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Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,8 % !!!
Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Wij zijn in Mijdrecht
nog op zoek naar

BEZORGERS
Inlichtingen bij
Nel Maarsen
Tel. 0297 - 28 28 84

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Start nieuwe cursussen

Foto: Angelique Lagendijk

Gaslek bij benzinestation
snel gerepareerd
Mijdrecht – Vorige week vrijdagmiddag kwam er een melding binnen bij de brandweer: een gaslek
bij benzinestation van Nieuwkerk
aan de Bozenhoven in Mijdrecht.
Een klant die net gas had getankt

meldde de pompbediende dat er
vonken uit de slag kwamen bij het
tanken. De pompbediende ging
direct kijken wat er loos was en
zag de vlammen uit de slang komen, de slang smolt al. Hij pakte

direct de brandblusser en spoot
het vuur uit, waarna hij 112 belde. De brandweer was er heel snel
bij. Gelukkig viel het allemaal mee
en was het lekje snel weer gerepareerd.

Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 18 maart
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

Frontale botsing
met politieauto
Mijdrecht - Een politieauto en een
personenauto kwamen op dinsdagmiddag 2 februari frontaal in botsing met elkaar.
Rond 15.55 uur reed een 55-jarige
automobilist uit Kudelstaart over de
Provincialeweg N201, komende uit
de richting van Mijdrecht en gaande in de richting van Uithoorn. Door
nog onbekende oorzaak kwam hij
op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Daar reed
op dat moment een politieauto met
twee agenten. De agent remde nog,
maar kon een aanrijding niet meer
voorkomen. De auto’s botsten met
hun rechtervoorzijde frontaal op
elkaar. Beide agenten klaagden
over pijn in hun nek en werden per
ambulance naar het VU-ziekenhuis
in Amsterdam gebracht. Zij mochten na onderzoek in de loop van de
avond het ziekenhuis verlaten. De
automobilist uit Kudelstaart raakte
niet gewond. Door de afdeling Verkeersongevallenanalyse van de Politie Utrecht is ter plaatse een onderzoek ingesteld.

Opvoeden & zo
Mijdrecht, start 24 maart
Zuwe Zorg Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwezorg.nl

29 t/m 31-10

Galleria Amsterdam
nu geopend

EVENT
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Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15 (direct aan de A2), 020-5650388

GEEN KRANT? 0297 - 58 16 98

Ook voor uw feesten en partijen!
4-gangen

Valentijnsmenu

Provincies Utrecht en Noord-Holland tegen plan

Plan garagevariant geen ‘knip’
voor de neus meer waard?
Uithoorn/De Ronde Venen - Het
ziet er naar uit dat van de prachtige
plannen van de gemeente Uithoorn
om -na de omlegging van de N201nu eindelijk eens af te zijn van de
verkeersdrukte op de N201, toch niet

zoveel terechtkomt als ze zou willen.
Het ziet er naar uit dat de provincie
Noord-Holland, en ook de provincie
Utrecht, opeens uit hun winterslaap
zijn ontwaakt en doorhebben dat er
iets aan het gebeuren is, waar ze

Overval bij Boni verijdeld
Mijdrecht - Op dinsdagavond 2 februari werd een overval op een winkel gepleegd. Een winkelmedewerker sloeg van zich af, waarna de verdachte er zonder buit vandoorging.
Rond 19.45 uur kwam een man
een winkel aan De Lindeboom binnen. Hij bedreigde een medewerker
met een steekwapen. De medewerker gaf hem direct een harde stomp,
waardoor de verdachte op de grond
viel. Hij stond op, rende de winkel
uit en vluchtte in de richting van de
Dorpsstraat.

De verdachte is een lichtgetinte jongeman, 18-20 jaar, ±1.80 meter, tenger postuur en donkere ogen. Hij
had een donkere sjaal om, droeg
een bruin/groene jas en een blauwe
spijkerbroek met gebleekte vlekken.
Aan getuigen van de overval en aan
mensen die de verdachte op of in de
omgeving van De Lindeboom hebben gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad
Anoniem op tel. 0800-7000.

niet op zitten te wachten. Een ‘knip’
in de weg? En de Irenebrug in feite
afsluiten voor het doorgaande verkeer door middel van een garagevariant te bedenken? Dat gaat de beide provincies toch wat ver. De beide
gemeenten, Uithoorn en ook de gemeente De Ronde Venen, zagen wel
wat in deze plannen. De gemeenteraad van De Ronde Venen zou zich
donderdag jl. in het openbaar over
dit idee uitspreken en de gemeenteraad van Uithoorn had zich veertien
dagen geleden in de discussieron-

de al voorstander getoond en was
van plan om morgenavond tijdens
de besluitvormende raad haar goedkeuring te geven.
Wachten
De raad van De Ronde Venen heeft
het donderdag jl. van de agenda gehaald en wacht nu af wat Uithoorn
gaat doen: “Het is uiteindelijk hun
plan”. Morgenavond zullen we horen wat de gemeente Uithoorn met
deze op- en aanmerkingen van de
provincies doet. Tijdens een rondwandeling langs de Amstel zaterdag
jl. in Uithoorn met een deel van de
politiek, was dit laatste nieuws voor
de meeste aanwezigen nog onbekend. (lees dat verslag elders in deze krant).
Wethouder Levenbach wist er wel
van, maar deed er nogal laconiek
over: “Ik zit er niet zo mee hoor, wat
mij betreft gaan we gewoon door
met onze plannen. Hadden ze eerder
mee moeten komen”, zo liet hij desgevraagd weten.

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

MILIEULABEL B
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Win een
Romantisch weekend
naar Maastricht
voor 2 personen
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Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

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

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 10 februari 2010
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

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
Voor spoedgevallen is de gemeente
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl. bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.0016.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.0016.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
Afvalbrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 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.
Meldpunt Zorg &
Overlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan
ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien
u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden
bij de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 5 februari 2010.
Agenda Ronde Tafel Gesprekken Samenleving,
maandag 15 februari 2010, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis te Mijdrecht
Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Geen onderwerpen.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Sluiting Veenzijdeschool te Wilnis (45 minuten)
Door de fractie van het CDA is verzocht het onderwerp op de agenda te
plaatsen. Aan de hand van een memo van het college zal daarover worden
gesproken.
B. Kangoeroewoningen vanuit het sociaal welzijnsaspect (45 minuten)
Door de fractie van CDA en RVB is een notitie over kangoeroewoningen
(mantelzorg mogelijk maken door tijdelijke woonvoorzieningen te creëren)
opgesteld. Het college heeft daarop een memo opgesteld. Deze stukken worden besproken.
C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen
aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te
doen.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op woensdag 17 februari 2010, aanvang 19.30 uur
in het gemeentehuis te Mijdrecht
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Toekomstvisie gebied Rondweg – Stationslocatie Mijdrecht
(raadsvoorstel nr. 0089/09) (90 minuten)
Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toekomst van de Rondweg en
de Stationslocatie Mijdrecht. Op basis hiervan wordt de raad een voorstel
gedaan voor het tracé van de verlegde Rondweg in combinatie met een
denkrichting voor de herontwikkeling van het totale gebied rondweg/Stationsgebied Mijdrecht. Tevens wordt voorgesteld, de projectopdracht voor het
eerste deelproject, het realiseren van een doorsteek van de Rondweg naar de
Nijverheidsweg, vast te stellen.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen
te doen.

AGENDA raadscommissie Herindeling
16 FEBRUARI 2010
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht voor burgers
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.
3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling
4. Vaststellen notulen vergadering raadscommissie Herindeling van
6 oktober 2009
Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen
Laatste stand van zaken over behandeling wetsvoorstel zal worden weergegeven.
6. Naam nieuwe gemeente
Abcoude en De Ronde Venen staan aan de vooravond van een herindeling.
Inwoners en maat schappelijke organisaties hebben vele suggesties gedaan
voor de naam van de nieuwe gemeente die ontstaat na het samengaan van
de twee gemeenten. Een speciaal samengestelde werkgroep adviseert de
gemeenteraad de naam ‘Proostdijlanden’ te gaan gebruiken voor de nieuwe
gemeente.
7. Plan van Aanpak Herindeling Abcoude De Ronde Venen
Het Plan van Aanpak geeft de hoofdlijnen weer voor de voorbereiding van
de herindeling van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Voorgesteld
wordt in te stemmen met dit plan van aanpak.
8. Financiële middelen herindeling Abcoude en De Ronde Venen
Ter uitvoering van het Plan Van Aanpak voor de voorbereiding van de herindeling van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen per 1 januari 2011
wordt de raad gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen.
9. Rondvraag en sluiting

De voorzitter van de raadscommissie Herindeling,
S. Harmens.

Sluiting R.-K. basisschool Veenzijde

Leerlingenaantal loopt komende
jaren drastisch terug
De Ronde Venen - Op 15 januari heeft raadslid Jan
Rouwenhorst vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het besluit van de Stichting
Katholiek Onderwijs St. Antonius om de basisschool
Veenzijde in Wilnis te sluiten. Aan het einde van dit
schooljaar gaan de deuren in feite dicht. Alleen leerlingen van de huidige groep zeven mogen na de zomervakantie als groep acht hun basisonderwijs aan de Veenzijdeschool afsluiten. Inmiddels heeft het college schriftelijk gereageerd. Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen
op de 18 basisscholen in de gemeente binnen vijf jaar
met bijna 300 zal afnemen. Hieronder staan de gestelde
vragen met de antwoorden van b. en w.
Welke verantwoordelijkheid ziet u voor het
gemeentebestuur (in de niet-juridische zin)?
Gemeenten moeten zorgen voor voldoende openbare scholen. En de gemeente is ook verantwoordelijk
voor de huisvesting van scholen. De gemeentelijke visie in het beleidsplan Samen Sterk 2006-2010 sluit aan
bij deze verantwoordelijkheid. Deze visie luidt: “De gemeente De Ronde Venen is een gemeente die onderwijs
adequaat huisvest en ondersteunt...” Dus de gemeente heeft geen formele taak bij de sluiting van bijzondere scholen.
Wel kan de gemeente, voor zover niet strijdig met de
wetten, eigen gemeentelijk beleid voeren. Een voorbeeld hiervan is: het beschikbaar stellen van aanvullende gemeentelijke dekkingsmiddelen voor de uitvoering
van het onderwijsachterstandenplan en voor de schoolbegeleidingsdienst. Hierbij geldt wel als uitgangspunt
de gelijkheid van onderwijs. Dus als de gemeente een
school financiële middelen toekent, mag de gemeente
een andere school in vergelijkbare omstandigheden dit
niet onthouden. Binnen de wettelijke kaders kan de gemeente geen scholen voor bijzonder onderwijs (bijv. katholiek) in stand houden zonder grote financiële consequenties.
Daarnaast is de mogelijkheid onderzocht of de gemeente de Veenzijdeschool zou kunnen overnemen. Dit betekent wel dat de school een openbaar karakter zou krijgen en van ‘van kleur zou verschieten’. Deze oplossingsrichting stuitte echter op het probleem dat de gemeente De Ronde Venen het openbare onderwijs heeft verzelfstandigd naar de Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs. De mogelijkheden om eigen gemeentelijk beleid te voeren zijn, als gevolg van deze wettelijke kaders, gelimiteerd. Het beleid beperkt zich dus tot
meedenken, faciliteren, ondersteunen en zoeken naar
creatieve oplossingen e.d.
Welke visie heeft u m.b.t. de (gewenste)
spreiding van basisscholen
(scholenplan in relatie tot woonomgeving
en de toekomstige woningbouw in Wilnis)?
Met betrekking tot de toekomstige woningbouw het
volgende. Jaarlijks wordt van gemeentewege een meerjaren leerlingenprognose opgesteld. De uitgangspunten
voor deze prognose zijn achtereenvolgens: het op dat
moment meest recente, gemeentelijke woningbouwbestand en -programma, de laatstbekende bevolkingsgegevens naar geslacht en leeftijd en de meest recente leerlingenaantallen en de verdeling naar leeftijd. Uit
de laatste meerjarenleerlingenprognose van november
2009 blijkt dat de behoefte aan huisvesting van basis-

scholen in Wilnis als gevolg van geplande woningbouw
in Marickenzijde eerst vanaf 2015 langzaam toeneemt.
Echter, zelfs in die prognose blijft het aantal leerlingen
van de R.-K. basisschool Veenzijde met ten hoogste 103
in 2023 onder het aantal van de wettelijke opheffingsnorm van 110. Het schoolbestuur heeft in haar uiteindelijke besluit ook betrokken dat de realisering van het
woningbouwprogramma (voor Marickenzijde) in de afgelopen jaren nog wel eens is aangepast. Op basis van
de laatste informatie worden de eerste woningen niet
eerder dan 2014 opgeleverd.
Wat zijn de door u genomen en te nemen stappen
in dit proces (bijv. ter ondersteuning en ter
advisering, beleidsaanpassing)?
In december 2009 heeft er een oriënterend gesprek
plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van het rooms
katholieke schoolbestuur en de portefeuillehouder Onderwijs. Tijdens dit gesprek sprak het schoolbestuur
haar zorg uit over het lage aantal leerlingen van twee
van de onder het bestuur staande R.-K. basisscholen, te
weten Veenzijde te Wilnis en St. Antonius van Padua te
De Hoef. Maar ook over de dalende trend van het aantal leerlingen in De Ronde Venen. Het bestuur voorzag
een dermate afname dat de instandhouding van scholen met een leerlingenaantal onder de opheffingsnorm
(109) op grond van een uitzonderingsmaatregel van de
Wet op het primair onderwijs (instandhouding op basis
van de gemiddelde schoolgrootte) ook niet meer gegarandeerd kan worden.
De gemeente heeft de zorg met het schoolbestuur gedeeld. Afgesproken is dat van de kant van de gemeente navraag gedaan zou worden bij de Nederlandse Vereniging van Gemeenten om te zoeken naar oplossingen.
Ook is het bestuur geadviseerd om informatie in te winnen bij haar eigen koepelorganisatie (Bond KBO). Het
schoolbestuur zou zich nader beraden over de eventueel verder te nemen stappen. Nadien is nog ambtelijk overleg geweest over de reactie van de VNG op de
vraag of een openbaar bestuur een bijzondere school
in stand mag houden (“neen, in strijd met de geest van
de wet”).
Het (mail)bericht van het schoolbestuur van vrijdag 15
januari over de voorgenomen sluiting kwam als een
verrassing voor de gemeente. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat het katholieke onderwijs uit de kern Wilnis gaat verdwijnen. Na dit bericht is overleg gevoerd
met vertegenwoordigers van het schoolbestuur en met
de directies van de scholen die de leerlingen van de
Veenzijdeschool te zijner tijd wellicht als leerling gaan
inschrijven. Als dit gevolgen voor de huisvesting van die
scholen krijgt, dan kan een ruimtetekort op die scholen ontstaan. Als dit zich voordoet, dan zullen wij deze
extra huisvestingsbehoefte verwijzen naar leegstaande
schoollokalen in de kern Wilnis, zijnde de (voormalige)
Veenzijdeschool.
Wat is de meest actuele stand van en prognoses
m.b.t. de leerlingenaantallen van alle andere
basisscholen in onze gemeente?
Een overzicht van het aantal leerlingen per basisschool
op de wettelijke teldata van 1 oktober alsmede de geprognosticeerde aantallen van deze scholen (meerjaren leerlingenprognose november 2009) treft u onderstaand aan.

Werkelijk aantal leerlingen	Prognoses
		
Eendracht
Molenland
Pijlstaart		
Trekvogel		
Willespoort
Antonius		
Jozef		
Driehuis		
Hofland		
Proostdij		
Twistvlied
Veenzijde		
Beatrix		
Juliana		
Schakel		
Fontein		
Hoeksteen
Vlinderbos
TOTAAL		

2005

2006

2007

2008

342
159
201
120
171
99
517
220
140
234
192
107
168
163
145
250
107
204

329
151
208
130
169
97
490
219
126
236
206
106
166
174
149
251
104
211

320
133
217
119
176
96
472
210
143
233
202
107
167
173
145
240
96
206

313
139
212
124
173
93
451
207
143
235
203
112
165
178
148
248
86
200

3.600

3.574

3.502

3.479

2009

2013

2014

292
279
274
268
259
137
136
133
130
126
241
245
253
261
267
134
142
143
143
142
192
192
188
184
179
96
91
89
87
84
428
378
363
349
334
193
180
174
168
161
135
136
133
130
126
225
204
200
196
189
200
199
195
191
185
113
91
85
80
74
182
184
179
174
169
191
184
174
165
156
142
133
130
128
125
246
337
331
324
313
91					
191
216
209
201
194

250
121
278
137
186
81
324
157
122
183
178
74
174
155
124
302

3.429

Overige relevante aspecten
ten aanzien van dit onderwerp
Wij blijven in contact met het schoolbestuur, omdat er
afspraken gemaakt moeten worden over de formele afhandeling van overdracht van grond, opstallen en inrichting van schoolbestuur naar gemeente”, aldus de

2010

3.327

2011

3.253

2012

3.179

3.083

194
3.041

beantwoording van de vragen. Het ziet er niet best uit.
Binnen vijf jaar zal de totale leerlingenpopulatie in De
Ronde Venen met zo’n 300 leerlingen dalen. In feite laat
het college weten door het schoolbestuur voor een voldongen feit te zijn geplaatst. Bij ouders van leerlingen
leeft die gedachte ook.

Nieuwe Meerbode - 10 februari 2010

pagina 3

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Raadslid Rasnabe vraagt college:

Creëer legale graffiti
muur in Mijdrecht

De Ronde Venen – Afgelopen week heeft gemeenteraadslid Youssef
Rasnabe van GemeenteBelangen schriftelijk vragen gesteld aan het college
over de overlast van graffit spuiten in de gemeente. Hij schrijft: “De afgelopen
tijd hebben wij als fractie GemeenteBelangen geconstateerd dat er in de
gemeente de nodige overlast is geweest van graffiti. Wij denken dat het
legaliseren van een legale graffitimuur ertoe kan bijdragen dat de overlast
wordt teruggedrongen. Daarnaast denken wij dat het creëren van een legale
plaats een stimulans zal zijn voor jongeren om zich op kunstzinnige wijze te
uiten en om zo de kunstzinnige ontplooiing van de jongeren te bevorderen.
Wij horen graag van u hoe u hier tegen over staat. Wij zijn te allen tijde
bereid om een eventuele toelichting te geven op ons voorstel en mee te
denken. Mocht u ertoe besluiten om de mogelijkheden tot het aanwijzen
van een legale plek of meerdere plekken te onderzoeken dan adviseren wij
u hierbij graag om de jongerenwerker, de JAC, de Politie en wellicht andere
belanghebbende partijen hierbij te betrekken”, aldus Rasnabe.

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.

Omleiding Buurtbus in De Hoef
De Hoef - In verband met de werkzaamheden voor de dijkverhoging
kan de Buurtbus nog geen gebruik maken van de route aan de
Oostzijde vanaf de Spoorbrug tot aan de Schattekerkerweg.
Waternet en aannemer verwachten dat de werkzaamheden 10-12
weken zullen duren, mits er niet weer langdurig vorstverlet zal zijn.
De route van de Buurtbus wordt gedurende het werk aan de Oostzijde
verlegd.
Vanuit Uithoorn gezien:
- Er komt een noodhalte, juist voor de Spoorbrug,
voor het stoplicht, bij huisnummer 13.
- De route gaat dan verder linksaf over de Oude Spoorbaan.
- Er komt een noodhalte ter hoogte van de Meerendonckstraat.
- Dan rechtsaf naar de Westerlandweg
- Vervolgens rechtsaf naar de Schattekerkerweg, en daar naar de
nieuwe noodhalte bij de kantine van HSV, alwaar de bus keert.
Na de werkzaamheden wordt de vertrouwde route weer opgepakt.

Vanuit Mijdrecht wordt dezelfde route gevolgd, maar dan in
omgekeerde richting! Ook dan wordt eerst de noodhalte bij de
kantine van HSV aangedaan. Dit betekent voor de passagiers van de
Oostzijde en de Merelslag, dat zij gedurende die periode kunnen inen uitstappen bij de noodhalte nabij de Spoorbrug, ter hoogte van
Oostzijde 13, of bij de noodhalte bij de kantine van HSV. Voor de goede
orde moet gemeld worden, dat de halten aan Oostzijde en de stalling
aan Oostzijde 68 gedurende deze periode zijn opgeheven. De bussen
zijn bereikbaar volgens het schema.
Bussen die Uithoorn op de even uren aandoen zijn bereikbaar onder
tel. (06) 53808744. Bussen die Uithoorn aandoen op de oneven uren
hebben tel. (06) 83219209. Zaterdags: ’s morgens tot 13.15 uur:
tel. (06) 83219209. En ná 13,15 uur: tel. (06) 53808744.
Waternet heeft uw en ons begrip gevraagd. Als we zouden doorrijden
langs de Oostzijde is dat onverantwoord, de bus komt dan in tijdnood
door teveel oponthoud. Wij hopen echter dat de dienstverlening aan de
passagiers op deze wijze toch nog zoveel mogelijk kan doorgaan.

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten 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 gemeentelijke 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 aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

Ontvangst
datum

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.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen 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 Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Amstelhoek
Amstelkade 94
De Bruinlaan 10

Plaatsen van een windmolen
Oprichten van een garage

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0059
2010/0062

2-2-2010
4-2-2010

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

De Hoef
De Hoef Oostzijde 112

Vergroten en veranderen van een woning

Reguliere bouwvergunning

2010/0020

3-2-2010

Amstelhoek
Amstelhoek 104

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0061
2010/0064

3-2-2010
5-2-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 160
Breeveld 2

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0052

27-1-2010

2010/0060
2010/0053

3-2-2010
1-2-2010

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2010/0051

27-1-2010

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Lichte bouwvergunning

2010/0063
2010/0054

2-2-2010
1-2-2010

2010/0058

2-2-2010

Mijdrecht
Handelsweg 10, 12, 14
Hertogenstraat 37

Oprichten van 30 bedrijfs- en 8 opslagunits
Vergroten van een woning en plaatsen
van een dakkapel
Proostdijstraat 41
Vergroten van een clubgebouw
		
Nicolaas vd Steenstraat 58 Vergroten van de woning
Zirkoon 28
Vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Vinkeveen
Demmerik 120

Realiseren van oeverbescherming langs
de gehele oever en een aanlegsteiger
met een lengte van 600 cm. (Nabij nr. 120)
Arkenpark De Plashoeve
Vernieuwen van een steiger en een schuur
Plaswijk 62
Plaatsen van een dakopbouw
		
Vinkenkade 57
Plaatsen van een dakkapel op het vooren achtergeveldakvlak van de woning
Wilnis
Mijdrechtsedwarsweg 22
Oprichten van een bedrijfsruimte
		

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2010/0056

2-2-2010

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.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 11 februari 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Opm.

De Hoef
De Hoef Oostzijde 112

Vergroten en veranderen van een woning

Reguliere bouwvergunning

2010/0020

A

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 127b

Oprichten van een bijgebouw

Lichte bouwvergunning

2010/0028

B

Wilnis
Wilnisse Zuwe 50

Oprichten van een varkensstal

Reguliere bouwvergunning

2010/0019

C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun
beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Dorpsstraat 49
Rendementsweg
10a, 10b, 10c, 10d
Veenweg 162

Vinkeveen
Conincksmeer 2
Waverveen
2e Velddwarsweg 3

Wilnis
Wethouder v. Damlaan 21
Dorpsstraat 20
Herenweg 286
Molmlaan 2

Veranderen van de winkelpui en
gevelreclame
Vergroten van een bedrijfspand met
een nieuwe entree
Oprichten van een tijdelijk informatiebord
met de afmeting 3 meter hoog en 4,2 meter
breed, voor een periode van 5 jaar

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning

2010/0037

4-2-2010

Bouwvergunning fase 1

2009/0597

2-2-2010

Bouwvergunning

2009/0558

4-2-2010

Bouwvergunning

2010/0021

4-2-2010

Oprichten van een stalruimte en legalisatie
lichtmasten, mestplaat, schapenstal,
afrastering paardenbak en geitenhok

Bouwvergunning fase 2

2009/0615

2-2-2010

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Uitvoeren van funderingsherstel tpv de
voorgevel van een kerkgebouw
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Plaatsen van een overkapping

Bouwvergunning

2010/0033

4-2-2010

Bouwvergunning

2010/0013

2-2-2010

Bouwvergunning

2010/0044

2-2-2010

Bouwvergunning

2010/0031

4-2-2010

Vergroten van een dakopbouw
op de woning

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning met een aanbouw

Bouwvergunning

2009/0457

28-1-2010

Vergroten en veranderen van steigers
Vergroten van een woning en het maken
van een erker

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0449
2009/0541

2-2-2010
2-2-2010

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. De
belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede
degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Wijziging bestemmingsplan Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen
Met ingang van donderdag 11 februari 2010 wordt ter inzage gelegd het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot
vaststelling van de wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen” betreffende de verbreding van de weg bij de Groot-Mijdrechtstraat en de Nijverheidsweg-Oost
ten behoeve van voorsorteervakken. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken
en vangt aan met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd.Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, als er tijdelijk maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de inspraak op het beroepschrift
kan worden gewacht. Als dit verzoek wordt gedaan binnen de beroepstermijn, wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op
het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019 EA s’-Gravenhage.
Verkeersbesluit Raadhuisstraat
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 9 februari 2010 in De Ronde Venen een verkeersbesluit
hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het verplaatsen van de invalidenparkeerplaats in de Raadhuisstraat
naar het meest ten westen gelegen parkeervak in de betreffende straat. Dit besluit ligt met ingang van 10 februari 2010 gedurende een
termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel
26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen
zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde
Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de
Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030-361411). Van
de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 36 14 11.
Verkeersbesluit kruispunt Ringdijk 2e Bedijking / Mennonietenbuurt
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het wijzigen van de voorrangssituatie op het kruispunt Ringdijk 2e Bedijking / Mennonietenbuurt, door het verkeer van de Mennonietenbuurt voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de Ringdijk 2e Bedijking. Dit betekent dat op de aansluiting van de Mennonietenbuurt er een bord B6 (RVV 90) en haaientanden op het wegdek worden aangebracht. Dit besluit ligt met ingang van 10 februari
2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien een bezwaarschrift is
ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen
bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht,
tel. 030-361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie
kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel (030) 36 14 11.
Achtergrond: Het kruispunt N201 (Mijdrechtse Zuwe) / Piet Heinlaan / Ringdijk 2e Bedijking in Amstelhoek wordt geregeld met
verkeerslichten. De oversteek voor (brom)fietsers en voetgangers over de Ringdijk 2e Bedijking is echter niet meegenomen in de verkeerslichtenregeling. Op deze oversteek gebeuren er wel eens aanrijdingen met (brom)fietsers en voetgangers. De provincie Utrecht
gaat daarom de oversteek opnemen in de verkeerslichtenregeling. Hiervoor wordt de oversteek ongeveer 10 meter verplaatst richting
de N201 (Mijdrechtse Zuwe). Deze aanpassing maakt het ook mogelijk om ook de voorrangsregeling op het nabijgelegen kruispunt
Ringdijk 2e Bedijking / Mennonietenbuurt te veranderen. Op de doorgaande route Ringdijk 2e Bedijking is het veel drukker dan op
de aansluitende Mennonietenbuurt. Het is logisch de drukkere route voorrang te geven Daarom zal de Ringdijk 2e Bedijking voorrang
krijgen op de Mennonietenbuurt.
Algemeen Mandaatbesluit 2010.1
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 februari 2010 hebben besloten het Algemeen Mandaatbesluit 2010.1 vast
te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen Mandaatbesluit 2009.2, vastgesteld op
17 november 2009. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan)
bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden
verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen en vanwege de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente De Ronde Venen 2008. Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. Ter
inzagelegging: Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen
bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een
afschrift worden verkregen.
Agenda
Agenda van de openbare vergadering van de Wmo-raad op 24 februari 2010 (woensdagavond) De vergadering wordt gehouden in
kamer 5 van het gemeentehuis De Ronde Venen (ingang Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van 19:30 uur tot 21:30 uur

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Opening en mededelingen
Spreektijd bezoekers
Bespreking Wmo- verordening met Bert van Asselen, beleidsambtenaar
Bespreking van enige aspecten uit Agenda 22 met Marco Wesseling, project- ambtenaar 5. Ingekomen en uitgaande stukken
Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
Nabespreking vergadering van 17 januari
Rondvraag
Volgende vergadering en sluiting
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Scouting Jan van Speyk
ontvangt Keurmerk100
voor 100 liter bloedactie
De Ronde Venen - Afgelopen
dinsdag werd aan Scouting Jan van
Speyk het Keurmerk100 uitgereikt.
De bedenkers van de actie “Scouting doneert 100 liter bloed”, respectievelijk Roel Speyer en Marcella van Dijk, ontvingen het fel-

begeerde bord uit handen van regiovoorzitter René van Andel, namens Scouting Nederland. In 2010
bestaat Scouting in Nederland 100
jaar. De grootste jeugd- en jongerenorganisatie van dit land viert een
jaar lang uitbundig feest met alle

jeugdleden en vrijwilligers. In heel
2010 vinden tal van Scoutingactiviteiten en Scoutingevenementen
plaats. Op zowel lokaal, regionaal
als (inter)nationaal niveau feliciteren de meer dan 100.000 scouts Nederland met de eeuwlange aanwezigheid van Scouting in dit land.
Binnen Keurmerk100 heeft Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht samen met Scouting Lady Baden Powel uit Badhoevedorp een actie bedacht: “Scouting doneert 100 liter bloed”. Op 7 november jl. is de
actie van start gegaan, tijdens een
kaderdag. Voor 100 liter bloed zijn
ruim 230 donors nodig. Vele nieuwe, maar ook al bestaande bloeddonors, hebben zich al aangemeld
om hun bloeddruppels mee te laten
tellen voor deze actie.
Bent u al bloeddonor? Of heeft u er
al tijden over nagedacht om donor
te worden, maar nog nooit de stap
gezet, meldt u dan nu aan!! U helpt
hiermee niet alleen uw medemens,
maar ook Scouting Jan van Speyk
om deze actie tot een succes te maken.
Wilt u meehelpen aan deze actie,
meldt u dan aan via e-mailadres:
bloeddonor.scouting@gmail.com
Als nieuwe donor dient u zich ook
aan te melden bij www.sanquin.nl

Veenbad krijgt zijn subsidie, blijft voorlopig open, maar...

