars leuke 
prijzen te winnen zijn. Aan het ein-
de van de Challenge Tour, krijgen 
de overallwinnaars per leeftijdsca-
tegorie zelfs een gratis plaats in het 
Uhslport-keeperskamp aangebo-
den!

Alle keepers en keepsters vanaf 8 
jaar, kunnen zich direct aanmelden 
bij de Challenge organisatie o.l.v. 
Sierd van de Berg, de keeperstrai-
ner van FC Zwolle. Inschrijven kan 
via www.progoal.nl of www.leg-
meervogels.nl. Hier is het inschrijf-
formulier te downloaden waar ook 
het volledige programma op staat! 
Meer informatie en alle ervaringen 
van de keepers zijn te volgen via ht-
tp://lmv-keepers.hyves.nl/ 
Deelname aan de Challenge dagen 
kost slechts e 25,00. Dit is inclusief 
maaltijd en certificaat én een uniek 
Challenge voetbalshirt t.w.v. e 35,00. 
Aan de dag kunnen maximaal 90 
deelnemers meedoen, reageer dus 
snel want vol is vol!

 Kenneth Vermeer (Willem II)

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - De laatste avond van 
de eerste competitie werd Ben ten 
Den 1e. met 5166 punten, 2e. Frans 
Bierstekers met 5016 punten, 3e. 
Martien de Kuijer met 4972 punten, 
4e. Rob van Achterbergh met 4837 
punten, 5e. Ferry Verbraak met 4775 
punten. De aanmoediging prijs was 
voor Elly Degenaars.

Na een spannend verloop van de 
competitie is deze gewonnen door 
Rob van Achterbergh met 49504 
punten,tweede Theo Kranendonk 

met 48660 punten,derde Martien 
de Kuijer met 48394 punten, vierde 
Frans Bierstekers met 48364 pun-
ten, en vijfde Bep Schakenbos met 
48069 punten. 
De Marsenprijs was voor Theo Kra-
nendonk.

Dinsdag begint weer een nieuwe 
competitie, deze is 14 avonden.Er 
kunnen nog enkele spelers mee-
spelen, als U interesse heeft kom 
dan dinsdagavond naar het Meertje.
de aanvang is 20.00 uur.

Winst Unitas op directe 
concurrent Allides
De Ronde Venen - De mannen van 
Unitas/Schadenet kregen de heren 
van Allides H3 op bezoek. De gas-
ten uit Haarlem stonden op de vier-
de plaats en na de afgelopen twee 
nederlagen van de Mijdrechtena-
ren tegen de nummers 1 en 2 uit de 
competitie was dit de derde topper 
op rij. Wel was het zaak weer eens 
een winstpartij te pakken om niet te 
ver achterop de kopposities te raken 
en zo gelijk ook de derde positie op 
de ranglijst te verdedigen.
De basisopstelling week iets af van 
de ‘standaard’ opstelling. Doorgaans 
begint Robert van der Meer als ‘dia-
gonaal speler’, maar deze keer werd 
gekozen om Joost Woerden op deze 
positie in te zetten. Door zijn lengte 
hoopt Unitas/Schadenet meer ren-
dement uit deze positie te krijgen.
Verder werd gestart met Jeroen 
Kraakman als vaste spelverdeler, 
John van Schepppingen en Maar-
ten Meulemans als hoofdaanvallers 
en Johan Samson en Ruud Stark als 
middenaanvallers.
Opvallend bij Allides was dat één 
speler als libero - dit is een gespeci-
aliseerde verdediger - werd ingezet. 
Dit is één van de weinige teams in 
deze competitie die deze optie ge-
bruiken.

Op dreef
Unitas opende de wedstrijd en al 
na de eerste punten bleken de 
Mijdrechtenaren goed op dreef 
te zijn. Tijdens de opslagbeurt van 
Joost Woerden werd Allides direct al 
gedwongen om bij 10-3 een time-
out te nemen. Een echt effect had 
deze onderbreking niet. Aanval-
lend en verdedigend speelde Uni-
tas/Schadenet prima en vergroot-
te de voorsprong zelfs tot 10 pun-
ten (13-3). Hierna kreeg Allides iets 
meer grip op de wedstrijd. Zo goed 
zelfs dat ze vanaf de stand 19-8 er 
maar liefst 9 punten op rij konden 
scoren. De Mijdrechtenaren had 
in deze fase geen controle over de 
service pass en de aanvallen. Er ont-
stond zelfs een lichte paniek toen 
de opgebouwde voorsprong als 
sneeuw voor de zon verdween. Na 
de tweede time-out (bij 19-17) werd 
de negatieve spiraal onderbroken 
en keerde de kansen pas weer. Tot 
het einde van de set bleef Unitas/
Schadenet op voorsprong en won 
dan toch uiteindelijk de eerste set 
met 25-21.
Het rendement van de ‘diagonaal’ 
positie door Joost viel in goede 

aarde De opstelling voor de twee-
de set bleef dan ook ongewijzigd. 
In deze tweede set opende Allides 
weliswaar de score. Snel nam Uni-
tas/Schadenet echter weer het ini-
tiatief over. Het niveau was goed 
en de aanvallen waren meer geva-
rieerd. Ook in verdedigend opzicht 
had Unitas/Schadenet zijn zaakjes 
op orde. Uiteindelijk won Unitas ook 
de tweede set met 25-17.

Derde set
In de derde set kwam Ricardo An-
gulo Velez in de plaats van spelver-
deler Jeroen Kraakman. Ook zal hij 
in de volgende wedstrijd als spelver-
deler optreden. Met de wisseling in 
deze wedstrijd was het de bedoeling 
dat de spelers op elkaar ingespeeld 
raken en men minder afhankelijk is 
van de ene vaste spelverdeler. In de 
beginfase gaat het tot de stand 5-
3 vrij goed. Hierna werden er een 
aantal onnodige fouten gemaakt in 
de passing en afwerking. Gelukkig 
voor de Mijdrechtenaren duurde dat 
niet te lang. Bij de stand 6-7 werd 
de vorm weer gevonden en scoor-
de Unitas/Schadenet maar liefst 8 
punten op rij. Een wissel en time-out 
aan de zijde van Allides mocht niet 
meer baten. Tot het einde toe bleven 
de Mijdrechtenaren geconcentreerd 
spelen en wonnen uiteindelijk met 
maar liefst 25-14.
De opstelling met spelverdeler An-
gulo bleef hij ook in de vierde set ge-
handhaafd. In deze laatste set kwam 
Robert van der Meer op een nieu-
we positie als buitenaanvaller in de 
plaats van John van Scheppingen. 
Helaas verliep de laatste set niet zo-
als gehoopt. Allides kwam op voor-
sprong en gaf deze niet uit handen. 
Unitas/Schadenet bleef tegen een 
achterstand aan kijken, maar het 
was niet allemaal kommer en kwel 
bij de Mijdrechtenaren. Ook waren 
er weer mooie aanvallende en ver-
dedigende momenten. Maar Uni-
tas/Schadenet kon door het eigen 
onrustige spelbeeld niet het ver-
schil maken. Via time-outs bij 7-11 
en 13-17 was het uiteindelijk Allides 
die de set met 20-25 naar zich toe 
kon trekken. Met deze 3-1 zege op 
de naaste concurrent staan Unitas/
Schadenet steviger op de 3e plaats. 
Wel is het qua koppositie afhanke-
lijk van extra puntverlies van de bei-
de koplopers. De volgende wedstrijd 
is op vrijdag 1 februari om 21.15 uur 
in De Sporthoeve te Badhoevedorp 
tegen Kombijsport H1.

ADV koploper tegen wil 
en dank
Uithoorn - Het Amstellandse ADV 
is afgelopen zaterdag onverwachts 
koploper geworden. Zelf werd de 
verre uitwedstrijd in en tegen Mid-
delburg geflatteerd met 8-12 ge-
wonnen; tegelijkertijd ging koploper 
Zaanstreek met 9-11 onderuit tegen 
ADG. Met nog twee ronden te gaan 
is nog alles mogelijk. Nummers 3 t/
m 5 staan slechts op twee punten.

