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RepAReRen?
Zie elders in deze krant

Bewoners recreatiewoningen Waeterrijck willen
vergroten

Geef ze een vinger en ze 
willen je hele hand
Vinkeveen – Een viertal bewoners 
van recreatiewoningen aan Waeter-
rijck in Vinkeveen heeft bij de ge-
meente een verzoek ingediend om 
de recreatiewoning te vergroten 
door hun dakterras dicht te maken 
en bij de woning te trekken. Het col-
lege stelt nu de raad voor dit niet 
toe te staan, daar deze vergroting 
van de recreatiewoning in strijd is 
met het bestemmingsplan. Het col-
lege schrijft: 
“Voor deze percelen is het Bestem-
mingsplan Buitengebied van kracht. 
De woningen hebben de bestem-
ming ‘recreatieve doeleinden’. Bin-
nen deze bestemming mag de in-
houd van een recreatiewoning 200 
m3 zijn. Eventueel is vrijstelling mo-
gelijk tot 250 m3, mits garanties wor-
den gegeven dat de woning daad-
werkelijk recreatief wordt gebruikt.
Deze woningen hebben echter al de 
maximale inhoud, namelijk 329 m3. 
Hiermee is de maximale inhoud van 
de woning ruimschoots bereikt. Als 
men nu ook nog het dakterras gaat 
dichtmaken zal in inhoud van de 
woning een nog grotere overschrij-
ding tot gevolg hebben. Het be-
stemmingsplan heeft geen vrijstel-
lingsmogelijkheden. De gevraagde 
bouwvergunning dient dan ook ge-
weigerd te worden”, aldus het voor-

stel van het college.

Inspraak
Donderdag jl. werd deze zaak be-
sproken in het eerste Ronde Ta-
fel Gesprek van de gemeenteraad. 
De bewoners zaten met de raad, de 
wethouder en de desbetreffende 
wethouder rond de tafel en konden 
een toelichting geven op hun plan-
nen en vragen stellen. Ook konden 
de raadsleden de bewoners vra-
gen stellen en ook de ambtenaar en 
wethouder. Dit was de eerste keer 
dat met deze nieuwe vergaderme-
thode werd gewerkt. 
De bewoners van Waeterrijk be-
grepen dat  hun deze bouwvergun-
ning werd geweigerd: “Als deze ge-
meente ons gedoogt daar te wonen, 
waarom mogen we dan niet in wat 
meer comfort wonen”, zo vroegen 
zij. “Als nu onze kinderen of klein-
kinderen komen logeren, kunnen ze 
niet blijven slapen, omdat we te wei-
nig slaapplaats hebben.”

Het was een vreemd argument van 
de bewoners. Omdat de gemeen-
te ze gedoogt, moet de gemeente 
ze ook meer ruimte toestaan? Dat 
klinkt als: geef ze een vinger en ze 
nemen je hele hand. 

Kan toch niet
Ook waren de bewoners zeer on-
tevreden over het feit dat ze 1500 
euro hadden moeten uitgeven om 
een bouwtekening te laten maken 
en ze ook nog eens 800 euro aan 
de gemeente hadden moeten beta-
len. Ambtenaar Röling gaf hier een 
duidelijk antwoord op: “Bij het eer-
ste gesprek over de plannen van de-
ze verbouwing is u direct verteld dat 
het u waarschijnlijk niet zou lukken 
hiervoor een vergunning te verkrij-
gen. Ook hebben we u verteld dat 
er leges gelden aan verbonden zijn. 
Wel is het zo dat bij de weigering 
van de bouwvergunning de helft 
daarvan wordt terugbetaald”, aldus 
de ambtenaar.
 
Op een vraag van een raadslid of 
Gedeputeerde Staten misschien wel 
toestemming zou geven antwoord-
de de ambtenaar: “reken daar zeker 
niet op. Deze woningen hebben al 
meer m3 dan in het bestemmings-
plan mag’.
De raad heeft de burgers en de 
ambtenaar gehoord. Over twee we-
ken wordt dit agendapunt in de 
raadsvergadering nieuwe stijl be-
handeld. Daar zal de raad hierover 
discussiëren en daarna een besluit 
nemen.

Bomen aan de Bovendijk komen zeker weer terug

Heinoomsvaart wordt geheel 
nieuw ingericht
wilnis – Heel wat telefoontjes heeft 
onze redactie ontvangen, over het 
plotseling omkappen van de ve-
le prachtige bomen aan het eind 
van de Bovendijk in Wilnis, oftewel 

rondom recreatieterrein Heinooms-
vaart. Bij navraag bij de gemeente 
De Ronde Venen werd ons verteld 
dat zij het ook niet wisten waarom 
dat was, maar ze hadden wel een 

telefoonnummer van het recrea-
tieschap, dat hier verantwoordelijk 
voor was.
Helaas reageerden zij pas drie da-
gen na ons verzoek om inlichtin-

gen en toen was onze krant al uit. 
Vandaar nu de juiste uitleg van de 
woordvoerder van het recreatie-
schap en tevens de uitvoerder van 
dit werk. Hij begreep niet dat de ge-

recreatiegebied Heinoomsvaart ver-
trekken verschillende fiets- en ka-
noroutes en is daarom een geschikt 
routestartpunt. Wandelroutes lopen 
wel in de omgeving, maar starten 
niet vanuit het routepunt. Daarom 
zullen er nieuwe wandelmogelijkhe-
den worden ontwikkeld vanuit rou-
tepunt Heinoomsvaart.    

Beter en mooier
Het gebied Recreatiegebied Hei-
noomsvaart kan in de huidige staat 
geen dienst doen als routepunt. Van-
wege de ligging in een veengebied 
hebben verzakkingen plaatsgevon-
den die het gebied, voornamelijk in 
de winter, erg drassig maken.

Delen van het gebied worden opge-
hoogd en de afwatering wordt ver-
beterd. Er zullen meer parkeerplaat-
sen worden gerealiseerd en bankjes 
worden geplaatst. Voor vissers, die 
veel van het gebied gebruik maken, 
worden parkeervoorzieningen ver-
beterd. De beplanting die in recre-
atiegebied Heinoomsvaart aanwezig 
is, wordt ook heringericht. Er wordt 
nieuw gras ingezaaid en opgaande 
begroeiing wordt opnieuw aange-
bracht. De schitterende oude po-
pulieren worden ook vervangen. Zij 
zijn aan het eind van hun leven en 
door hun ouderdom worden zij ge-
vaarlijk. Nieuwe populieren worden 
geplant op de nationale boomplant-
dag door basisschoolleerlingen. Al 
met al, het wordt er alleen maar be-
ter en mooier op. 

meente had kunnen zeggen dat ze 
nergens van wisten: 

Verbaasd
“We hebben hen precies laten we-
ten wat onze plannen zijn en hen 
ook verteld dat de bomen zouden 
worden verwijderd en er weer nieu-
we zouden worden herplant. Jam-
mer dat ze dan nu zeggen dat ze het 
niet wisten. Dat verbaast me hoge-
lijk. Maar goed. Waarom moeten al 
die bomen weg. Die bomen zijn aan 
het eind van hun levensduur. Er gaat 
gevaar bestaan van afbrekende tak-
ken en van omwaaiende bomen. 
Het zijn populieren en die hebben 
nu eenmaal een beperkte levens-
duur. Maar er komen weer allemaal 
nieuwe bomen voor terug”, aldus de 
woordvoerder .