Is alles nu geregeld? Dat is
nog de vraag!
De Ronde Venen – In de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar, heeft de Rondeveense raad
en ook de voorzitter van de raad laten zien dat ook in de Rondeveense raad er gewoon rustig vergaderd
kan worden en er een agenda kan
worden afgewerkt op één avond.
Nou scheelde het natuurlijk dat er
drie punten voor de aanvang van
de vergadering al naar de vergadering van maart werden doorverwezen, maar toch, een vaste bezoeker
van de raad vroeg zich werkelijk af,
is dit dezelfde raad als twee maanden geleden.
De raadsleden onderling katten elkaar niet af, lieten elkaar hun mening geven, hetgeen als gevolg had
dat de voorzitter er ook plezier in
kreeg en zo nu en dan de raad de
ruimte gaf een leuk debatje te houden.
Een van de belangrijkste agendapunten was wel: krijgt het Veenbad nu haar subsidie, zodat het kan
doordraaien tot het nieuwe zwembad wordt geopend? Wel, dat krijgen
ze. Na alle ruzies en dreigementen
is zo te zien een einde gekomen. De
voorzitter van het zwembad en tevens fractievoorzitter van RVB, Anco
Goldhoorn bemoeit zich in het openbaar niet meer met deze zaak en ook
wethouder Lambregts is vervangen
door de burgemeester. Deze laatstgenoemde legde donderdagavond
in alle rust en in begrijpelijke taal uit
dat de onderhandelingen inmiddels
in een goede sfeer worden gevoerd
en er afgesproken is dat men niet
meer publiekelijk over de toeters en
bellen praat.
“Mocht het nodig zijn dat de raad

meer moet weten, dan kan dat altijd
nog in een besloten vergadering. We
hebben een nieuwe start gemaakt
en wij gaan voor de volle honderd
procent voor het belang van het personeel. Nog niet alle struikelblokken
zijn weg, maar we gaan er met elkaar voor”, aldus de burgemeester.
Niet blij
Als je het zo hoorde zou je bijna zeggen: “alles is koek en ei”, maar als
je tussen de regels door luistert is
dat zeker niet waar. Waarom hamerde raadslid Manja van Buul van de
Combinatie er zo op tegen de burgemeester, dat ‘de brief van december’ toch nog wel op tafel lag en die
voorwaarden gehandhaafd moesten
blijven?
En waarom vroeg raadslid Koedam
van RVB nu juist aan de burgemeester of die brief bij deze nieuwe start
ook van tafel was nu er met een
schone lei gepraat werd.
Uiteindelijk meldde de burgemeester dat ‘die brief’ zeker niet van tafel was. Welke brief vraag je je dan
af als toehoorder. Wat is er toch met
een brief van december.
Bij navraag was het snel duidelijk:
het leek weer allemaal heel mooi.
Het leek weer allemaal of alles koek
en ei was. Het leek weer dat de zaken al geregeld waren. Hou je stil,
alles komt goed. Het college regelt
het wel.
Brief
Dus niet: er is nog steeds niets ondertekend door het college en het
bestuur van het Veenbad. En dat gebeurt ook niet zolang ‘de brief van
december’ op tafel ligt. Wat is dat

Lezing over de boerderijen
in ‘Het Groene Hart’
De Ronde Venen - De heer Piet
den Hertog uit Vianen zal op donderdag 18 februari aanstaande
een lezing geven over boerderijen
in “Het Groene Hart‘. Hij zal vertellen over de historische achtergronden van de boerderijen in dit gebied, met aandacht voor de plaats,
de constructie, de bouwmaterialen en het gebruik van boerderijen.

Ook zal er aandacht zijn voor enkele
boerderijen uit De Ronde Venen. De
heer Den Hertog is technisch adviseur van de Boerderijen Stichting
Utrecht. Deze stichting steunt boerderij-eigenaren bij het in stand houden van de karakteristieke boerderij en het erf. Ze geeft bijvoorbeeld
advies aan eigenaren die hun boerderij willen restaureren en aan boe-

Vrolijke noo(d)t bij EHBO
Vinkeveen - Maandagavond 1 februari was het de laatste oefenavond voor de EHBO’ers van EHBOvereniging St. Camillus. In het vertrouwde Buurtnest werden er in
groepjes serieuze zaken behandeld,
afgewisseld met onderdelen die de
deelnemers deden bulderen van het
lachen. Leden van Lotuskring Uithoorn beeldden levensechte slachtoffers uit.
Wat te doen bij een bewusteloos
slachtoffer dat verdovende middelen heeft gebruikt? Of een visser
met een weerhaakje in de huid van
zijn hand? Een meneer die keihard

met zijn hoofd tegen de deur aanloopt en vervolgens een bloedneus
heeft? En die man van het weerhaakje heeft even later een jeukend
rood oor waar iets in rondzoemt.
Wat doe je daarmee?
Als het even kan werk je samen in
de EHBO. Met het maken van een
puzzel (woordzoeker) met daarin
woorden die iets met EHBO te maken hadden, werd er dan ook volop hulp aan elkaar verleend. Had
de één een ‘infectie’ gevonden, dan
vond de ander de ‘zwachtel’. De volgende kon de ‘pols’ maar niet vinden, geen nood, die zocht de buur-

voor een brief? In die brief schrijft
het college aan het bestuur van het
Veenbad in het kort samengevat:
dat het Veenbad 152.000 euro subsidie krijgt, onder de voorwaarden
dat: het Veenbad niet aan het geld
mag komen dat het bestuur apart
heeft staan voor de afwikkeling van
de sluiting van het Veenbad en de
betalingen aan personeel dat geen
nieuwe baan in het zwembad krijgt
of wil. Dat ze ook geen geldelijke
uitgave mogen doen van het subsidiegeld zonder dat het college weet
waar het voor is. Vertaald: het bestuur staat onder curatele.
Doet het bestuur het wel, dan kan zij
aansprakelijk worden gesteld en in
het ergste geval hoofdelijk aansprakelijk voor het geld. Dus zouden deze vrijwilligers, die jaren bestuursleden zijn geweest voor dit zwembad,
zonder ook maar een euro te verdienen, financieel aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele tekorten.
Begrijpelijk dat het bestuur van het
Veenbad deze brief van tafel wil
hebben. Dit is toch ook geen basis
om open en eerlijk met elkaar te onderhandelen.
Vreemd dat vooral de fractie van
de Combinatie dit nu wel zo wilde?
Gaat het om het bestuur, of is het
meer gericht op een mederaadslid?
Misschien toch wel weer iets om te
overwegen of het wel zo goed is als
je als raadslid ook bestuursfuncties
bekleedt. Het kan altijd gedonder
geven, dat zie je nu maar weer.
Al met al, de zaak lijkt rond, maar er
zitten blijkbaar nog heel wat addertjes onder het gras. Het zal wel weer
wat worden.
Wordt vervolgd

ren die een bijgebouw willen herbestemmen tot bijvoorbeeld Bed
& Breakfastlocatie, of hun boerderij tot woonhuis willen laten verbouwen. Elk jaar wordt er een ‘boerderij
van het jaar’ gekozen. In 2008 werd
de zorgboerderij ‘Bethlehem’ aan
de Amstelkade hiervoor uitgezocht.
Bij die boerderijen wordt een gevelsteen ingemetseld en de eigenaars
krijgen een oorkonde en een aquarel van hun pand.
De lezing zal gehouden worden in
het Hervormd Verenigingsgebouw
aan de Herenweg 207, in Vinkeveen.
Aanvang 20.00 uur.

Gemeenteraadslid Rouwenhorst reageert op kritiek regiotaxi

”Wellicht kan er andere
vergoeding worden
aangevraagd “
De Ronde Venen – Naar aanleiding
van een uitgebreid artikel in onze
krant afgelopen week over de veranderingen in de regiotaxi reageerde gemeenteraadslid Jan Rouwenhorst met de volgende brief: “In de
Nieuwe Meerbode van vorige week
is aandacht besteed aan de regiotaxi. De regiotaxi vormt een onderdeel van het openbaar vervoerssysteem en brengt de passagier van
deur tot deur binnen de regio. Met
ingang van dit jaar geldt een nieuwe regeling. Uit de berichtgeving
valt op te maken dat er sprake zou
zijn van pijnpunten. Wat is er feitelijk
veranderd ten opzichte van de oude
situatie? Twee veranderingen vallen
op: de doelgroep en de ritprijs.
In de eerste plaats is de regiotaxi
nu voor alle inwoners van De Ronde Venen. De leeftijd van een passagier speelt geen rol meer. Tot
eind vorig jaar kon namelijk slechts
een beperkte groep inwoners gebruik maken van de regiotaxi: inwoners vanaf 70 jaar èn inwoners, die
in aanmerking kwamen op grond
van regelgeving, zoals die is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De prijs
van de taxirit bedroeg toen 1,- per
zone, met een maximum van 5 zones, zoals het openbaar vervoer die
hanteert. De prijs van 1,- stond in
geen verhouding met de werkelijke kosten. Het tekort op alle ritten
werd door de gemeente gesubsidieerd met geld dat bedoeld was voor
WMO-vergoedingen. In de praktijk
bleek dat veel passagiers niet beschikten over een WMO-toewijzing
voor een vervoersvoorziening. In feite lag er bij de gemeente geen verplichting om voor deze groep “extra
goedkoop” vervoer aan te bieden.
Het is deze groep die nu geconfronteerd wordt met hogere ritprijzen.
De tweede verandering betreft de
wijze waarop nu de tarieven worden berekend. Er wordt sinds 1 januari onderscheid tussen enerzijds
inwoners met een WMO-toewijzing
en anderzijds alle andere inwoners,
ongeacht hun leeftijd. Voor de eerste groep geldt een WMO-tarief,
voor alle anderen geldt een (aanvullend) Openbaar Vervoer-tarief. In
beide gevallen wordt de ritprijs bepaald door een vast instaptarief en
een vast tarief per gereisde zone. De
leeftijd van de passagier speelt dus
geen rol meer bij de vaststelling van
de ritprijs.

man wel voor hem op! Met veel plezier werd de uitslag bij elkaar gepuzzeld: bij brandwonden eerst
koelen!
Volgende week is er het examen
voor de deelnemers aan de beginnerscursus en in maart volgt dan
nog een lezing voor alle leden van
de vereniging. Dan zit het lesseizoen er weer op.

Het WMO-tarief van de regiotaxi
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning verplicht gemeenten om
te voorzien in de vervoerbehoeften
van inwoners met een beperking.
Deze mensen komen in aanmerking
voor een vervoersvoorziening (en
dus een verlaagd tarief). Het huidige WMO-tarief is opgebouwd uit
twee onderdelen: een instaptarief,
dat 0,50 bedraagt en daar bovenop
moet per gereisde zone eveneens
0,50 worden betaald. Voor een rit
binnen vijf zones betaalt een WMOpassagier dus drie euro. Voor reizigers met een WMO-indicatie is het
vervoer met de regiotaxi goedkoper
geworden ten opzichte van het oude tarief. Boven de vijf zones kunnen inwoners met een gehandicapten parkeerkaart van de gemeente
of met WMO-vervoersindicatie voor
sociaal en recreatief vervoer gebruik
maken van de regeling “Valys”.

Voor geïnteresseerden: in het voorjaar wordt er een EHBO-cursus gegeven die nog vóór de zomervakantie zal worden afgerond. Denk er
eens over na, je zult er altijd wat aan
hebben!
Kijk op: www.ehbo-camillus.nl, mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl,
of bel: 0297-561758.

Het OV-tarief van de regiotaxi
Dit tarief is van toepassing op iedere inwoner zonder indicatie voor
een WMO-vervoersvoorziening. Het
duurdere OV-tarief geldt dus ook
voor de mensen die zeventig jaar
of ouder zijn en waarbij geen mobiliteitsbeperking is vastgesteld.
Hun leeftijdsvoordeel is in de nieu-

we regeling komen te vervallen. En
het valt niet te ontkennen dat ze
dat merken aan de ritprijs in vergelijking met vroeger. Ook het OV-tarief is opgebouwd uit twee componenten: een instaptarief van 1,85 en
daar bovenop eenzelfde bedrag van
1,85 per zone.
)ºVoor het gebruik van de regiotaxi
als aanvullend openbaar vervoer
bedraagt de prijs voor een rit met 5
zones dus 11,10.
Aanbesteding en WMO-gelden
De oude vervoersovereenkomst liep
in de loop van vorig jaar af. Op het
verzoek van het provinciebestuur
heeft de gemeente De Ronde Venen besloten deel te nemen aan de
provinciale samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de Regiotaxi per 1 januari 2010. De provincie heeft de Regiotaxi Europees
moeten aanbesteden en dat heeft
geleid tot de tariefaanpassingen.
De gemeente De Ronde Venen heeft
met de lokale WMO-raad afgesproken dat de WMO-gelden alleen nog
van toepassing zijn op inwoners met
een WMO-vervoersindicatie. Feitelijk gezien worden de WMO-gelden
nu dus specifiek ingezet voor wie ze
bedoeld zijn.
Aanvraag WMO-indicatie
Een WMO-indicatie is bepalend om
voor het goedkope tarief van de regiotaxi in aanmerking te komen.
Als inwoners - ongeacht hun leeftijd! - menen in aanmerking te (kunnen) komen voor een vervoersindicatie Regiotaxi, dan kan er bij de gemeente een aanvraag worden ingediend. Inwoners die serieus menen
daarvoor in aanmerking te komen,
moeten zich dus niet terughoudend
opstellen! Aan de hand van de bestaande WMO-criteria zal elke aanvraag worden beoordeeld om te bepalen of tot toekenning kan worden
over gegaan.
Alternatieve mogelijkheden
Wellicht dat in andere gevallen toch
een vervoersvergoeding kan worden toegekend. Dat zou kunnen als
de aanvrager voldoet aan bepaalde
inkomensvoorwaarden. Er kan dan
bij de gemeente een beroep worden
gedaan op bijzondere bijstand. Zulke situaties kunnen zich voordoen

bij noodzakelijk gemaakte kosten,
zoals een bezoek aan een specialist
in het ziekenhuis.
Verder kunnen de inwoners van De
Ronde Venen in voorkomende gevallen een beroep doen op ziekenhuisvervoer, dat wordt verzorgd
door vrijwilligers van de plaatselijke
welzijnsorganisatie “de Baat”.
En in veel gevallen valt ziekenhuisvervoer ook binnen de polisvoorwaarden van de eigen ziektekostenverzekering.
Ook bij de servicepunten in de gemeente kan men zich laten informeren. Het kan nooit kwaad om zich
goed te laten voorlichten.
Opmerkingen, vragen
en inlichtingen
Het lijkt me niet zinvol om hier de
nieuwe vervoersregeling af te zetten
tegen de activiteiten van Stichting
Jongeren Actief, zoals vorige week
gebeurde. Die organisatie maakt het
mogelijk dat àlle kinderen en jongeren in De Ronde Venen lid worden
en zijn van een sport- of spelclub,
ook als daar thuis geen geld voor is.
Eén conclusie is zonder meer duidelijk: de communicatie naar de inwoners kan blijkbaar nog veel beter. En
inwoners, die vragen hebben of inlichtingen willen, hebben gewoon
recht op een ter zake doende en
vooral correcte en vriendelijke bejegening. Ik heb de wethouder hierover vragen gesteld. Overigens kan
iedere inwoner haar of zijn opmerkingen en bevindingen delen met
de gekozen leden van de gemeenteraad. Hun gegevens staan in de
gemeentegids. En natuurlijk kan het
nooit kwaad om gebruik te maken
van de politieke functie van de media. Want het is vooral op die manier
dat zaken onder de aandacht worden gebracht! En het is duidelijk dat
de Nieuwe Meerbode daarin een
waardevolle taak vervult.
Tot slot enkele belangrijke telefoonnummers:
Gemeente De Ronde Venen:
29 16 16
Stichting De Baat: 23 02 80
Servicepunt Mijdrecht: 38 33 99
Servicepunt Vinkeveen: 58 76 00
Servicepunt Wilnis: 23 76 10
Jan Rouwenhorst
CDA-raadslid
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Kinderen plusklas kruipen
in huid van kunstenaar
De Ronde Venen - De kinderen
van de plusklas van Stichting St.
Antonius uit De Ronde Venen zijn
de afgelopen tijd in de huid van een
kunstenaar gekropen. Op donderdag 28 januari waren de resultaten daarvan te zien in een drukbezochte tentoonstelling op de St Jozefschool.

De kunstenaars in wiens huid ze zijn
gekropen, waren heel verschillend.
Van Ben van Berkel (een architect)
tot Tom Claassen (knuffelkunst) tot
Paul Klee en Leonardo da Vinci.

weest. Ze hebben vooral aan hun eigen kunstbeleving gewerkt. Ook die
resultaten waren te zien. Iedereen
was het er over eens: het was een
geslaagd project.

Om goed te weten hoe het voelt in
de huid van een kunstenaar zijn de
leerlingen naar Joke in Uithoorn ge-

In de volgende periode wordt een
heel ander project aangepakt, maar
vast met net zoveel plezier.

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Beste mensen, pas op!

“We leven in een rare wereld”, hoor je onderweg
vaak zeggen. Die opmerking is onlangs ook
doorgedrongen in de computerwereld. Denk je een
gratis antivirus programma geïnstalleerd te hebben,
blijkt het een nepprogramma te zijn. Een programma
dat zogenaamd virussen verwijdert, maar alleen
werkt wanneer je met centen over de brug komt en
dan is het nog maar afwachten. Erger is evenwel
de hardnekkigheid waarmee sommige van die
programma’s zich opdringen. Nietsvermoedend
start je de computer. Dan plotseling verschijnt op
het scherm de mededeling dat de computer vervuild
is door gevaarlijke virussen. Wat doe je dan? Op
weg naar SeniorWeb. Naar de inloopochtend op de
dinsdag- of de donderdagmorgen.
Daar ontmoetten we onlangs een mijnheer uit
Uithoorn die op een of andere manier ‘Privacy
Center’ had binnengehaald. Het was volgens zijn
zeggen zo maar op zijn computer binnengekomen
en liet zich niet verwijderen. Nadat de PC was
opgestart verscheen in groot formaat een kleurig
scherm met bovenin een brede groene balk waarop
de woorden ‘Privacy Center’ en daarnaast “simple
one click solution to protect your PC.” Aan de
rechterkant een vak met blokjes dat een (wel erg
laag) beveiligingspercentage aangeeft. Helemaal
onderaan een lijst met gevonden ongerechtigheden
met links een knop waarop ‘Fix all’. Maar die doet
alsof. Want als het Center eenmaal klaar is met dat
fixen komt ie met de boodschap dat verwijderen van
de gevonden infecties alleen kan wanneer je met
geld over de brug komt.

Praktijk De Rots… voor
psychodynamische therapie
Mijdrecht - Stèl je voor… Een
vriend tobt met een probleem en
therapie geeft hem andere inzichten… nieuwe interpretaties… een
verfrissende invalshoek… èn hij kan
beter met zijn probleem omgaan…
Dan wist je het wel… En stèl nu dat
je zèlf die vriend(in) bent?
Wat is psychodynamische
therapie?
Psychodynamische therapie staat
voor een nieuwe, kortdurende therapievorm waarbij allerlei gedachten en ideeën van de cliënt continue in beweging worden gezet. Het
bijzondere van deze therapievorm is
dat je wordt geactiveerd om zélf oplossingen te vinden.
Dit wordt ondermeer bereikt doordat op een bepaalde manier vragen worden gesteld en doordat Petra Roelofsen (1961) tijdens de gesprekken diverse technieken gebruikt. Met psychodynamische therapie kan je het lichaam, de gedachten en gevoelens weer met elkaar in
balans brengen.
Het prettige van psychodynamische therapie is dat je vaak met een
paar gesprekken alweer beter in je
vel zit.
Is therapie iets voor je?
“Problemen zijn er op allerlei gebieden en wie is er zonder? Ik noem
slechts de meest voorkomende gespreksonderwerpen waarbij therapie uitkomst kan bieden. Misschien
herken je ook jouw probleem waarvoor je in mijn praktijk terecht kunt.
Denk dan aan een probleem in de:
Relationele sfeer zoals het vastlopen in de relatie, echtscheidings-

problemen, problemen met partner,
familie of kind (eren), gezins-, opvoedings-, en seksualiteitsproblemen, huiselijk geweld. Het afspreken van gezinstherapie of kindertherapie is ook mogelijk.
Persoonlijke sfeer zoals gebrek
aan zelfvertrouwen, onzekerheid,
stress, angst, nervositeit, depressie,
levensvragen, persoonlijk inzicht en
ontwikkeling, eenzaamheidsproblemen, emotionele verwerking van
gebeurtenissen (o.a. overlijden van
een dierbare en andere trauma’s),
verslavingen zoals drugs, alcohol-,
eet- en rookverslaving, het niet accepteren van een chronische ziekte
of kwaal, een postnatale depressie.
Werksfeer: Problemen met collega’s, overbelasting, werkdruk, overspannenheid, burn-out en born-out
(Verveling op het werk), prestatiedrang, teamconflicten, RSI, faalangst of denk aan:
Psychosomatische klachten:
Dus lichamelijke klachten zonder
aanwijsbare medische oorzaak, zoals bijvoorbeeld hoofd-, of buikpijn,
spanning in schouders, benen en
nek, misselijkheid en vermoeidheid.
Je kan dus in mijn praktijk terecht
voor hulp bij vele klachten en vragen waarvoor geen medische oorzaak is gevonden. En wanneer er wel
een duidelijke medische oorzaak is,
is het mogelijk dat therapie je helpt
inzicht te krijgen in het ontstaan van
je ziekte of ongemak en hoe je er
prettiger mee om kunt gaan.
Een hele stap:
Het is voor sommige mensen echt
een hele stap om in therapie te
gaan. Nu is het op een verjaardag
niet echt het allereerste gespreks-

Erik Stapel wint
bakkerswedstrijd
Wilnis - Tijdens de regionale jeugdvakwedstrijden voor bakkers heeft
de Wilnisser Erik Stapel de eerste
prijs gewonnen in de categorie 212.
In deze categorie moesten 6 dezelfde zachte broodjes gemaakt worden en 6 dezelfde gevulde broodjes.
Voor dit laatste had Erik een krentenbroodje, gevuld met kersen en
bedekt met witte chocola en hazelnoot ontwikkeld.
De wedstrijden werden vrijdag jl. in
Heerhugowaard gehouden. Door
een vakkundige jury werden daar
de vele inzendingen kritisch beoordeeld. Volgens het juryrapport had
hij 70 punten gescoord.
Erik studeert aan het ROC in Amsterdam. Praktijkervaring doet hij op
tijdens zijn werk bij bakkerij Leonard/de Kruijf met vestigingen in de
Passage in Mijdrecht, aan de Molmlaan in Wilnis en in winkelcentrum
Zuiderwaard in Vinkeveen. In de
broodbakkerij in Wilnis mocht Erik
ook oefenen voor zijn inzending.
Als regiokampioen mag Erik op 14
april in de bakkersvakschool in Wageningen strijden om de titel Nederlands kampioen. Bij dit kampioen-

onderwerp…. maar een bezoek aan
de therapeut is tegenwoordig echt
wel gebruikelijk, omdat we steeds
meer spanningen te verwerken krijgen maar ook meer aandacht aan
zelfontwikkeling willen besteden.
Mensen die bewuster willen leven,
kiezen juist voor therapie. Zij voelen zich daarna tevredener en opgelucht en hebben meer grip op hun
leven. Andere mensen, die in soortgelijke situaties verkeren, blijven helaas vaak in hun probleem hangen.
Bewustwording:
Wij zijn de hele dag druk met alles
wat wij denken, voelen, zeggen, weten, horen, vinden, willen, ervaren…
etc. Dit gebeurt zowel bewust als
onderbewust en al deze ervaringen
uit verleden en heden werken door
in het menselijk gevoel, onze emoties, gedrag en in ons denken. Deze
interacties worden psychodynamische processen genoemd en werken ook weer door in het lichaam.
Om problemen op te lossen en om
(levens)vragen te kunnen beantwoorden, is het van belang bewust
te worden van deze processen.
In de veilige omgeving van de praktijk krijgt je inzicht in het probleem
waardoor je een andere kijk krijgt
op de hele situatie en zich nieuwe mogelijkheden openbaren. Deze therapie maakt het dus mogelijk
om zelf oplossende vermogens aan
te spreken en je innerlijke kracht te
(her)vinden. En het allermooiste wat
je dan uiteindelijk kunt worden is jezelf!!!” Aldus Petra.
www.PraktijkDeRots.nl
Petra Roelofsen: 06- 246 126 13
of 0297-283616
schap moet de deelnemer in 4½ uur
in competitie met de andere regiokampioenen zijn producten nog een
keer maken.
Op de foto de trotse winnaar met zijn
producten en 1e-prijs beker

Dus weggooien dat programma, zeker als je al
een goed werkend antivirusprogramma hebt
geïnstalleerd. Maar hoe? Klikken op het witte
kruisje in het rode vlak rechtsboven werkt niet.
Weggooien uit de map ‘Program Files’ werkt ook niet.
“Programma in gebruik”, luidt een boodschap. Kijken
in de lijst met gestarte programma’s helpt ook niet
veel. Kortom, alles wat je probeert, het Privacy Center
laat zich gewoon niet weggooien. Elk keer wanneer
je denkt dat ie weg is en de computer opnieuw
opstart staat dat ie weer voor je neus. Opstarten
in veilige modus (F8) helpt. Je kunt dan wel verder
werken, maar daarmee is die ongewenste gast nog
niet verwijderd. Wat je nodig hebt is een programma
dat valse antivirusprogramma’s verwijdert en die
staan, vreemd genoeg, ook op internet. Goede raad
is dan ook niet duur, je hebt er thuis alleen een
tweede computer voor nodig. Laat Google zoeken
naar ‘Privacy Center’ en lees de ervaringen van
mensen die eerder met die manier van marketing
werden geconfronteerd. Een van de zoekresultaten
laat u ongetwijfeld de link zien naar een programma

die dat Privacy Center voor u zal verwijderen. Nog
een tip: Om te weten of u misschien al besmet
bent met onderdelen van dat Privacy Center laat
Windows dan eens zoeken naar Agent.exe, PC.exe
of AVR.exe en gooi die weg. Wilt u meer weten over
valse antivirusprogramma’s ? Googel dan eens naar
‘false antivirus’ en lees de vele hits. U zult schrikken
hoeveel van die programma’s door gebruikers met
Groet Joop
nep worden aangemerkt.