Een vroegertje was het afgelopen 
zaterdag voor de dammers van Am-
stelland (Amstelveen en omstreken). 
Om 12.00 uur aantreden in Middel-
burg. Sommigen vertrokken om 8.30 
uur en kwamen door files nog te laat 
voor de openingsspeech, maar ge-
lukkig niet voor de partij. Zo erg als 
ruim tien jaar geleden tegen PWG 
’s Gravenpolder (waar men 5 minu-
ten voor 13.00 uur pas de speello-
katie betrad; zes minuten later en 
men had de partijen verloren) was 
het dus niet. 

Desalniettemin leek de grote reisaf-
stand de ADV-ers parten te spelen. 
Topscoorders als Gert van Willigen 
en Krijn ter Braake verrasten vriend 
en mogelijk ook vijand door rond de 
twintigste zet een schijf achter te 
komen. 
De een nog knulliger dan de an-
der. Van Willigen overzag een wel 
heel simpele ‘1 geven 2 slaan’; ter-
wijl Krijn in een forcing trapte die 
zo uit het boekje ‘Damboek voor 
beginners’ leek te komen. De uit-
slagen boden gelukkig een geheel 
andere kijk op de gang van zaken. 
ADV startte met een 0-6 voorsprong 
door combinatieve zeges van Wiebo 
en Jan Pieter Drost en een klokover-
winning van Ton van Tulder (na een 
partij waarin hij steeds beter stond). 

Zeker van de winst waren de Am-
stellanders daarmee niet, want naast 
twee zekere nederlagen stonden 
ook mindere standen van de num-
mers 3 en 4 op ADV’s topscoorders-
lijst Paul Lohuis en Thijmen Stobbe 
en ook Bob Out stond licht onder 
druk. Over Auke Godthelp en Kenny 
Kroon maakte niemand zich zorgen; 
die stonden gewoon tot beter. 

remise
Hoe anders zou het lopen. Bob 

Out hield zijn stand netjes remise; 
maar Auke Godthelp verloor onder 
de druk van tijdnood. Paul Lohuis 
hield gelukkig ook zijn verdediging 
op orde en Krijn ter Braake maakte 
met een schijf minder toch vrij pro-
bleemloos remise: 5-9. Daarop zag 
Kenny Kroon van verdere winstpo-
gingen af. In een ernstig uitgedunde 
stand was van zijn optisch voordeel 
niets meer over en hij behaalde het 
10e punt voor Amstelland. Thijmen 
Stobbe hield met zijn dam en twee 
schijven zes schijven in bedwang 
voor remise, waarna ook Gert van 
Willigen zijn schijfachterstand in re-
mise wist om te zetten: 8-12.

Stand aan kop met nog twee ron-
den te gaan 
1) Amstelland 9-14
2) Zaanstreek 9-13
3-5) VAD, ADG, Samen Sterk 9-12

Nummer 1 promoveert direct; num-
mers 2 en 3 spelen promotiewed-
strijden.

Uitslagen aan de borden van Mid-
delburg – ADV (8-12)
1 P Allaart (1172)   
- Thijmen Stobbe (1163)  1-1 (9) 
2 P Schunselaar (1180) - Wiebo 
Drost (1267)  0-2 (1) 
3 B Goedhart (1206)   
- Auke Godthelp (1139)  2-0 (5) 
4 A Kammeraat (1159)  - Jan Pieter 
Drost (1268)  0-2 (2) 
5 J de Jonge (1143)   
- Krijn ter Braake (1318)  1-1 (7) 
6 W Koppejan (1087)  - Paul Lohuis 
(1125)   
1-1 (6) 
7 E Wiskerke (1065)   
- Gert van Willigen (1222)  1-1 (10) 
8 A Trapman (1051)   
- Bob Out (953)   
1-1 (4) 
9 P Nieuwenhuijzen (1047)  - Kenny 
Kroon (1147)  1-1 (8) 
10 F Blaas (978)   
- Ton van Tulder (857)  0-2 (3)

Zaterdag 9 februari speelt ADV 
thuis in het Go-centrum (Schok-
land 14) tegen het in degradatiege-
vaar verkerende DOS. Op zaterdag 
23 februari de laatste ronde uit te-
gen Westlandse DamCombinatie in 
De Lier.

Gratis schaatsles bij SV 
Amstelland
Regio - Op het vroege KNSB-uur 
van de zaterdag traint een groep 
senioren van de Schaatsvereniging 
Amstelland van 07.00 – 08.15 uur op 
de Jaap Edenbaan in Amsterdam. 
Naast de gezellige sfeer ligt de na-
druk bij deze training op de tech-
niek van het schaatsen. Daarom 
is de training geschikt voor ieder-
een die zijn of haar schaatstechniek 

wil verbeteren. Wil je eens kijken 
of de training wat voor jou is?

Dan kun  je zaterdag 2 februari a.s. 
gratis meetrainen! Voor meer infor-
matie en/of inschrijven kun je con-
tact opnemen met Ad Stokmans (tel. 
0297 561085.) Als je meegaat, moet 
je zelf schaatsen (Noren) en hand-
schoenen meenemen.

Talendorp op scholenge-
meenschap  Thamen
Uithoorn - Vorige week woensdag 
en donderdag konden leerlingen 
van scholengemeenschap Thamen 
hun vaardigheid in het spreken van 
Frans, Duits en Engels tonen in het 
talendorp dat docenten van Tha-
men hadden gebouwd.

Een talendorp is een aantal kraam-
pjes waar situaties zoals je die tij-
dens vakanties in het buitenland 
kunt tegenkomen levensecht kun-

nen worden gespeeld. Via de dou-
ane kom je bij een hotel en een res-
taurant, een bioscoop of een CD-
winkel, een postkantoor, een bak-
kerij en zelfs een politiebureau, 
want er gaan op vakantie ook wel 
eens dingen mis. 
Vakdocenten van Thamen beman-
den de kraampjes en de leerlin-
gen konden, nadat ze bij de douane 
hun paspoort hadden laten contro-
leren, hun spreekvaardigheid in vijf 

verschillende situaties tonen. Een 
maaltijd bestellen aan de hand van 
een menukaart in het restaurant, 
een kamer reserveren in het hotel, 
bij de bakker lekkere broodjes ko-
pen (en betalen). 

En dat allemaal in het Frans, Duits 
of Engels, waarbij de docenten op-
eens helemaal niets meer van Ne-
derlands begrepen! Halverwege 
hun opgaven kregen de leerlingen 
de opdracht een ansichtkaart naar 
huis te sturen: een kaartje schrijven, 
dus, en natuurlijk een postzegel ko-

pen op het postkantoor. Een aantal 
leerlingen had ook een vervelen-
de ervaring: verlies van paspoort of 
mobieltje. 
Dat wordt aangifte doen op het po-
litiebureau en ook die agent spreekt 
geen Nederlands.

Leerlingen waren zeer enthousiast 
over deze andere manier van ‘een 
taal leren’ en voor de docenten was 
het prettig te merken hoe vaardig 
hun leerlingen zijn in het praktisch 
gebruik van het geleerde in de les-
sen moderne vreemde talen.
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 1 februari is 
er prijsklaverjassen in café de Merel 
in Vinkeveen. 
Er worden vier giffies gespeeld. De 
aanvang is 20.15 uur. De uitslag 
van de laatste klaverjasavond is als 
volgt:
1. Antoon v. Breukelen 7093 pnt
2. Edwin v.d. Schaft 7032 pnt
3. Henk v. Breda 7011 pnt
4. Sjaan Kolenberg 6967 pnt

5. N. Blom-Jan v. Kouwen 6920 pnt
De poedelprijs was voor Leni Bon 
met 5252 punten.

De volgende prijsklaverjasavonden 
in café de Merel zijn voorlopig 15 en 
29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 
april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en als 
laatste 4 juli. Café de Merel vindt u 
Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, tel. 
0297-263562 of 0297-264159.