Herinrichting
Het recreatiegebied Heinooms-
vaart is een door wandelaars, fiet-
sers en kanoërs veel gebruikt rou-
testartpunt. Vanwege de ideale lig-
ging voor verschillende soorten rou-
tes hebben recreatieschap De Vin-
keveense Plassen en team de Venen 
besloten om in samenwerking met 
Grontmij Route IV een routepunt 
te maken van dit recreatiegebied. 
Dit houdt in dat zowel kanoroutes, 
fietsroutes als wandelroutes hier 
gestart kunnen worden en het ge-
bied tevens gebruikt kan worden als 
rustplaats. Om het recreatiegebied 
hiervoor geschikt te maken zal een 
herinrichting plaatsvinden. Vanuit 

Over 
3 weken

Gratis
spijker-
brOeken

De Hema opent HaaR DeuRen 
op 14 febRuaRi

Dit vieren wij met een feestelijke aanbieding

appelkruimelvlaai van 8,95 voor 5,95
Alleen op 14, 15 en 16 februari



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 9.00-16.00 uur
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 9.00-16.00 uur
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
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Gemeentelijke toezichthouders tonen hun nieuwe jas met op de mouw het 
insigne. Links burgemeester Burgman

toezichthouders 
gemeente herkenbaarder 
op straat
de toezichthouders van de gemeente de ronde venen zijn 
sinds kort beter op straat te herkennen. Zij zijn uitgerust 
met nieuwe blauwe jassen waarop het gemeentelogo is 
aangebracht. daarnaast dragen de toezichthouders, wanneer 
zij hun bevoegdheden als gemeentelijk buitengewoon 
opsporingsambtenaar gebruiken, ook een insigne. dit insigne 
is vanaf 1 januari 2008 verplicht gesteld door het ministerie 
van justitie.

Wanneer het woord handhaving valt, denkt men vaak alleen aan de 
politie. De burgemeester is als portefeuillehouder handhaving echter 
verantwoordelijk voor alles wat met handhaving te maken heeft binnen 
de gemeente. Het handhaven van de openbare orde is een taak van de 
politie, maar voor andere handhavingstaken heeft de gemeente haar eigen 
mensen: de toezichthouders die tevens kunnen optreden als buitengewoon 
opsporingsambtenaar. De gemeentelijke opsporingsambtenaren (ook 
wel goa’s genoemd), hebben bepaalde opsporingsbevoegdheden. Zij 
mogen iemand bijvoorbeeld om het identiteitsbewijs vragen, proces-
verbaal opmaken, boetes uitschrijven (bijvoorbeeld als iemand vuil dumpt 
of parkeert in gemeentelijke groenstroken) en iemand aanhouden als die 
wordt verdacht van een strafbaar feit. Indien de toezichthouder zijn goa-
bevoegdheden wil gebruiken, is hij vanaf 1 januari 2008 verplicht om een 
insigne te dragen. Het ministerie van Justitie heeft dit insigne ingevoerd 
vanwege de preventieve werking die er van uitgaat. Burgers zullen bij het 
zien ervan minder geneigd zijn de wet te overtreden. Het insigne beeldt 
een hand uit die een scepter vasthoudt met daarachter een schild. De 
hand, de scepter en het schild staan voor de taken en bevoegdheden 
die goa’s hebben. Het schild verbeeldt de bescherming van mensen in 
de publieke ruimte door de goa. De scepter in de hand geeft aan dat de 
goa de bevoegdheid heeft om op te treden als dat nodig is. De gemeente 
heeft ook besloten om de goa’s herkenbaar in het straatbeeld aanwezig 
te laten zijn. Daarom dragen zij sinds kort blauwe jassen met daarop het 
gemeentelogo. Inwoners weten dan dat zij met een opsporingsambtenaar 
van de gemeente te maken hebben.

rondkomen in 
de ronde venen
voor inwoners met een laag inkomen, heeft de 
gemeente de ronde venen verschillende regelingen. 
daarmee kan de gemeente helpen om rond te komen 
of bij te dragen in de kosten voor culturele en 
sportieve activiteiten. deze regelingen zijn speciaal 
voor mensen met een bijstandsinkomen, een 
minimuminkomen of een laag inkomen.

per 1 januari 2008 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. 
er zijn nieuwe regelingen bij gekomen en de hoogte van 
enkele vergoedingen is veranderd. Alle regelingen zijn nu 
overzichtelijk gebundeld in de folder ‘rondkomen in de 
ronde venen (en Abcoude)’. 

regelingen
de regelingen op een rijtje:
- bijzondere bijstand: een geldbedrag voor buitengewone 

extra uitgaven
- Zwemlesregeling: een vergoeding van de zwemlessen 

voor het A-diploma van jonge kinderen
- collectieve ziektekostenverzekering: een 

ziektekostenverzekering met een lage premie
- declaratiefonds Sport en cultuur: een vergoeding om deel 

te kunnen nemen aan culturele en/of sportieve activiteiten
- langdurigheidstoeslag: een geldbedrag voor mensen die 

vijf jaar of langer alleen van een uitkering leven
- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen; betreft een 

aantal belastingen, dat (gedeeltelijk) niet meer betaald 
hoeft te worden

- computerregeling; een vergoeding voor een computer 
voor gezinnen met schoolgaande kinderen

- Stichting jongeren Actief: betalen het lidmaatschap voor 
kinderen van een sport- of hobbyvereniging

- regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen: een geldbedrag voor extra kosten die ziekte, 
handicap of ouderdom vaak met zich meebrengen.

of u recht heeft op een regeling hangt onder andere af 
van uw inkomen, uw vermogen en de voorwaarden per 
regeling. deze informatie kunt u terugvinden in de folder. 
de folder is onder andere te verkrijgen in het gemeentehuis 
en de servicepunten. Wilt u meer informatie, een aanvraag 
indienen, of samen met iemand bekijken of u recht heeft op 
de regelingen? dan kunt u terecht bij de 
balie van Sociale Zaken in het gemeentehuis 
of bij één van de Servicepunten (hoofdweg 
1 in Mijdrecht; dorpsstraat 28 in Wilnis of 
futenlaan 52 in vinkeveen).