Ons cursus
programma
Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen maandagmiddag 15 februari
en dinsdagmiddag 27 april.
Basiscursus XP
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 2 maart
en woensdagmorgen 21 april.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op donderdagmiddag 4
maart.
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen woensdagmorgen 24
februari 2010 en woensdagmiddag 14 april.
Internetbankieren
Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 296
februari. Vervolgens elke laatste vrijdag van de maand.
Deze workshop is gratis voor rekeninghouders bij de
Rabobank.
Opfrissen Windows
Deze cursus omvat het opfrissen van de kennis van
bestandsbeheer. Met andere woorden hoe breng ik
orde in alles wat ik op mijn PC zet. Vier lessen van
twee uur te beginnen op maandagmorgen 1 maart.
Slimmer Internet
Wat biedt internet mij en hoe kom ik daar achter. Vier
lessen van twee uur te beginnen op woensdagmiddag
10 maart.
Basiscursus Windows 7
Acht lessen van twee uur te beginnen
donderdagmiddag 29 april. We wachten nog op
lesmateriaal.
CD’s en DVD’s branden.
Op dit moment acht inschrijvingen waaronder drie
echtparen. Datum workshop volgt.
Andere
Verder organiseren we twee uur durende workshops
over computerbeveiliging, kennismaking met de
computer, CD’s en DVD’s branden en het gratis
tekstverwerkingsprogramma Open Office.
Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we
niet plannen. Een workshop of cursus gaat door
bij vijf of meer deelnemers. De lessen bij SeniorWeb
lopen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur.

Volgende week dinsdagavond in de RTG

Werkgroep adviseert als
nieuwe naam gemeente:
Proostdijlanden
De Ronde Venen – Volgende week
dinsdagavond zal een afvaardiging
van de raad, tijdens het Ronde Tafel Gesprek onder andere gaan praten over de eventuele naamswijziging bij de herindeling.
Blijft het gewoon gemeente De Ronde Venen, of krijgt het een andere
naam. In het voorstel aan de raad
staat: “Op 14 januari jl. heeft de
werkgroep Naam Nieuwe Gemeen-

te, op basis van vele suggesties die
zijn gedaan, een advies uitgebracht
over hoe de nieuwe gemeente, die
ontstaat na het samengaan van Abcoude en De Ronde Venen, moet
gaan heten. De werkgroep adviseert de naam Proostdijlanden voor
de nieuwe gemeente te gebruiken.
Voorgesteld wordt dit advies over te
nemen en de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken te verzoeken

in het wetsontwerp de naam van
de nieuwe gemeente te wijzigen in
‘Proostdijlanden’.
Nu is het aan de beide raden: die
van gemeente De Ronde Venen en
die van gemeente Abcoude om te
kiezen. Er zijn vier namen: 1: Proostdijlanden. 2: De Ronde Venen. 3:
Groot Vinkeveen en als vierde Botshol.

St. Jozefschool en R.-K. Kerk
zamelen boodschappen in
voor de voedselbank
De Ronde Venen - Vanaf december is de katholieke kerk al bezig
met het inzamelen van boodschappen voor de Voedselbank de Ronde
Venen. De Voedselbank deelt iedere
week een boodschappenpakket uit
aan mensen in onze gemeente, die
onder het minimum zitten.
In deze tijd van de crisis merkt ook
de voedselbank de gevolgen hiervan. Enerzijds zijn er steeds meer
mensen die hulp nodig hebben, anderzijds krijgt de voedselbank zelf
ook steeds minder producten binnen. De werkgroep Eerste communie en Vormselvoorbereiding van
de katholieke kerk steunen ieder
jaar tijdens de voorbereidingsperiode naar de eerste communie en het
vormsel een goed doel. Dit jaar wilden zij zich graag aansluiten bij de
inzamelactie voor de Voedselbank.
Gedurende 1 week hebben in alle klassen van de St Jozefschool
manden gestaan om boodschappen
te verzamelen. De kinderen bleven
maar boodschappen brengen en
het resultaat was overweldigend.
Tijdens de gezinsviering van 7 febru-

ari werden de gaves voor de Voedselbank aangedragen door de communicanten en vormelingen. Manden en karren vol met boodschappen konden worden overhandigd
aan de Voedselbank. Ook binnen

het schoolproject van Slot Waardenburcht, waar waarden en normen
centraal staan, was dit een prachtige actie. Samen werken en Samen
delen. Goed zijn voor elkaar! Dat is
toch waar het allemaal om gaat!

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 10 februari 2010

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Stadhouderlaan Mijdrecht, donkerbruine aan de flanken
gemêleerde kater, langharig fors dier.
- Vuurlijn in De Kwakel, wit-beige hangoor konijn.
- Amstelkade in Wilnis, wit/bruin/zwart lapjeskat. Erg mager.
- Ridderschapsstraat in Mijdrecht, jong zwart katje. Witte teentjes
en befje. Rood halsbandje waaraan metalenstrikje en belletje.

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Sr. Annette (3)

Gevonden:
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en heeft rood
driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar maar vrij klein.
Ze heet “Pluisje”,
- Zirkoon in Mijdrecht, cyperse bruin/witte kater. 3 witte voetjes en
1 wit voorpootje. Zijn naam is “Pablo”.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met blauw
grijs bandje met naamkokertje. Zijn naam is “Sam”.
- Trilgras in Wilnis, rood katertje van 10 maanden, niet gecastreerd
hij heeft een wit befje en witte pootjes. Zijn naam is “Brammetje”.
- Watertuin in Wilnis, zwarte kater met klein wit vlekje op de borst.
Zijn naam is “Tom”.
- Watertuin in Wilnis, zwart/witte kater. Zijn naam is “Nelson”.

Kop en schotels te koop in
het Oude Spoorhuis
Vinkeveen - Aanstaande zaterdag 13 februari is de rommelmarkt
in het Oude Spoorhuis aan Demmerik in Vinkeveen weer open. U kunt
er terecht voor verschillende tweedehandsspullen als lampen, puzzels,
kookgerei, glas- en servieswerk. Bijzonder is ook de collectie kop en
schotels. In veel winkels zijn vooral
mokken te koop, maar in het spoorhuis heeft men prachtige collecties

serviesgoed te koop. Vraagt u ook
eens naar de Berber tafelkleden.
Voor de lezers zijn er veel boeken
die door verschillende mensen bij
huisopruimingen worden geschonken aan het Spoorhuis. Zo wordt er
door ouders met opgroeiende kinderen ook vaak speelgoed gebracht.
U bent van harte welkom om even
rond te snuffelen tussen 9.00 uur en
15.00 uur.

Goed geschoten...

Zoals lezers van deze rubriek bekend zal zijn was er op vrijdagavond 5 februari een donateursavond van SOS De Ronde Venen ter gelegenheid van
het bezoek van Sr. Annette uit Tanzania.
Het was een spetterende avond!! Overtuig uzelf en kijk het komende weekend op de lokale Midpoint tv voor een filmverslag van de avond plus een
interview met Sr. Annette. De donateurs en andere belangstellenden konden persoonlijk kennismaken met Sr. Annette waarna zij vertelde over haar
ontwikkelingswerk in Dar es Salaam en de hulp die zij heeft ontvangen van
SOS De Ronde Venen om de bouw en inrichting van scholen mogelijk te
maken. Zoals de bouw van een middelbare school, de omheining van deze school door een stevige muur, de ziekenboeg voor kinderen met malaria
en andere ziekten, schoolbankjes etc. Zij bedankt alle donateurs die eraan
hebben bijgedragen dit mogelijk te maken.
Volgende week meer over het werk van Sr. Annette in Tanzania.
Nel Bouwhuijzen

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.
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, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Wat een
mooi
liefdespaar
“Zo in de week voor Valentijn, wilden wij u dit liefdespaar niet onthouden. Bij ons in de tuin hangt
een mandje met voer voor koolmeesjes en musjes, toen ineens
dit indrukwekkende paar op het
mandje afkwam en lekker begon
te eten. Fijne Valentijnsdag!

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Stichting Ontwikkelings

Familie Oudshoorn,
Nessersluis 11
3646 AC Waverveen

Expositie van Ad Posdijk
De Ronde Venen – Vanaf heden tot
en met 30 mei exposeert Ad Posdijk
uit Mijdrecht in de Willisstee in Wilnis.
Ad is een geboren inwoner van De
Ronde Venen. Beter bekend uit de
amusementswereld onder de naam
“The Rhythm Jiggers”, waarin hij
zo’n 35 jaar als saxofonist, klarinettist speelde. De nu 71-jarige Ad begon zich al in zijn jeugd te interesseren voor het vak tekenen. Toen hij
de Grafische School te Amsterdam
doorliep, nam hij daarnaast privélessen tekenen bij de heer Hoefsloot
in Aalsmeer. Na zijn pensionering is
Ad weer gaan tekenen en schilderen, hij werkt met potlood, pastel,
aquarel en acryl, wat resulteerde in

mooie werken.
Ad trad hiermee niet zo op de voorgrond, terwijl menigeen vond, dat
zijn werken eens tentoongesteld
moesten worden.
Nu is het dan zover! De werken van
Ad worden tentoongesteld in het inpandige café ‘Stee-Inn’ in dorpshuis
“Willisstee” aan de Pieter Joostenlaan 24. Vanaf heden is deze expositie te bezichtigen tijdens de openingstijden van het dorpshuis.
Er zijn zeker in De Ronde Venen nog
wel meer natuurtalenten. U kunt
gratis exposeren in de Willisstee.
Neem even vrijblijvend contact op
met Diny Kroon, zij regelt de exposities. Tel. 06-5100.59.20

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Ouderen
zijn de klos

De ouderen worden
de klos in de gemeente De Ronde Venen. Ik
wilde iets leuks vertellen maar dat kan niet als
je zulke dingen hoort als ik nu gehoord heb.
Iedereen heeft het over het kolossaal duurder
geworden regiovervoer dat door Connexxion
wordt uitgevoerd. Ja! Ja! Het is echt een drama. Weet je wat het vervelende is? Dat dergelijke problemen worden geschapen door mensen. Wij zijn toch zo sociaal. Vergeet het maar.
Vorig jaar kon een begeleider van een gehandicapte gratis meerijden. Nu moet er ineens
wel voor betaald worden. Dat is niet meer op te
brengen. Dus bezoeken aan familie en kennissen beperken tot de helft of nog minder. Is dat
leuk? Nee! Nee! De oudjes zijn de klos. Ja! Ja!
Dat is dus heel duur en dus erg zuur. Wij hebben bij onze Regio Veenweide taxikaart (niet
met WMO registratie, daar moet je meer voor
doen, dan moet je met Sociale Zaken bellen en
moet je een gewijzigde registratie aanvragen
bij de gemeente; als je een gehandicapte bestuurder bent krijg je zo’n kaart niet, maar wel
als je gehandicapte passagier bent) een boekje gekregen en weet je wat daar in staat? Nou,
daar staat in, Ja! Ja! Daar staat in dat in sommige gemeenten mensen boven de 65 jaar
voor het WMO tarief kunnen reizen. In sommige gemeenten kan dat, schrijft Connexxion.
“Dat kan niet in onze gemeente De Ronde Venen.” “Dat kost teveel geld”, zegt het raadslid
dat ik toevallig bij Karwei tegenkwam. “Als ze
het niet kunnen betalen, dan nemen ze toch
het openbaar vervoer. 400 m voor het opstappen, 100 m na het uitstappen. Dat is maar 1 km
samen. “Schande raadslid, hoe denk je dat die
mensen dat doen?” “Dan brengt een familielid
of een buurvrouw ze toch even.“ “Ja! Ja! raadslid, maar ze moeten dan ook nog gehaald worden. Dat gaat wel een keer, maar toch niet elke week.” Is dat alles wat de raadsleden van de
gemeente De Ronde Venen te zeggen hebben?
Ja! Ja! Vroeger kregen de mensen die dat nodig hadden en wilden hebben, een vast bedrag
van de gemeente. Dat is geloof ik afgeschaft
omdat de regiotaxi in het leven geroepen was.

En nu dit. Burgemeester en wethouders: “Ga
u schamen. Dat u deze toestand goed gevonden heeft... “Raadsleden, ga u schamen dat
u hier niets aan gedaan heeft.” U kunt uren
OH’en over een schuurtje dat wel of niet gebouwd mag worden of over een vakantiehuis
dat al of niet permanent bewoond mag worden. Maar over dit onderwerp, hoelang hebt u
over dit onderwerp gesproken? Een onderwerp
waar honderden ouderen bij betrokken zijn. Ja!
Ja! Hoelang hebt u hier over gesproken? Die
ouderen zijn wel uw trouwste kiezers. Wat hebt
u er nog mee? Ja! Ja! Wat heeft het CDA er
over gezegd? Wat heeft de VVD er over gezegd. Wat heeft RVB er over gezegd? Wat heeft
de Combinatie er over gezegd.? Wat hebben de
andere partijen er over gezegd? Ik denk weinig, want er stond weinig over in de krant. Ja!
Ja! Als we niet meer weg kunnen dan hebben
wij nog altijd de buis. We hebben nog altijd het
songfestival. Ja! Ja! We hebben allemaal kunnen zien dat het weer eens pension Hommeles was (ook daar al) en dat niet de keus van
het publiek de doorslag gaf. Ja! Ja! Dames en
heren (liefst 1000 man), u heeft allemaal een
kastje gekregen met vijf knoppen 1, 2, 3, 4, 5,
U drukt op uw favoriet en wie de meeste stemmen krijgt die heeft van het publiek gewonnen.
Het publiek kiest massaal voor Vinzzent. (2). Ja!
Ja! Met zijn spetterende vertolking en het komische achtergrondkoor. Die wilde Pierre Kartner laten gaan, maar hij mocht niet, hij moest
en hij zou uit de belabberde keus van die belabberde jury kiezen. Ik had met hem te doen.
Het gekke is dat de keuze van het publiek nooit
meer zichtbaar is op TV. Niet hier, maar ook
niet bij Mary Poppins. De gewone televisiekijker en de toeschouwers van dit soort programma’s worden doodgewoon belazerd. Gelukkig
gaat de natuur gewoon zijn gang en zag ik desneeuwklokjes al staan en de puntjes van de
krokussen boven het gras uitkomen. Het voorjaar komt eraan, al is het nog zo ijzig koud. Het
voorjaar komt eraan en is die er, dan zijn wij de
winter alweer vergeten. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Sneeuw weg,
geluidsoverlast terug
Uithoorn - Nu langzaam de straten weer zichtbaar worden, neemt de geluidsoverlast weer toe.
Heerlijk rustig was het, toen er een witte deken
over de straten en huizen in Uithoorn lag.
De brommer- en autogeluiden beheersen nu weer
het straatbeeld, en wat te denken van de mensen
die zo graag aan anderen willen laten weten dat
ze ook op deze aarde rondlopen. Nu is het pas
weer stil tussen 3 en 5 uur ‘s nachts.
47 Bomen zijn er vorig jaar gekapt, omdat de riolering vernieuwd moest worden. Nu is de rest van
de bomen verdwenen, rond de Monnet- en de
Romeflat, onder het mom van verbetering van de
omgeving. Bomen zuiveren de lucht, zijn een behuizing voor vogels die er een nest willen maken
en... zijn een buffer voor geluidsoverlast! Nu hoor
ik tenminste de mensen die zich bevinden in de
woningen aan de overkant, en dat meestal zo tot
een uur of twee ‘s nachts. Nu wordt er straks weer
gesleuteld aan de auto’s en motoren bij de gara-

ges, want Nederlanders kunnen niet alleen heel
goed klussen, Nederlanders zijn ook hele goede
automonteurs. Tot diep in de nacht staan de auto’s weer te ronken, de motoren weer te brommen
en wordt de afgewerkte olie weer heerlijk door
het gemeenteputje gespoeld.
Er komt een voetbalveldje waar eerst de bomen
hebben gestaan, wat een armoe. 250 Meter verderop is een crossbaan, 400 meter verderop in
het Libellebos een speelterrein, 500 meter verderop ook al een voetbalveldje, 600 meter verderop
een speelveld en 750 meter verderop een voetbalveldje.
Zo ziet men maar weer, liever asfalt dan bomen.
En nog wachten op de laagvliegende vliegtuigen.
En ach, dat mensen niet kunnen slapen, wat
maakt het uit. Het project is af, dus snaveltjes toe
en oogjes dicht!
Carolina Faber, Romeflat 51

R.-K. Begraafplaats Zijdelveld een monument met bestaansrecht!

De burger heeft gesproken:
Nu zijn de politieke
partijen aan zet
Uithoorn – Het was even stil rond de
actie tot behoud van het oude kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn.
Maar wees ervan overtuigd dat de
mensen achter de schermen het zeker nog niet hebben opgegeven.
Zoals u in december heeft kunnen
lezen vraagt het College van Burgemeester en Wethouders aan het
Kerkbestuur om in overleg te gaan
met de (vereniging) nabestaanden.
Tot op heden is er nog geen uitnodiging van het Kerkbestuur. De gemeente heeft ook nog niet gereageerd op het verzoek van de vereniging om haar visie te geven op
de aanwijzing van de begraafplaats
als monument. Dan is er nog het bezwaar tegen de vergunning voor het
plaatsen van de schutting midden
op de begraafplaats. De uitspraak

van de bezwarencommissie m.b.t.
dit bezwaar wordt pas beschikbaar
gesteld als ze daarover heeft besloten. Wij houden u op de hoogte.
Dit alles neemt niet weg dat de begraafplaats aan het Zijdelveld cultuurhistorische waarde heeft en
past in het masterplan Dorpskern.
Het behoud van de begraafplaats
voor Uithoorn ligt binnen handbereik. Waar een wil is, is een weg!
Opnieuw in gebruik nemen
van de begraafplaats
De kern van het voorstel van de vereniging van nabestaanden is om de
begraafplaats aan het Zijdelveld opnieuw in gebruik te nemen voor het
plaatsen van urnen en het verstrooien van as. Dit kan eenvoudig in de
huidige opzet met behoud van de

monumentale graven en leidt tot inkomsten. Natuurlijk moet er nog een
aantal zaken worden georganiseerd.
Maar waar een wil is, is een weg! De
vereniging hoopt en verwacht de
medewerking van het kerkbestuur
en de gemeente, die haar verantwoordelijkheid kan nemen voor het
behoud en de bestemming van de
begraafplaats.
“Het onderhoud van de begraafplaats is niet kostbaar en kost bij
een commerciële partij niet meer
dan 10.000,- per jaar. De marktwaarde van de grond is gelijk aan die
van slechte landbouwgrond. Geld
kan dus niet het probleem zijn. De
monumentencommissie, de nabestaanden en de bevolking spreken
zich uit voor het behoud van de be-

Weekendarrangement
Graag wil ik reageren (zowel richting Nieuwe
Meerbode als richting gemeente De Ronde Venen) op
een artikel in de Nieuwe Meerbode van 3 februari jl.
Op pag. 20 van die Nieuwe Meerbode staat een artikel
met als kop “Geweld in weekend stevig aangepakt
met weekendarrangement”. Kennelijk loopt men in
de gemeente De Ronde Venen een beetje achter
op juridisch gebied. Er zijn namelijk al flink wat
uitspraken van de rechterlijke macht geweest waarin
het “Weekendarrangement” als onrechtmatig wordt
gezien (en terecht). Zie hieronder een uitspraak van
30 november 2009 van de Rechtbank Leeuwarden,
waarin naar eerdere uitspraken wordt verwezen.
Hopelijk zijn de hulpofficieren van justitie, de eerst
verantwoordelijke ambtenaren van politie in De
Ronde Venen aan wie dergelijke verdachten worden
voorgeleid, beter op de hoogte en zullen zij dergelijke
verdachten niet in strijd met de wet te lang van hun
vrijheid beroofd houden.
Met vriendelijke groet, Malou Volkers
Free-lance docent (buitengewoon)
opsporingsambtenaren

Antwoord van de gemeente
De Ronde Venen:

Naar aanleiding van uw reactie op het artikel in de
Nieuwe Meerbode, kan ik u meedelen dat zowel de
gemeente als de politie op de hoogte zijn van de
jurisprudentie; niet alleen van het Hof van Leeuwarden,
maar ook van het Hof van Den Bosch en Arnhem.
De strekking van deze uitspraken is dat het
arrangement op zich een prima middel is. Hiertegen
zijn geen bezwaren. Waar het om gaat is de duur van
de inverzekeringstelling.
Je mag niet iemand langer inverzekering gesteld

Weekendarrangement
‘De politierechter is van oordeel dat de ivs in dit geval
langer heeft geduurd dan strikt noodzakelijk was.
De politierechter is van oordeel dat niet kan worden
volstaan met een strafvermindering, nu de Friese politie
en het OM bekend waren met eerdere uitspraken,
waarin is overwogen dat een dergelijke manier van
handelen onrechtmatig is.
Door desalniettemin verdachte langer zijn vrijheid
te ontnemen dan wettelijk is toegestaan, is de
politierechter van oordeel dat de OvJ doelbewust en
met grove veronachtzaming, in strijd met het EVRM,
de grondwet en het Wetboek van Strafvordering, heeft
gehandeld.
De politierechter zal op grond van voorgaande, in
overeenstemming met de vaste jurisprudentie, de OvJ
niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging.’
Rechtbank Leeuwarden 30-11-09, LJN BK4790.

houden dan nodig, alleen om het enkele feit
dat gewacht moet worden op een uit te reiken
dagvaarding (terwijl er verder geen sprake meer is van
enig onderzoeksbelang).
Dus de politie kan wel degelijk dit arrangement
gewoon toepassen, maar dient met dit criterium dus
rekening te houden; hetgeen zij ook zeker zal doen.
Omdat u de mail tegelijkertijd naar de redactie van de
Nieuwe Meerbode hebt gestuurd, heb ik hen bij dit
antwoord eveneens geceeceed.
Dick Roodenburg
beleidsadviseur integrale veiligheid
Gemeente De Ronde Venen

Waar blijven de reclamefolders?
Iedere dag loop ik met mijn hond over wandelpaden
door een deel van Meerwijk Oost. Een prachtig stukje
natuurgebied langs sloten en weilanden.
Maar al lange tijd wordt her en der het gebied ontsierd
door weggeworpen reclamefolders. En niet een paar,
maar hele pakken verdwijnen in de struiken, langs de
wandelpaden en in het water.
De folderverspreiders willen blijkbaar wel geld
verdienen maar niet graag het bijbehorend werk
verrichten. Gemakzucht bij sommigen is dus troef. De
goeden nagelaten.
Het is gewoon een vieze bende langs de paden
geworden waar iedereen die daar wandelt zich enorm
aan stoort.

Ik vraag mij af of de distributeurs van de reclamefolders
wel controleren of de aangeboden folders wel op de
juiste plaats terechtkomen. Ik denk het niet.
De dupe zijn de bedrijven die denken dat hun folder
huis aan huis verspreid wordt, maar dus bedrogen
uitkomen. Voor hun letterlijk en figuurlijk weggegooid
geld.
Mocht een distributeur of een bedrijf die folders laat
verspreiden denken dat ik overdrijf, dan wil ik graag
een rondleiding in onze wijk geven om de plaatsen
van de weggegooide folders aan te geven. Mijn
telefoonnummer is bij de redactie bekend.
Hans Elias, Uithoorn

(Oproep)
Wilnis - In de nacht van zaterdag 06-02 op zondag
07-02 is wederom op de spiegel van mijn auto getrapt. De auto stond geparkeerd aan de Herenweg in
Wilnis. Dit is al de zoveelste keer dat het gebeurt. Dit
wordt gedaan door de uitgaansjeugd die op de fiets
langskomt en er plezier in heeft andermans eigendommen te vernielen. Nu heb ik begrepen dat er bij
meer auto’s langs de Herenweg spiegels vernield zijn
en ik raad iedereen dan ook aan daar aangifte van
te doen. Ik heb dat al regelmatig gedaan, maar blijkbaar vindt de politie het de moeite niet er aandacht
aan te besteden.

renweg? Het wordt hoog tijd dat dat tuig aangepakt
wordt en aangezien de politie er niets aan kan of
wil doen, neem ik het recht maar in eigen hand. Het
heeft mij de laatste jaren ongeveer 2000 euro aan
spiegels gekost en ik ben het nu goed zat. Een waarschuwing ook voor de dader(s), kom nog één keer
aan mijn auto en het zal je/jullie bezuren. Ik ga het
in de gaten houden en beloof dat ik jullie te pakken
krijg. Dat is al eens eerder gebeurd en de ervaring
leert dat het dan weer jaren goed gaat.
Blijf van andermans eigendommen af en laat de
drank staan als je er niet tegen kan!

Mij is de laatste keer beloofd dat er in het weekend
meer surveillance zou komen, maar ik moet ze de
eerste keer nog langs zien rijden. Misschien als er
meer aangiftes komen dat er wat aan gedaan wordt.
Overal plaatsen ze camera’s, waarom niet op de He-

Een hele boze autobezitter
K. v. Goor, Wilnis.
Graag vraag ik getuigen van dit voorval zich te melden bij de politie.

Schandalig dat geklaag over Regiotaxi
Regio - Als je in het rijke bezit van 43 kinderen en
kleinkinderen bent, en nog redelijk goed ter been,
en dan nog willen reizen op kosten van de gemeenschap? Ik vind dat meer dan schandalig.
Volkomen terecht dat ter voorkoming van vereenzaming de Regiotaxi uitkomst biedt, want er zijn heel
wat ouderen die niemand hebben die hen een keertje kan komen afhalen. Het is maar goed dat we
ambtenaren hebben die zorgen dat het geld van de
Regiotaxi op de goede plaats terechtkomt. In plaats
dat ze worden gewaardeerd, worden deze ambtena-

ren door het slijk gehaald in een volkomen misplaatst
artikel.
Het is terecht dat iemand van 88 jaar, voor wie de
wereld nog openligt, er op gewezen wordt dat er
minderbedeelden zijn die dankbaar zijn als ze nog
een klein beetje van de welvaart mogen genieten. De
Regiotaxi is een mooie instelling, het is een vorm van
subsidie voor mensen die dat nodig hebben. Bij misbruik komen anderen tekort.
Ruud Goedknegt (77 jaar), Nessersluis.

graafplaats. De vereniging heeft nu
het initiatief genomen en alle partijen uitgenodigd voor een gesprek
om een oplossing te vinden voor het
behoud van de begraafplaats.