Zaterdagvoetbal
Bliksemstart brengt Argon zege
Mijdrecht - Een snel openings-
doelpunt van Patrick Berkelaar 
stond aan de basis van een ver-
diende overwinning op de nummer 
vier van de ranglijst Marken. Vervol-
gens werd het halverwege de eerste 
helft via Berkelaar en Kraan zelfs 0-
3. De ploeg van trainer Tijs Schipper 
kwam na een half uur spelen terug 
tot 1-3, net toen de goed gevulde 
tribune de 2-3 verwachte sloeg op 
slag van rust Patrick Berkelaar op-
nieuw toe: 1-4. Dit werd tevens de 
eindstand.

Argon begon fel en met veel inzet 
aan deze wedstrijd, drie nederlagen 
op rij hadden de ploeg diep in het 
linker rijtje gedrukt zodat de pun-
ten bijzonder welkom waren. Na vijf 
minuten opende Patrick Berkelaar 
de score en bracht de verrassen-
de voorsprong van 0-1 op het bord. 
Nadat een poging van Mark Flapper 
naast was gegaan viel na twintig mi-
nuten eigenlijk al de beslissing, na 
een actie van Leroy Leijgraaff werd 
een schot van Ruben Kraan eerst 
nog door een verdediger van de 
doellijn gehaald, maar vervolgens 
was een uithaal van Patrick Berke-
laar wel raak, zijn schot verdween 
tussen de vingers van doelman Ron 
Smit en lat in het doel 0-2. Even later 
ging de verdediging van Marken in 
de fout door Ruben Kraan in schiet-
positie te laten komen, het gevolg 
was 0-3 voor Argon. 

Moeite
Daarna kwam Marken aan zet, maar 
het bleek dat de ploeg op het win-
derige sportpark moeite had om de 

juiste richting te vinden. Een poging 
om te scoren werd eerst nog door 
Albert Mens verijdeld, vervolgens 
schoot Marken naast en een inzet 
van Matthijs Kaars werd een prooi 
voor doelman Niels Verhaar. 

Nadat een aanvaller van Marken de 
bal door de benen van een Argon-
verdediger had gespeeld profiteer-
de Christiaan Brommersma opti-
maal een bracht Marken weer in de 
wedstrijd 1-3. 
Toen bij het offensief van Marken 
iedereen de aansluitingstreffer ver-
wachte, Matthijs Kaars schoot ra-
kelings voorlangs en Roy Springer 
alleen voor Argonkeeper Niels Ver-
haar mikte te hoog, sloeg Argon op 
slag van rust opnieuw toe. Een pass 
van Albert Mens dwarrelde tegen 
de wind voor de voeten van Patrick 
Berkelaar, hij ontdeed zich van z’n 
bewaker en liet vervolgens doelman 
Smit kansloos 1-4.

De tweede helft werd er niet meer 
gescoord, wel waren er enkele mo-
gelijkheden maar blijkbaar was het 
kruit verschoten. Janssen en Gom-
mers mikte namens Marken niet 
zuiver en bij Argon schoten de in-
vallers Jimmy van Veen in het zijnet 
en Alan Doorson op de keeper. Tien 
minuten voor tijd viel Albert Mens 
geblesseerd uit, hij werd vervangen 
door Tobias Verburg. Aan de stand 
veranderde er niets meer.

Zaterdag speelt Argon de inhaal-
wedstrijd tegen Reiger Boys, aan-
vang 14.30 uur op het Sportpark aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht.

Biljarten
Herman Turkenburg laat 
van zich horen
De Ronde Venen - Met een kortste 
partij van 13 beurten in speelweek 
22 van biljartfederatie De Ronde Ve-
nen is Herman de man van de week. 
Ook de hoogste serie van 29 caram-
boles met een percentage van 41.43 
% van z,n 70 te maken carambo-
les kwam op naam van Herman en 
wij mogen ook het gemiddelde niet 
aan u onthouden dat was namelijk:  
5.384. Het team Dio 1 waar Herman 
deel van uit maakt won overigens 
met 7-2 van Bobs Bar 1.

Paul Schuurman en Bert Dijkshoorn 
waren ook slechts in 19 beurtjes uit. 
Daniel de Bruin redde de eer voor 
Bobs Bar 1. Bobs Bar 2 verloor met 
4-5 van Dio 2.  Gerrie Ruimschoot 
en zoon Mark kwamen tot winst en 
voor dio waren dat Hennie van ’t 
Hul en Pieter Stokhof, het extra punt 
was voor Dio 2. De Schans pakte 7-
2 op De Paddestoel 1. John Beets, 
Henk Doornekamp en Hans Dik-
kers kwamen tot winst terwijl Win-
nie Lek van De Paddestoel de eni-
ge winst binnen haalde. Ook de Vrij-
heid was goed op stoot en behaalde 
een nette 7-2 op Bobs Bar 3.  Bert 
Loogman, Bart Dirks en Dave Me-
ijer (17 beurten) pakte 3 partijen en 
Frank Bijlhouwer redde de eer voor 
Bobs Bar 3.

Op dreef
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 ver-
loor met 2-7 van collega 2.   Alleen 
Ben Fransen was goed op dreef en 
behaalde de enige winst voor team 
4 in slechts 19 beurten.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 verloor 
met 2-7 van collega 1.  John Vrielink, 
Arie van Vliet en Kees Griffioen wa-
ren goed voor de winst.   Cor van 
Wijk redde de eer voor team 3.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor 
met 3-6 van Cens 2.  Ab Augustin 
en Martijn Wolfrat kwamen remise 
overeen en het extra punt was voor 
Cens 2.

Kromme Mijdrecht 1 deed het beter 
met een 7-2 op Cens 1.     John Ol-
dersma, Hennie Versluis en Rienes 
Lanooy deden het goed voor Krom-
me Mijdrecht 1 terwijl Joris van Put-

ten de eer voor Cens 1 hoog wist te 
houden.
De Paddestoel 3 verloor met 3-6 van 
De Kuiper van Wijk 2.  Alleen Ral-

ph Dam kon de puntjes voor Padde-
stoel 3 in de knip houden. De partij 
tussen de beiden kopmannen Joop 
van Wijk en Nico Koster eindigde in 
een spannende remise.   Joop be-
dwong z,n stalen zenuwen door in 
de nabeurt z,n laatste 4 caramboles 
te laten noteren..   Michael de Kui-
per en Toine Doeze behaalde vol-
le winst terwijl Ron ten Den met 4 
puntjes en zicht op de haven verstek 
moest laten gaan, ook de hoogste 
serie van 10 geeft Rob vertrouwen 
in de toekomst.

De Paddestoel 2 won met 5-4 nipt 
van de Kuiper/van Wijk 1.  Jim van 
Zwieten en Robert Daalhuizen de-
den het goed voor hun team Padde-
stoel 2 terwijl Pieter Coenen en Lu-
cia van Gelderen de winst voor De 
Kuiper/van Wijk 1 binnenhaalde. 

Jim van Zwieten toonde z,n klasse 
door in slechts 18 beurten te fini-
shen, deze 18 beurten waren goed 
voor het extra punt. Komend week-
end 2 en 3 februari zijn de persoon-
lijke libe finales 3-sterklasse bij 
Bobs Bar in Mijdrecht.   
De aanvang is beide dagen 11.00 
uur

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 1 
februari is er weer een gezellige bin-
goavond bij de Lijnkijkers. Iedereen 
is weer van harte welkom.
De hoofdprijs is deze keer een kleu-

ren tv met dvd. Kaartjes kosten 50 
eurocent per stuk. Het eerste kopje 
koffie of thee is gratis. De aanvang 
is 20.00 uur. Graag tot ziens bij Ar-
gon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Rabobank nieuwe sponsor 
Atlantis B2
De Ronde Venen - Atlantis B2 
heeft sinds deze week een nieuwe 
sponsor. De Rabobank Ronde Ve-
nen heeft het hele team van nieu-
we shirts en tassen voorzien. Rabo-
bank zal de komende jaren dit team 
sponsoren. 