Meepraten 
over de 
randstad 
in 2040
2040 klinkt nog ver weg. 
Toch is het kabinet nu al 
bezig met het opstellen 
van een toekomstvisie 
voor de Randstad. De 
Randstad moet ook in 
2040 een aantrekkelijke 
plek zijn om te werken 
en te wonen. Dit vraagt 
om oplossingen voor 
complexe vraagstukken. 
Hoe kan je zorgen dat 

het ook in 2040 prettig leven is in 
de Randstad? Hoe ga je om met 
veranderingen in het klimaat, de 
bereikbaarheid van de Randstad en 
de ontwikkeling van de economie? 
De komende weken kunt u 
meepraten over de toekomst van 
de Randstad. De voorkeuren die u 
heeft, zijn voor VROM belangrijke 
bouwstenen voor de uiteindelijke 
visie. U kunt op verschillende 
manieren meedoen via de website 
www.minvrom.nl/randstad2040. 
U kunt zich opgeven voor een 
burgerpanel, deelnemen aan een 
grootschalig onderzoek, reageren 
op stellingen en vanaf 8 februari 
reageren op beelden die in drie 
ontwerpateliers zijn gemaakt. De 
beelden laten zien hoe de Randstad 
er in 2040 uit zou kunnen zien. Uw 
mening telt, want later begint nu! 

eerste rondeveense 
tafelgesprek
in de raadzaal van het gemeentehuis heeft donderdag 
7 februari het eerste rondeveense tafelgesprek (rvtg) 
plaatsgevonden. de rondeveense tafelgesprekken vormen 
een belangrijk onderdeel van de nieuwe vergaderwijze van de 
gemeenteraad. de nieuwe structuur is er op gericht inwoners 
meer te betrekken bij de besluitvorming.

De Rondeveense Tafelgesprekken zijn in de plaats gekomen van 
vergaderingen van raadscommissies en vinden in principe op de eerste 
donderdag van de maand plaats. Voor onderwerpen die op de agenda 
staan worden betrokkenen gericht uitgenodigd om aan te schuiven en 
hun inbreng te leveren. Maar ook wanneer inwoners menen relevante 
aanvullende informatie te kunnen aandragen voor een bepaald onderwerp, 
kunnen zij zich bij de griffie aanmelden voor deelname aan het betreffende 
gesprek. De griffier van de gemeenteraad, mevr. E. Appel, is te bereiken 
via e-mail griffier@derondevenen.nl of telefonisch via (0297) 29 18 13. 
Naast inwoners en vertegenwoordigers van de politieke fracties, die 
tijdens het Rondeveense tafelgesprek vragen zullen stellen, zitten ook 
de verantwoordelijk portefeuillehouder uit het college van B en W en de 
betrokken ambtenaar aan tafel. Uitgangspunt is dat de fracties tijdens de 
gesprekken alle relevante informatie over en rondom een voorstel kunnen 
verzamelen, voordat ze in de dagen daarna binnen de fracties een eigen 
politieke keuze voorbereiden en een mening vormen. 
Het eerste Rondeveense tafelgesprek had het vergroten van een aantal 
recreatiewoningen in Vinkeveen als onderwerp. Het bestemmingsplan staat 
vergroting echter niet toe. Bewoners van de woningen waren uitgenodigd 
voor het RVTG om duidelijk te maken waarom zij vergroting van hun 
recreatiewoning wensen. Raadsleden stelden hen vragen daarover. 
Ook wethouder Rosendaal (Ruimtelijke Ordening) kreeg vragen van de 
raadsleden. Zij wilden onder andere weten wat de bezwaren precies zijn en 
of er alternatieven mogelijk zijn.
Door op deze manier te vergaderen, kunnen inwoners hun mening 
geven aan het begin van het besluitvormingsproces, zodat raadsleden 
dit mee kunnen nemen in hun overwegingen en pas een mening vormen 
en discussiëren nadat alle informatie verzameld is. Raadsleden geven 
daarom geen mening tijdens Rondeveense Tafelgesprekken. Dat gebeurt 
pas tijdens de meningsvormende raadsvergadering, die in principe op 
de laatste donderdag van de maand plaatsvindt. Aan het eind van deze 
raadsvergadering vindt ook besluitvorming plaats.

Servicelijn, 
uw helpende 
hand
thema 8: verkeer
De servicelijn bestaat al 
sinds 2003 en kan door 
iedereen worden gebruikt 
om meldingen, klachten en 
verzoeken over de openbare 
ruimte en veiligheid door 
te geven. Via een speciale 
campagne houden wij u 
graag op de hoogte van 
de mogelijkheden die de 
servicelijn u kan bieden. Er zijn 
tien categorieën, waarvan deze 
week de categorie ‘Verkeer’ 
verder wordt toegelicht.
Bij de servicelijn kunt 
u als inwoner terecht 
met uw meldingen over 
verkeerszaken waarvoor de 
gemeente verantwoordelijk 
is. Voorbeelden hiervan zijn: 
aanleg parkeerplaatsen, 
weginrichting, maar ook 
(onduidelijkheid over) 
verkeerstekens. Vooral de 
verkeersveiligheid op de 
wegen is een belangrijke taak 
van het cluster verkeer van de 
gemeente en daarbij willen wij 
graag uw hulp. 
Ook staat de servicelijn open 
voor ideeën en suggesties 
met betrekking tot de inrichting 
van de wegen en fiets- en 
voetpaden in de gemeente.
Voor parkeeroverlast en zaken 
die betrekking hebben op 
handhaving van verkeersregels 
kunt u contact opnemen met 
de lokale politie.

de servicelijn is op twee 
manieren te bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag 

via www.derondevenen.
nl. U kunt het speciale 
serviceformulier invullen.

- Telefonisch: De servicelijn 
is telefonisch geopend 
op maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 
16.30 uur en op vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur via tel. 
(0297) 29 18 00.

Meningvormende raadsvergadering 
21 februari 2008
informatie vergadering
Vergaderlocatie: raadzaal
Van:  19.30 uur 
Tot:  22.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 15 februari 2008.

Agenda
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde 

agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen commissievergaderingen januari 2008.
4. Vaststelling verslag RVTG 7 februari 2008.
5.   Mededelingen van de voorzitter naar aanleiding van de 

griffiebrieven.
6.  Het vergroten van een recreatiewoning door het dichtmaken 

van het dakterras op het perceel Waeterrijck 24, 7, 5 en 3 te 
Vinkeveen. (Raadsvoorstel nr.0003/08)

 Weigering bouwvergunning in verband met strijdigheid 
bestemmingsplan, voor het vergroten van een recreatiewoning 
door het dichtmaken van het dakterras.

7. Concept bouwstenen voor de structuurvisie Wilnis Dorp. 
 Voorafgaand aan het opstellen van de Structuurvisie Wilnis 

Dorp zijn er onderzoeken uitgevoerd en heeft participatie 
plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de 
Concept Bouwstenen. De raad wordt om advies gevraagd over de 
juistheid en de volledigheid van de Concept Bouwstenen.

8. Gedragscode voor bestuurders (Raadsvoorstel 0006/2008)
 Door het college is het nieuwe integriteitbeleid vastgesteld. 

Het vaststellen van de gedragscode voor bestuurders is een 
bevoegdheid voor de gemeenteraad. Voorgesteld wordt met de 
nieuwe code in te stemmen.