Winterstamppotavond in
de Springbok

Wat kunt u doen?
Wij vragen de burgers van Uithoorn
om zich actief uit te spreken voor
het behoud van de begraafplaats.
Dit hebben zij al gedaan met 1500
steunbetuigingen. Hoeveel dichter
kan een burger bij de politiek komen? Wat u nog kunt doen is de
vereniging blijven steunen en het
behoud van de begraafplaats meenemen in uw voorkeur bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De politieke partijen zijn nu aan zet
voor het behoud van de begraafplaats! Breng de politiek dichter bij
de burger door het behoud van de
begraafplaats tot uw beleid te maken voor de komende periode en
roep het College op daar nu mee
te starten. We zijn benieuwd wat
de politieke partijen er nu van vinden. Het is toch prachtig als een
monument, met behoud van functie kan blijven bestaan voor het nageslacht!
Als u de vereniging van nabestaanden en het behoud van de begraafplaats wilt steunen of als u vragen
heeft kunt u reageren via het emailadres: vnbz@live.nl.”, aldus de
vereniging.

De Hoef - De stichting “Vrienden
van de Antoniuskerk” gaat weer
een winterstamppotavond organiseren waarvan de opbrengst wordt
gebruikt voor het onderhoud van de
kerk, pastorie en de begraafplaats.
Deze gezellige avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 februari aanstaande in de Springbok. De
zaal gaat open om 18.00 uur en de
maaltijd begint om 19.00 uur. Zoals
gebruikelijk kunt u voor 25 euro kiezen uit drie verschillende maaltijden:
Boerenkool met worst, hutspot met
stoofvlees/jus en stamppot andijvie
met kleine gehaktballetjes.
Voor iedere bezoeker is er een welkomstdrankje.
De avond zal worden opgevrolijkt
door het zeemanskoor “De torren”
uit Lisse, die tweemaal 45 minuten
zal optreden. Laat blijken een vriend
te zijn van de Antoniuskerk en kom
deze avond naar de Springbok. Zo
helpt u mee aan het voortbestaan
van het mooie kerkje. Iedereen is
welkom!!!!
De inwoners van De Hoef worden
persoonlijk benaderd, en de mensen buiten De Hoef die willen deel-

nemen, dienen zich aan te melden
bij onderstaande personen.
Telefonisch bereikbaar Theo Röling,
tel. 593292 of Gerda van Blokland,
tel. 593253. Bent u helaas verhinderd maar wilt u toch een gift geven,
dan kunt u dit doen op rekening
10.22.41.384 t.n.v. Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef.
Tot ziens op tot vrijdag 19 februari
aanstaande.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 12
februari organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een
bingoavond in het clubgebouw van
de sv Argon. Aanvang 20.00 uur en
de kaarten kosten nog steeds maar
0,50 euro per stuk. Deze avond onder meer als prijs een digitale (Canon) camera met tas en batterijoplader. Daarnaast kunt u ook mooie
vleesprijzen en de bekende tassen
winnen.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis! U bent van harte welkom!
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Een biddende wintergast

Provincies Utrecht en Noord-Holland tegen plan van
de gemeente Uithoorn

Plan garagevariant geen
‘knip’ voor de neus meer
waard?
(vervolg van de voorpagina)
Brief
De brief van de provincie Utrecht,
gericht aan burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn en
Gedeputeerde Staten van NoordHolland is in het bezit van onze redactie. Daarin staat: “De garagevariant houdt in dat de Prinses Irenebrug gehandhaafd blijft en dat de
aan te leggen parkeergarage in het
Dorpscentrum Uithoorn ook vanuit
Amstelhoek toegankelijk wordt gemaakt.
De Irenebrug wordt hierdoor praktisch afgesloten voor doorgaand
verkeer en een groot deel van het
herkomst/bestemmingsverkeer van
Uithoorn. Op basis van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van
de gemeente Uithoorn, stellen wij
vast dat de hoeveelheid verkeer in
het aquaduct vanwege de knip toeneemt met 28% en dat de I/C*- verhouding (*intensiteit gedeeld door
de wegvakcapaciteit) op het wegdek tussen de Zijdelweg in Uithoorn
en de aansluiting op de oude N201
bij Amstelhoek in 2020 zowel in de
ochtend- als in de avondspits toeneemt tot 0.8. Bij deze I/C verhouding zal elke extra belasting of verstoring van het rijgedrag tot filevorming leiden”, aldus de brief van de
Provincie Utrecht.

Zorg
“Met deze brief”, zo vervolgen zij,
“willen wij onze zorg uiten en concreet maken over het voorgenomen
besluit en het gebrek aan betrokkenheid van de Provincie Utrecht bij
de totstandkoming van dit besluit.
Om te beginnen willen wij u erop
wijzen dat de Provincie Utrecht niet
betrokken is geweest bij het onderzoek naar de diverse varianten voor
een oeververbinding en ook niet op
de hoogte is gesteld van de besluitvorming hierover.
Wij zijn dan ook verrast door het feit
dat de garagevariant grote gevolgen
heeft voor de verkeersafwikkeling
op de N201 in Utrecht. De verkeerssituatie die ontstaat door de garagevariant wijkt sterk af van de uitgangssituatie waarmee rekening is
gehouden bij besluitvorming over
omlegging van de N201.
Het besluit voor de garagevariant
komt op een moment dat er geen
mogelijkheid meer is om de opdracht voor aanleg van het aquaduct (en de nieuwe N201 bij Amstelhoek) aan te passen. In de toekomst willen wij graag nauwer bij dit
proces betrokken worden”, aldus de
Provincie.
Onaanvaardbaar
“Wij”, zo vervolgt de Provincie haar
brief, “staan achter het standpunt
van de Provincie Noord-Holland dat

een “knip’ niet mag leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de omgeving. Vooralsnog is nog niet aangetoond dat aan deze voorwaarde
is voldaan. Ons standpunt over de
door u op te stellen Structuurvisie
Amstelhoek en het door Uithoorn
op te stellen bestemmingsplan zal
dan ook, afhankelijk van de maatregelen die voorgesteld worden
om een goede doorstroming op de
N201 te borgen. Voor wat betreft de
timing wil ik u verzoeken om rekening te houden met de plannen voor
uitvoering van de nieuw aan te leggen N201.
Richting Uithoorn hebben wij de
verwachting uitgesproken dat op
korte termijn een onderzoek gestart
wordt naar alternatieve en/of aanvullende maatregelen die tegemoet
komen aan het belang van een goede doorstroming op deN201. Van
zelfsprekend zijn wij graag bereid
om medewerking te verlenen aan
toekomstige onderzoeks- en besluitvormingstrajecten”.
Niet misselijk
Een brief waar je toch zomaar niet
omheen kan lijkt ons en zo dacht
ook het college van De Ronde Venen erover. Zij stelde donderdag
voor om het agendapunt van de
agenda te halen in afwachting hoe
de gemeente Uithoorn hierop reageert, omdat het in feite haar plannen zijn.
Wordt vervolgd.

KiKa bij Open dag Alkwin
Uithoorn - De redactie van de
Meerbode ontving het verzoek de
volgende oproep aan u te plaatsen:
“Wij zijn acht meiden van 14 jaar, en
wij willen geld inzamelen voor het
goede doel. Namelijk KiKa. Dit gaan
wij doen door elke week een rondje
Zijdelmeer (3,2 kilometer) te rennen.
Wij hopen dat u ons wilt sponsoren

voor het rennen, en daarmee geld
wilt doneren aan KiKa. Ook willen
wij graag de mensen bedanken die
op de Open Avond van het Alkwin
Kollege ons een donatie hebben gegeven. KiKa helpt kinderen met kanker. Wij vinden het erg goed dat zij
dit doen, en willen hun er graag bij
helpen. Wij hopen dat u dat ook wilt!

Alleen, wij zoeken nog sponsors.
Als u interesse heeft kunt u een email sturen naar kikaloop@hotmail.
com of u kunt een donatie geven op
bankrekeningnummer: 56.94.60.980
t.n.v. KiKa Sponsorloop.
Wij hopen dat wij genoeg geld kunnen inzamelen voor KiKa door uw
hulp. Alvast bedankt!”

Fietsend over de Ter Aase Zuwe in Vinkeveen
keek ik de fraaie Demmerikse Polder in. Ik was
al een jonge lichtgekleurde buizerd met een
leuke zwarte band over het midden van zijn verder witte kop tegengekomen toen ik een stukje
verderop een buizerd met heftige vleugslagen
laag in de lucht hangend zag bidden. Onverstoorbaar bleef de vogel in de buurt. Soepel, vrij
laag vliegend en veelvuldig kort biddend. Af en
toe even zittend op een paaltje, hek of lage tak.
Zou het een ruigpootbuizerd zijn? Het bidden
op een lage hoogte is een uitgesproken jachttechniek van de ruigpootbuizerd en de relatief
lange witte staart viel op. Maar lichte kleuren
komen ook bij de gewone buizerd vaak voor en
bidden doen ze soms ook wel. Het was in ieder
geval een jonge vogel want de pupillen waren
duidelijk zichtbaar in de lichtbruinige irissen.
De staart had een donkere brede eindband
(achterste deel) en dat is wel een uniek kenmerk
van de ruigpootbuizerd. ‘Maar had de vogel
dan geen ruige poten’ hoor ik u denken ‘want
de naam moet toch ergens vandaan komen’?
Klopt, want bij deze soort zijn de poten bevederd tot aan de voeten. Men spreekt officieel
over bevederde tarsi. Soms is het moeilijk om
te zien. Het is een vogel van het hoge noorden
waar hoofdzakelijk lemmingen en woelmui-

zen op het menu staan. De vogels trekken,
afhankelijk van het voedselaanbod onderweg,
naar het zuiden om te overwinteren. In normale winters komen er enkele tientallen naar
Nederland. Voor Nederland is het dus wel een
zeldzame vogel en vogelaars hebben er wel
een omweg voor over. De dagen erna werd op
dezelfde plaats ook nog een volwassen ruigpootbuizerd gezien. Nog wat kenmerken: Een
lichte vleugelonderzijde, donkere polsvlekken
en diffuse donkere vleugelachterranden. De
ruigpootbuizerd is wat groter en het lichaamsoppervlak is in verhouding tot het gewicht wat
kleiner waardoor er minder warmte verloren
gaat. Handig voor het koudere noorden. De
ruigpootbuizerd houdt van open en ruig terrein.
Behalve het bidden kan de vogel ook hoog stil
tegen de wind in hangen om te speuren naar
voedsel.
Mogelijk blijft de vogel tot in februari bij ons
maar dan zal deze ruigpootbuizerd weer terugkeren naar het noorden waar de vogel een
voorkeur heeft voor de toendra en taiga en in
de fjällen rond en boven de boomgrens.
Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Pianist Folke Nauta in de
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 21 februari
om 14.30 uur geeft Folke Nauta voor
de SCAU in de Thamerkerk een pianorecital.
Folke Nauta werd op 12-jarige leeftijd toegelaten tot de vooropleiding
voor bijzonder begaafden aan het
conservatorium in Zwolle. Hij vervolgde zijn opleiding aan het Amsterdams conservatorium waar hij
met een 10 met onderscheiding afstudeerde. Reeds op jonge leeftijd
behaalde hij prijzen op nationale en
internationale pianoconcoursen. Een
doorbraak kwam toen hij in 1994 als
eerste Nederlander het Schevenings
Internationale Muziekconcours won
en bovendien werd onderscheiden
met de persprijs. Ook daarna ontving hij nog prijzen. Inmiddels zijn er
diverse CD’s van hem verschenen.
Ook heeft hij gespeeld in alle grote zalen van Nederland en andere
Europese landen, zowel als solist als
met orkest. Samen met Janine Jan-

sen trad hij ook op in de New Yorkse Carnegie Hall.
Het programma dat hij in Uithoorn
speelt begint met 6 Lyrische Stukken van de Noorse componist Edvard Grieg. Grieg wordt ingedeeld bij
het romantisch nationalisme dat in
zijn geval gebruik maakt van Noorse volksmuziek. Hij wordt dan ook
wel de Chopin van het Noorden genoemd. Hij schreef tussen 1867 en
1901 66 lyrische stukken, de meeste
kleinschalig, die ondanks de muzikale vindingrijkheid een vaak ongecompliceerd verloop hebben.
Het concert wordt vervolgd met een
Ballade van Chopin.
Na de pauze wordt een Sonate van
Schubert gespeeld. Schubert wordt
gezien als een bruggenbouwer tussen de klassieken en de romantiek
die al vanaf zijn 13e componeerde
maar jong gestorven is. Al met al
een middag met romantische pianomuziek door een meesterpianist.

IVN-cursus Vogelgeluiden
voor beginners en
gevorderden
Regio - Dit jaar worden er twee vogelgeluidencursussen
georganiseerd (beginners en gevorderden).
Allebei o.l.v. Walter Büsse en Ad van
Uchelen. Bij de beginners wordt
aandacht besteed aan de verschillende soorten geluiden, die vogels
kunnen voortbrengen, onder andere de vogelzang.
Hoe komen deze geluiden tot stand,
wat is het doel ervan en hoe herkent
men deze geluiden met behulp van
“ezelsbruggetjes”.
Aan de hand van een computerpresentatie met film wordt er over vogelgeluiden verteld en worden deze
ten gehore gebracht. Ook de leefwijze en het broedgedrag komen aan
bod. Daarnaast wordt er tijdens de

avonden, maar ook tijdens de aansluitende excursie op een zaterdagochtend geoefend in het leren herkennen van vogelgeluiden.
De meest voorkomende vogels in
park en tuin worden behandeld, wel
beperkt tot 20 soorten, omdat het
anders te veel en te moeilijk wordt.
Wilt u, omdat u bijvoorbeeld de beginnerscursus al hebt gevolgd,
doorgaan met de vogelaarshobby,
dan kunt u zich opgeven voor de gevorderdencursus.
Met een verrekijker zult u dan vogelsoorten willen opzoeken buiten
uw woongebied.
Vogels die gebonden zijn aan open
terrein, bos of watergebieden.

Kaarten zijn verkrijgbaar à 10.- euro bij de boekhandels Ten Hoope,
Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein en aan de zaal zolang er plaats
is.

Ook hier worden 20 nieuwe vogelsoorten behandeld.
Korte filmpjes zullen de presentatie
ondersteunen.
Beginners:
Data: 13 april en 20 april 2010
Excursie:
24 april, Recreatiecentrum Bosdijk
Gevorderden:
Data: 30 maart en 6 april 2010
Excursie:
25 april, Natuurgebied De Groene
Jonker
Beide cursussen:
Locatie: NME-centrum “De Woudreus”, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis
Aanvang 20.00 uur.
De kosten per cursus bedragen euro 14,- incl handleiding (beg.) CD
met geluiden (gev.)
Opgeven bij:
Ton Verweij 0297- 264300
AJMVerweij@hetnet.nl
(Met vermelding van naam adres en
beginners of gevorderden).
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‘Ons Uithoorn’ wil Lange Brug en
binnenhaven ‘De Kil’ weer terug

Uithoorn - Zaterdagmiddag 6 februari organiseerde de nieuwe Uithoornse politieke partij ‘Ons Uithoorn’ voor genodigden en andere geïnteresseerden een historische wandeling door het oude centrum van Uithoorn. Hieraan hadden
enkele tientallen belangstellenden
gehoor gegeven. Behalve leden en
aanhangers van de nieuwbakken
politieke partij waren er ook raadsleden van andere politieke partijen,
waaronder die van de VVD, CDA,
ChristenUnie, Groen Links, SP (Statenlid HDe wandeling dient te worden gezien als een onderdeel van
de verkiezingscampagne van deze nieuwe politieke partij die in het
leven is geroepen door Benno van
Dam (tot voor kort raadslid voor de
PvdA). ‘Ons Uithoorn’ wil zich voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen profileren als de partij die het
historisch besef van Uithoorn onder de aandacht wil brengen en het
unieke karakter daarvan in de daad
wil omzetten. Onderdeel daarvan is
dat de partij voorstander is van een
nieuwe oeververbinding. In die zin
dat de huidige Irenebrug wordt afgebroken en er dus ook geen ‘Garagevariant’ komt. In plaats daarvan ziet ‘Ons Uithoorn’ graag de
Lange Brug zoals die er rond 1900
lag, weer nieuw gebouwd worden.
Prijskaartje: rond 2,6 miljoen euro.
Daarnaast zou de oude binnenhaven ‘De Kil’ ter hoogte van de Amstelstraat er weer moeten komen in
de vorm van een jachthaven. Ook
de voorgevel en de torens van de
Schanskerk zouden het gezicht van
het oude Uithoorn blijvend moeten
bepalen. Erachter zouden appartementen kunnen worden gebouwd.

De partij en haar aanhangers zijn
van mening dat alleen met de terugkeer van (een deel) van de oude
historische dorpskern de authentieke en gezellige sfeer zoals die vroeger was weer kan terugkomen. Een
leuk en open initiatief maar is het
een haalbare kaart, zo vroegen ‘andersdenkende’ deelnemers aan de
wandeling zich af.
Sprekershoek
Partijvoorzitter Benno van Dam
heeft uitgesproken ideeën over de
historische kern van Uithoorn. Hij
had de wandeling goed voorbereid
en voor elke deelnemer een uitdraai
op papier gemaakt met historische
foto’s van de nabije omgeving waar
de wandeling was gepland. Die begon bij café-restaurant Het Rechthuis, via de Schans, Dorpsstraat,
Amstelstraat en onder de Irenebrug
door weer terug naar Het Rechthuis. Bij belangrijke locaties werd
kort stil gestaan waar Van Dam uitleg gaf hoe de situatie vroeger was
en wat ervan is overgebleven. Tevens welke ideeën Ons Uithoorn
heeft om de historische sfeer weer
terug te laten komen. Ter hoogte
van de oude fundamenten aan de
oever waar vroeger de Lange Brug
lag in het verlengde van de Schans,
werd een ‘sprekershoek’ ingericht
(naar het idee van ‘speakers corner’ zoals dat in het Hyde Park in
Londen plaatsvindt). Mensen uit
de deelnemersgroep die hun mening wilden geven kregen daar de
kans om, staande op een sinaasappelkistje, hun mening te verkondigen over de plannen van Ons Uithoorn. Elke spreker kreeg 5 minuten spreektijd om zijn of haar ‘state-

ment’ naar voren te brengen. Daarnaast mochten er door omstanders en deelnemers vragen worden gesteld. Acht sprekers maakten van hun hart geen moordkuil en
spraken de aanwezigen toe. Frans
Boonman (Ons Uithoorn) brak het
spits af en preekte natuurlijk voor
eigen parochie, gevolgd door lijsttrekker voor het CDA Jordy Keimes die duidelijk voorstander van
de Garagevariant is. Vervolgens
kreeg inwoner Erik van Driel uit De
Kwakel het woord. Hij toonde respect voor degene die ‘bestaande
bruggen wil afbreken om nieuwe
te kunnen bouwen’…Hij had hierover een ingezonden brief naar deze krant gestuurd die op 20 januari is gepubliceerd. Nick Roosendaal
van de VVD verkondigde zijn mening en waar zijn partij voor staat.
Dat is voor de aanleg van de Garagevariant. SP Statenlid Harald
Bos (Noord-Holland) zag nog teveel haken en ogen opdoemen bij
de garagevariant, maar was duidelijk voor een autoluw Uithoorn. Hij
prees overigens het initiatief van
Ons Uithoorn om nu eens een keer
niet de automobilist zijn zin te geven, waarna Chris Bouman van de
CU hierop inhaakte. Maar uiteindelijk koos ook die voor de Garagevariant. Ria Zijlstra van Groen
Links had wel oren naar het historische perspectief maar wilde toch
wel goede toegang houden tot de
winkelvoorzieningen ‘aan de overkant’. Het slotwoord werd gegund
aan Peter Schat (SOUDK) die een
stukje geschiedenis over De Lange
Brug voordroeg. Tijdens de ‘rondvraag’ kregen verschillende inwoners de kans hun mening te ven-

tileren. Een dame die aan de Thamerlaan woont zag het somber in
als na de omlegging van de N201
veel (bestemmings) verkeer voor
de Meerwijk en het Amstelplein via
de Amsterdamse straatweg over de
Thamerlaan/Berhardlaan gaat rijden. De verkeersdrukte zal daardoor enorm toenemen. Beide lanen
zijn daar niet op berekend. Bovendien slecht voor de aangrenzende
woningen die niet allemaal onderheid zijn… Tussentijds was er buiten op een tafeltje door Het Rechthuis voor koffie en thee gezorgd,
wat een ieder zich goed liet smaken
want het was een koude middag en
een ‘bakkie’ ging er dus wel in.
Tegenstellingen in opvatting dus
over de historische kern en de
eventuele uitvoering van de plannen, met name als het gaat over de
Lange Brug, waren bij de verschillende sprekers evident. Voor- en tegenstanders verkondigden duidelijk hun mening en dat doet recht
aan democratische gevoelens. Overigens zal de meerderheid van de
gemeenteraad zoals dat er nu naar
uitziet, vóór de garagevariant stemmen.
Provincies tegen
Allemaal tot je dienst, maar inmiddels doemt er een ander scenario
op, namelijk dat zowel de provincie
Utrecht als Noord-Holland TEGEN
de huidige plannen van de gemeente Uithoorn zijn om een ‘knip’ in de
brug aan te brengen zodat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is
en al helemaal tegen de mogelijke
sloop van de de Irenebrug.
Kennelijk zijn beide provinciale besturen wakker geschud door wat

de gemeente Uithoorn voor de toekomst ingepland heeft. Dat is het
samenvoegen van beide dorpshelften waarbij de oude N201 als provinciale weg ophoudt te bestaan,
terwijl de Irenebrug vanaf de kant
van Amstelhoek uitsluitend toegang biedt tot het inrijden van een
ondergrondse parkeergarage. Op
die manier is ook bestemmingsverkeer vanuit De Ronde Venen
niet meer mogelijk. Al het verkeer
dient dus via de omgelegde N201
te worden afgewikkeld. Uit recente studies blijkt dat de verkeersdruk
bij het aquaduct onder de Amstel
aan beide kanten dan op de tweebaans(!) rijweg ontoelaatbaar gaat
toenemen hetgeen tot filevorming
zal leiden. Eerder waren de provincies van een tweesporen beleid uitgegaan, namelijk het doorgaande verkeer over de omgelegde N201 en uitsluitend het bestemmingsverkeer over de Irenebrug
naar Uithoorn. De (te late?) reacties van de provincies is toch wel
toch een beetje vreemd, juist omdat zij met een delegatie geruime
tijd zitting hebben gehad in de projectgroep N201+ en dus van alles
op de hoogte (hadden) moeten zijn.
Ook de gemeente De Ronde Venen wist hiervan, maar de wethouders hebben destijds - en nu nog
- onvoldoende aandacht aan het
scenario besteed. Zij hebben er eigenlijk nooit voldoende bij de provincie op aangedrongen het beleid
van de zeer drukke tweebaans weg
met dito aquaduct en een knip in
de Irenebrug nog eens ter sprake
te brengen. Onwil of onkunde? Wél
was men in eerste instantie vóór
de sloop van de Irenebrug, wat la-

ter werd het standpunt gewijzigd
in de keuze voor de garagevariant.
Feit is wel dat als de provincies hun
zin krijgen er diverse plannen van
Uithoorn en De Ronde Venen (Amstelhoek) de ijskast in gaan, zo niet
de prullenbak. Het Masterplan dat
de gemeente Uithoorn heeft uitgewerkt voor de samenbouw van het
centrum en de woningen die wethouder Bram Rosendaal zo graag
ziet in Amstelhoek, zijn in dat geval verleden tijd. Evenals de plannen voor een nieuwe Lange Brug,
zo die al gerealiseerd zouden kunnen worden.
En nu verder?
Niettemin houdt wethouder Maarten Levenbach (PvdA) van de gemeente Uithoorn een glimlach om
de lippen als dit ter sprake wordt
gebracht. “We gaan voorlopig gewoon door met onze plannen. De
provincies hebben hun bezwaren
‘geuit’, maar niet ‘aangetekend’. Dat
is een groot verschil.” Aldus Levenbach die kennelijk nog steeds vertrouwen heeft in het te voeren beleid over de ‘knip’. Overigens is het
onderwerp ‘Oeververbinding’ bij de
afgelopen raadsvergadering in De
Ronde Venen van de agenda gehaald en naar een later tijdstip verschoven. Bij de gemeente Uithoorn
wordt overwogen hetzelfde te doen.
In het andere geval zou het tijdens
de raad van 11 februari ter sprake worden gebracht. Elders in deze krant kunt u meer lezen over de
aangevoerde bezwaren van de provincies inzake de ‘knip in de brug’.
Vanzelfsprekend zullen wij u op de
hoogte houden van het verdere verloop van de gang van zaken.
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Het barst van het talent op het vlc

Winnaar 26e vlc-talentenjacht : Sophie Jurrjens
“Ik kan iets, ik ben iemand
en ik hoor erbij”. Dat is het
gevoel dat elke leerling,
volgens de schoolgids van
het VeenLanden College,
moet hebben of krijgen. En
daar werd op een fantastische wijze aan gewerkt tijdens de 26e talentenjacht
van de school.
154 Leerlingen hadden
zich dit jaar ingeschreven
om een gooi te doen naar
de felbegeerde VLC-wisseltrofee. Tijdens de voorrondes werden er uiteindelijk
23 nummers met in totaal
72 leerlingen geselecteerd
voor de finale. Twee avonden werd er opgetreden in
de aula in Mijdrecht, barstensvol met enthousiaste
fans, want elke artiest had
natuurlijk zijn familie en
vrienden meegenomen als
steun bij dit enerverende
optreden. En die lieten dan
ook luid van zich horen !
Het programma was enorm
gevarieerd: hardrock naast
klassiek, cabaret naast instrumentaal
optreden,
acrobatiek naast solozang,
ballet naast drumsolo en
dan ook nog brugklassers
met en naast 6 vwo-ers. Dat
maakte het er voor de jury
niet gemakkelijker op. Toch
lukte het hen om na rijp beraaad de winnaars aan te
wijzen.
De prijs voor aanstormend
talent was voor David van
Rijn met “Drums only”. Wat
een energie!
De prijs voor het meest originele talent ging naar Timon de Graaff, Angelica
van Laar en Hannah Pauw
met “Just dance”.
De derde prijs was voor Zoë
Visser met het verrassende nummer “Ik ben hem
kwijt”.
De tweede prijs was voor
Quincy Sedney en Deli Donselaar met de oogverblindende dans “I know you
want love celebration”.
Wat een creativiteit!
En toen werd het stil. De
voorzitter van de jury Marga Hoohenkerk nam even
de tijd om de spanning
op te voeren, maar verbrak uiteindelijk diezelfde
spanning met de bekendmaking: de 26e VLC-trofee
gaat naar Sophie Jurrjens
met het hartverwarmende “Little joy”. Een staande
ovatie viel de dolgelukkige
winnares ten deel en de juryvoorzittter overhandigde haar de kolossale wisselbeker. Rector Karin van
Oort bedankte alle 16 medewerkers van de techniek
en de organisatie met een
mooie bos bloemen. Want
zij hebben dit grandiose
feest mogelijk gemaakt.
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HSV F1 & F2 doen mee
aan Bart Mol Toernooi

De Hoef - Aangezien het veldvoetbal voor de F1 en de F2 afgelast was,
kwam het goed uit dat ze uitgenodigd waren om samen met de F1 &
F2 van SVZ Zevenhoven en Nicolaasboys uit Nieuwveen mee te doen
aan het jaarlijkse Bart Mol Toernooi.
Er was één poule met F1 teams en
één poule met F2 teams. Alle teams
uit 1 poule speelden 2 wedstrijdjes
van 11 minuten tegen elkaar.
Dus alle teams speelden 4 wedstrijdjes.
Helaas verloor de F1 van HSV de
eerste 2 wedstrijdjes, maar door-

dat alle meegereisde ouders ze luidkeels begonnen aan te moedigen,
wonnen ze na 2x 11 spannende minuten de 2 andere wedstrijden.
De F2 ging vol goede moed van
start en voetbalde na een moeizame overwinning in de eerste wedstrijd steeds beter, waardoor het de
andere 3 wedstrijden overtuigend
wist te winnen.