Het team Atlantis B2 speelt met: 
Lizzy Oudshoorn, Ilona Pauw, San-
dra Rusman, Saskia Kraan, Robina 
van Senten, Jeffrey van Diemen, Ti-
mo Jongerling, Kariem Khalifa, Niels 
van Oudenallen, Goof van Straaten 
en Lars van Walraven. 
Dit team van Atlantis wordt ge-
coacht door Alwin Kooistra en Serge 
Kraaikamp.  Helaas heeft het nieu-

we sponsorschap van de Rabobank 
niet tot een overwinning geleid. 

De thuiswedstrijd tegen Thor in 
sporthal de Phoenix in Mijdrecht 
ging nipt verloren met 2-3. Atlan-
tis B2 staat met negen gespeelde 
wedstrijden nog wel bovenaan in de 
competitie. De volgende wedstrijd 
van Atlantis B2 is tegen Reflex B1 
aanstaande zaterdag 2 februari, we-
derom thuis in sporthal de Phoenix. 
Aanvang van de wedstrijd is 13:55 
uur. 

Vanzelfsprekend bent u van harte 
uitgenodigd om dit team van Atlan-
tis aan te moedigen

Snerttoernooi bij tv wilnis
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis or-
ganiseert al vele jaren het unieke 
en uiterst gezellige SNERTTOER-
NOOI, waar in totaal 4 verenigin-
gen aan deelnemen. Er wordt elk 
jaar hard gestreden om de fel be-
geerde SNERTBOKAAL.  Dit jaar 
werd het toernooi gehouden op 
zondag 27 januari 2008 waar TV Ka-
merik en de beide tennisverenigin-
gen uit Mijdrecht TVM en DRV met 
TV Wilnis de strijd aangingen. In te-
genstelling tot vorig jaar, waarbij de 
partijen ’s middags vanwege regen 
geen doorgang konden vinden, kon 
er dit jaar volop gespeeld worden. 
Zelfs het zonnetje liet zich af en toe 
nog zien.  De eerste 3 rondes wer-
den gespeeld vanaf 11.00 uur tot 
13.00 uur, waarna een gezamenlij-
ke lunch met uiteraard SNERT ge-
serveerd werd voor alle deelnemers 
en bezoekers. Na de pauze volg-

den nogmaals 3 speelrondes. Rond 
16.00 uur werden alle punten opge-
teld en bleek Tennisvereniging DRV 
de meeste punten behaald te heb-
ben. Zij mogen de beker dus een 
jaar in hun bezit houden. Gefelici-
teerd, we zien jullie volgend jaar te-
rug! Foto’s die op deze dag gemaakt 
zijn, zijn op de website van TV Wil-
nis te vinden.

Op zondag 23 maart 2008 zal bij 
Tennisvereniging Wilnis het Open 
Openingstoernooi worden gehou-
den. Dit is een nieuw en uniek toer-
nooi waarbij iedereen, ook niet-ten-
nissers, kan deelnemen! Een uitste-
kende kans om met het tennis en 
onze vereniging kennis te maken. 
Houd hiervoor de krant en onze site, 
www.tvwilnis.nl, in de gaten! 
Wij hopen u daarbij te mogen ver-
welkomen.

Kevin Regelink geplaatst 
voor het NK in Groningen
Regio - Kevin Regelink heeft na een 
goed voorseizoen zich net aan ge-
plaatst voor het NK volgende week 
in Groningen.
Bij de eerste voorronde (regiowed-
strijden in Breda) konden de eer-
ste acht zich rechtstreeks plaatsen 
voor het NK. Omdat Kevin 6e op de 
Nederlandse ranglijst staat was de 
verwachting dat hij dit wel zou ha-
len. Doordat Kevin ziek is geweest 
haalde bij niet zijn normale niveau 
en werd uiteindelijk 12e. Daarmee 
plaatste hij zich wel voor de lande-
lijke selectiewedstrijd in Groningen. 

Daar ging het alweer iets beter met 
Kevin, hoewel hij nog lang niet zijn 
niveau haalde.
Op de 500m reed hij 40.2. De 1500m 
ging in een tijd van 2.02 en de 3 km 
in 4.16. Door deze resultaten was hij 
11e geworden en kreeg een aan-
wijsplek toegewezen door de KNSB. 
Kevin zal volgend weekend in Gro-
ningen het NK rijden en hij hoopt in 
dit weekend zijn oude niveau weer 
te kunnen zijn. 
Kevin hoopt mooie resultaten te be-
halen en zelfs een podiumplek per 
afstand.

Bijschrift bij foto:
Atlantis B2 blij met nieuwe sponsor Rabobank

Atlantis 3 wint weer!
De Ronde Venen - Het derde team 
van Atlantis, gesponsord door Bos 
Containers, heeft afgelopen zater-
dag verdiend gewonnen met 10-
11, tegen Luno uit Linschoten.  On-
danks een damesprobleem kon At-
lantis 3 zaterdag toch de wedstrijd 
tegen Luno spelen. Dit dankzij 2 ju-
niorendames (Tamara Gortenmulder 
en Melissa van der Stap) en Chris-
ta Zeldenthuis uit het senioren 6. 
De vorige wedstrijd tegen Luno was 
thuis met 19-11 gewonnen maar 
volgens coach Mike Rijnbeek zou 
het geen makkelijke wedstrijd wor-
den omdat Luno in thuiswedstrij-
den beter speelt dan in uit wedstrij-
den. Met dat in de oren geknoopt 
begon het team in de volgende op-
stelling, in de aanval; Linda Bon, Ta-
mara Gortenmulder, Jan-Willem van 
Koevorden Brouwer en Pleun Neu-
rink. In de verdediging; Tamira Bree-
dijk, Ilse Stolk, Bert Pauw en Jeroen 
Mos. Het begin van de wedstrijd 
ging gelijk op tot 2-2. Daarna nam 
Atlantis voor het eerst in de wed-
strijd een voorsprong van 3 punten 
door twee schoten van Tamara en 
Bert en een vrije bal van Jan-Wil-

lem. Helaas kwam Luno voor rust 
al terug tot 4-5. In de rust werd de 
geblesseerde Linda Bon gewisseld 
voor Melissa van der Stap.  Na rust 
speelde Atlantis veel rustiger, dank-
zij aanwijzingen van coach Mike, en 
dat resulteerde in een voorsprong 
van 5 punten tot 4-9. De wedstrijd 
werd steeds harder, Atlantis liet zich 
daar in meeslepen, maakte onnodi-
ge fouten die door de scheidrechter 
bestraft werden met 2 strafworpen. 
In die harde strijd raakte Jeroen ge-
blesseerd en kwam teamgenoot 
Serge Kraaikamp voor hem in het 
veld. Het scoren van Atlantis bleef 
even stil hangen, alleen Bert schoot 
raak waardoor de stand 6-10 werd. 
Christa Zeldenthuis kwam in de 
wedstrijd voor Ilse om de rust in het 
team te bewaren maar dat was erg 
moeilijk. Alleen Jan-Willem scoorde 
nog voor Atlantis. 

Helaas voor Luno kwam hun eind-
sprint te laat en hadden ze bij het 
eindsignaal 1 punt te kort. De wed-
strijd eindigde uiteindelijk in een 
verdiende 10-11 overwinning voor 
het Bos Containers team. 