9. Rapport Remkes Groot-Mijdrecht Noord.
 De provincie gaat zich hierover binnenkort uitspreken. Het 

rapport is op verzoek van enkele raadsfracties op de agenda 
geplaatst om als raad zich te beraden op het doen van een 
uitspraak richting de provincie over het rapport Remkes. 

besluitnemende raadsvergadering 
21 februari 2008
informatie vergadering
Vergaderlocatie: raadzaal
Van:  22.30 uur (uiterlijk tijdstip, vangt aan als 
   de meningsvormende raad is afgerond)
Tot:  23.00 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 15 februari 2008.

Agenda
1. Vaststellen agenda.
2.  Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering 
 d.d. 24 januari 2008.
3. Akkoordstukken uit meningsvormende raad.



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

AAnVRAGen BouwVeRGunnInG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Rietgors 5 Plaatsen van een carport Lichte bouwvergunning 2008/0055 30-01-2008
Vermogenweg, Veenweg  Oprichten van een zwembad, healthclub  Reguliere bouwvergunning 2008/0045 25-01-2008
 en commerciële voorzieningen (nabij) fase 1

Vinkeveen
Botsholsedijk 18 Vergroten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning 2008/0023 31-01-2008
Vinkenkade 15 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0052 31-01-2008

waverveen
Cliffordweg 5 Oprichten van 14 woningen en  Reguliere bouwvergunning 2008/0038 22-01-2008
 16 appartementen (nabij) 

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.)
 

BouwplAnnen

Met ingang van 14 februari 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
bouwplannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. opm.

Mijdrecht
Vermogenweg, Veenweg Oprichten van een zwembad, healthclub  Reguliere bouwvergunning 2008/0045 A
 en commerciële voorzieningen (nabij) fase 1

Vinkeveen
Groenlandsekade 103 Plaatsen van een houten brug en  Reguliere bouwvergunning 2007/0766 B
 aanlegsteiger

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

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

wIjZIGInG BeSteMMInGSplAn - De Hoef weStZIjDe 36

Met ingang van donderdag 14 februari 2008 wordt ter inzage gelegd het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht over 
de goedkeuring van het besluit van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de wijziging ex artikel 11 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan “Buitengebied De Ronde Venen” voor het perceel De Hoef westzijde 
36 in De Hoef. 
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. En verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s’-Gravenhage.

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen

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

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

Mijdrecht
Briljant 12 Plaatsen dakkapel op het  Bouwvergunning 2007/0758 31-01-2008
 zijgeveldakvlak van de woning

Vinkeveen
Vinkenkade 47 Vergroten van een woning Bouwvergunning fase 2 2008/0012 21-01-2008

wilnis
Watertuin 8 Vernieuwen van het schuurdak Bouwvergunning 2008/0043 31-01-2008

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

VeRleenDe KApVeRGunnInGen

De gemeente heeft op 6 februari 2008 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen

Mijdrecht
Roerdomp (naast nr. 129) 4 elzen renovatie pleintje
Schattekerkerweg ( naast nr. 129) 2 essen aanleg in- uitrit

De verleende kapvergunningen liggen van 13 februari tot 26 maart 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. 
Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen 
voor deze kapvergunningen kunt u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 291 786.

KApVeRGunnInGAAnVRAGen

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen

Vinkeveen
Zwanenpark 6 essen en 1 meidoorn verbreden watergang, mate van lichtbeneming

De aanvragen liggen van 13 februari tot 27 februari 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze ter-
mijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende 
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

 
VeRKeeRSBeSluIt SAffIeR

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter 
hoogte van
- Saffier 31, 3641 XV in Mijdrecht
Dit besluit ligt met ingang van 13 februari 2008 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Activiteitenkalender 
De Ronde Venen
 
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt door Stichting Cultura in 
samenwerking met VVV De Ronde Venen, nMe-centrum De woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. wekelijks wordt een aantal activiteiten vermeld die in de komende 
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email: 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. een uitgebreide activiteitenkalender 
is te lezen op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

26 feBRuARI t/M  28 feBRuARI 2008
Holiday Staatscircus van Moscow
Op 26, 27 en 28 februari 2008 vindt er een circus plaats, georganiseerd door Holiday Staatscircus 
van Moscow. Locatie: Sportpark Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
Meer informatie, tel. (0412) 62 33 72 of  liesbeth.van.loon@wanadoo.nl/www.moskoucircus.nl

Nieuwe Meerbode  -  13 februari 2008 pagina 3

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

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

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

Verlenging campagne 
plastic Heroes
De resultaten van de zevende inzameling zijn bekend. 
De zevende inzameling op 1 februari 2008 heeft 4760 
kilo aan lege plastic flessen en flacons opgeleverd. De 
eerstvolgende inzameling is op vrijdag 7 maart 2008. 

Verlenging campagne plastic Heroes
De landelijke proef ‘Plastic Heroes’ wordt verlengd. Dit betekent 
voor onze gemeente dat we de huidige proef met betrekking tot 
de inzameling van plastic flessen en flacons ook verlengen. De 
inzameling via de speciale afvalzakken duurt nu tot en met mei 
2008. De inzameling in maart is dus niet de laatste keer. Begin 
maart krijgt u opnieuw 5 afvalzakken toegestuurd, samen met een 
nieuwe inzamelkalender.

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

Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen

offICIele BeKenDMAKInGen

Heiwerkzaamheden bij 
Vinkeveen starten later
Rijkswaterstaat gaat viaducten bouwen over de oukoop, de Geuzensloot en de n201. 
Deze werkzaamheden zullen later van start gaan, namelijk rond half maart. 

De viaducten worden gebouwd aan de oostzijde van de huidige rijksweg. Voor de bouw van de pijlers/steunpunten (9 
per viaduct) van viaducten zal de komende periode regelmatig geheid worden. Alle heiwerkzaamheden vinden in de 
dagperiode plaats tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Rijkswaterstaat doet haar uiterste best om de hinder van het heien te 
minimaliseren. Het heien begint aan de zuidkant van het nieuwe viaduct, waarna in noordelijke richting wordt gewerkt 
naar de Geuzensloot. Vervolgens het westelijke deel van het viaduct, waarbij vanaf de Geuzensloot in zuidelijke richting 
wordt gewerkt. Dit deel van de heiwerkzaamheden is naar verwachting medio juni afgerond. Na de bouwvak begint 
het heien van de steunpunten in de Geuzensloot en aan de noordzijde van de Geuzensloot. Indien u nog vragen en/
of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via tel. 0800 - 8002. Algemene informatie over de 
A2, zoals de brochure ‘verbreding A2 traject Amsterdam -Utrecht’ is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a2. Op de site 
www.vananaarbeter.nl staat actuele informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat.Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde We-
reld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king 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!