Tijdens de prijsuitreiking bleek dat
alle punten van zowel de F1 als de
F2 opgeteld werden, waardoor er
dus één club de winnaar was.

Nadat de 3e en 2e plaats bekend
waren gemaakt, bleek dus dat de
jongens van de F1 en de F2 de grote wisselbeker mee naar De Hoef
mochten nemen. Een zeer overtuigende eerste plaats, mede door de
goede overwinningen van de F2.
Volgend jaar mogen ze de wisselbeker weer verdedigen en wie weet
gaat dat ze net zo goed af als deze keer. Alle meegereisde ouders:
bedankt voor het aanmoedigen van
deze jongens en natuurlijk hopen
de spelers jullie ook weer tijdens de
veldwedstrijden te horen.

Jonge judoka’s behalen
hun diploma
Wilnis - Op maandag 1 februari vond in de Willisstee in Wilnis
het judoexamen plaats van de jonge garde van Sport & Judoclub af-

deling Mijdrecht/Wilnis. Trots tonen
de jonge judoka’s hun behaalde diploma, uiteraard vergezeld van de
volgende kleur slip of band welke zij

Bridgeclub ‘Ups en Downs’
De Ronde Venen - De 2e cyclus
van de competitie bij Ups en Downs
is afgelopen. Vanaf 1 december
hebben de leden hieraan gewerkt.
Tot aan de laatste speelmiddag is
het spannend gebleven wie aan kop
zal gaan. In de A-lijn zijn Miep en
Ria op de eerste plaats geëindigd.
Door een monsterscore van 72,92 %
op de laatste middag. Ze hebben die
plaats dus zeker verdiend. Ze passeerden daarmee Ada en Irene, die
toch na 5 ronden een voorsprong

van bijna 6 % hadden. Prima gedaan, dames. De gemiddelde scores
van zes weken zijn geworden: Miep
en Ria 57,83 %, 2. Ada en Irene 56,25
% en 3. Babs en Gerry 55,40 %.
In de B-lijn hebben Greet en Margreet hun laatste kans gepakt om
naar de A-lijn te promoveren door
met 60,83 % van de zesde naar de
derde plaats op te klimmen, hun gemiddelde komt zo op 52,41 %
Riet en Jan met een gemiddelde score van 57,08 % bereikten de

behaalden. Niet minder trots waren
natuurlijk de trainer Danny (in het
blauwe judopak) en zijn assistent
van die middag.
hoogste positie, Hedy en Elly met
53,45 % eindigden op plaats twee.
Allen veel bridgeplezier in de A-lijn.
En voor de andere B spelers, ze beginnen weer op stand 0, wie weet
komen zij bovendrijven in de volgende reeks.
In deze bijzondere winter is het
heerlijk om op dinsdagmiddag te
bridgen. De opkomst is groot en het
is gezellig met elkaar.
Hebt u ook zin om deze bridgeclub
te leren kennen, dan kunt u informatie inwinnen bij haar voorzitter Ada
Groenewegen, tel. 0297-593452.

Meisjes A2 van HVM
zaalhockeykampioen
Mijdrecht - Het is gelukt! Verleden jaar werd dit team nipt tweede, maar dit jaar zijn ze onbetwist de
beste zaalhockeyploeg uit hun poule, de door Korver Makelaars gesponsorde meisjes A2 van HVM.
Afgelopen zondag 7 februari moesten er nog twee wedstrijden worden
gespeeld in Egmond aan Zee, De
eerste wedstrijd was tegen HBS uit
Heemstede, deze werd met 6-1 gewonnen, de sfeer zat er goed in, iedereen was er op gebrand met de

titel naar huis te gaan. Een goede
uitgangspositie voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Pinoké, dat
’s morgens nog op de eerste plaats
stond.
Pinoké moest ook twee wedstrijden
spelen en de eerste wedstrijd speelden zij gelijk, hierdoor zou HVM aan
gelijkspel tegen Pinoké voldoende
hebben om het kampioenschap binnen te halen.
Beide teams waren vastbesloten te
winnen, maar al enkele minuten na

de start scoorden de HVM meisjes
het eerste doelpunt, dit gaf de ploeg
vleugels. Verbeten werd er gestreden (ook af en toe tegen arbitrale vergissingen). De paal werd ook
nog enkele keren geraakt, maar uiteindelijk kwam HVM als overwinnaar uit de bus met de geweldige
score van 4-1! Onder de bezielende
leiding van het supertrio: coaches
Ad, Co en Peter is dit hardwerkende
team terecht kampioen geworden
van de zaalhockeycompetitie!

Herthameiden MD1
verliezen in de extra tijd
Vinkeveen - Zaterdag 6 februari
was er gelukkig weer een wedstrijd
voor de MD1 van Hertha. Op het
programma stond de lastige uitwedstrijd tegen Buitenboys in Almere.
De vorige ontmoeting was voor Hertha niet bepaald een wedstrijd om in
de geschiedenisboeken te schrijven.
Toen gingen de Hertha meiden tegen de MD2 van Buitenboys met
dubbele cijfers onderuit. Nu stond
de wedstrijd tegen de MD1 op het
programma.!
Na maar een paar keer getraind te

hebben, maar met veel oefenen met
het zaalvoetballen gingen de meiden met alweer een nieuwe aanwinst, Rosanne Steeneken, naar Almere.
De wedstrijd begon met een licht
overwicht van Buitenboys en zij
kwamen al snel in de wedstrijd op
een 1-0 voorsprong. De MD1 was
nu echt niet van plan om al snel de
handdoek in de ring te gooien en
kon daarna redelijk stand houden.
In de tweede helft ging het weer een
stapje beter en dit resulteerde in de

gelijkmaker door Claire van ‘t Hof.
Daarna ging de wedstrijd op en
neer en Hertha had zelfs een grote kans op een 2-1 voorsprong. Het
verliep echter anders. Hertha kreeg
een onterechte strafschop tegen.
De penalty werd goed ingeschoten
maar Nancy ging de juiste hoek in
en stopte de strafschop.
Het bleef dus 1-1, maar de scheidsrechter besloot een langere blessuretijd in te lassen en in de extra tijd
werd het toch 2-1 voor de meiden
uit Almere.

Jeugd Kwinkslag in de Top 3
Vinkeveen - Onder grote belangstelling van ouders en belangstellenden heeft de jeugd de laatste
competitiewedstrijden gespeeld in
de Boei.
Jeugdteam 2 speelde thuis en dit
team heeft een welverdiende 3e
plaats veroverd in hun poule, een

Wim Roest doet poging op
hoogste serie-record
De Ronde Venen - Wim Roest van
De Merel/Heerenlux 4 zette deze
week een mooie prestatie door een
hoogste serie van 34 caramboles te
maken. Gezien zijn 65 te maken caramboles kwam het moyenneprocent op 52.31 te staan. Henny Hoffmans heeft begin dit seizoen het
percentage op 54 % neergezet.
Het team van Wim verloor overigens
met 4-5 van De Merel/Heerenlux 1.
John Vrielink van team 1 behaalde
wederom met 16 beurten de kortste
partij van de week. Dio 2 won met 72 van Cens 2. De Paddestoel 2 won
met 5-4 van De Vrijheid/Biljartmakers. Jim van Zwieten van Padde-

stoel was in slechts 17 beurten uit.
Stieva Aalsmeer won met 5-4 van
APK-Mijdrecht 2. Opmerkelijk was
de prestatie van Bobby de Boer van
APK-2, want hij was in slechts 17
beurten uit. De Paddestoel 3 verloor
met 4-5 van De Paddestoel 1.
Dio 1 verloor met 3-6 van De Merel/
Heerenlux 2. Roy Leemreize presteerde het om de nabeurt tegen Erik
Brandsteder te benutten waardoor
de partij tussen hen in remise eindigde. De Kromme Mijdrecht 1 verloor met 0-9 van De Merel/Heerenlux 3. De Kromme Mijdrecht 2 verloor met 3-6 van Cens 1. Ab Augustin wist tegen Evert Driehuis de na-

beurt te benutten, remise dus. De
Kuiper/van Wijk verloor met 4-5 van
APK-Mjidrecht 1. René Hoogeboom
was de man van the match, hij was
ongenaakbaar tegen Martien Heijman. Slechts 18 beurten had René nodig om Martien met slechts
6 kostbare caramboletjes verbouwereerd achter te laten. De Merel/Heerenlux 1 en Dio 2 voeren de
ranglijst aan.
Op zaterdag 13 en zondag 14 februari is de finale 2-sterklasse libre. Deze worden gehouden in Café Sportbar Cens in Mijdrecht, aanvang beide dagen 13.00 uur.

topprestatie! Gefeliciteerd Laura,
Bonny, Tijs en Tim. Deze thuiswedstrijd hebben ze helaas verloren met
3-5, maar dit had geen invloed op
hun 3e plek. Ook hier was een aantal 3 setters gespeeld, dus dit team
heeft de punten niet zomaar weggegeven.
Het jeugdteam 1 was al uitgespeeld

in de competitie. Dit team heeft ook
een zeer welverdiende 3e plaats
behaald in hun poule, deze uitslag
bleef spannend tot de laatste wedstrijden in de poule gespeeld waren.
Dit jongensteam, bestaande uit Leon, Tim, Michael, Jesper, Martijn en
Patrick: ook van harte gefeliciteerd.
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Zeven miniteams van
Atalante actief in Uithoorn
Uithoorn/ De Ronde Venen – Afgelopen zaterdag waren er wederom zeven miniteams van V.V. Atalante actief in de zogenaamde Cool
Moves Volley competitie. De miniteams spelen acht toernooidagen
per seizoen en ditmaal was het de
beurt aan SAS ’70 uit Uithoorn om
minidag V te organiseren. Een beetje een thuiswedstrijd dus voor de
miniteams uit Vinkeveen.
In de vroege ochtenduren mochten de Atalante Citroenen het spits
afbijten. Het team miste Grace en
Loulou, maar met Ellen, Marilot,
Marjolein en Rachel werd er goed
afgetrapt. Het team speelt op niveau
4, waarbij elke tweede bal gevangen moet worden. De eerste wedstrijd tegen VCH waren de meiden

al goed wakker. Met 27-10 en 2013 ging de eerste wedstrijd makkelijk gewonnen. De tweede wedstrijd
werd er mooi spel getoond, maar de
tegenstander was ook erg goed. De
rally’s duurden lang en beide sets
werden met een gelijkspel afgesloten (16-16/18-18). De derde wedstrijd was Martinus de tegenstander. Bij de Citroenen ging alles mis
in de eerste set, maar de tweede set
herstelde het team knap. Er werd
goed geserveerd en mooi in de gaten gespeeld. Helaas was het net
niet genoeg voor winst in de tweede
set (11-24/15/16).
Tweede set
In de tweede ronde kwamen de drie
jongste teams van Atalante in ac-

tie. De Atalante Ukketoppers spelen
op niveau 3 (elke bal over het net
moet gepasst worden) en hadden
een zeer zware poule met heel grote
kinderen. Sommige kids waren bijna
twee keer zo groot als de Atalantetoppers. Dit leek ze niet te deren en
ze vlogen door het hele veld om elke
bal van de grond te houden. Helaas
waren Claudia, Noa, Roos, Lucia en
Leonie niet opgewassen tegen de
veel grotere kinderen. Het verschil
in sets was echter nooit groter dan
drie punten en de meiden mogen
dan ook erg trots op zichzelf zijn.
De Atalante Mega Mini’s en Ministars zaten bij elkaar in de poule
op niveau 2 (alles vangen en gooien). De Mega Mini’s gingen voortvarend van start. Anouk, Jade, Ju-

dith, Lisanne, Maaike en Mark hadden vooral goed door waar de gaten
zaten. Ze keken goed voor ze gooiden en wisten daarmee veel punten te scoren. De eerste wedstrijd
werd gewonnen (3-0/2-1), de tweede wedstrijd was het iets moeilijker.
De eerste set ging verloren, maar de
tweede set knokten de enthousiaste kinderen zich terug in de wedstrijd. De tweede set werd er gelijk
gespeeld.
De Ministars, bestaande uit Fay,
Nikki, Isabel, Valerie en Talitha, zijn
goed op elkaar ingespeeld en een
lekker gezellig meidenteam. Ze
moedigden elkaar super aan, maar
dat was de eerste wedstrijd niet genoeg (0-4/0-3). De tweede wedstrijd
ging het veel beter. Er werd hard gewerkt en de gaatjes werden gevonden, het was net niet genoeg voor
de winst in de wedstrijd, maar wat
een toppertjes!
De derde wedstrijd speelden de Ministars en Mega Mini’s tegen elkaar.
Geen leuke partij voor alle aanwezige jeugdbestuursleden en opa’s en
oma’s met kinderen in beide teams.
Je hoorde veel ‘mooi/jammer, goed/
zonde’ door elkaar heen. De teams
deden niks voor elkaar onder en tot
groot genoegen van alle aanwezigen werd de winst netjes gedeeld
in deze wedstrijd. De eerste set ging
met 3-2 naar de Ministars, de tweede set was met 2-3 voor de Mega
Mini’s.
Derde set
In de derde ronde kleurde de sporthal nog een keertje groen/geel. Onder toeziend oog van de sponsor
Vinken Vastgoed begonnen de Kanaries aan hun wedstrijden. Juriaan, Nadine, Sayuri en Tess spelen
op het hoogste niveau en dit keer
wederom ook in de hoogste poule. De eerste wedstrijd was tegen
het sterke VCH. De Kanaries waren een paar punten onder de in-

druk van de bovenhandse services
en lange meiden, maar daarna waren ze gelijk bij de les. Ze speelden
veel slimme ballen en legden veel
druk met hun bekeken services. De
eerste set ging geheel tegen de verwachting in met 21-17 naar Atalante. De tweede set was het beste er
een beetje af, maar nimmer werd
er opgegeven. De set ging met 1319 naar VCH. De tweede wedstrijd
stond VVO op het programma. De
Kanaries lieten zien niet langer onder de indruk te zijn en gingen er
in de hoogste versnelling vandoor.
Met 23-9 en 19-6 ging de wedstrijd
naar de Kanaries. De derde wedstrijd stond er weer een VCH team
op het programma. De eerste set
hadden de Kanaries voornamelijk
last van de harde bal en zij hadden
moeite met in hun spel komen. Deze
set ging dan ook verloren, maar de
tweede set werd orde op zaken gesteld. Met 22-20 ging de winst net
aan naar de Kanaries, die voor het
eerst dit seizoen niet degraderen uit
de hoogste poule.
Atalante’s mannenteam, de Heroes
(niveau 4), begon de eerste wedstrijd heel overtuigend. Frans, Ivar,
Danny, Kimo en Marc bleven maar
goed serveren en gaven de tegenstander geen kans om punten te
maken. Met 34-7 en 24-17 werd de
wedstrijd heel makkelijk gewonnen.
De tweede wedstrijd ging stukken
minder, maar dat kwam ook door
een verwarrende scheidsrechter.
Ballen die normaal gesproken goed
zijn, werden nu ten onrechte afgefloten en dit kostte veel kostbare
punten. De derde wedstrijd was het
team weer helemaal terug en liet
zien prima te kunnen ballen. Mooie
passes en scherpe ballen over het
net leverden veel punten op. De
eerste set werd knap gewonnen, de
tweede set sloeg de vermoeidheid
toe en helaas ging deze set dan ook
verloren.

Last but not least de Atalante Muppets. Dit mixteam bestaande uit Ralph, Jaco, Marit, Noa en Paula is al
lekker op elkaar ingespeeld. Ze zijn
al opgeklommen tot poule C en dat
terwijl ze nog niet zo lang op niveau
4 spelen. Een poule hoger betekent
ook sterkere tegenstanders, maar
daar had het team alleen in de eerste set even moeite mee. De tweede
set was heel spannend, telkens was
er een klein puntverschil. Hoewel de
Muppets in het begin achter stond
wonnen ze de set toch nog met 1817. Van de tweede wedstrijd is de
uitslag nog onbekend, maar de derde wedstrijd waren de Muppets iets
minder geconcentreerd. De eerste
set ging niet geheel volgens plan
en die ging verloren. De tweede set
leefden de Muppets weer helemaal
op, maar het was net niet genoeg
voor de winst in de set.
Mini’s
De Vinken Vastgoed mini’s hebben
duidelijk weer een visitekaartje afgegeven. De teams worden steeds
beter en technisch spelen de teams
erg goed. Een groot voordeel is ook
dat ze al op heel jonge leeftijd in
een hoger niveau spelen. Soms komen ze daardoor nu nog net wat te
kort, maar in de toekomst gaat dat
heel veel winst opleveren.
Het jeugdbestuur van V.V. Atalante
kan trots zijn op zoveel betrokken
en enthousiaste ouders. Ook deze
keer waren ze weer in groten getale
aanwezig om de teams te begeleiden en de wedstrijd te leiden.
De volgende minidag staat gepland
voor zaterdag 20 maart en zal georganiseerd worden door V.V. Atalante. Helaas is De Boei net iets te
klein, dus wordt er uitgeweken naar
de grotere Phoenixhal in Mijdrecht.
Wil je de mini’s een keer zelf komen bewonderen? Houd dan www.
vv-atalante.nl in de gaten voor de
speeltijden.

Unitas H1 verslaat Wilhelmina
H3 met ruime cijfers
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdag werd in Sporthal De
Phoenix de belangrijke thuiswedstrijd tegen het Amersfoortse Wilhelmina H3 gespeeld. Belangrijk
omdat een overwinning definitief
afstand nemen zou betekenen van
de staart van de ranglijst en verdere
aansluiting met een grote middengroep in de poule. Voorafgaand aan
deze wedstrijd werden 3 scheidsrechters, namelijk Gerard Meulemans, Peep Blei en Johan Samson,
in het zonnetje gezet. Zij kregen
een bondsspeld namens de NeVoBo vanwege hun vele dienstjaren als
scheidrechter.
Na het ingecalculeerd verlies tegen
koploper Huizen (helaas met de duidelijke cijfers 4-0) was dit weer een
wedstrijd waar de punten binnengehaald moesten worden.
In deze wedstrijd kon Unitas weer
beschikken over Ricardo Angulo Vélez, die na een lange vakantie
weer beschikbaar was, en kersverse
vader Maarten Meulemans.
Unitas begon de wedstrijd met Johan Samson, Rick Samson, Hans

Out, Jaap Wille, Maarten Meulemans en Robert van der Meer in de
basis. Op de bank begonnen Ricardo Angulo Vélez en Ruud Stark. Het
begin was dramatisch. Wilhelmina
liep al snel weg naar een 1-7 voorsprong. Maar door een goede opslagbeurt van Johan Samson konden de Mijdrechtse heren gelijktrekken en zelfs een 9–7 voorsprong
nemen. Hierna ontwikkelde zich een
gelijkopgaande strijd die uiteindelijk
met 25-23 gewonnen werd.
Gelijk
In de tweede set werd Johan Samson vervangen door Ruud Stark.
Ook deze set gaf een gelijk opgaande strijd te zien. Met af en toe lange
rally’s en goed aanvalspel trok Unitas aan het langste eind en de set
werd met 25-23 binnen gehaald.
In de derde set kwam Unitas pas
goed op dreef. De volleybalheren
uit Mijdrecht kwamen in deze set
niet in gevaar en konden door harde aanvallen van jeugdspeler Rick
Samson en middenaanvaller Hans
Out naar een makkelijke 25-14 over-

winning lopen.
In de vierde set werden Maarten
Meulemansvervangen door Ricardo Angulo Vélez om weer wat wedstrijdritme op te doen.
Door de wissels was het even zoeken naar de juiste posities, waardoor er in de beginfase rommelig gespeeld werd. Na een timeout aan Unitaszijde werden de posities weer goed ingevuld en werd de
draad van de eerste drie sets weer
opgepakt. Ook de vierde set werd
uiteindelijk gewonnen. Nu met een
stand van 25-21 was een duidelijke
4-0 overwinning een feit.
Door deze overwinning positioneren de Mijdrechtse volleyballers
zich goed in de middenmoot en er
kan zelfs omhoog gekeken worden
naar plek 3. Het verschil is nog maar
8 punten met nog 8 wedstrijden te
gaan.
De volgende wedstrijd staat gepland op aanstaande vrijdag 12 februari. Een uitwedstrijd in Hilversum
die om 21.00 uur begint. De tegenstander is dan VIF 1.

Atlantis A2 pakt punten
Mijdrecht - Het door Scheenaart
Rioolservice gesponsorde Atlantis
A2 doet goede zaken in Maarssen.
De Halve Kampioenswedstrijd tegen OVVO/ De Kroon A4 werd goed
gewonnen. Zaterdag 30 januari was
een spannende dag voor het door
Scheenaart Rioolservice gesponsorde Atlantis A2. Om 19.00 uur
zou er gespeeld worden tegen OVVO/ De Kroon A4 in Maarssen. OVVO stond 2e in de poule en Atlantis
1e. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden. En dat werd
het. Gelijk begon de aanval van Atlantis met Robin van ’t Schip, Gerben Blom, Saskia Kraan en Lisanne Reurings goed. Robin scoorde al
snel zijn 1e schot. Daarna konden de
anderen niet achterblijven en kwam
Saskia er vreemd maar goed langs
en legde de doorloopbal er goed
in. Er werd gewisseld met een 0-2
voorsprong. Daarna kwam het andere vak met Timo Jongerling, Niels
van Oudenallen, Sharon Moen en
Anne van Ginkel in de aanval en ze

waren fel. Met 2 schoten van Timo
Jongerling die er allebei ingingen
werd het wisselen. 0-4 voorsprong.
Daarna kwam er in de verdediging
een tegendoelpunt en stond het 1-4
maar het aanvalsvak van Atlantis liet
het er niet bij zitten en Robin scoorde de 1-5. Er werd weer gewisseld.
En er kwam weer een tegendoelpunt, 2-5. Toen was het weer de
beurt van Atlantis en Timo scoorde de 2-6. Wisselen. Het was alweer
wisselen, maar toen kwamen de 5
minuten van OVVO. De 3-6 en de 46 waren gevallen. Het was wisselen
en het was rust. Maarten van Diemen werd gewisseld door Niels van
Oudenallen en Maarten begon weer
in het vak van Timo in de aanval. De
doelpunten vielen maar niet en het
liep even niet lekker. Toch kwam er
weer een schot van Timo en stond
het 7-4, maar de aanval van OVVO
had weer een tegenwoord. 7-5 en
weer wisselen. Kort daarna kwam
weer het weerwoord van Robin naar
boven en was het 8-5. Maar OVVO

kwam weer op en maakt 8-6. Weer
wisselen dus. Er werd weer overgespeeld en Sharon maakte haar bal
mooi af, 9-6. En toen kwam weer Timo 10-6. En wisselen maar. Ondertussen werd Anne van Ginkel gewisseld voor Ciska Taal, de invalster. ‘The game goes on’. Toen was
het weer OVVO dat 2 doelpunt achter elkaar maakte. Dus het stond 108. Alweer wisselen en het vak van
Timo had in de aanval de bal. Timo
schoot (alweer) en (alweer) was die
raak, 11-8, maar OVVO kwam weer
met 11-9. Alweer wisselen en kort
daarna maakte Robin 12-9 en iemand van OVVO weer 12-10. De
scheidsrechter floot en de wedstrijd
was ten einde. Eindstand: 10-12. Atlantis A2 bedankt graag zijn supporters op de tribune, de vaste supporters/geblesseerde spelers Robina
van Senten en Megan van Aken en
natuurlijk de scheidsrechter en hun
geweldige coaches Nadia Bachdim
en Chantal Poolman. De laatste kon
helaas niet mee.

Hoffmans, Spiering en
Van der Meer winnen
zesballentoernooi
De Ronde Venen - Bart Hoffmans,
Erik Spiering en Dorus van der Meer
zijn de winnaars van het zesballen toernooi 2010 van Biljartclub
de Merel. Maar liefst 21 spelers en
speelsters plaatsten zich voor de finales van het zesballentoernooi van
biljartclub de Merel afgelopen zaterdag 30 januari en dat leverde de
volgende winnaars op:
In de C- poule kon Jeroen Berkelaar,
Bart Hoffmans niet de baas in de finale en werd Jeroen keurig tweede
tegen de prima spelende Bart die
zijn eerste grote prijs binnenhaalde,
als goede derde kwam Teus Dam
uit de bus die op toernooien toch
altijd goed presteert met zijn onnavolgbare spel maar deze avond zijn
vizier niet op scherp had staan. Dus

zijn tegenstanders hadden mazzel.
In de B-poule won Erik Spiering
glansrijk de finale van Bob Hubenet, Eric was een klasse apart, tweede werd de toch sterkspelende Bob
die Ralph Dam het nakijken gaf en
Ralph dus naar de derde plaats verwees. Sterke spelers als Gijs Rijneveld, Bert Fokker en Jos Boeijen (kon
de druk niet aan, ondanks zijn vele
supporters) moesten het toch maar
even tegen Eric afleggen. Bravo!
In de A-poule won Dorus van der
Meer van John Vrielink, die prima
speelde, maar toch nog wat ervaring te kort kwam om Dorus te verslaan. Ben Fransen, die de derde
plaats bezette, kon voor zijn doen
terugzien op een prima toernooi. De
prijzen waren weer prachtig. Biljart-

Minder en meer bij
bridgers ‘De Legmeer’
Uithoorn - De tweede zitting van de
eveneens tweede ronde parencompetitie bracht in de C-lijn een prettige verrassing. Hier liet het paar
Dini Koudstaal & Trudy Voost zien
dat doorzetten loont. Pas vorig jaar
schuchter begonnen om het bridge
enigszins onder de knie te krijgen,
behaalden ze nu hun eerste aansprekende resultaat. De derde plaats
met een score van 53,47% is gewoon
goed. Dat Nel & Harry Gaarenstroom
en Hetty Houtman & Tina Wagenaar
ze voorgingen met 57,99 en 57,08% is
niet zo verwonderlijk, want die bridgen al zo lang. Fien & Ben Leeftink
en Mieneke Jongsma & Anneke
Wijnans die respectievelijk met 53,13
en 51,25% vierde en vijfde werden
hebben er dus een concurrent bij. In

de B-lijn zijn Tonny & Otto Steegstra
weer helemaal terug. Na een poosje C-lijn, wat toch onder hun kunnen
was, lieten ze er geen misverstand
over bestaan wat hun ambitie is. Een
eerste plaats met maar liefst 61,46%
werd hun deel en een opmaat naar
meer? Mieke van den Akker & Ada
van Maarseveen vormen hier een
stabiele factor en scoorden keurig
een tweede plaats met 57,64%. Marjan & Jan Wille, Tom de Jonge & Herman Vermunicht en Jan Belderink
& Theo Jansen gaven elkaar geen
duimbreed toe en werden dus gezamenlijk derde met 55,56% Onderin was er een deceptie voor Elisabeth
van den Berg & Maarten Breggeman.
Zo vol hoop en verwachting begonnen aan hun B-lijn avontuur, eindig-

club de Merel kan terugzien op een
geslaagd toernooi, met dank aan de
vrijwilligers voor het tellen en schrijven en in het bijzonder Caty Jansen
voor de organisatie.
Driebanden
Het driebandentoenooi van D.I.O. en
Café ‘De Merel’ is zondag 31 januari
van start gegaan. De eerste kwartfinalisten zijn al bekend, namelijk Wil
Bouweriks, Jos Boeijen, de sterkspelende Gijs van der Neut en Jan
Eijsker.
U kunt zich nog opgeven voor het
driebandentoernooi via onderstaand
telefoonnummer, maar wees er snel
bij, want vol is vol, dat wil zeggen tot
de 64 deelnemers en dan stopt de
inschrijving
de de avond met 38,19% op de laatste plaats. Nog maar even flink oefenen “jonge lui”! In de A- lijn herstelde de gevestigde orde zich. Frans
Kaandorp & Gerda Schavemaker
kwamen eindelijk weer eens op één
met 60,42% en Wim Slijkoord & Francis Terra volgden de trend met een
tweede plaats en 58,68%. Ook Luuk
Smit & Lijnie Timmer en Jan Egbers
& Ben Remmers lieten met 57,64%
voor beide paren zien dat ze bij de
top horen. Het ging een beetje ten
koste van Andre van Herel & Cora de
Vroom, die overigens met 56,60% en
de vijfde plek behoorlijk blijven meedoen.
Enthousiast geworden door de verhalen, waaruit blijkt dat bridgen voor
eenieder is weggelegd? Kom dan
spelen bij Bridge Vereniging De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.15 uur in de barzaal van sporthal
De Scheg.
Inlichtingen bij het secretariaat: Gerda Schavemaker, tel: 0297 567458.
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Veenland turnsters turnen
1ste voorronde
De Ronde Venen - Zaterdag 6 februari was het de beurt aan de turnsters met keuzenoefenstof. Dit wil
zeggen dat de turnster haar oefening zelf mag samenstellen. De oefening moet wel voldoen aan bepaalde samenstellingseisen. Ook dit

jaar hebben de turnsters zelf hun
oefeningen in elkaar gezet.
Maar als eerste was aan de beurt
Donya Selim. Zij turnt verplichte oefenstof maar omdat ze wel een vrije
oefening moet doen is ze in deze wedstrijd ingedeeld. Voor Donya

was het een stapje hoger dan verleden jaar dus spannend hoe dit zou
gaan. Ze moest beginnen op haar
favoriete onderdeel de balk maar
helaas zoals zo vaak beginnen op
de balk is als je nerveus bent niet
echt lekker. Donya liet dan ook niet

haar beste balkoefening zien. Op
naar vloer.
Ook hier was ze even de weg kwijt
doordat we thuis niet op een grote
vloer kunnen oefenen is het moeilijk om in de juiste richting te blijven turnen. Op brug en sprong ging
het uitstekend en Donya eindigde
op een prima 13de plaats.
In de volgende ronde turnden Wies
van Beek, Tanja Kamp, Mieke van
Zijl, Debora Meijers en Mariska Rijkmans. Ze starten op sprong
en dit ging goed, er werden mooie
overslagen geturnd. Op naar de
brug. De grote vraag was hier wie
oh wie blijft erop met ophurken.
Nou we hebben vooruitgang geboekt twee van de vier bleven er dit
keer op. Maar toch twee appeltaarten voor de trainsters! Helaas voor
Wies had ze een gigantische blaar
op haar hand waardoor haar oefening niet helemaal verliep zoals ze
wilde. Voor Mariska blijft de brug
een struikelblok helaas heeft ze nog
niet genoeg onderdelen maar ons
doel was om vandaag de kip te turnen en dat doel heeft ze bereikt. Op
naar de balk. Hier af en toe een val
en wat wankels en kromme benen.
Helaas was de handstand nog niet
zo dat hij geteld werd dus dat betekend gelijk een heel punt aftrek.
Op naar de vloer. Gelukkig weet
de jury vooraf niet wat er geturnd
moet worden want ze hebben als
ze het goed doen alle vier dezelfde oefening maar dat bleek nu tijdens de wedstrijd opeens niet meer
te zijn. Ze turnde keurig zonder te
verblikken of te verblozen dus niemand behalve de trainsters hadden
het door. Mariska werd 23ste, Wies
werd 16de, Tanja 17de, Mieke 19de
en Debora 23ste. We gaan nu weer
hard trainen voor de volgende wedstrijd in maart.