Atalante heren pakken 
broodnodige punten
De Ronde Venen - Na de zware 
winstpartij was Atalante heren 2 na-
genoeg compleet vrijdag 25 januari 
in de Boei. Tegen het laaggeplaatste 
Keistad 8 werd gefocust op de pun-
ten nodig voor de strijd tegen de-
gradatie. Direct werd furieus aange-
vallen en gekozen voor de variatie in 
de aanval. Gesteund door een flinke 
publieke opkomst werd de tegen-
stander onder druk gezet.
Het A-side zestal pakte de eerste 
set duidelijk met 25-18, sterk aan-
valsspel waarin de kracht van het 
team duidelijk werd.
Voor de volgende set werd gekozen 
voor de zelfde strategie, en onder-
steund door een goede passing en 
veel servicedruk kon spelverdeler 
Rick de Groot kiezen voor de aanval 
die hij wilde. Aanvallend kwam de 

tegenstander er niet aan te pas en 
moesten zich passen in het verlies 
van de tweede set met 25-13.
Met deze grote setwinst begonnen 
de heren met zelfvertrouwen aan de 
derde set waarin hetzelfde spel ge-
speeld werd. Met nog meer preci-
sie werd de exercitie voortgezet en 
slaagde het zestal uit Amersfoort er 
in om maar 11 punten te scoren.
Met de winst op zak tegen een di-
recte concurrent werd de vierde set 
met gemak begonnen, Keistad voel-
de dit aan en kon aanklampen bij 
het Vinkeveense spel en pakte een 
kleine voorsprong. De vierde set 
werd dan ook cadeau gedaan en 
ging met 19-25 naar Keistad.
Vrijdag speelt het team uit tegen Al-
mere haven, dat in de bovenste re-
gionen geklasseerd is.

Krappe winst  voor Hertha
Vinkeveen - In de eerste wedstrijd 
na de winterstop heeft SV Hertha uit 
Vinkeveen drie belangrijke punten 
aan haar totaal toegevoegd na een 
zwaarbevochten zege op DWSV: 1-
0.
Na de afgelasting van vorige week 
tegen JSV was deze thuiswedstrijd 
van extra belang, omdat tegenstan-
der DWSV twee punten onder Hert-
ha stond voor aanvang van de wed-
strijd. Dit had ermee te maken dat 
de Utrechtse ploeg voor de winter-
stop tegen Laren ’99 een niet speel-
gerechtigde speler had opgesteld 
en zodoende 3 punten in mindering 
kreeg.
Op deze gure zondagmiddag met 
een straffe wind begon Hertha ma-
tig aan de wedstrijd. Afgezien van 
een uithaal op de lat van Erik Post, 
na verlengen van Wessel Maijer, 
wisten de Vinkeveners geen grip te 
krijgen op de tegenstander. 
Het middenveld kon de potenti-
ele man-meer situatie niet creë-
ren en de ploeg leed teveel balver-
lies om aanspraak te maken op de 
voorsprong. De bezoekers daaren-
tegen profiteerden van het stroe-
ve spel van de thuisploeg en gin-
gen een stuk doelgerichter te werk. 
Met name de geblokte spits was erg 
gevaarlijk en het was aan doelman 
Voorbij en enkele goede intercep-
ties van Lars Overzee te danken dat 
de 0-0 nog op het scorebord stond. 
Ook de paal bracht nog een keer 
redding voor Hertha.

Grip
In de rust probeerde coach Bergsma 
het nodige om te zetten door Van 
Breukelen en V/d Broek te wisselen 
voor Mollers en Peter Post. Aanvoer-
der Sedney ging een linie naar ach-
teren spelen en Hertha kreeg inder-
daad de grip op het middenveld te 
pakken. Dit leverde niet direct grote 
kansen op, maar de druk ging dui-
delijk de andere kant op.
Eerst was het Jorg Landwaart die 
de bal in kansrijke positie net iets 

te kort teruglegde, waardoor er niet 
genoeg aangesloten kon worden. 
Hetzelfde gold voor Aarsman na een 
snel genomen vrije trap en een goe-
de actie op de achterlijn. Hij wist de 
bal niet goed voor te krijgen en de 
brilstand bleef dus staan.
Na 70 minuten spelen wist Maijer 
via een vermeende overtreding Erik 
Post te bereiken, die de bal vasthield 
en Landwaart aan de linkerkant van 
het veld bediende. Hij speelde zijn 
directe tegenstander uit en legde 
goed breed op de meegelopen Pe-
ter Post, die droog raak schoot in de 
verre hoek: 1-0. Deze treffer was op 
dat moment verdiend en het bete-
kende eigenlijk direct het einde voor 
DWSV. 
De Utrechters gingen nog wel op 
zoek naar de gelijkmaker, maar 
haalden zichzelf uit de wedstrijd 
door in sommige situaties het hoofd 
te verliezen. Eerst kon de aanvoer-
der zich niet beheersen en hij mocht 
na twee keer geel gaan douchen. 
Hetzelfde gold voor de ingevallen 
spits, die Klesman natrapte en di-
rect werd weggestuurd.

Blessure
Na enkele minuten blessuretijd 
floot de arbiter af en de drie pun-
ten bleven op de Molmhoek, waar-
door Hertha wat afstand neemt van 
DWSV en Laren, die hun onderlin-
ge wedstrijd opnieuw gaan spelen. 
Ook concurrent SVF wist te winnen 
en daardoor te stijgen op de rang-
lijst. Al met al heeft Hertha afgelo-
pen weekend goede zaken gedaan 
op de ranglijst en zal het nodige 
vertrouwen hebben getankt voor 
de laatste acht wedstrijden van de 
competitie.

Aanstaande zondag is Hertha vrij en 
zal er geoefend gaan worden, waar-
na het weekend erop UTS in Utrecht 
wacht. Deze wedstrijd eindigde eer-
der dit seizoen in Vinkeveen in 2-2.
De aftrap zal 14.00 uur plaatsvin-
den.

Altantis 1 komt nog tekort
De Ronde Venen -  Het door FOR-
TIS gesponsorde Atlantis 1 speelde 
zaterdag tegen Vriendenschaar uit 
Bodegraven. De eerste thuis wed-
strijd tegen Vriendenschaar werd 
verloren met 11-15. Vriendenschaar 
is de koploper in de poule van At-
lantis. 

Voor Atlantis was er deze wedstrijd 
niks te verliezen. Vriendenschaar 
heeft het niet cadeau gekregen van 
Atlantis, jammer genoeg werd er 
verloren met 17-13.
Atlantis begon in de vertrouw-
de vakken aan de wedstrijd: Eline 
Laaper, Chantal Poolman, Jacco van 
Koeverden Brouwer en Mark Go-
verse in de verdediging begonnen: 
Kim Stolk, Lisanne van Doornik, Pim 
de Munter en Jelmer Steen. Aan het 
begin van de wedstrijd was al met-
een duidelijk dat Vriendenschaar de 
2 punten niet zomaar cadeau zou-
den krijgen. Atlantis heeft de punten 
hard nodig voor handhaving in de 
3e klasse. Door veel knokkend werk 
stond Atlantis meerdere malen in de 
eerste helft voor. De ploeg zocht de 
juiste en goede kansen op. Dit re-
sulteerde in mooie afstand schoten 
die werden gescoord door: Chantal 
Poolman en Jacco van Koeverden 
Brouwer. De eerste helft bleven bei-
de ploegen gelijk opgaand. Atlantis 
1 ging uiteindelijk rusten met een 
stand van 7-8. 

In de tweede helft kwam Vrienden-
schaar al snel terug van de achter-
stand met de rust. Atlantis had in de 
tweede helft even moeite om het gas 

van Vriendenschaar bij te benen. De 
kansen die werden genomen en die 
er de eerste helft wel in vielen, wou-
den in de tweede helft niet meer val-
len. Inmiddels waren er een aantal 
wissels doorgevoerd. Arjen Markus 
was in de ploeg gekomen voor Pim 
de Munter en Inge van Moort was 
er voor Kim Stolk ingekomen.  At-
lantis heeft het de koploper niet ca-
deau gedaan, om zomaar de punten 
in Bodegraven te houden. Er is voor 
gestreden door iedereen.

Over twee weken speelt Atlantis 
thuis tegen ESDO in de Phoenix, dit 
zal de wedstrijd zijn voor degradatie. 
Alleen bij winst houdt Atlantis een 
reële kans op handhaving in de der-
de klasse. Dus kom kijken en aan-
moedigen want de ploeg heeft uw 
steun hard nodig.
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Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond  9 
januari organiseert Stichting Ser-
viam weer een gezellige kienavond 
in het gebouw van KNA nabij het 
winkelcentrum Legmeer te uithoorn. 
De zaal is open om 1900 uur en wij 
beginnen met kienen om ca. 20.15 
uur. Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie en aantrekkelijke prijzen 
winnen. De opbrengst is bestemd 

voor het ontwikkelingswerk van de 
bekende Uithoornse missionarissen 
Deze mensen kunnen daar, met uw 
steun, veel leed doen voorkomen of 
verzachten. 