Donateur aan het 
woord (2): Huib

Huib is penningmeester van een stichting  die goede doelen steunt. Ik vraag 
hem waarom zijn stichting SOS heeft gesteund met een forse donatie. Deze 
donatie houdt verband met het feit dat zijn stichting een bestuurslid van SOS 
De Ronde Venen goed kent. Mede daardoor is zijn stichting ervan overtuigd 
geraakt dat SOS projecten realiseert waar zijn stichting voor de volle 100% 
achter kan staan. 
De onderwijsprojecten van SOS in Guatemala, Kenia, Nepal en Tanzania heb-
ben van Huib’s organisatie de volle instemming.  De manier waarop SOS 
deze projecten uitvoert leidt tot heel directe en ook heel goed controleerbare 
hulp.
Ook is hij met zijn bestuur van mening dat op een goede wijze verslag wordt 
gedaan van de voortgang van de projecten en  eveneens op heel goede wijze 
financiële verantwoording wordt afgelegd  zowel aan de donateurs direct als 
aan het publiek via de columns in de Nieuwe Meerbode.
SOS dankt de organisatie van Huib voor de genereuze donatie waarmee heel 
veel goeds kan worden gedaan in de projectgebieden.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Verzamelaars-
beurs
Mijdrecht – Zaterdag 16 februari 
organiseert de verzamelaarsvereni-
ging De Ronde Venen weer een ver-
zamelaarsbeurs in Party- en Con-
grescentrum De Meijert aan de Van 
der Haarlaan. De markt wordt ge-
houden van 9.30 tot 13.00 uur. 
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

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

Wie haalt er gebak?
Uithoorn – Deze week ontvingen wij voor onze goed geschoten co-
lumm twee foto’s van Berry Koeleman.  Hij schreef erbij:  Gisteren zag 
ik iets wat je niet elke dag ziet, en dacht:  “Hup even een foto maken”. 
Je zit niet elke dag vast met je gebakje onder het Piet de Kruijf viaduct in 
Uithoorn.  Tijd voor een feestje! Wie haalt er gebak?

Ook Racoon, Silkstone en 
Dennis op het AJOC Festival

Mijdrecht - Jongerenvereniging 
AJOC heeft al een aantal grote na-
men bekendgemaakt voor het AJOC 
Festival 2008. Nu mag daar nog een 
aantal nieuwe aan toegevoegd wor-
den: ook Racoon, Silkstone en Den-
nis zullen op het AJOC Festival spe-

len!
Iedereen kent de Zeeuwse band 
Racoon van nummers als ‘Feel like 
Flying’ en natuurlijk het mooie ‘Love 
you More’. Deze maand komt Ra-
coon met een nieuw album: ‘Befo-
re you leave’, waarvan het nummer  
‘Lucky all my life’ al veelvuldig op de 
radio te horen is. Op het AJOC Fes-
tival 2008 zal Racoon nummers van 
het nieuwe album spelen, maar na-
tuurlijk worden ook de ‘oudere’ hits 
ten gehore gebracht!
In 2003 stond Silkstone al in de hit-
lijsten met ‘Ready’ en ‘What’s the re-
ason’. Daarna is het een tijdje stil ge-
weest rond de Haarlemse band. Ge-
lukkig is de band nu helemaal terug 
met het fantastische nieuwe album 
‘Here in your world’, waarvan je de 
gelijknamige single waarschijnlijk al 

vaak op de radio hebt gehoord. 
Dennis is een echte nieuwkomer op 
het AJOC Festival. TMF nam haar op 
in de TMF kweekvijver dat zich richt 
op nieuw Nederlands talent en zo 
mocht Dennis optreden op de TMF 
awards. Haar debuutalbum ‘Her na-

me is Dennis’ is een mooie mix van 
rock en pop, dance en soul. Alle 
liedjes, waaronder ‘Dragonfly’, ‘Bub-
blegum’ en ‘No can do’, zijn herken-
baar en toch origineel en Dennis 
zingt ze met een dijk van een stem!
Kaarten voor het AJOC Festi-
val koop je op 15 maart aanstaan-
de in Immitsj aan de Windmolen in 
Mijdrecht. De voorverkoop start om 
11.00 uur.
Mochten er om 18.00 uur nog kaar-
ten beschikbaar zijn, dan worden 
die verkocht via www.ajoc.nl.
Zorg echter dat je er op 15 maart in 
Immitsj bij bent, want dan bespaar 
je twee euro per kaartje aan ser-
vicekosten!

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Vinkeveen - Het wordt nu wel alle-
maal erg spannend vinden de peu-
ters van speelzaal de Duikelaar.
Binnenkort gaat de speelzaal ver-
huizen naar een gloednieuwe loca-
tie. De voorbereidingen zijn in vol-
le gang en het nieuwe speellokaal 
wordt erg mooi en gezellig.
Samen met de Pijlstaartschool ver-
huist de speelzaal binnenkort een 
stukje verderop in de straat.

Op woensdag 5 maart is er van 
16.00 tot 18.00 uur gelegenheid om 
de nieuwe locatie te bewonderen. 
Iedereen is van harte welkom.

Heeft u meer vragen over de speel-
zaal, neem dan contact op met 
Stichting peuterspeelzaalwerk De 
Ronde Venen, tel. 0297-254778.

De Ronde Venen - Op 4 febru-
ari was het exact 60 jaar geleden 
dat Coba en Gijs Pos elkaar het ja-
woord gaven.
Dat is natuurlijk een hele prestatie, 
al denken zij daar heel anders over. 
Want “het is gewoon een kwestie 
van door blijven gaan en elkaar een 
beetje respecteren”, aldus het ge-
lukkige echtpaar. Gijs zag Coba voor 
het eerst op de kermis en gaf haar 
toen 10 guldens om samen feest te 
gaan vieren op de kermis. Dit is ach-
teraf wel een hele goede investering 
gebleken, want het heeft heel wat 
opgeleverd. Uiteindelijk zijn er 5 kin-
deren, 10 kleinkinderen en 8 ach-
terkleinkinderen uit voortgekomen. 
Daarbij opgeteld nog alle aanhang 
en je hebt een gezellige grote fami-
lie die gezamenlijk een groot feest  
met het bruidspaar hebben gevierd. 
Maar niet alleen de familie heeft Co-
ba en Gijs in het zonnetje gezet, ook 
waren er de schriftelijke  felicitaties 
van onze koningin en de commissa-
ris van de koningin van de Provin-
cie Utrecht.
Burgemeester Marianne Burgman 
van De Ronde Venen  deed de felici-
tatie niet schriftelijk, maar ging ge-

zellig even op de koffie bij Coba en 
Gijs. Bij de koffie was er een prach-
tige taart met daarop een jeugdig 
verliefd stel van zo’n zestig jaar ge-
leden. 
De burgemeester overhandigde een 
prachtig boek en er werd gezellig 
gebabbeld. Coba en Gijs waren dui-

delijk verhuld met dit bezoek en het 
werd erg gewaardeerd. 
Coba en Gijs zijn zeker van plan 
om over 10 jaar hun 70-jarig huwe-
lijk te vieren in De Ronde Venen en 
de burgemeester is bij dezen alweer 
uitgenodigd om dan weer een bak-
kie koffie te komen drinken.