Atlantis 7 verliest van
Pernix
Mijdrecht - Atlantis 7, gesponsord
door Stemerdink & Verhoek, speelde afgelopen zaterdag 6 februari een wedstrijd tegen Pernix 8 uit
Leiden. Pernix stond een na laatste in de competitie en had alleen
van ons nog maar gewonnen, hier
zag Atlantis 7 een mooie kans om
ook eindelijk twee puntjes te halen.
Beide teams gingen goed van start,
en zetten veel druk. Gelukkig was
het Niels die voor Atlantis het eerste doelpunt scoorde. Daarna ging
het met Atlantis 7 even wat min-

Een goed startend Argon had de
overhand, zag in de eerste minuut al
een poging van Michael van Laere
net naast de verkeerde kant van de
paal vallen, terwijl Patrick Lokken de
bal na een voorzet van Joshua Patrick keihard net naast het doel volleerde.
Na een gevaarvol moment van de
gasten, die de bal na een voorzet
van Van Versendaal voor het doel
van Eelco Zeinstra voorlangs zag
gaan, waren de volgende mogelijkheden weer voor Argon.
Joshua Patrick kopte over en de
doelman had grote problemen na
een inzet van Frank Verlaan, maar
bleef uiteindelijk meester over de situatie. En toen viel zomaar de openingstreffer aan de andere kant: de
bal werd bij een vrije trap in het
strafschopgebied gebracht, een verdedigend hoofd verlengde de baan
van de bal en Van Versendaal nam
het leer direct op de pantoffel. Volslagen kansloos zag Eelco Zeinstra
de bal pardoes in de uiterste bovenhoek vallen, 0-1. Deze tegentreffer
haalde het venijn uit het spel van
Argon, dat tot aan de rust nog maar
zelden tot gevaarlijke aanvallen wist
te komen, terwijl de kansen voor de
gasten ook uiterst dun gezaaid bleven.
Druk
Na rust zette Argon met aanvaller Thabiso van Zeijl voor middenvelder Sergio de Windt meer aanvallende druk op Westlandia en die
ploeg moest zich met name gaan
beperken tot verdedigen en gokken op uitvallen. Daarnaast werd
op alle mogelijke manieren getracht het spel te vertragen en daarin mocht het van de scheidsrechter van dienst ver gaan. Vreemd genoeg kreeg Eelco Zeinstra zes minuten na rust wel een gele kaart te
zien, toen hij scheidsrechter Senders attent maakte op het tijd rekken. Na een kelin uur spelen leek de
stand gelijk getrokken te zijn, toen
Patrick Lokken attent wist te profiteren van een mispeer van verdediger
Bruggeling, maar tot verbijstering
van alle blauwen stak de assistent
de vlag de lucht in en annuleerde
de scheidsrechter de treffer, wat de
reden daarvoor ook geweest moge zijn. Ondanks deze tegenvaller

Bestraft
En omdat Argon tot drie maal toe
werd bestraft voor het in alle haast
inwerpen vanaf de niet geheel juiste plaats, mochten de gasten bij elke ingooi alle tijd nemen en hun eigen plekje om te gooien kiezen. Ondanks deze beslissingen slaagde
Argon er toch in om in minuut 90
de stand gelijk te trekken, toen een
verre inworp van Jeroen Westera
door Michael van Laere werd doorgekopt waarna Joshua Patrick het
leer langs doelman Heskes wist te
koppen voor de 1-1.
Omdat op meerdere minuten blessuretijd werd gerekend, werd alles
op alles gezet om de winst nog binnen te halen, maar binnen twee minuten na de gelijkmaker kreeg Anton den Haan voor de tweede keer
de gele kaart voorgehouden en
moest Argon dus met 10 man verder. En tot overmaat van ramp kreeg
Westlandia even later een vrije trap
te nemen, werd de bal voor het Argon doel gebracht en getoucheerd
door Van Versendaal, die tot zijn eigen verbazing via de binnenkant
van de paal Eelco Zeinstra wist te
passeren en daarmee de eindstand
op 1-2 bepaalde.
De hoog oplopende gemoederen na
het eindsignaal waren gezien het
gebodene niet onbegrijpelijk, maar
veranderen niets meer aan het feit
dat de punten naar Westlandia gingen, iets waar zij gezien met name
de tweede helft zeker niet op gerekend zullen hebben.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Na het inspelen op harde disco muziek begon de eerste set moeizaam.
De tegenstanders uit Haarlem waren lange jonge dames en nu ruim
in de tweede helft van de competitie
voeren ze de lijst na de top vier aan.
Een alternatieve opstelling stond in
het veld met Annemarieke Wijnands
en Marjan Blenk op het midden, Inge Bakker en Natalie van Scheppingen op de buitenkant, Annemarie
Bakker in de verdeling en Jet Feddema diagonaal. Het bleef de hele set een beetje onwennig en niet
bijzonder pittig. Te veel ballen gingen net aan uit, de scherpte zat er
niet in. Spaarnestad maakte daarentegen zeer slim gebruik van het
stroeve draaien en scoorde diverse
malen in het onbemande gat in het
middenveld van de gele ploeg. Met
25-22 werd de set nipt verloren.
In de tweede set ging Jet Feddema
verder met de verdeling en Annemarie Bakker wisselde naar de diagonaal. De patronen kwamen beter in het spel en er werd netter gespeeld. Toch bleef het een soort
van op de tenen lopen en wederom
moeizaam werd de tweede set dan
wel gepakt met 19-25. In het der-

Wilnis - Tennisvereniging Wilnis is
weer begonnen met de wintercompetitie. Het is een interne competitie waarop iedereen zich goed kan
voorbereiden op de voorjaarscompetitie.
De deelnemers worden ingedeeld in
groepen welke dan in dubbel en mix
tegen elkaar strijden in 2 gewonnen
sets, waarbij de beslissende set nu
nog in een super tie-break wordt
beslist (tot de 10 in plaats van 7).
De wintercompetitie zou al eerder

der goed. Ze kregen achter elkaar 4
doelpunten tegen. Gelukkig was het
daarna net voor rust nog Jenny die
de 2-4 maakte.
Met deze stand ging Atlantis 7 de
rust in. Na de rust werd meteen
goed van start gegaan doordat Sander de 3-4 maakte.
Even werd nog aan een mogel9ijkheid op winst gedacht, maar helaas
kreeg Atlantis een reeks van 4 doelpunten tegen. Hierdoor was de uiteindelijke uitslag 3-8 in het voordeel
van Pernix.

bleef Argon druk zetten en de Westlandse defensie wist bij tijd en wijle niet, hoe ze de bal buiten het doel
hielden. Dat ze daarbij een kwartier
voor tijd een verdedigende hand nodig hadden, ontging de scheidsrechter blijkbaar, hoewel hij wel floot en
een indirecte vrije trap op 5 meter
van het doel toekende, een voor velen onbekende regel in het spel. De
inzet van Patrick Lokken smoorde in
de muur en dus ging ook deze mogelijkheid voorbij. De irritatie in het
veld groeide mede door de leiding
gestaag, zeker toen Patrick Lokken
zelfs voor buitenspel werd terug gevlagd en gefloten nadat hij de bal uit
een inworp ontving.

Vinkeveen - Zaterdag 6 februari waren de Oudenallen-Haaxman
dames in Haarlem voor de wedstrijd
tegen de nummer 5. De equipe was
wederom niet volledig, Tineke Vellekoop en Joke Ruizendaal waren skiën en Kellie Bocxe moest werken.
Gelukkig wilde D3 rising star Malou
de Vries meedoen.

de bedrijf ging het beter draaien,
de harde aanval werd afgewisseld
met geplaatste ballen en de service
reeksen bleven goed. Net over de
helft kon talent Malou de Vries haar
entree maken en dat deed ze bijzonder goed. Zonder enig aarzelen timmerde ze de set-ups pittig naar het
andere veld en scoorde menig punt.
Het werd 15-25.
In de laatste set bleef de formatie
staan. Het werd een knoert spannende set. Annemarieke Wijnands
raakte aan het begin licht geblesseerd aan een spiertje in de bovenbeen en werd gewisseld voor Inge
Bakker. Uit alle macht werkte de formatie verder maar keek in de twintig
eerst tegen een voorsprong van 2320 en kort daarna tegen een 24-24
gelijk aan. Supporters van de tegenpartij joelden er op los.
Annemarieke werd aan het net nog
even terug gewisseld en dat bleek
een gelukkige zet. Met 25-27 pakten de Vinkeveense dames ook de
vierde set.
Hoewel blij met de winst hielden de
dames een katerig gevoel over aan
de eerste verloren set. Ieder puntje
is er een bovenaan in de poule met
een nek aan nek race van de top 4.
Vrijdag spelen de dames tegen één
van die vier, VHZ uit Nieuw Vennep,
om 21:00u in De Boei.
De maandag erna staat de nummer 1, Roda op het spannende programma. Gelukkig zal de ploeg dan
weer volledig en sterk aan de meet
staan.

Wintercompetitie van start
van start zijn gegaan, maar door het
aanhoudende échte winterse weer
was dit niet eerder mogelijk. De opkomst was afgelopen zondag echter zeer goed! De kriebels om het
spelletje te spelen waren weer volop
aanwezig! Hopelijk houden de vele
winterse buien zich een beetje achterwege zodat er nog veel meer van
deze dagen kunnen volgen. Leden
kunnen zich via de mail nog opgeven voor verschillende dagen bij Els
de Vink of Isabel Hemelaar.

Veenloper Bertus Vrielink
wint crosscompetitie

Teleurstellende herstart
van Argon
Mijdrecht - Dat was nu bepaald
niet, wat er van gehoopt werd, de
hervatting van het seizoen met de
thuiswedstrijd tegen Westlandia.

Atalante D2 pakt moeizame 3-1 winst op nr 5

Atlantis 2 krijgt geen loon
naar werken
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 tegen Kios 2
in Nieuw-Vennep. Atlantis staat als
zesde in de poule en Kios als derde.
Atlantis heeft de punten hard nodig.
De vorige wedstrijd eindigde in het
voordeel van Kios met 6 – 12. Atlantis had wat goed te maken doordat
de vorige twee wedstrijden slecht
gespeeld waren. Er werd afgelopen
week hard getraind om een goede
wedstrijd neer te zetten.

wonnen en stond tien minuten voor
het einde van de wedstrijd voor met
14 – 12. Atlantis vocht terug, want
ze wilde heel graag punten pakken.
Het werd gelijk: 14 – 14. Met nog
twee minuten te spelen maakte Kios
het winnende doelpunt.

Helaas had het eerste van Atlantis
twee spelers van het tweede nodig.
Het eerste speelde voor de wedstrijd
van het tweede. Om deze invallers
rust te geven startten er twee junioren in de basis: Jeroen Korver en Iris
Facee Schaeffer.

Ondanks dat Atlantis een goede
wedstrijd speelde, stonden zij na het
eindsignaal met lege handen, minimaal één punt was zeker verdiend
geweest. Volgende week staat er
een belangrijke wedstrijd op het
programma.

Het eerste aanvalsvak van Atlantis had moeite om tot scoren te komen. Ze hadden even tijd nodig om
elkaar te vinden. De eerste verdediging stond goed te verdedigen en
ontregelde het aanvalsspel van Kios. Toch was het Kios die de score
opende.
Na acht minuten spelen zorgde Atlantis voor de gelijkmaker. Het werd
al snel duidelijk dat dit een spannende wedstrijd zou gaan worden.
Het ging gelijk op en Atlantis heeft
even voor gestaan. Kios vocht terug
waardoor er werd gerust met een
stand van 7 – 5.

Dan speelt Atlantis tegen Tweemaal
Zes, die op de laatste plaats in de
poule staat. De uitwedstrijd werd
een gelijkspel.

Na de peptalk van coach Petra Taal
ging het door Rabobank gesponsorde Atlantis goed van start in de
tweede helft. Na nog geen vijf minuten te hebben gespeeld was het
Atlantis die voor stond: 7 – 9. Kios
zorgde dat deze achterstand weer
werd ingehaald en het stond weer
gelijk. Atlantis liep verder uit naar
een voorsprong van twee doelpunten. Kios gaf zich niet zomaar ge-

Regio - Afgelopen zaterdag heeft
Veenloper Bertus Vrielink een uitstekende prestatie geleverd. Door
een overwinning in de laatste wedstrijd sloot hij de crosscompetitie
Zuid Holland Midden winnend af
in de categorie Masters 60+. De situatie voor de afsluitende wedstrijd
was spannend: Bertus Vrielink en
z’n naaste concurrent hadden precies evenveel punten. Beide hadden
elk twee overwinningen en één keer
een tweede plaats behaald. De Aarcross in Alphen aan den Rijn moest
uitsluitsel geven, waarbij z’n naaste
concurrent ook nog eens een thuiswedstrijd liep. Op de 6 ronden op
het modderige, maar goed beloopbare parcours met de nodige hindernissen was Bertus echter oppermachtig. Vanaf de start kon hij een

steeds groeiende voorsprong opbouwen en na 7750 meter sloot Bertus onbedreigd af met een eindtijd
van 33.41. Na zijn fysieke problemen
was Bertus heel erg blij met deze
dagoverwinning en de eindoverwinning. Op zondag stonden Michael
en Frans Woerden aan de start van
de Groenhovenplusloop. Michael
behaalde de overwinning op de halve marathon. Met een voorsprong
van liefst 5 minuten was hij oppermachtig. Michael liep een uitstekende 1.12.59. Frans Woerden liep
ook een goede wedstrijd. Hij finishte als zesde in een tijd van 1.23.30.
Frans had z’n overwinning van het
weekend al de dag ervoor behaald.
Hij liep toen een wedstrijd over 25
km in Wijde Wormer.

Atlantis heeft er nog alles aan gedaan om toch één punt mee naar
Mijdrecht te nemen. Dit mocht niet
meer baten. Er werd nipt verloren
met 15 – 14.

Kom allemaal Atlantis 2 aanmoedigen naar een overwinning! De wedstrijd start om 18.45 in sporthal de
Phoenix in Mijdrecht.

Klaverjasclub
Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 2 februari was
Henk van Breda iedereen te slim af,
en wist met 5336 punten iedereen
voor te blijven.
Ferry Verbraak werd 2e. met 5232
punten, 3e. Annie Veenhof met
4816 punten, 4e. Theo Kranendonk
met 4731 punten, 5e. Frans Bierstekers met 4706 punten. De aanmoedegingsprijs ging naar Bep Schakenbos die we na zes weken ziekte weer mochten verwelkomen met
3623 punten.

KDO handbalmeiden
de rechterhand van
eredivisiedames
De Kwakel - Op woensdag 17 februari zijn de jeugdspeelsters van
KDO handbal uitgenodigd op te lopen bij de dames eredivisiewedstrijd Handbalacademie – Openline/BFC. In Topsportcentrum Almere
verschijnen de handbalsterren van
KDO om 19.30 uur uit de catacombe aan de hand van de speelsters
van de twee teams.
Voor de D1 en C2 meiden is het een
spannende maar leuke gebeurtenis. Ze hijsen zich voor de gelegenheid uiteraard in KDO tenue en komen op met een grote glimlach op
hun gezicht.
Na het oplopen mogen de meiden
de wedstrijd bekijken vanaf de tribu-

ne. Helaas komt de wedstrijd niet op
tv, maar thuis vertellen hoe het was
is natuurlijk ook hartstikke leuk!
Ook handballen?
Wij zijn op zoek naar gezellige meiden/jongens van 7 tot en met 9 jaar
(D-jeugd) die het leuk vinden om
met ons te komen handballen. Ook
mini´s (5 en 6 jaar) zijn van harte
welkom.
Lijkt jou het leuk ook te komen
handballen, kom dan eens kijken tijdens een training op dinsdag van
17.00 tot 17.45 uur of op donderdag
van 17.00 tot 18.00 uur op sportpark
KDO. Mailen voor meer informatie
naar handbal@kdo.nl kan ook.
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Meisjes van GVM turnen
een prima wedstrijd
Mijdrecht - In de vroege donkere ochtend van zaterdag 6 februari, vertrokken de eerste turnsters,
trainsters en juryleden van GVM ’79
richting Hooglanderveen om daar
de eerste voorronde te gaan turnen
van de keuze en deels verplichte oefenstof van het nieuwe NTS.
Om 08.15 uur begonnen de eerste
turnsters aan hun warming-up.
In de eerste wedstrijdronde kwamen
Florien Werkhoven en Saki Kato uit
voor GVM, in divisie 4, pupil 2 niveau 8, verplichte oefenstof en in divisie 5 niveau 8 keuze oefenstof, deden Amy Loman en Romy de Kuijer mee.
Voor al deze 4 turnsters was het hun
eerste wedstrijd in een hogere, dus
moeilijkere divisie en niveau. Best
spannend dus! In baan 1 turnden
Florien en Saki.
Florien turnde ondanks een blessure een mooie constante wedstrijd
en behaalde met 47.750 een prach-

tige 6de plaats. Saki turnde de brug
en vloer naar behoren maar liet op
haar sterkste onderdelen de sprong
en balk jammer genoeg een aantal
punten liggen, maar toch een 7de
plaats met een puntentotaal van
47.600. Voor beide dames een prima prestatie!
In baan 2 turnden Romy en Amy.
In een grote groep van 36 turnsters wist Amy met 37.000 punten
een 14de plaats te bemachtigen en
werd Romy 6de met 39.950. Ook
voor Amy en Romy, chapeau !
Super
In de tweede wedstrijdronde waren
geen turnsters van GVM ingedeeld.
Op naar ronde 3 dus.
Ook voor de turnsters in deze ronde
was het voor de meesten hun eerste
wedstrijd in een nieuwe, hogere divisie en een hoger niveau. Voor één
van de turnsters, Lisanne Helmer,
was het zelfs haar eerste wedstrijd

in een selectiegroep. Lisanne deed
samen met Maxime Kok en Melissa
Oudhoff mee in de categorie pupil
2, divisie 5 niveau 9, verplichte oefenstof.
Deze dames begonnen aan hun
wedstrijd in baan 2. Melissa eindigde met 44.000 op een 17de plaats,
Lisanne en Maxime pakten samen
de 9de plaats met een puntentotaal
van 45.750. Dit is echt een superprestatie van deze twee turnsters!
In baan 1 turnde de categorie junior,
divisie 5 niveau 7. Voor GVM kwamen hierin de volgende turnsters
uit: Sophie van Geest, Cariena Tjujerman en de zussen Owefa en Safa
Asafiati. Soms gebeurt het dat wat
er tijdens de trainingen wel degelijk
in zit, er op de wedstrijden niet uit
komt, en anders om. Dit was in deze
groep tijdens de wedstrijd echt het
geval. Dan moet je als turnster en
trainster niet gaan wanhopen maar
rustig doorgaan en de moed niet
opgeven. Op de 5de plaats eindigde Safa Safiati met 41.050, de 9de
plaats was er voor haar zus Owefa met 40.300 en op de 10de plaats
eindigde Sophie van Geest met
39.800.
De verrassing binnen deze categorie was voor GVM Carina die
met 41.500 beslag legde op de 3de
plaats. Een geheel onverwachte uitslag.
Prima
In baan 1 geen turnsters van GVM
en in baan 2 de laatste 3 turnsters
van deze wedstrijd voor GVM. Junior, divisie 6 niveau 8, voor GVM in
deze categorie de volgende turnsters:
Justine Oudshoorn, Suzanne van
der Velden en Mirjam de Graaff.
Ook hier was er weer een grote
groep turnsters, 31 totaal.
Maar de GVM turnsters deden ook
hier weer hun best en behaalden
weer prima resultaten.
Op de 15de plaats eindigde Justine
met 38.700, zij turnde voor het eerst
in divisie 6, één divisie hoger dan
het vorige seizoen. Suzanne werd
10de met 40.100 en de 7de plaats
met een puntentotaal van 41.800
was voor Mirjam. Een prima geturnde wedstrijd door deze dames.
Inmiddels was het buiten weer donker geworden, tevreden reden zij terug naar Mijdrecht.

KDO 1 hervat competitie
met nuttige overwinning
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag eindelijk weer eens
een competitiewedstrijd op het programma. Na de vele afgelastingen van de afgelopen weken, trad
KDO thuis aan tegen de nummer
acht van de ranglijst, SDZ. KDO,
dat weer kon beschikken over de
geblesseerden Rick Kruit en Frank
Hogerwerf, heeft de laatste weken,
noodgedwongen, vele uren doorgebracht in de sportschool en sporthal. Slechts tweemaal kon er na
de winterstop op het veld getraind
worden en er kon geen oefenwedstrijd doorgang vinden. De wedstrijd
SDZ-KDO eindigde in het begin van
het seizoen in 0-0. Voor KDO gold
dat er deze middag goede zaken
gedaan konden worden in de strijd
om een plaats in de subtop van de
vierde klasse. SDZ, dat om verschillende redenen kwaliteit heeft ingeboet, had op voorhand twee punten
minder behaald dan KDO met twee
wedstrijden meer gespeeld.
KDO kwam zeer fel uit de startblokken en was van meet af aan de bovenliggende partij. Het overwicht in
spel kwam vooral tot uiting in de vele kansen die er werden gecreëerd.
De Kwakelse voorhoede was gevaarlijk, alleen ontbrak het bij zowel
Joeri Stange, Rick Kruit (binnenkant
paal) als Jelle de Jong aan het nodige geluk om de wedstrijd open te

breken. Kansen, die één nog mooier
dan de ander, konden niet worden
verzilverd door de Kwakelaars.
Een ruime voorsprong was dan ook
op basis van de gehele eerste helft
meer dan verdiend geweest. Echter
gingen beide ploegen met een 0-0
stand de rust in.
In de tweede helft werd het spel
aan Kwakelse zijde minder, zodat
SDZ beter in de wedstrijd kon komen. Tot kansen voor de Amsterdammers leidden dit echter niet,
alleen de spanning kwam onnodig
terug in de wedstrijd. SDZ, dat gedurende de gehele wedstrijd maar
liefst drie spelers geblesseerd uit
zag vallen, moest in de 65e minuut
zelfs een beroep doen op hun tweede doelman, omdat er geen veldspelers meer voor handen waren.
In de 75e minuut kwam KDO dan
toch op voorsprong door Joeri
Stange. Na een keurig uitgespeelde aanval zag Sven Vlasman Joeri Stange vrij voor het doel staan,
Stange werd op zijn wenken bediend en schoof kogelhard de 10 tegen de touwen. In het laatste
kwartier kreeg KDO kansen via de
counter om de wedstrijd definitief
te beslissen, maar de Amsterdamse doelman hield zijn ploeg op de
been. SDZ bleef vervolgens geloven in een goed resultaat en kwam
tot een waar ‘alles of niets offen-

Drie keer goud voor Judo
Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 7 februari werd de dojo bij Health Club
Amstelhof verlaten want Judo Ryu
Kensui was te gast op een judotoernooi in Leimuiden. Judoka’s uit een
grote regio konden hieraan meedoen. Wat die dag opviel was de
vooruitgang die de judoka’s lieten
zien.
De club is op de goede weg en met
wel drie gouden medailles kun je
wel thuiskomen. Bij dit leuke toernooi wordt er gejudood in een poulesysteem. Iedereen judoot tegen
elkaar en de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. De 20 deelnemers van de judoschool en in groten getale aanwezige ouders en belangstellen-

den streden voor elk punt en na een
lange dag konden alle deelnemers

sief’. Onder leiding van de goedkeepende Peter Onderwater hield KDO
stand en was de eerste overwinning
na de winterstop een feit.
Door deze overwinning stijgt KDO
van de zevende naar de vijfde plaats
op de ranglijst. Een prima prestatie,
die het zelfvertrouwen in de groep
alleen maar zal doen laten groeien. Aanstaande zondag speelt KDO
opnieuw thuis, ditmaal tegen nummer acht Buitenveldert.
De wedstrijd begint wederom om
14:00 uur en uw aanwezigheid
wordt ook deze middag weer zeer
op prijs gesteld!
KDO 2
Net als KDO 1 heeft KDO 2 een prima start gekend na de winterstop
door met 3-2 te winnen van Pancratius 4. Na een 0-0 ruststand, brak
Martijn Bouman de ban door de 1-0
te maken. Koploper Pancratius, die
nog geen enkele keer verloor in de
competitie, kwam wel weer op gelijke hoogte, maar was uiteindelijk
niet opgewassen tegen de aanvalsdrang van de Kwakelaars. Rob Rewijk en Jean Paul Verbruggen waren trefzeker voor KDO. In de slotminuut kreeg Pancratius een goedkope penalty, zodat er een eindstand van 3-2 op het scorebord verscheen. Door deze overwinning behoudt KDO de aansluiting met de
subtop.
moegestreden met een mooie medaille trots huiswaarts keren. Judoleraar Ruud van Zwieten is enorm
trots en zeer te spreken over de
progressie en inzet van zijn pupillen. Voor foto’s en informatie over
de judoschool kunt u een kijkje nemen op: www.judoryukensui.nl

Zes medailles voor de
jongens van KDO gymnastiek
De Kwakel - Vrijdagmiddag laat
ging de jongens gymnastiekgroep
van KDO niet trainen zoals anders,
maar naar een wedstrijd die werd
gehouden bij Kwiek in Nieuwveen.
Buiten Kwiek zelf had ook Zevensprong uit Zevenhoven een aantal
jongens ingebracht, zodat er in totaal 35 jongens gingen strijden om
de medailles op de onderdelen brug
met gelijke liggers, lange mat, ringen en de sprong op de minitrampoline. Nadat zij met z’n allen hadden ingelopen, werd er begonnen
met niveau 17 en 16.
Jesse de beste in niveau 16
In niveau 17 kregen Cornelis Punt en
Daan de Haas hun beste cijfer op de
brug, een 8 en 7,8 door niet zo hoog
maar wel heel netjes met de benen
bij elkaar en rustig te zwaaien. Zij
werden vierde en zevende met gemiddeld 7,7 en 7,2 punten.
In niveau 16 haalde Stijn Boxce als
jongste in die groep op mat én brug
het hoogste cijfer van de KDO jongens, een 7,2 en 8,5. Bij ringzwaaien kwam de halve draai er helaas nog niet zo goed uit. Dat lukte bij Greg van Leeuwen beter die
hier een 8 scoorde. De mooiste en
rustigste draaien waren echter van
Jesse Habets die hier een 8,9 kreeg!
Daan Rentenaar scoorde als enige
een ruime 8 op sprong, een 8,8 voor
zijn hoog uitgevoerde spreidsprong
en de spreidhoeksprong. Na telling
bleek Greg op de tiende plaats geëindigd met 7,23 gemiddeld en Stijn
op de zesde plaats met 7,65. Daan

en Jesse mochten op het podium
om hun medailles in ontvangst te
nemen: voor Daan de vierde plaats
met 7,75 en voor Jesse de gouden
medaille met een gemiddelde net
boven de 8 een 8,03.
Hele podium voor KDO
Hierna kwamen de niveaus 15 tot en
met 12 aan de beurt. Als je een hoger niveau turnt, moet je laten zien
dat je meer onderdelen beheerst.
Hier bleek dat onthouden wát je
moet laten zien ook moeilijk is. Zip
Vork zwaaide bij de brug net niet met
zijn voeten boven de ligger uit, maar
had een hoge afsprong. Hij haalde
op brug zijn hoogste cijfer, een 8,0.
Hij werd achtste met een gemiddelde van 7,2. Direct gevolgd door Mohammed Haroun die zevende werd
met 7,28. Zijn spreidhoeksprong en
halve draai bij sprong resulteerden
in zíjn hoogste cijfer. Mike van Wees
vergat af en toe de jury te groeten
en deed dat dan onderweg naar zijn
plaats. Hij werd vijfde met 7,53 net
achter Micheal Westerbos, die een
prima oefening op brug liet zien en
ook een hoge gestrekte halve draaisprong tot stand, goed voor de vierde plaats met 7,7 gemiddeld. Donne van Spankeren deed in dit gezelschap als jongste heel goed mee
met een 7,5 op de lange mat en een
8,8 op de minitrampoline.
Lars Anderiessen en Bobby Broere deden niet voor elkaar onder op
de brug. Daar haalden zij samen het
hoogste cijfer, een 8,3. Bobby was
ook de beste aan de ringen, een 8,5.