Zij weten hoe en waar hulp moeten 
en kunnen aanwenden. Zij kennen 
het land, de gewoonten en boven-
dien spreken zij hun taal.

Legmeervogels A1 op weg 
naar kampioenschap
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelden de meiden van de A1 
handbal van Legmeervogels een be-
langrijke wedstrijd tegen de A1 van 
RKDES uit Kudelstaart. Er werd al 
weken naar deze wedstrijd uitgeke-
ken, omdat de uitwedstrijd met 15-
12 verloren ging. 
Legmeervogels wist verder al haar 
wedstrijden te winnen, dus de mei-
den waren uit op sportieve revan-
che. De tribune van Sporthal de 
Scheg was goed gevuld met sup-
porters en zij zagen een zeer goed 
begin van Legmeervogels. 
Er werd snel en geconcentreerd ge-
speeld en al snel stond er een com-
fortabele voorsprong op het score-
bord. De meiden hadden de verde-
diging heel goed op orde en ook de 
keepster was vandaag in topvorm. 
Het was dus moeilijk scoren voor 
RKDES. Legmeervogels speelde snel 
en daar ontstonden veel doelpunten 
uit, maar er werden ook mooie truc-
jes in de aanval uitgespeeld. Kort-
om genieten op de tribune. De rust-

stand was dan ook 12-4. In de twee-
de helft kwam RKDES met het wa-
pen van een nieuwe keepster, die 
sterker was dan de keepster van de 
eerste helft, maar ook zij kon niet 
voorkomen dat de dames doorgin-
gen met scoren. 
Verdedigend zat het zo goed dicht 
dat RKDES pas na 17 minuten in 
de tweede helft voor het eerst kon 
scoren. Ook stopte de keepster van 
Legmeervogels nog 2 strafworpen. 
RKDES kwam eigenlijk geen mo-
ment in hun spel. De wedstrijd werd 
afgesloten met een 21-9 stand op 
het scorebord en dat was dik en dik 
verdiend.

De dames staan nu op comfortabele 
afstand van de concurrentie en ho-
pen over een aantal weken de kam-
pioensvlag te kunnen hijsen. Wel 
moet er nog gewonnen worden van 
plaatsgenoot KDO. 

Deze wedstrijd staat gepland op 
zondag 17 februari in de KDO-hal.

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Op maandag avond 21 
januari speelde de Bridge Vereni-
ging Uithoorn (BVU) de zesde ron-
de van de Viertallencompetitie van 
het seizoen 2007-2008. Met hier en 
daar een invaller werd door 21 vier-
tallen de onderlinge strijd voort ge-
zet, deze week met veel wijzigingen 
in de tussenstand. 
De uitslagen zijn als volgt: in de A-
lijn versterkte team De Voijs/Lee-
nen-Van der Schinkel haar leidende 
positie door met 22-8 te winnen van 
team Van de Kerkhoven-Smit/Tols-
ma-Breggeman, die daardoor zak-
ten van 4 naar 6. De nummers 2 van 
vorige week konden nog net stand 
houden: team Kok-Lang/Ten Brink-
Westendorp wonnen nipt van team 
Van Ginkel-Winkelaar/Camme-
lot-Jongsma die op plaats 5 blijven 
staan. De nummers 3 in het klasse-
ment komen steeds dichterbij (het 
verschil met nummer 2 is nog maar 
1 puntje): team Wagenvoort-Van der 
Meer/Limburg won redelijk een-
voudig van team Heimeriks-Reems/
Spook-Van Vliet met 21-9, die daar-
mee een plaatsje zakten. Team Bak-
ker/Van der Sluijs-Van der Meer is 
weer terug op plaats 4. Team Ver-
hoef-De Ruiter/Wiebes-Keur kreeg 
bridgeles en verloren met 25-1. 
Team Pronk won van team Baars-
Dekker/Maarseveen-Houtman met 
19-11. Zij stegen daarmee van 10 
naar 7 en hun tegenstanders delen 
de laatste plaats met team Heime-
riks/Spook.

B lijn
In de B-lijn loopt het team Doodkor-
te-Van den Assem/De Kuijer-Over-

water steeds verder uit. Zij wonnen 
met 23-7 van team Van Praag/Lot-
gerink die daarmee zakten van 4 
naar 8. Team Stahl-De Ruiter/Van 
de Berg-Breggeman konden niet 
goed overweg in de driehoek die 
gespeeld werd. 

Met slechts 7 punten zakten zij van 
plaats 2 naar 5. In diezelfde drie-
hoek deed team De Ruiter-Ooster-
beek/Stahl-Kruyk goede zaken, met 
21 punten stegen zij van 6 naar een 
gedeelde 2e plaats. Het derde drie-
hoek team, Van Duren/Van Klaveren 
behaalde 16 punten en bleven op 
een gedeelde 5e plaats staan. Team 
Verberkmoes-Van Tol haalden flink 
op, zij wonnen met 25-5 van team 
Vermeij-Kroon/Van Leeuwen-Visser 
en stegen daarmee van 10 naar 7. 

Hun tegenstanders zakten een 
plaatsje en staan nu op de laatste 
plek. Nadat team Van Diermen-Ter 
Linden/Van Zuilen vorige week op-
klommen naar de 7e plaats deelden 
zij deze week wederom een flinke 
klap uit aan hun tegenstanders. 
Met een winst van 24-6 op team 
Slinger-Calis/Van den Bovenkamp-
Wezenberg stegen zij naar de ge-
deelde 2e plaats, hun tegenstan-
ders zakten naar 11. Team Van de 
Bosch-Smit/Goedemoed wonnen 
met 18-12 van team Harte-Frank/
Hilliard-Van Geffen. Zij stengen van 
12 naar 10, hun tegenstanders zak-
ten 1 plaatsje.

Voor de complete uitslag en meer 
info, zie ook de website van BVU: 
www.nbbportal.nl/1048.

Onnodig puntenverlies 
KDO 1 tegen Muiden
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de eerste wedstrijd 
na de winterstop tegen nummer 10 
Muiden op het programma. Mui-
den wist uit 12 wedstrijden 9 pun-
ten te bemachtigen, KDO daarente-
gen had voorafgaand aan de wed-
strijd 13 punten uit 13 wedstrijden. 
Bij winst kon KDO een grote stap 
zetten richting de middenmoot. 
KDO was zich hier terdege van be-
wust en startte de wedstrijd fel en 
was scherp in haar duels. Muiden 
wist zich hier geen raad mee en kon 
hier niks tegenover stellen. Na 20 
minuten werd dit veldoverwicht be-
kroond d.m.v. de openingsgoal van 
spits Rick Kruit. Kruit werd vrij voor 
de keeper gezet door een Kwakelse 
middenvelder en schoof de bal koel-
bloedig in de linkerbenedenhoek, 1-
0. KDO bleef doorgaan waarmee 
het de wedstrijd begonnen was en 
kreeg de nodige kleine kansen om 
de wedstrijd voor rust definitief te 
beslissen. Echter gebeurde dit niet 
en moest er ook in de 2e helft nog 
vol aan de bak gegaan worden om 
de drie punten in De Kwakel te hou-
den.