Burgemeester bij 60 jarig bruidspaar op visite

Coba en Gijs Pos al
60 jaar getrouwd

Verbetering wegconstructie 
van de Baambrugse Zuwe
Vinkeveen - Om een einde te ma-
ken aan de verzakking van de Baam-
brugse Zuwe in Vinkeveen, waar-
door de weg regelmatig deels on-
der water komt te staan, wordt het 
eerste deel van de Baambrugse Zu-
we voorzien van een fundering met 
heipalen. Daarnaast wil het college 
laten onderzoeken wat de meest 
passende oplossing is om verzak-
king van het resterende deel van 
de Baambrugse Zuwe aan te pak-
ken. Deze twee voorstellen zijn op-
genomen in een projectplan waar-
mee het college van Burgemeester 
en Wethouders dinsdag 5 februari 
heeft ingestemd.
Vanwege de geringe draagkracht 
van de bodem zakt het asfalt op 
de Baambrugse Zuwe voortdurend 
weg in de ondergrond. Met name 
in het eerste deel is die zetting het 
grootst, zo’n vier centimeter per jaar. 

Het probleem werd tot nu toe opge-
lost door de Zuwe telkens van een 
nieuwe asfaltlaag te voorzien waar-
door de weg weer boven het water-
niveau uitkomt.
In het projectplan wordt nu voorge-
steld het eerste deel van de Zuwe, 
vanaf de Herenweg tot en met huis-
nummer 128, te onderheien waar-
mee wordt voorkomen dat de weg 
in de toekomst nog kan zakken. 
Met de werkzaamheden is een be-
drag gemoeid van tussen de 2 en 
2,5 miljoen euro. Het werk kan pas 
worden uitgevoerd als de gemeen-
teraad met dit voorstel instemt. De 
uitvoering staat vooralsnog voor het 
najaar van 2009 gepland.
Aangezien de verzakkingsproble-
men in meer of mindere mate spe-
len over de gehele lengte van de 
Baambrugse Zuwe, wordt in het 
projectplan tevens voorgesteld een 

haalbaarheidsstudie te verrichten 
naar het resterende deel van de 
weg. Daarvoor wordt de gemeente-
raad gevraagd een voorbereidings-
budget beschikbaar te stellen.
 
Als de raad met beide voorstellen 
instemt, kan de projectopdracht 
verder uitgewerkt worden. Het is de 
bedoeling om de aanwezige nutslei-
dingen onderdeel te laten uitmaken 
van dit ontwerp. Omdat Eneco een 
gerechtelijke procedure tegen het 
opzeggen van de bestaande kabel-
verlegregelingen in de gemeente De 
Ronde Venen heeft aangespannen, 
is de verdere uitwerking nog niet 
opgepakt. Het is mogelijk dat een 
definitieve uitspraak nog geruime 
tijd op zich laat wachten. Het wordt 
echter niet verantwoord gevonden 
om nog langer te wachten met de 
voorbereidende werkzaamheden. 

Peuterspeelzaal de
Duikelaar gaat verhuizen!!

Vrijdag in Mijdrecht: gratis ruit repareren

*Gratis Voorruit Repareren en 
Ruit Inspecteren vanaf WA+
Mijdrecht - Een sterretje zit er zo 
in. Vroeger knalden de ruiten er in 
zijn geheel uit. De huidige gelaagde 
ruiten doen dat weliswaar niet, maar 
scheuren veelal in een later stadium 
alsnog door, ook nog na één of twee 
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch 
weer een tijdrovende ruitvervanging 
en het betalen door verzekerde van 
een eigen risico van normaal 136,- 
euro. Echter, bij een WA-Plus, Casco 
of All-Risk verzekering is harsrepa-
ratie van de ster vrijwel altijd zon-
der kosten. Sterreparatie is daarom 
veel aantrekkelijker dan vervanging! 
Verzekeraars hebben dan ook voor-
keur voor harsreparatie boven ver-
vanging. 
Graveren van het kenteken met NL 
in alle ruiten kost tegenwoordig 

slechts 15,- euro per auto, inclusief 
twee waarschuwingsstickers. Voor 
5,- euro extra wordt een speciale 
reflectielaag over de gravures aan-
gebracht, waardoor de gravures bij 
regen en ‘s avonds goed zichtbaar 
blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen au-
to verkopen, dan moet hij alle ruiten 
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen! 
Deze week komt de Mobiele Ser-
vice van Automark in Mijdrecht  op 
het burgemeester Haitsmaplein bij 
winkelcentrum de Lindeboom. voor 
een actie Ruit Repareren / Kenteken 
Graveren. Op verzoek van de klant 
wordt de voorruit ter plekke gratis 
geïnspecteerd. De klant krijgt m.b.t. 
eventuele beschadigingen een des-

kundig en vrijblijvend advies. Men 
hoeft niet van te voren een afspraak 
te maken: voor Voorruitinspectie of 
Ruitreparatie meldt men zich direct 
bij de reparateur.

Reparatie van de voorruit is voor 
WA-Plus, Casco en All-Risk verze-
kerden geheel zonder kosten. Voor 
de juiste verzekeringsgegevens 
moet bij reparatie wel de geldige 
groene kaart worden meegenomen. 
Klaar terwijl u wacht/winkelt! 
Vrijdag 15 februari kunt u terecht 
van 09.00 tot 17.30 uur op de par-
keerplaats van het Burg. Haits-
maplein bij WC ‘de Lindenboom’. Bij 
regen kunt u rustig in de auto blij-
ven zitten. Let op de gele tent en ge-
le bus van Automark.

Alle leerlingen van groep 8 
zijn geslaagd
Mijdrecht - Vorige week hebben 
de leerlingen van groep 8 van de 
Trekvogel examen gedaan voor het 
jeugd-EHBO-A examen. En alle-
maal zijn ze geslaagd! Na vele les-
sen en wekenlang oefenen was het 
dan zo ver. De leerlingen moesten 
laten zien dat ze in staat zijn om 

een slachtoffer van een ongeval te 
helpen. Er moesten verschillende 
verbanden aangelegd worden, ze 
moesten laten zien wat te doen bij 
verslikking en hoe je iemand uit een 
gevaarlijke situatie haalt. En een le-
vensreddende handeling als de sta-
biele zijligging moest absoluut goed 