Troje gestart met
programma 2010
Wilnis - Afgelopen zondag heeft
paardensportvereniging Troje haar
eerste wedstrijd georganiseerd
van 2010. Omdat het zo koud was
en vast vooruitlopend op de carnaval mocht iedereen verkleed te
paard verschijnen. Uiteraard kreeg
de mooist verklede ruiter een winterse prijs mee naar huis. Gelukkig beschikt de wedstrijdlocatie van
Stal Zadelpret over een goede bodem, want ondanks de voorbijgaande vorstperiodes waren de rijbakken
optimaal.
Om 13.00 uur startten de eerste
combinatie, en terwijl alle aanwezige zich tegoed deden aan de warme
chocomelk met slagroom en erw-

tensoep eindigde het programma
om 17.30 uur met de prijsuitreiking.
Uitslag 1e proef

1 Alice Polmantuin met Pivo 179 + p.
2 Wendy Kok met Echo
179 p.
3 Nadine de Jong met Claire 176 + p.
1 Rachel de Jong
met OpaZ Diaz
183 + p.
2 Nienke Scheenaart met Bas 183 p.
3 Eva Schroder met Fleur
183- p.

Uitslag 2e proef

1 Eva Schroder met Fleur 184 punten
2 Scarlett v.d. Bosch
met Bambi
181 p.
3 Rachel de Jong
met OpaZ Diaz
179 p.

Vinken 1 komt tekort
Vinkeveen - Zaterdag 6 februari ging het eerste van De Vinken op
bezoek bij Velocitas in Leiderdorp
voor een tweede krachtmeting.
De eerste ontmoeting in Vinkeveen
was een spannende wedstrijd met
veel doelpunten. Mede doordat Velocitas nog steeds meedoet voor
het kampioenschap en De Vinken
moet blijven winnen om degradatie te voorkomen, beloofde ook dit
een spannend en belangrijk duel te
worden. Helaas voor de Vinkeveners
bleek dit niet uit de eindstand, want
met een 18-8 overwinning was de
thuisploeg te sterk.
Snelle start
Velocitas vloog aan het begin van
de wedstrijd goed uit de startblokken en stond na een kleine vijf minuten op een 3-0 voorsprong. Het
tweede aanvalsvak van De Vinken
bestaande uit Kelvin Hoogeboom,
Rudy Oussoren, Mariska Meulstee
en aanvoerster Charita Hazeleger
wist uit handen van Mariska Meulstee te scoren. Vervolgens kwam
het andere vak met Peter Kooij-

man, Rogier Schoenmaker, Helene
Kroon en Silvia van Dulken aan bod
en dit wist via een mooi samenspel
tussen Rogier Schoenmaker en Peter Kooijman door een afstandschot
van laatstgenoemde ook te scoren.
Een strafworp en een afstandschot
van Helene Kroon en een doorloopbal van Silvia van Dulken waren de
andere scores de eerste helft.
Allemaal niet voldoende om het tij te
keren zodat het sterk spelende Velocitas uit liep naar een ruststand
van 10-5.
Doelpunten De Vinken blijven uit
De achterstand van vijf doelpunten
van de volgelingen van Siemko Sok
op hun tegenstanders was te groot
om de wedstrijd naar eigen hand te
zetten. Door een doelpunt vlak na
rust van Rudy Oussoren kwam De
Vinken even dichterbij.
Maar Velocitas was erg doeltreffend
van afstand en bleef gecontroleerd
spelen. Een bijzondere beslissing
van de scheidsrechter gaf wat onduidelijkheid bij Velocitas, waardoor
Kelvin Hoogeboom een diepe bal op

Maar Lars was op de lange mat met
een 8,0 én op de minitrampoline met
een 8,9 iedereen de baas.
Uiteindelijk was het hele podium
gevuld met KDO jongens: Donne
op de 3e plaats met 7,88 nét achter Bobby met 7,9 punten. Lars was
met overmacht de winnaar en kreeg
een gouden medaille voor zijn totaal
score van 8,28 punten.
Ook goud voor Daan
Buskermolen
KDO heeft twee jongens die het niveau 13 aan kunnen: Daan Buskermolen en Milo Zwemmer. Zij lieten
beiden een mooie handstand zien op
de grondbrug en maakten hun gelijke brugoefening af voor een 8,0. Milo voerde de handstand doorrol en
losse rol beter uit op de lange mat
en kreeg daar het hoogste cijfer, een
8,5. Daan kreeg dat voor de hoeksprong en spreidhoeksprong bij de
minitrampoline met netjes gestrekte
benen, goed voor 8,9 en turnde een
heel goede ringen stil oefening, met
mooie vouwhang en hoge opzwaaien een 8,7 waard.
Milo werd in dit niveau derde met
7,9 gemiddeld. Daan werd gehuldigd als eerste met 8,28 punten gemiddeld en kreeg het goud.
Trainster Bettie Sontrop laat de jongens met een gerust hart over aan
hun nieuwe trainer Dave Hogenboom.
Heb je zin om een keer mee te trainen, kom gerust langs in de KDO
sporthal in De Kwakel op vrijdag
tussen half 5 en half 6.
1 Luz Elena
met Sunny Solsikke
188 p.
2 Sonja Oudshoorn met Furie 186 p.
3 Eva Shair Ali met Misha
183+ p.

En van alle deelnemers die verkleed
waren was zonder twijfel Eva Shair
ali het mooist verkleed. Samen met
haar pony Misha hadden zij zich
voor deze gelegenheid omgetoverd
tot ware Spaanse dame en heer .
Misha is namelijk een ruintje.
Paardensportvereniging Troje heeft
haar programma voor 2010 behoorlijk vol geboekt. Onderlinge
wedstrijden,KNHS wedstrijden zowel voor de ruiter als de menner.
Paardenkamp, prachtig uitgezette
tochten voor menners ruiters fietsers, Clinic’s enz.
Ook nieuwsgierig naar al onze organisaties kijk dan bij de evenementen op de website van de club www.
paardensportvereningingtroje.nl
Mariska Meulstee kon spelen, die zij
vervolgens middels een klein kansje
onder de korf af kon maken.
Na een afstandscore van Charita Hazeleger halverwege de tweede helft was de stand lange tijd 128. Velocitas kon even niet tot scoren
komen, het moment voor de Fortisformatie om aan te haken.
Maar helaas konden ze de mooie
kansen niet benutten. De thuisploeg wist uiteindelijk het af en toe
rommelige spel met de nodige foutjes toch om te zetten in aanvallen
met mooie doelpunten. De Vinken
kwam niet meer aan bod en moest
met een eindstand van 18-8 terug
naar Vinkeveen zonder wedstrijdpunten.
De concurrentie van De Vinken
heeft betere zaken gedaan en wist
te winnen. Nu staan zowel Luno
als Fiducia samen met De Vinken
op acht wedstrijdpunten. De Vinkeveners moeten alles op alles zetten voor behoud in de tweede klasse. Aanstaande zaterdag 13 februari mogen ze het opnemen tegen Luno uit Linschoten. Deze spannende
wedstrijd zal om 18.35 uur gespeeld
worden in sporthal De Boei in Vinkeveen.
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In gesprek met Sjaak Verhaar, lijsttrekker van
Gemeentebelangen:

“Laat je niet leiden door
de landelijke politiek”

Hanneke (met bloemen) en Piet van Overbruggen (re.) vieren hun ‘rondje’ gratis boodschappen samen met AH Teamleider Marije Oosterbaan en supermarktmanager Patrick van der Helm

Gratis winkelen bij
AH Jos van den Berg
Uithoorn - Gratis winkelen, dat
wil zeggen, een boodschappenwagen vullen met artikelen ter waarde van 150 euro. Dat lieten Hanneke en Piet van Overbruggen uit Uithoorn zich donderdagmorgen 4 februari geen tweemaal zeggen bij
AH Jos van den Berg op het Amstelplein. De winkelwagen met inhoud
was de prijs die zij kregen vanwege
deelname aan de ‘Hamsterweken’,
een actie die vorige maand bij alle
Albert Heijn filialen in het land furore maakte. Daarbij maakten deelnemers die hun kassabon(nen) met
daarop hun naam en telefoonnummer inleverden kans om dezelfde
boodschappen nóg een keer in de
winkelwagen te stoppen, maar dan
gratis!
Nu had Hanneke van Overbruggen
in januari een familiefeestje en zij
sloeg daarvoor bij AH Jos van den
Berg de nodige boodschappen in
ter waarde van ruim 147 euro. Zij
was bijzonder verrast te horen dat
zij als winnaar uit de rijk met bonnen gevulde ton was getrokken.
Ook al omdat AH-teamleider Ma-

rije Oosterbaan te kennen gaf dat
de ton propvol zat. “Het was echt
een gekkenhuis met de hamsterdagen, zoveel klanten we hebben
gehad. En iedereen deed natuurlijk
volop mee. Het is louter toeval dat
ik de bon van mevrouw Van Overbruggen uit de ton trok. Kan je nagaan, daar zat ik tot aan mijn oksels
in!” Oorspronkelijk schreef het reglement voor dat de winnaar dezelfde boodschappen van de kassabon
gratis mochten meenemen. Omdat
dit een heel gedoe was vanwege de
gevarieerde hoeveelheid én aantallen die wel zijn opgegaan tijdens het
familiefeest, maar voor Hanneke en
Piet wat teveel van het goede zouden zijn, werd hiervan afgeweken.
Nu mochten zij van supermarktmanager Patrick van der Helm voor 150
euro de winkelwagen met boodschappen naar keuze vullen. Eén en
ander met uitzondering van niet typisch gerelateerde AH-producten,
zoals strippenkaarten, postzegels,
cadeaubonnen en dergelijke.
Dit zijn overigens gebruikelijke uitzonderingen bij dit soort acties.

Hanneke en Piet lieten zich niet onbetuigd en zeiden een goede keus
gemaakt te hebben uit dat wat AH
Jos van den Berg te bieden heeft. En
dat is niet gering.
Dat leidde hier en daar tot hilarische
opmerkingen en enigszins jaloerse
blikken van andere klanten die zeiden hun best te zullen doen om een
volgende keer als winnaar uit de
bus te willen komen.
Dat is geen loze gedachte, want de
volgende prijswinnaar heeft zich al
weer gemeld. Die mag aanstaande
vrijdag 12 februari om 8 uur ‘s morgens één minuut lang gratis zoveel
mogelijk boodschappen bij elkaar
pakken om de winkelwagen te vullen…
Hanneke en Piet hebben in die tussentijd leuke herinneringen aan dat
wat zij ruim een week eerder zelf ook
mochten doen. Er zullen dit jaar nog
wel meer leuke acties bij AH Jos van
den Berg worden gelanceerd. Altijd
goed om daaraan deel te nemen!
Wat te denken van de voetbalplaatjesactie voor de kinderen die onlangs van start is gegaan…

Egeltjesbos Snoeidag
De Kwakel – Op zaterdag 20 februari gaan de vrienden van Het Egeltjesbos van 10.00-13.00 uur aan de
slag.
Wat ze gaan doen?
1 De Elzenhaag langs het voetbalveldje snoeien en de gesnoeide takjes aan de voet leggen, zodat ballen
er niet langs rollen.
2 Wilgen afzagen in het griend en
met die takken een takkenril maken
waarin kleine dieren kunnen nestelen.

3 De helft van de Elzen langs het
hondenveld zullen afgezet worden,
daar komt een hakhoutwal.
Kinderen tot 15 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. Verzamelen om 10.00 uur op de
brug bij de ingang van het Egeltjesbos aan de Irislaan
Aanmelden
Stuur om je aan te melden een email met je naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel personen je komt naar:

egeltjesbos.dekwakel@live.nl.
Of stop een briefje in de bus met die
gegevens bij ‘Egeltjesbos Snoeidag’,
Irislaan 66, De Kwakel
Voor koffie, thee, limonade en koekjes wordt gezorgd. Neem werkhandschoenen mee. Trek oude kleren aan en rubberlaarzen : het kan
drassig zijn!
Je kunt eigen gereedschap meenemen:
- kleine handzaag
- takkenschaar
- snoeischaar

De Beij sponsort de
hockeymeiden van Qui Vive

Uithoorn - Als er één een goed
gevoel heeft over de komende gemeenteraadsverkiezingen, dan is
het lijsttrekker Sjaak Verhaar uit De
Kwakel wel. Hij is sinds 1996 actief in de politiek. Toen woonde hij
nog in Nieuwveen waar hij geboren
en getogen is. Daar was hij veelvuldig betrokken bij het verenigingsleven en het jongerenwerk. Voetbal
was zijn passie en na zijn tijd als actieve voetballer kwam hij in het bestuur terecht van de plaatselijke
club, waarvan hij uiteindelijk voorzitter werd. In die functie kwam hij
veelvuldig met de gemeente in aanraking voor vergunningen en subsidies. Na zijn tijd als voorzitterschap
bleef hij ‘hangen’ in politieke sferen.
Hij keek daarin eens rond en kwam
terecht bij de VVD. Door zijn betrokkenheid met het verenigingsleven kreeg hij bij de eerste de beste gemeenteraadsverkiezingen veel
voorkeurstemmen waardoor hij in
de gemeenteraad werd gekozen.
Daar heeft hij zich van 1998 tot 2002
met hart en ziel voor gegeven. Hij
werkte toen bij een bedrijf voor sierteeltproducten. Van zijn werkgever
kreeg hij een bedrijfswoning ter beschikking. Na zijn huwelijk met Birgit kwamen er kinderen, 2 zonen en
een dochter. Die gingen in De Kwakel op school en zijn vrouw deed er
veel voor de R.-K. kerk St. Jan’s Geboorte. “Op zekere moment moesten wij de bedrijfswoning verlaten
en vanaf dat moment, dat was in
2003, hebben wij ons in De Kwakel
gevestigd. Logisch, want de hele familie was hier al actief. Wij hebben
er tot op de dag van vandaag geen
spijt van gehad”, vertelt Sjaak die
toen ook besefte dat het einde politieke loopbaan was in Nieuwveen,
dat nu gemeente Liemeer is. Inmiddels is hij al weer lange tijd werkzaam bij een rozen en gerbera selectie- en vermeerderingsbedrijf.
“Na een jaartje rust ben ik toch
maar weer eens gaan kijken op
het gemeentehuis in Uithoorn en
heb daar diverse raadsvergaderingen meegemaakt. Ik heb toen kenbaar gemaakt dat ik politiek geïnteresseerd was waarna Gemeentebelangen vroeg of ik mij bij hen wilde
aansluiten. Men kende mij nog van
het raadswerk in Nieuwveen. Dat
heb ik toen gedaan. In 2006 stond
ik als nummer 6 op de verkiezingslijst maar kwam net 12 stemmen tekort om met voorkeur in de raad te
komen. Achteraf bezien vond ik dat
prima, want in die achterliggende
jaren heb ik veel kennis over Uithoorn opgedaan, maar ook in De
Kwakel. Zodoende weet ik wat er
leeft en waar de belangen van de inwoners liggen. Intussen was ik fractie-assistent geworden en heb volledig meegedraaid, alleen niet in de
raad.”

partij heeft een flink aantal duidelijke speerpunten waarmee men een
flink aantal kiezers over de streep
zou kunnen trekken. Zijn daarvoor
wel voldoende mensen in de partij die dit kunnen oppakken? Sjaak:
“Onze fractie is naar mijn idee capabel genoeg om dat te behappen.
Toegegeven, het is veel, maar we
staan achter onze tien speerpunten. We beseffen ook dat die soms
parallel aan de partijprogramma’s
van andere partijen lopen. Wij willen ons echter onderscheiden door
een eigen inbreng in de lokale politiek. Daar moet de landelijke politiek vanaf blijven. Die hebben vanuit
Den Haag geen zicht op wat er hier
precies gebeurt, wij wel. Gemeentebelangen lift dus niet mee op landelijke patronen en zienswijzen. Wij
spelen in op wat er lokaal aan de orde komt en nodig is voor de inwoners en wat die willen, ook al kunnen we het natuurlijk niet iedereen
naar de zin maken. Kortom, we varen een eigen koers.
Nadeel is wel dat je geen financiële ondersteuning krijgt zoals bij de
landelijke partijen. Maar met onze
eigen middelen komen we ook een
heel eind en kunnen we ons meten
met de anderen. We hebben dus wel
degelijk iets in de politieke melk te
brokkelen. Dat is in het verleden wel
gebleken, want de partij heeft vijf
termijnen lang Gerrit Verbruggen
als wethouder in de bankjes gehad.
En als lokale partij hebben we wel
degelijk een achterban. Die stemmen weliswaar op een landelijke
partij als het bijvoorbeeld gaat om
Kamerverkiezingen, maar lokaal op
een gemeentelijke partij, zoals Gemeentebelangen. Dat kan gewoon.
Wie meer wil weten zou onze websi-

te eens moeten bekijken:
www.gemeentebelangen.nl.”
Tijd voor wat anders
Sjaak is er een fervente tegenstander van dat raadsleden en wethouders langer dan twee termijnen zitting in de raad en/of het college
hebben. Twee termijnen is lang zat.
Ze worden zo ‘eigen’ op den duur.
Regelmatig fris bloed met nieuwe
eigentijdse ideeën is op z’n tijd een
verademing. Daar kom je als gemeentebestuur mee vooruit. Meer
politieke partijen betekent weliswaar versnippering met zich mee,
maar ook meer inbreng in de raad.
Het kan best zo zijn dat je met vier
of vijf partijen tot een sluitende coalitie komt. Sjaak is van mening dat
juiste deze verkiezingen een omslagpunt kunnen zijn voor kiezers
die niet tevreden zijn met het huidige politieke klimaat. De kiezers willen duidelijk van zich doen spreken,
landelijk, maar lokaal helemaal, omdat zij de regio waarin zij wonen, leven en werken, hogelijk waarderen
en als een steeds belangrijker factor
zien. Goed bestuur met een heldere visie, efficiënt openbaar vervoer,
veiligheid, sociaal coherent, stabiele
economie en voldoende groen zijn
daarbij voorbeelden. “Het is nu de
tijd om wat anders te kiezen. Daarbij moet men kijken naar de speerpunten zoals die hier lokaal opgeld
doen en niet wat door Den Haag
wordt voorgeschreven. Inwoners
van Uithoorn moeten zich niet laten
leiden door de landelijke politiek.
Gá voor de lokale belangen waar u
woont en leeft, die boodschap wil
ik de inwoners van Uithoorn en De
Kwakel meegeven als zij gaan stemmen. Dan maken we samen het verschil!”

Wij hebben ook een achterban
Nu staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en Sjaak is als
lijsttrekker op de lijst van Gemeentebelangen geplaatst. Gemeentebelangen is van oorsprong afkomstig
uit De Kwakel en is al 40 jaar actief
in de Uithoornse politiek. Momenteel is het een oppositiepartij met
vier zetels in de raad maar Sjaak
hoopt natuurlijk op een zeteltje erbij.
En dat na de verkiezingen de partij weer kan deelnemen aan de coalitie. “In elk geval willen wij minimaal gelijk blijven, Maar dat hangt
natuurlijk af van de mensen die op
ons gaan stemmen. Daarvoor draaien we ook een leuke campagne.” De

Gemeente ziet nog steeds
mogelijkheden voor
Thamerpolder
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
wil met de provincie verder praten
over het project Amstelgroen in de
Thamerpolder. Uithoorn ziet het project nog steeds graag gerealiseerd.
Onlangs maakte de provincie bekend dat ze niet met de gemeente tot overeenstemming kon komen
over de financiële randvoorwaarden.
De gemeente betreurt het eenzijdig
stopzetten van dit project door de
provincie en kijkt welke mogelijkheden er zijn om toch verder te praten.

Uithoorn – Afgelopen zondag overhandigde Driek de Beij namens De
Beij Elektra BV Installatietechniek
nieuwe sportjasjes aan de meiden
van Qui Vive C4.
Vorig jaar is het team kampioen geworden. En ook nu staan ze – hal-

verwege de competitie en in een hogere klasse – op de eerste plaats.
In maart begint de competitie weer
en dan moeten ze hard aan de slag
om voor het tweede jaar op rij kampioen te worden. Dat zou natuur-

lijk een fantastische prestatie zijn.
De Beij was van mening dat ze wel
een extra aanmoediging verdienden
en heeft de meiden ter inspiratie
voor de kampioensstrijd verrast met
mooie rode sportjasjes, mét sponsorlogo uiteraard.

De inrichting van de Thamerpolder
hoort in het ‘Recreatie om de Stad’programma van de provincie. Uitgangspunt bij dit programma is dat
iedereen vanuit Amsterdam binnen
tien minuten in een groengebied
moet kunnen zijn.
Het project Amstelgroen bestaat uit
de gebieden Thamerpolder, Bovenkerkerpolder en de Haarlemmermeerpolder. Deze onderdelen van
het Amstelgroengebied worden via
de Vuurlijn en onderdelen van de

Politie houdt beschonken
bestuurder aan
Uithoorn - Vrijdag 5 februari heeft
de politie omstreeks 17.15 uur op
de Noorddammerweg een 22-jari-

ge automobilist uit Rijnsaterwoude
aangehouden. Tijdens een controle
moest de bestuurder een blaastest

Stelling van Amsterdam met elkaar
verbonden. Naast een recreatiegebied heeft het ook andere belangrijke functies. Zo zou het park het
zicht op de provinciale weg ontnemen en herbergt het een waterberging.
De gemeente zoekt nu naar mogelijkheden om de overeenstemming
die zij in 2006 met de provincie over
Amstelgroen bereikte, toch uit te
bouwen.
afleggen. Hieruit bleek dat hij teveel
alcohol had gedronken.
Hij is meegenomen naar het bureau
waar een promillage van 1.0 werd
vastgesteld.
Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is ingevorderd.
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Legmeervogels C1 wint
verdiend
Uithoorn - De eerste competitiewedstrijd van 2010 was de beste
wedstrijd die de C1 zaterdag dit seizoen heeft gespeeld. De tegenstander had de eerste wedstrijd thuis
nog met 1-0 gewonnen maar deze wedstrijd kwamen ze er niet echt
aan te pas. De trainer M. Boussatta
heeft de laatste weken met het team
hard getraind op combinatievoetbal.
Dat het zijn effect heeft was duidelijk te zien. Geen lange ballen meer
naar voren maar opbouw via combinaties. Mooi om naar te kijken, verzorgd voetbal.
De eerste helft waren de Vogels beter. Veel inzet op het middenveld

van Yorick van der Deijl en Chelly Drost leverde meerdere kansen op. De achterhoede met Sander van Dijk, Noud Schartman, Nick
Wijnhout, Jeffrey Riemslag met keeper Mike de Haas als hekkensluiter
toonde zeer solide. Een mooi genomen vrije trap door Gino Lachmising
werd door Noud strak onder lat ingekopt 1-0.

De tweede helft toonde Geinoord
meer inzet en zette goed druk op
de bal. Dit leverde kansen op. De
vrije trap net buiten het strafschopgebied werd uit de rebound strak in
de hoek ingeschoten. Helaas zag de
grensrechter niet dat het buitenspel

was, 1-1. Wat knap was dat de Vogels bleven voetballen. Het speloverwicht ging dan ook over naar Legmeervogels. De voorhoede met Kim
Zethof, Jeroen de Jong en Ruben
Rauch deed er alles aan om te scoren. De knal van Ruben vloog nog
vol op de lat. Maar inzet wordt beloond. Na goed combineren door de
as was het Yorick die de 2-1 maakte. Een handsbal in de zestien leverde een strafschop op die beheerst
werd ingeschoten door aanvoerder
Noud. Het laatste doelpunt was een
beauty van Sander, die van 20 meter de bal onhoudbaar in de kruising
knalde. Al met al een dikverdiende
4-1 overwinning.