Genadeloos
Na rust kwam KDO duidelijk min-

der tot voetballen toe en hield Mui-
den hoop op een goed resultaat. 
Uiteindelijk sloeg in de 75e minuut 
het noodlot toe toen Muiden de ge-
lijkmaker aantekende, 1-1. Een vrije 
trap vanaf de rechterkant bleef han-
gen in het zestienmetergebied van 
KDO en een Muidense middenvel-
der strafte dit genadeloos af. Sail-
lant detail, dit was de enige kans 
die Muiden in de hele wedstrijd ge-
kregen heeft. KDO probeerde door 
het inbrengen van Doron Borger en 
Joost Samsom alsnog de volle winst 
te pakken, maar ook zij konden het 
tij niet keren. Na 90 minuten floot de 
scheidsrechter af en heerste er een 
grote teleurstelling aan de Kwakel-
se zijde. Door dit gelijke spel is KDO 
één plaats gezakt op de ranglijst 
naar de 8e positie. Volgende week 
wacht er opnieuw een laagvlieger 
uit de klasse. Dan zal er gespeeld 
moeten worden tegen het Amster-
damse Seref Spor. Thuis overklas-
te KDO dit team volledig, want het 
werd toen 7-2. Echter is Seref Spor 
de laatste maanden op dreef en 
mag er van gemakzucht geen spra-
ke zijn. Zij wisten namelijk afgelo-
pen zondag thuis nummer 6 RKA-
VIC met maar liefst 3-0 te verslaan, 
we zijn dus gewaarschuwd!

Klaverjassen en pandoeren
De Kwakel - Dinsdag 5 Februari is er weer prijsklaverjasen in Dorpshuis 
De Quakel. Het klaverjassen en pandoeren begint om 13.30 uur, en U kan 
inschrijven vanaf 13.00 uur. De organisatie is in handen van de Activiteiten 
commissie van Dorpshuis De Quakel. Voor Informatie kunt U altijd bellen 
naar 0297-531528.

Vijfde ronde ladderen bij 
Hartenvrouw
Uithoorn -Op dinsdagmiddag 22 
januari werd  de vijfde en voorlaat-
ste ladderronde gespeeld. In de A-
groep namen Greet Overwater en 
Guus Pielage de kop met 58,59%. 
Daarmee kwamen zij op grond van 
hun gemiddelde op de vierde sport 
van de ladder terecht. De tweede 
score van 58,33% was voor Thecla 
Maarschalk en Rees van der Post, 
die daarmee acht plaatsen op de 
ladder klommen naar plaats zeven-
tien. Elly van Nieuwkoop en Jessie 
Piekaar scoorden als derde 54,69% 
en bleven daarmee op plaats drie 
van de ladder. Een gedeelde vier-
de en vijfde score van 54,17% was 
voor Trudy van den Assem met Re-
fina Troost en Alice de Bruin met Jo-
sé Möller, die daarmee op de tien-
de resp. negende laddersport te-
recht kwamen. De zesde score van 
52,34% was voor  Kokkie van de 
Kerkhoven en Corry Smit, goed voor 
plaats elf op de ladder.
In de B-groep staken Ina Melkman 

en Jetty Weening met 67,19% duide-
lijk uit boven alle anderen en ste-
gen naar positie dertig op de lad-
der. Renske Visser en Ria van Geel-
kerken haalden de tweede score 
van 58,85%, goed voor plaats twaalf 
op de ladder. De derde score van 
57,81% was voor Tilly van Dijk en Ja-
ny van der Ent en zij klommen daar-
mee naar de dertiende plaats op de 
ladder. Ploon Roelofsma en Mar-
ja Slinger scoorden met 56,77% als 
vierde, goed voor plaats 22 op  de 
ladder. De vijfde score van 56,51% 
was voor Alice Oostendorp en 
Ted Brand, die daarmee op plaats 24 
van de ladder belandden. Lies Smit 
en Greet van Zelst scoorden als zes-
de 54,43%, goed voor plaats 26 op 
de ladder. 

Op 29 januari wordt de zesde en 
laatste ronde gespeeld. Inlichtin-
gen over het spelen bij Hartenvrouw 
geeft de wedstrijdleider Greet Bak-
ker (0297-563195).KDO 7 naar de finale van 

het Quakeltoernooi
De Kwakel - Het was zaterdag-
avond weer een damesavond bij het 
Quakeltoernooi , met deze keer de 
titel verdediger Amstelveen en oud 
winnaar Zamida deze teams waren 
op voorhand ook de favorieten maar 
de dames van het zaterdagteam van 
KDO het niet kon waar maken.

Amstelveen wist deze avond al haar 
wedstrijden te winnen en ging als 
eerste door naar de finale op 9 fe-
bruari ook in de KDO sporthal.
Het ging deze avond dus vooral om 
wie er tweede finale plaats kon be-
halen. De strijd ging dus tussen Za-

mida , KDO 7 , G.Semp trosrozen , 
Nico1s girls en BM ten B op herha-
ling , deze dames spelen allemaal in 
KDO teams. In de wedstrijd tussen 
Zamida en KDO 7 moest de uitein-
delijk beslissing vallen , in een gelijk 
op gaande wedstrijd met leuk voet-
bal waren het de dames van KDO 
7 die deze wedstrijd in winst wisten 
om te zetten en zien we ook terug 
in de finale. 
Maar voor alle teams is er nog een 
troostprijs te verdienen kijk op  HY-
PERLINK “http://www.quakeltoer-
nooi.nl” www.quakeltoernooi.nl  en 
raad mee.

Parencompetitie BVK III/
ronde 2
De Kwakel – Vierenveertig paren 
bonden de strijd aan in Dorpshuis 
De Quakel op 24 januari.
In de A lijn van 16 paren wisten Kit-
ty en Huub van Beem deze week de 
rest van het deelnemersveld ach-
ter zich te houden met een score 
van 59,5%, waarmee zij ook direkt 
de koppositie in de totaalstand ver-
overden. Tot hun eigen verrassing 
werd paar Karlas-Verhoef 2e met 
56,3% en continueerde paar Bos-
boom-van Vliet de goede vorm van 
de laatste weken met een score van 
55,7%, wat hen de 3e plaats op deze 
avond en de 2e plaats in de totaal-
stand opleverde. Paar Moller-Koe-
stal wist net geen 39% te scoren en 
dat betekende de 16e plaats. In de B 
lijn wist Nelly Bader voor de 2e ach-
tereenvolgende keer de 1e plaats te 
veroveren, zij het deze keer met haar 
eigen man Jos, met 59,2%. Uiteraard 
nemen zij hierdoor in de totaalstand 
ook de 1e plaats in. Echtpaar Over-
water lijkt vast van plan terug te ke-
ren naar de A lijn, want zij eisten de-
ze week de 2e plaats op met 55,4% 
en staan daardoor op een promotie-
plaats.  Ria Bulters had in de per-
soon van An v.d. Poel een sterke 
invalster aangetrokken voor vaste 
partner Ans Nieuwendijk, want de 
dames kaartten 53,6% bij elkaar en 
dat leverde hen de bronzen plak op.
Minder goed liep het deze avond 
met de altijd spraakmakende Hans 
Elias met partner Lous Bakker, want 

met hun score van net geen 38% 
moesten zij alle overige paren voor 
laten gaan.  In lijn C leek het echt-
paar Jan en Hennie van der Knaap 
de hoogste tijd om zich weer eens 
van de goede kant te laten zien en 
dat heeft de concurrentie geweten. 
Een score van 66,6% trok de ma-
tige score van de weer hiervoor in 
een klap recht, waardoor ook Jan 
en Hennie weer uitzicht krijgen op 
de felbegeerde promotie. Nu moet 
ik hier voorzichtig mee zijn, want de 
vorige cyclus bleken zij niet bestand 
tegen de immense druk van het fa-
voriet zijn, maar hopelijk hebben zij 
hiervan geleerd.  Paar Kroon-Ooster-
beek nam na de 1e plaats van vori-
ge week genoegen met de 2e plaats 
met 59,4% en zij staan hierdoor ste-
vig aan kop in de totaalstand. Maar 
liefst 3 paren eindigden gelijk op de 
3e plaats met 54,86%. Dit betrof de 
echtparen de Koning en Fritschy en 
paar Egberts-Lauwers. Hou vooral 
laatstgenoemd paar in de gaten, die 
gaan nog voor verrassingen zorgen.
Paar Koot-Voorn vestigde de aan-
dacht op zich door 38,5% te scoren 
en dat viel wat tegen na het goede 
resultaat van vorige week. Niemand 
scoorde in deze lijn lager deze week, 
dus de slotpositie was hun deel.
 Na 2 van de 6 ronden is er natuur-
lijk nog weinig te zeggen over de af-
loop van deze cyclus, na volgende 
week zal er wel wat meer tekening 
in de strijd komen.