worden uitgevoerd. Ook is aan de 
orde geweest hoe je ongelukken 
kunt voorkomen. Maar als er toch 
iets gebeurt dan  is een slachtoffer 
in goede handen bij groep 8 van de 
Trekvogel. Gefeliciteerd Brian, Louis, 
Yoran, Alex, Aäron, Bas, Jens, Iman, 
Feyza, Denise en Hessel!
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Weer belangrijke zege 
voor Argon
Mijdrecht - Het werd vorige week 
na de winst op koploper Hollandia al 
gezegd: als je de volgende wedstrijd 
tegen VUC niet wint, zijn deze drie 
punten weinig waard. En die kant 
leek het in de eerste helft van Ar-
gon tegen VUC op te gaan, want de 
Mijdrechtse ploeg slaagde er niet in, 
voetbal van acceptabel niveau neer 
te leggen. In een door de schorsing 
van Sergio de Windt noodzakelijke 
andere opstelling werd het ritme 
niet gevonden, ook niet nadat ver-
dediger Pijpers na vier minuten de 
bal na een voorzet van Ben Ebu-
Mordi via de buitenkant van de paal 
naast zijn eigen doel schoot. Twee 
minuten later was het namelijk raak 
aan de andere kant, toen verkeerd 
uitverdedigen van aanvoerder Frank 
Verlaan direct door de gasten werd 
afgestraft, topscorer Kenepa maakte 
alleen voor doelman Eelco Zeinstra 
geen fout, 0-1. Ondanks dat dit heel 
vroeg in de wedstrijd gebeurde, was 
het direct aanleiding voor de gasten 
om het spel waar mogelijk te ver-
tragen, waardoor het tempo maar 
niet in de partij wilde komen. Bij een 
snelle uitbraak na ruim 20 minuten 
kreeg Kenepa weer de kans om te 
scoren, maar dit keer mikte hij de 
bal net langs de verkeerde kant van 
de paal. Enkele omzettingen in de 
opstelling en het al in de eerste helft 
inbrengen van Ceryl Bané voor de 
geblesseerde Robin Verhaar brach-
ten wel een opleving, maar verder 
dan een hard afstandsschot van Ro-

ry van Gulik kwam Argon niet. De 
achterstand bij rust was dus terecht 
en had zomaar groter kunnen zijn.

Botsing
De ramen zullen gerinkeld heb-
ben in de sponningen, want na rust 
stond een heel ander Argon in het 
veld. Met Duane Sinester op de 
plaats van Ben Ebu-Mordi werd de 
aanval volop gezocht, duels wer-
den over het hele veld gewonnen en 
VUC werd vastgezet. Maar al bin-
nen twee minuten weer een tegen-
slag, toen Anton den Haan na een 
ongelukkige botsing met een bloe-
dende hoofdwond afgevoerd moest 
worden naar het ziekenhuis, waar 
een vijftal hechtingen aangebracht 
moesten worden. Zijn plaats werd 
ingenomen door alweer een jonge-
ling, Koray Ersu, die als eerstejaars 
senior prima meevoetbalde. Ook 
Rowan Hogenboom, in de basis ge-
start door de afwezigheid van Ser-
gio de Windt, groeide meer en meer 
in de wedstrijd en na 55 minuten 
kon de gelijkmaker begroet wor-
den: Duane Sinester passeerde ver-
dediger Pronk bijna op de achterlijn 
en uit zijn voorzet wist Ceryl Bané 
de bal achter doelman van Andel te 
werken, 1-1. Deze goal werkte als 
doping, want nu werd de druk nog 
verder opgevoerd op de Haagse de-
fensie. Jasper de Haer kopte na een 
corner van Duane Sinester nog over, 
maar na 72 minuten spelen kwam 
de voorsprong op het bord. 

Hoekschop
Na weer een hoekschop van Je-
roen Westera kwam de bal op het 
hoofd van Patrick Lokken, die vanaf 
de rand van het doelgebied de bal 
met een fraaie boog richting ver-
ste paal stuurde, waar het leer via 
de binnenkant in het net stuiterde, 
2-1. Ook nu de voorsprong een feit 
was, bleef Argon aandringen voor 
een betere score en er kwamen mo-
gelijkheden: Anton Zamiatine mik-
te in het zijnet, na een schitterende 
actie van Duane Sinester ontstond 
een scrimmage, waarbij de laatste 
inzet van Jeroen Westera van de lijn 
af werd gehaald door een verdedi-
ger, hetzelfde overkwam Ceryl Bané 
bij een hard schot in de 77e minuut, 
waarna de doelman een scherpe in-
zet van Jeroen Westera maar nét 
over de lat op het net zag vallen. 

In de laatste 10 minuten van de 
wedstrijd was het vooral Anton Za-
miatine, die scoringskansen kreeg, 
maar verdediger Pronk redde nog-
maals op de lijn, de aanvaller raakte 
na een pass van Patrick Lokken de 
bal totaal verkeerd en zag zijn laat-
ste poging door doelman van Andel 
tot hoekschop verwerkt worden. 

Het bleef daarom bij 2-1, maar de-
ze winst zorgde er samen met het 
hernieuwde puntenverlies van kop-
loper Hollandia wel voor, dat Argon 
de aansluiting met de kop nu defini-
tief heeft gekregen.

Heren 2 Atalante vecht 
zich langs Oberon
De Ronde Venen -  Een gehavend 
heren 2 moest zich opstellen zon-
der Ton Plomp en Rick de Groot. Ton 
was geblesseerd aan de enkel en 
Rick de Groot had een gekneusde 
pols. De ideale wedstrijd voor spe-
lers zoals Oscar van Kouwen om een 
basis plek te veroveren. De stand in 
de competitie geeft een iets verte-
kend beeld, Oberon staat op plaats 
9, en het A-side team staat op nr 6. 
Oberon heeft 3 wedstrijden minder 
gespeeld, het verschil is slechts 3 
punten. Dus voor de wat minder op-
lettende volleyballer, een makkelijke 
wedstrijd, voor de welingelichte vol-
leyballer een kraker van een wed-
strijd.
De eerste set kwam heren 2 niet los 
van de mannen van Oberon, mede 
door te makkelijke of te foute ser-
vices liet Atalante Oberon deze set 
winnen (20-25). De tweede set liet 
iets heel anders zien, de service was 
beter en de rest van het spel bleef 
gelijk aan set 1. Dit zag je meteen 
in de stand, 7-1 voor in deze set. 
En weg is weg dacht heren 2 en we 
blijven weg, resultaat: een klinkende 
winst met 25-16.
De derde set was heftig, Oberon 
was wakker, de A-side mannen wa-
ren wakker dus gewoon een keihard 
gevecht. Veel persoonlijke hoog-
standjes, en als team een verbeten 
gretigheid in de ogen. Helaas net te 
kort (23-25) en verloren. De man-

nen van 2 roken meer, deze wed-
strijd is er niet één om te verliezen. 
De winst lag op de loer, maar de re-
aliteit was een 1-2 achterstand. Het 
geheim van de vierde set was dat 
de mannne zich meer mochten la-
ten gaan bij een punt. Dus de coach 

stond toe dat er buitensporig fysiek 
contact mocht worden gebruikt. In 
deze vierde set wilde Oberon de set 
wel winnen en vocht voor wat het 

waard was. Maar Oberon was deze 
set minder waard dan de Vinkeve-
ners: 25-19 winst. 
 Dus een vijfde set. De vijfde set is 
kort samengevat uit en afgemaakt 
met een genadeschot van Erik Ver-
bruggen. Atalante stond 14-13 voor, 

er was één blokkeerder tegenover 
Erik V, één hele dure fout van Obe-
ron. Aanleggen.. VUUR. Winst 15-13 
en dus een 3-2 winst.