Qui Vive Jongens C1
kampioen in de zaal
Uithoorn - Strak in het ‘sponsorpak’
van Gunther & Wijma Bedrijfsmakelaars traden de jongens van Qui Vive C1 afgelopen zaterdag 6 februari aan in Sporthal De Pijp te Amsterdam. Hier moesten de laatste twee
wedstrijden van de zaalcompetitie
worden gespeeld tegen de Reigers
en Hurley. In de eerste speelronde, 4 weken geleden, werd verloren
van Hurley. Toen werd nipt gewonnen van de andere poulegenoot, de
Kikker. Na deze eerste ronde bleek
dat de voorbereiding nog een extra
kon gebruiken en werd er extra in
de zaal getraind op de verschillende
zaalsituaties. ‘Zaalhockey’ is namelijk toch echt anders dan ‘hockeyen in de zaal’! Je kon dan ook in de
tweede ronde goed zien dat ze gegroeid waren en het spelletje onder
de knie kregen. Overtuigend werd
er wederom van de Kikkers gewonnen en de Reigers, die in het begin
veel tegenstand bood, werd verslagen. In de eerste twee rondes verloor Hurley een keer van de Kikkers
en speelde zij een keer gelijk, daardoor stond Qui Vive na twee speelrondes bovenaan in de poule.
Als favoriet werd de derde speelronde gestart, twee keer winnen zou in
ieder geval het kampioenschap opleveren. De jongens hadden er dan
ook zin in. maar waren het er ook
mee eens dat het vooral een leuke
dag moest worden. Met deze instelling klonk het startsignaal van de

wedstrijd tegen de Reigers. Na een
aftastend begin begon de wedstrijd
steeds meer te lopen. Er ontstonden
gevaarlijke situaties aan beide kanten waarin niet echt te onderscheiden was wie er het overwicht had.
Qui Vive kwam met 1-0 voor en kon
dat een tijd vasthouden, echter tegen het einde van de eerste helft
konden de Reigers de gelijkmaker
scoren.
Scherper
Een korte pauze en een peptalk van
Thomas maakte de jongens nóg
scherper. De tweede helft begon en
binnen 2 ½ minuut wist Qui Vive, ja
u leest het goed, 3x te scoren. De
combinaties liepen, de tip-inns vielen en de strafcorners waren dodelijk voor de Reigers. Op dat moment
stond er dan ook 4-1 op het scorebord genoteerd. De wedstrijd werd
keurig uitgetikt, de Reigers leken
er niet meer in te geloven en gaven
geen echte druk meer op de verdediging. Een onoplettend moment
van Qui Vive maakte nog wel dat zij
de 4-2 konden maken wat tevens de
eindstand was. Het kampioenschap
kwam in zicht en Hurley stond te
trappelen voor de laatste beslissende wedstrijd. De jongens begonnen
wat twijfelachtig waardoor ze ook
snel met 0-1 achter stonden. Wakker geschud begonnen ze toen te
hockeyen en waren met name op
de helft van de tegenstander te vin-

den. Er werd dan ook snel orde op
zaken gesteld door tweemaal vanuit een strafcornersituatie te scoren.
Met 2-1 voorsprong de rust in gaf
een geruster gevoel. Toch bleef het
technisch sterke Hurley in de tweede helft druk geven en kon Qui Vive
nog niet overtuigen. Met spelinzicht
en doorzettingsvermogen werd uiteindelijk toch de Hurley defensie
gebroken. In een redelijk tempo kon
de voorsprong uitgebouwd worden
na 4-1. Over en weer werd er gewisseld waarna bij de 5-1 de keeper
van Hurley gewisseld werd voor een
veldspeler. Hierdoor kwam Qui Vive
wel meer onder druk te staan maar
werd het niet echt gevaarlijk. Hurley wist de 4-2 te maken maar doordat de keeper van hen ontbrak werd
er na mooi samenspel de 6-2 gescoord. Met nog maar een paar minuten op de klok werd de wedstrijd
uitgespeeld waarbij Hurley nog 2
maal kon scoren. Zo zie je... het kan
raar lopen in zaalhockey. Eindstand
6-4 voor Qui Vive. Juichend doken
de spelers op de keeper die binnen
de korte keren onder op de stapel
lag. Casper, Hidde, Jelle, Jitte, Lars,
Luit, Max, Peter, Rens, Roelant, Thijmen, Wessel, en Wouter, gefeliciteerd met het zaalkampioenschap in
de 1e klasse A. Hou deze jongens
in de gaten want op 13 maart wordt
hun veldcompetitie in de Topklasse
vervolgd, ook hier doen ze het super!

Mantel Makelaars wint
24ste Quakeltoernooi
De Kwakel - In een zeer ontspannen sfeer begon de finale van het 24
ste Quakeltoernooi want in het verloop van de avond wel anders werd
De eerste wedstrijd Dynojet v.d.
Meer–De Nappies begon erg afwachtend om niet meteen punten te
verspelen. Maar na 6 minuten opende Marcel Plasmeyer de scoren voor
Dynojet. Hierna begonnen de Nappies behoorlijk aan te dringen.
Maar Dynojet wist het net aan te
redden en het bleef 1-0.
Op papier de topper Mantel Makelaars tegen D.G.L., na 30 sec. stond
Mantel met 1-0 voor en wist dit
langzaam maar zeker uit te bouwen
naar 3-0. D.G.L. wist er hierna nog 1
te scoren, eindstand 4-1
KDO 3, zwaar gehandicapt doordat
de meesten in Winterberg op wintersport waren voor een vrijgezellen
weekend.
Maar in de wedstrijd tegen Dynojet
konden zij het toch niet redden en

verloren met 2-1. De Nappies-D.G.L.
het werd 1-0 voor D.G.L., maar de
Nappies kwamen goed terug tot
3-1, het werd nog 3-2, de Nappies
wonnen verdiend.
De volgende herenwedstrijd gaat
tussen Mantel Makelaars-KDO 3
zaal, een vroeg doelpunt van Mantel
Makelaars zorgt voor de 1-0.
Maar KDO 3 wist zich terug te vechten in de wedstrijd en de achterstand om te buigen naar een 2-1
voorsprong, maar hierna gaf Mantel
weer wat extra gas en kwam op 22. Hierna ging het over en weer, ze
speelden beiden op de winst en dat
is zeer aantrekkelijk voor het in groten getale opgekomen publiek.
Na een heftige overtreding van Mantel liep het heel even uit de hand en
moest er een speler van Mantel voor
1 wedstrijd geschorst worden, maar
de stand bleef 2-2.
Hierna speelde Dynojet tegen D.G.L.,

Dynojet had zijn eerste 2 wedstrijden gewonnen, dus bij winst zeiden
zij goede zaken doen.
Het werd nog 2-2 waar Dynojet de
beste zaken mee deed.
De volgende wedstrijd speelde
Mantel Makelaars tegen de Nappies, de Nappies 1 van de teams die
al bijna alle jaren meedoen, had hier
niets meer te verliezen.
Het waren ook de jongens van Mantel die in de 8ste minuut wisten te
scoren en met 2-0 wonnen.
De wedstrijd tussen Dynojet en
Mantal Makelaar moest de winnaar
opleveren van het 24ste Quakeltoernooi. Al snel kwam Dynojet op voorsprong, maar Mantel kwam weer terug in de wedstrijd, na wat aftasten
in een voorzichtige wedstrijd, want
het ging tenslotte om 1 goal om de
cup te winnen of te verliezen.
Door een beter doelsaldo ging de
cup toch naar Mantel Makelaars.

Legmeervogels A1 veegt
koploper ZOB van de maat!
Uithoorn - Met een eclatante overwinning (1–3) in de zwaar beladen
uitwedstrijd tegen ZOB A1 in Zuid
Oostbeemster heeft Legmeervogels
A1 de inhaalrace naar de koppositie ingezet.
Nadat deze wedstrijd al enkele malen was afgelast en de technische
staf elke keer tevergeefs het team
‘op scherp’ had gezet, was het afgelopen zaterdag dan eindelijk raak.
De dagen voorafgaande aan deze
wedstrijd was de spanning al steeds
meer voelbaar en het verraste de
supporters van Legmeervogels dan
ook niet dat de jonge mannen uit
Uithoorn vanaf de eerste minuut het
spel dicteerden. ZOB was voortdurend de onderliggende partij. Oogstrelende combinaties van de tech-

nische mannen van het middenveld
Pascal van Essen en Patrick van den
Akker werden afgewisseld door het
noeste werk van o.a. Robin Kortstra
en Lars Boere. Ook achterin werd er
door de keeper Tim van Diemen en
de laatste man Bas Abrahams niets
weggegeven. Echter ‘Man of the
Match’ met 2 doelpunten was Quincy Vontsteen. Dat de wedstrijd ontsierd werd door 3 rode kaarten voor
de tegenstander in de laatste 8 minuten doet niets af aan de teamprestatie.
Tenslotte, als u van technisch maar
ook stoer voetbal houdt, dan mag u
de thuiswedstrijden van Legmeervogels A1 (zaterdag) eigenlijk niet
missen. Pure propaganda voor het
juniorenvoetbal.

Quincy Vontsteen

Parencompetitie bij BVK
‘kuijert’ voort
De Kwakel - De Neerlandici onder
de lezers zullen hun wenkbrauwen
fronsen bij de kop van dit verslag,
maar de schrijver van dit verslag vertrouwt erop dat zij hem de ‘dichterlijke vrijheid’ zullen vergeven. In hun
midden bevonden zich namelijk zoals altijd Agnes en Gerard de Kuyer
en die hadden op dinsdag 2 februari gezamenlijk het heugelijke feit
herdacht dat zij die dag 50 jaar als
echtpaar door het leven gingen. Dat
had duidelijk invloed op hun prestaties op het bridgevlak op de donderdag erna in Dorpshuis De Quakel, zoals u uit de uitslagen kunt afleiden. In de A lijn wisten uw nederige verslaggever en partner Anneke
Karlas voor het eerst in hun partnership de 1e plaats te veroveren met
een score van 58,68%. Het goedbedoelde advies van een aantal leden
om die prestatie maar zeer duidelijk
onder de aandacht te brengen en
niet weer zoals altijd bescheiden te
doen wordt toch maar niet ten uitvoer gebracht. Jammer voor Anneke, want die zou daardoor met niemand last krijgen, maar Jaap zou
zich in zijn eigen dorp niet voorlopig

Bridgeclub
Hartenvrouw

Uithoorn - Dinsdag 2 februari werd
de voorlaatste (vijfde) zitting van de
derde competitie gespeeld.
In de A-lijn, met dertien paren, werden Vera van Wessem en Ans Wijckmans eerste met 61.67%, als tweede volgde het combipaar Elly van
Nieuwkoop/Greet Overwater met
57.08%. Derde werden Ank Reems
en Trudy Fernhout met 53.33%.
In de B-lijn, ook met dertien paren,
werden Thecla Maarschalk en Rees
van der Post eerste met 62.92%. Nie-

niet meer kunnen vertonen, want
op bluffers zijn ze in De Kwakel niet
gesteld. (Helaas, want een topprestatie was het natuurlijk wel). De 2e
plaats was voor Dick Elenbaas en
André Verhoef met 58,33% en ook
Jan Heylman en Margot Zuidema blijven goed presteren, wat hen
deze week de 3e plaats opleverde met 55,76%. En dan Leny en Agnes. Laatstgenoemde was duidelijk
nog niet bekomen van alle festiviteiten en dat leverde een zeer magere
score en daarmee de 15e en laatste
plaats op. Dat moesten zij vernemen
van wedstrijdleider Cor, net nadat
er in de zaal een daverend applaus
was verstomd en dat was een zeer
terecht applaus. Degenen namelijk
die als eersten worden genoemd in
de A lijn volgen op het paar dat als
laatste wordt genoemd in de B lijn,
omdat de scores van onderaf worden opgelezen en laten nu in de B
lijn uitgerekend Piet van der Poel en
Gerard de Kuyer verbluffend te hebben uitgehaald. Hun score was dermate hoog dat Gerard en Agnes gemiddeld toch nog rond de 50% zaten
en om dat getal draaide het bij hen

toch deze week. Maar liefst 69,44%
werd door Piet en Gerard bijeengekaart! Daarmee bleven zij de nummer 2, Jan en Hennie van der Knaap,
meer dan 10% voor. Hun score van
58,9% is niettemin zeer goed en sowieso goed voor de 1e plaats in de
totaalrangschikking. Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh lieten
zich ook weer eens van hun beste kant zien door 3e te worden met
55,14% Hans Elias wist halverwege
de avond al dat het weer eens niks
zou worden en daar kreeg hij gelijk
in, want met partner Lous Bakker
werd hij 15e en dus laatste.
In de C lijn 3 paren boven de 60%,
waar er vorige week dus in alle lijnen bij elkaar slechts 2 waren. De
hoogste score werd gerealiseerd
door een gelegenheidspaar en wel
Elly Zandvliet en Riet Koot. Zij lieten 64,57% optekenen. Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma werden
2e met 61,46% en om het podium
niet uitsluitend uit vrouwen te laten bestaan deden Wim Maarschalk
en Henk Poll er een schepje bovenop en finishten zij keurig als 3e met
61,1%

mand kijkt er vreemd van op dat u
weer eerste bent, dames ! Als tweede plaatsten zich Reina Slijkoord en
Renske Visser met 61.67%, derde
werden Ted Brand en Alice Oostendorp met 56.25%.

en Rees van der Post als eerste op,
volgens schrijfster dezes, onverslaanbare hoogte. Om hen in te halen zal het paar nummer twee, Bibeth Koch/Tina Wagenaar volgende
week meer dan 7% hoger moeten
scoren. Ga er maar aan staan!
Het paar Brand/Oostendorp staat
derde, doch pas op uw plaats dames: het verschil met paar vier en
paar vijf is minimaal.

Dan de competitie: In de A staan,
zoals gebruikelijk, Greet Overwater en Guus Pielage eerste. Kitty van
Beem en Agnes de Kuijer hebben
Geke Ludwig en Margo Zuidema
naar de derde plaats verdreven en
staan nu tweede. Het verschil tussen u allen is niet groot: wie, o wie
eindigt volgende week als eerste?
In de B staan Thecla Maarschalk

Volgende week volgt de definitieve eindstrijd en zullen wij weten wie
waar eindigt. Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij Alice Oostendorp, tel. 0297-540183.
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Een geweldige prestatie
van alle junioren van
Danscentrum Colijn

Postduiven

‘Rond de Amstel’ huldigt
haar kampioenen
Regio - Zaterdagavond huldigde Postduivenvereniging Rond de
Amstel tijdens haar jaarlijkse feestavond in het clubgebouw aan de
Amsterdamseweg haar kampioenen. Met deze feestavond en huldiging kwam voor de meeste liefhebbers een einde aan de vele huldigingen die in Postduivenland de afgelopen maanden aan de orde waren.
Op vele fronten hebben verschillende leden goed gepresteerd, zodat
zei daar hun kampioensprijs in ontvangst mochten nemen. Het was een
prachtige en gezellige feestavond,
die opgeluisterd werd door de bekende KNA muzikant Jan Vork, die
zich tijdens deze avond liet ontvallen dat, als hij niet was gaan vissen,
hij postduiven was gaan houden.
De avond begon om 20.30 uur, en
toen rond half tien de meeste leden
binnen waren opende de voorzitter
met een hartelijk welkom, en reikte op zijn eigen gepaste en humoristische manier de prijzen uit. Na
de huldiging werd de sfeer nog wat
verhoogd door de muziek van Jan,
die vele Hollandse liedjes op verzoek draaide die soms uit volle borst
werden meegezongen, en dit ging
door tot in de kleine uurtjes.
Bij de meesten zitten de duiven al
weer te broeden, de voorbereiding
op het seizoen 2010 is dus al weer
in volle gang, en als er iemand is
die interesse in de postduivensport
heeft, kan deze altijd bij een van de
leden terecht voor informatie (bijvoorbeeld mensen die, om wat voor
reden dan ook, niet meer actief kunnen sporten, is dit een mooie hobby).
De vluchten beginnen vanaf 3 april
met een oefenvlucht, en vanaf 10
april starten de officiële vluchten
weer met de Vitessevluchten.

3. C. Pothuizen		
Aangewezen
1. W. Wijfje
2. Ginkel & Berg
3. C. Pothuizen
Duifkampioen: Bosse & Zn.
Dagfond (lange afstand)
Onaangewezen
1. C. Pothuizen		
2. A.M. Duivenvoorde		
3. W. Wijfje
Aangewezen
1. Th. Kuijlenburg
2. W. Wijfje
3. C. Pothuizen
Duifkampioen: A.M. Duivenvoorde
Kampioenschap Oude duiven;
Onaangewezen		
1. C. Pothuizen		
2. W. Wijfje		
3. R. den Boer
Aangewezen
1. W. Wijfje
2. C. Pothuizen
3. Bosse & Zn
Duifkampioen: W. Wijfje
Overnacht fond (lange afstand
vanaf 800 km)
Onaangewezen		
1. Verweij-Castricum		
2. H. Hendriks		
3. Ginkel & Berg
Aangewezen
1. Verweij-Castricum

2. H. Hendriks
3. P. Baas
Duifkampioen: Verweij-Castricum
Jonge duiven:
Onaangewezen		
1. A.M. Duivenvoorde		
2. H.P. Snoek		
3. C. Pothuizen
Aangewezen
1. A.M. Duivenvoorde
2. R. den Boer
3. C. Pothuizen
Duifkampioen: A.M. Duivenvoorde

Deelnemers
Het aantal deelnemers was dit
jaar bijzonder hoog, er waren zo’n
180 deelnemers. Speciaal aan deze wedstrijd was het feit dat er ook
een klasse was voor eerstejaarsdansers. Dit zijn dansers die in september begonnen zijn met hun danslessen en ook in deze categorie zat natuurlijk een aantal paren van Danscentrum Colijn.
De jury was in handen van Gerard

Kluver, Ilse Lans (Dancing with the
Stars) en Sander Pondman. De muzikale begeleiding was in handen
van Axel Colijn zelf en hij heeft er
weer een gezellige dag van gemaakt. Bij Danscentrum Colijn is de
muziek altijd top, ook op de danswedstrijden. Axel Colijn is altijd bezig met muziek en vindt de leukste dansbare nummers. Natuurlijk
kwam in de pauzes ook de carnavalsmuziek langs, het dak ging eraf!
De deelnemers waren dan ook weer
vol complimenten voor de muziek,
de organisatie en de medewerkers!
Dit is waar Axel en Heleen Colijn het
voor doen: de deelnemende paren
en hun fans een ontzettend leuke
dag bezorgen.
Prijzen
Uiteindelijk zijn er de volgende prijzen behaald; in de bronsklasse werden Stephan van Vliet en Joelle v.d.
Geest 6e in de ballroom en 2e in de
Latin, Roy Molenaar en Shauny van
Ree werden 5e in de Latin. Bij de 2e
jaars werden Luke Schreurs en Suzanne Tap 4e in de ballroom en Dirk

Generaalkampioen (alle vluchten zonder overnacht fond)
Onaangewezen		
1. C. Pothuizen		
2. R. den Boer		
3. W. Wijfje
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. W. Wijfje		
3. R. den Boer
Duifkampioen: Ginkel & Berg

KDO-trainersnieuws

Midfond (midden afstand)
Onaangewezen
1. W. Wijfje		
2. R. den Boer		

Steenbok RunningTeam

Atleten timmeren hard
aan de weg richting NK’s
ken weten de atleten van het Steenbok RunningTeam zich uitermate
goed voor te bereiden op de wedstrijden ter voorbereiding op de NK’s
en het outdoorseizoen. Door alternatieve trainingen en met behulp van
de faciliteiten, die het RunningTeam
ten dienste staan om de atleten zo
goed mogelijk door te kunnen laten
trainen zijn de atleten goed op weg
in hun voorbereiding. Zo kan er bijvoorbeeld alternatief getraind worden bij Motion fysiotherapie en is de
indoorbaan in Apeldoorn, waar de
NK’s indoor plaatsvinden, ook tweemaal afgehuurd.
De prestaties van de afgelopen weken van de talenten laten zien dat
de ingeslagen weg goed is. Zo wist
Wouter Heinrich (16) na een opbouwperiode na een blessure terug
te komen met een tweede plek bij
de nationale mastboscross in Breda. Een wedstrijd waar nagenoeg de
complete Nederlandse top aan de
start stond. Twee weken later kwam
hij aan de start bij een indoorwedstrijd in Apeldoorn over 1500 meter.
Zijn enige dit seizoen, omdat zijn focus helemaal gericht is op de zomer.

Sandee en Michelle van Leeuwen
werden kampioen in de ballroom en
5e in de latin. In de B-klasse werden Selmar Smit en Charlotte Rietveld 5e in de latin en zij behaalden een 3e plaats in de A-klasse
ballroom. In de A-klasse latin werden Ramses v.d. Dussen en Mariska
Kolijn knap 3e. Het was hun eerste
wedstrijd en we gaan nog veel horen van dit paar! Jeffrey Slof en Suzanne v.d. Schilden werden 6e in de
ballroom en 5e in de latin. Tot slot
waren er nog Christiaan van Toor en
Erina Bassaly; zij werden kampioen
in de A-klasse ballroom.
Een geweldige prestatie dus van alle dansers!! Van harte gefeliciteerd.
Axel Colijn is alweer bezig met de
voorbereidingen voor aankomende week; op vrijdag zal hij de carnavalsfeesten op basisschool De
Springschans omlijsten met zijn muziek en aanstaande zaterdag staat
er een vrijdansavond voor paren op
de agenda. Deze vrijdansavonden
zijn ook toegankelijk voor niet-leerlingen. Meer info?
Colijdancemasters.nl.

Natour (korte aftand)
Onaangewezen		
1. C. Pothuizen		
2. H.P. Snoek		
3. Ginkel & Berg
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. Ginkel & Berg
3. H.P. Snoek
Duifkampioen: C. Pothuizen

Kampioenen 2009
Vitesse (korte afstand)
Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. Ginkel & Berg
3. Bosse & Zn
Aangewezen
1. Ginkel & Berg
2. W. Wijfje
3. C. Pothuizen
Duifkampioen: Ginkel & Berg

Regio - Ondanks de slechte weersomstandigheden van de laatste we-

Uithoorn - Afgelopen zondag stond
Danscentrum Colijn in het teken van
de D.M.N. Danswedstrijd voor junioren. De D.M.N. is een onderlinge organisatie van dansscholen die wedstrijden organiseren voor beginnende wedstrijddansers. Deze wedstrijden worden niet in sporthallen georganiseerd zoals de landelijke wedstrijden van de N.A.D.B. maar in de
dansscholen zelf. Dit werkt drempelverlagend en is voor de dansers
ook kostenbesparend. De wedstrijdparen van Danscentrum Colijn doen
mee aan beide wedstrijden: die van
de N.A.D.B. en van de D.M.N..

Toch wist hij zonder echt specifieke
voorbereiding zijn persoonlijke record aan te scherpen naar 4.17.59. En
dat terwijl indoor doorgaans minder
hard gelopen wordt dan outdoor in
verband met de hoeveelheid bochten. Lotte Krause (17) ziet haar harde werken ook beloond de afgelopen weken door met persoonlijke records op zowel de 800 als op de 1500
meter. In Dortmund liep ze naar 2.25
op de 800m in een bijna solo gelopen race. En in Apeldoorn wist ze op
31 januari de 5min barrière te doorbreken op de 1500 meter, iets waar
ze al heel lang naar op zoek was.
Ze zette een prachtige 4.56.97 neer
en kijkt al verwachtingsvol uit naar
het NK over 4 weken. Kim Hittinger
(14) ontpopt zich deze winter tot een
goede crosser met een 3e plek bij de
internationale Warandeloop en een
5e plek bij de nationale Sylvestercross in Soest. Toch ligt haar specialiteit op de baan, maar bij de eerste
twee indoorwedstrijden kwam dat er
nog niet uit. De eerste keer finishte
ze niet en de tweede werd bruut verstoord door een val. De derde echter was weer zoals het hoorde; ze
won bij de meisjes B de 800m in een

De Kwakel - Na een uitgebreide
screening door de spelersgroep en
begeleiding van de selectie zijn het
bestuur van de Kwakelse 4e klasser en Ron Langhout overeengekomen dat deze ook volgende seizoen de hoofdtrainer is. Het wordt
dan het derde seizoen voor de trainer uit Roelofarendsveen. Ron heeft
de doelstellingen die bij zijn aanstelling gesteld zijn ruimschoots gerealiseerd, met name verbetering van
het tactische niveau, de doorstroming van de eigen jeugd en inpas-

sen van nieuwe spelers met behoud
van het bekende spelsysteem.
Helaas heeft zijn assistent en 2e
elftaltrainer Fred Kok besloten zijn
KDO-periode af te sluiten aan het
einde van het seizoen. Fred heeft de
afgelopen twee seizoenen met zijn
doelgerichte en humoristische wijze
bijzonder goede resultaten geboekt
met zijn team, qua resultaat (o.a. 2e
plaats vorig seizoen) en nog belangrijker was de progressie die de spelers onder zijn leiding gemaakt hebben en waarvan er enkelen naar het

tijd van 2.25,60. Ook Marcel de Jong
(23) is bezig met een goede opbouw
naar het zomerseizoen met als tussenstop het NK indoor. Met goede
optredens tussen de grote mannen
in de nationale crosswedstrijden van
Tilburg (38e), Soest(16e) en in mindere mate Breda (28e) begint hij aan
een kort indoorseizoen. Zonder specifieke voorbereiding kwam hij op 31
januari bij zijn eerste indoor optreden In Apeldoorn tot een hele nette
1.57.34 op de 800m. En dat een week
voor het NK senioren.
Wegspecialiste Anouk Cleassens
(23) zag haar belangrijkste wedstrijden deze winter, de halve marathon
van Egmond en de vakantiemakelaarloop in Uithoorn, afgelast worden. Dit waren flinke dompers voor
de Mijdrechtse die meer traint dan
ooit tevoren, tot wel 8 keer per week,
en inmiddels in zeer goede vorm
steekt. Haar laatste wedstrijd was
op 3 januari en die beloofde al veel
goeds. Op die dag won ze de 15km in

het Zorg en Zekerheid circuit in een
mooie tijd van 55.51. Erwin Koopstra
(20) gebruikt de winter voor het leggen van een goede basis voor de zomer en laat het indoorseizoen aan
zich voorbijgaan. Hier en daar een
cross om wat gevoel te houden met
de wedstrijden maar het belangrijkste is: kilometers maken en heel blijven. Githa de Wildt (16) volgt noodgedwongen ook deze route. Door
drukte met school en specifieke omstandigheden kan zij op dit moment
niet de benodigde kwaliteit en kilometers maken om goed te zijn. De
trainingen staan dus ook voor Githa
vooral in het teken van het zomerseizoen. Nick van Tol (19) heeft na
het starten van een nieuwe studie
last van hetzelfde euvel. Ook hij is
bezig met het leggen van een basis
voor de zomer. Zijn korte trainingsstage eind december naar het zonnige Portugal laat eens te meer zien
dat hij zich optimaal probeert voor te
bereiden. En gezien zijn laatste op-

eerste zijn doorgestroomd. Inmiddels heeft het bestuur, vanuit de eigen gelederen Richard van Dijk bereid gevonden het stokje van Fred
over te nemen. Richard heeft de afgelopen seizoenen verschillende
jeugdselecties van KDO onder zijn
hoede gehad. Hij begon 7 jaar geleden als assistent en heeft zich middels cursussen opgewerkt en is toe
aan een volgende stap binnen de
KDO-opleiding. KDO hoopt met het
vastleggen van beide trainers weer
een stap in de goede richting gezet
te hebben en de reeds ingezette opgaande lijn van de resultaten van de
selectie te kunnen voortzetten.
treden bij de BAV wintercup cross in
Baarn lijkt zijn vorm steeds beter te
worden. Pechvogel van de groep is
Thom de Wildt (23) die door steeds
terugkerende scheenbeenproblemen maar niet aan echt opbouwen
toekomt. Onder professionele begeleiding werkt hij nu hard aan het
herstel en hopelijk is hij snel weer
volledig belastbaar.
Al met al lijken de inspanningen van
de atleten vruchten af te werpen. De
trainers Remi en Bert Bouwmeester
kijken uit naar de resultaten van de
NK’s indoor in februari, het NK cross
in maart en de andere wegwedstrijden de komende periode. Meer informatie op: www.steenbokrunningteam.nl