Tai-Otoshi’s Koen Wendel 
2e bij sterk toernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag 27 
januari werd in Groesbeek het 21e 
Breedtesport judotoernooi voor 
jeugdige judoka’s met maximaal 
groene band georganiseerd door 
Stichting Morioka. Dit is een toer-
nooi voor judoka’s om zich te verder 
te ontwikkelen. Ingedeeld in poules 
draaien de judoka’s meerdere wed-
strijden om zo extra ervaring op te 
doen.  Het toernooi staat als groot, 
sterk en zeer goed georganiseerd 
bekend in Nederland. Ruim 450 ju-
doka’s uit het hele land hadden zich 
hiervoor ingeschreven.
Voor Judovereniging Tai-Otoshi de-
den 2 judoka’s mee aan dit toer-
nooi.
Koen Wendel was met zijn gewicht 
van 37 kg ingedeeld in een poule 
van 7 judoka’s. Koen had er van-
daag zin. De laatste weken serieus 
aan het trainen geweest om zo ster-
ker en tactisch beter te worden. In 
de eerste partij wist hij slim te judo-
en en wist zo met een volle punt van 
zijn tegenstander te winnen. Ook 
de volgende drie partijen wist Koen 
eenvoudig met een volle punt (ip-
pon) te winnen. Onder andere door 
zijn gevaarlijke beenveeg wist hij 
tot deze scores te komen. De vijfde 
partij was het iets moeilijker. Deze 
tegenstander was wat lastiger, maar 
Koen wist te scoren met een yuko 
en kon deze voorsprong vasthou-
den tot het einde van de partij. Weer 
winst dus in deze partij. 
De laatste en zesde partij was de 
belangrijkste. Al Koen deze par-
tij wist te winnen dan werd hij eer-
ste. Het was dan ook een echte fi-
nale partij. Beide judoka’s deden 
niets van elkaar onder. Beide wis-
ten steeds aan te vallen, maar net 
niet te scoren. Helaas voor Koen 
scoorde zijn tegenstander de klein-

ste score (koka). Koen probeerde 
alles, maar kon niet tot scoren ko-
men. Hiermee werd Koen toch heel 
knap tweede.
Michael Boetekees was met zijn 42 
kg ingedeeld met 5 judoka’s. In zijn 
eerste partij kreeg hij meteen een 
sterke judoka tegenover zich. Deze 
wierp Michael al snel met een ippon. 
In de tweede partij ging het in eer-
ste instantie een stuk beter. Michael 
wist zijn tegenstander mooi over te 
nemen. Alleen had de scheidsrech-
ter daar een ander idee over en gaf 
de score aan de tegenstander. Mi-
chael kon dit niet meer inhalen. De 
derde partij ging Michael weer goed  
van start. Michael scoorde een ko-
ka en wist de score uit te breiden 
naar een yuko en won zo de partij. 
De vierde partij werd een spannen-
de. Beide judoka’s waren aardig te-
gen elkaar opgewassen. Ze wisten 
ook allebei steeds net niet tot een 
score te komen. De scheidsrechters 
moesten uiteindelijk beslissen wie 
de winnaar werd. Helaas voor Mi-
chael wezen zij zijn tegenstander 
aan als winnaar van de partij. Hier-
door viel Michael net buiten de prij-
zen. Al met al toch knappe presta-
ties van Koen en Michael. Volgende 
week gaat er een grote groep van 
Tai-Otoshi deelnemen aan een In-
ternationaal toernooi in Baarn. En 
over 14 dagen mag judoka Mariska 
van Hilst deelnemen aan het NK -20 
jaar in Nijmegen. Spannende weken 
dus voor de judoka’s van Tai-Otoshi. 
Leraar Dennis Bakker probeert de 
judoka’s dan ook goed voor te be-
reiden op deze toernooien.
Wilt u meer informatie over Judo 
vanaf 3 jaar (aparte kleutergroep 
tot 5 jaar) neem dan kontakt op met 
tel. 0297-565777 of info@tai-otoshi.
com  of kijk op www.tai-otoshi.com

Legmeervogels E14 
presteert redelijk
Uithoorn -  Zaterdag 26 januari 
speelde zij de eerste wedstrijd tegen 
TABA op het sportpark Drieburg in 
Amsterdam-Oost. Een fris windje op 
het veld van de  sfeervolle accom-
modatie. LMV E14 is zo langzamer-
hand gegroeid in het spel. 

Waren er aanvankelijk nog maar 
een paar jongens die er opvallend 
uitsprongen, thans is het team be-
zig zich op te werken tot sterk team, 
met op elke positie voldoende po-
wer. De Uithoornaars begonnen met 
een reeks kansen, welke in de 1e 
minuut door Deniz Gijsel, rechts-
voor,  werd ingeluid. Rémon van 
Schooten, feitelijk een verdediger, 
ondernam de tweede poging, ge-
volgd door Ramon Koch, Jeffry van 
Schaik en Lars Veenhof.  
Niets mocht erin, blijkbaar. Tegen 
het einde van de eerste helft wist 
TABA met een voorsprong de kleed-
kamers te betrekken. Dit doelpunt 
was niet nodig, want LMV E14 liet 
grote gaten vallen in het achter-
veld, waardoor Thom Luttenberg, de 
LMV-keeper, verscheidene malen in 
actie moest komen. Door zijn toe-
doen wist hij een snelle voorsprong 

van TABA te voorkomen.
De tweede helft was LMV duidelijk 
op stoom gekomen. Een flinke voor-
uitgang ten opzichte van de eerste 
helft. Er werd geknokt, gejaagd en 
meer persoonlijke duels gewonnen. 
Danny Spit, middenvelder, weet dui-
delijk meer duels te winnen ten op-
zichte van het najaar. 
In de 5e minuut werd een mooie 
opbouw getoond van linksvoor 
Jimme Karsten, een mooie voor-
zet naar Jeffry van Schaik die maar 
nét naast schoot. In de 10e minuut 
wist de laatste een corner zodanig 
scherp naast de doelpaal van TABA 
te plaatsen, dat de keeper de red-
dingspoging omzette in een ge-
lijkmaker voor LMV. Daarna volg-
de nog verscheidene pogingen van 
Lars Veenhof, de spits, maar helaas 
zonder resultaat.

Duidelijk was wel, dat de ploeg van 
Richard Spit voldoende tactiek in 
huis had. Met behendig positiespel 
en goed samenwerken werd er een 
redelijk fraaie wedstrijd neergezet, 
waarbij de tevreden en aanmoedi-
gende toeschouwers zich duidelijk 
lieten horen.  Einduitslag 1-1.

Bridgevereniging  “De 
Legmeer” in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond 23 ja-
nuari j.l. werd de  3e zitting van de 
3e ronde van de parencompetitie 
gehouden. In de A lijn speelde 11 
paren en de verschillen waren klein 
als eerste eindigde Tom de Jonge en 
Herman Vermunicht met  56,56%, 
als tweede Joop van Delft en Toon 
Overwater met 56,25% en als der-
de Greet Overwater en Guus Piela-
ge met 55,31%. In de B lijn speelde 
13 paren als eerste eindigde over-
tuigend Tini en Johan Lotgerink met 

64,17%, als tweede An en Jan van 
Schaick met 57,50% en als derde Tini 
Geling met een invaller met 52,92%. 
In de C lijn speelde  14 paren als 
eerste eindigde Mieneke Jongsma 
en Anneke Meijerink met 59,38%, 
een gedeelde tweede plaats Huub 
Kamp en Hessel Oosterbeek en Ma-
rijke en Ger van Praag met 57,64% 
en als vierde Froukje Kraaij en Rini 
Tromp met 55,90%. Voor de volledi-
ge uitslagen kijk dan op het internet, 
www. nbbportal.nl/1007/index.html.
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