Atlantis 2 vecht voor haar 
punten, maar verliest
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 9 februari was het Atlan-
tis 2 om eindelijk weer eens pun-
ten te gaan pakken. In het nieuwe 
jaar heeft het team nog geen pun-
ten binnen kunnen halen, ook al 
scheelde het vaak niet meer dan 
een paar doelpunten. Door het niet 
op de been kunnen krijgen van een 
team in de eerste wedstrijd van ja-
nuari  zijn er zelfs twee punten in 
mindering gebracht, waardoor de 
situatie voor het tweede met slechts 
twee punten steeds penibeler wordt. 
De uitwedstrijd begin december te-
gen De Vinken 3 is afgesloten in het 
voordeel van De Vinken (16-13). 

Met de ervaringen uit die wedstrijd 
in het achterhoofd, werd deze wed-
strijd vol goede moed en strijd in-
gegaan. Ondersteund door de span-
doeken van de jeugdteams langs 
het veld, heeft het door Pimentel 
Fasteners gesponsorde team in-
derdaad alle strijd geleverd, maar 
het was wederom niet voldoende 
om de twee punten in Mijdrecht te 
houden.  Dankzij langdurige bles-
sures van Sandra Gortenmulder en 
Sandra Pronk moest Atlantis 2 de-
ze wedstrijd wederom een beroep 
doen op de Junioren dames. Geluk-
kig waren zij ook deze week weer 
bereid waren om het team uit de 
brand te helpen! De eerste aanval 

bestond uit Jimmy de Koning, Barry 
van der Waa, Mirjam Gortenmulder 
en Masha Hoogeboom. In de eer-
ste verdediging begonnen Peter van 
der Wel, Auke van der Zijden, Inge 
van Moort en Wilma Kranenburg. 
De aanval ging goed van start en di-
rect in de eerste minuut werd er ge-
scoord door Peter van der Wel met 
een doorloopbal. Veelal goed com-
binerend, af en toe gevolgd door 
slordige aanvallen, maar continu 
met veel inzet werd de eerste helft 
uitgespeeld door Atlantis 2.  De Vin-
ken bleef wel in de buurt, maar er 
werd niet achter gestaan door het 
Pimentel Fasteners team. Met een 
8-6 voorsprong werd er de rust in 
gegaan. 

Verdediging
De tweede helft was het de taak 
van de verdediging om nog alerter 
te zijn in de korfzone, aangezien De 
Vinken daar nog te veel kansen van-
daan creëerde zo nu en dan resul-
terend in doelpunten. Er werd be-
gonnen met aan beide kanten een 
paar lange aanvallen, niet meteen 
afgerond met een doelpunt. Na on-
geveer vijf minuten waren De Vin-
ken echter wel trefzeker. Daar waar 
Atlantis de voorsprong had moe-
ten uitbouwen om goed richting 
het einde van de wedstrijd te gaan, 
werd een 8-6 voorsprong omgezet 

in een achterstand : 8-9. Gedurende 
de resterende tijd in de tweede helft 
heeft Atlantis 2 dit niet meer recht 
kunnen zetten en hebben De Vin-
ken een voorsprong of een gelijke 
stand kunnen behouden. 
Tien minuten voor tijd was de stand 
wederom gelijk, maar in de minu-
ten die volgden kon Atlantis helaas 
geen doelpunten meer forceren. In 
de laatste paar minuten heeft er 
nog wel een wissel plaatsgevonden 
(Berry de Jong voor Peter van der 
Wel en Sandra Pronk voor Inge van 
Moort), maar het mocht niet meer 
baten. Het fluitsignaal klonk bij een 
12-14 stand op het scorebord. At-
lantis heeft zeker geen slechte wed-
strijd neer gezet, maar er is meer 
nodig dan dat om de punten bin-
nen te halen. Met nog vijf wedstrij-
den op het programma is er natuur-
lijk nog van alles mogelijk, maar het 
wordt wel steeds belangrijker om 
punten te gaan pakken. Volgende 
week speelt het door Pimentel Fa-
steners gesponsorde Atlantis 2 uit 
tegen ZKC. 

De thuiswedstrijd tegen ZKC heeft 
Atlantis winnend af kunnen sluiten, 
dus er wordt vol vertrouwen uitge-
keken naar deze wedstrijd. Op 8 
maart speelt Atlantis 2 zijn volgende 
thuiswedstrijd en we hopen dan op 
ieders steun!

Foto:
Atlantis 2, strijdend ten onder.

Atlantis F1 wint weer
De Ronde Venen - De F1 van korf-
balvereniging Atlantis heeft afgelo-
pen zaterdag haar tweede wedstrijd, 
tegen KVA uit Aalsmeer, gewonnen. 
Het was een heel spannende wed-
strijd waarbij beide teams veel kan-
sen hebben gehad.

Het team dat het moeilijk heeft in de 
competitie had al 2x gelijk gespeeld 
en 1x gewonnen. Atlantis F1 wist dat 
er bij deze wedstrijd kansen waren 
om te winnen.

Met de opstelling van Jamaico La-
mers, Lars van Wees, Leonie Kruis-
wijk en Suzanne van der Plas (he-
laas was Lieke van Scheppingen er 
vandaag niet bij) stond er een goed 
team. De eerste 5 minuten was dan 
ook voor Atlantis. Veel kansen kwa-
men er van Leonie en Suzanne. Bij 
een aanval van KVA werd te bal tel-
kens onderschept door de heren. 
Eindelijk scoorde Suzanne een mooi 
afstandschot en was het feest op de 
tribune bij de ouders. Ondanks de 
vele kansen waren de laatste vijf mi-
nuten van de eerste helft voor KVA. 
De rust kwam precies op tijd.

In de tweede helft lieten coaches 
Alex van Senten en Cynthia Sassen 
Zoë invallen voor Leonie. Het spel 
werd sneller en opnieuw veel kan-
sen voor onze F1. Suzanne kreeg 
een strafworp mee maar benutte 
deze helaas niet. Ook KVA kreeg een 
strafworp mee, waaruit niet werd ge-
scoord. De wedstrijd ging gelijk op 
maar in de laatste 10 minuten kreeg 
Zoë een terechte strafworp die zij er 
wel ingooide waarmee de stand op 
2-0 kwam. De kinderen enthousiast 

maar de ouders nog meer. Toen KVA 
toch nog 2-1 scoorde was de span-
ning op de tribune niet te houden 

maar deze stand veranderde niet 
meer. De tweede winstpartij van At-
lantis F1 was een feit.

Foto:
Atlantis F1: Lieke van Scheppingen, Leonie Kruiswijk, Suzanne van der Plas en 
Lars van Wees 
Coaches: Alex van Senten, Cynthia Sassen

Hertha C 1 behaald gelijkspel 
tegen koploper Zuidvogels!
De Ronde Venen - Hert-
ha C 1, dit jaar gesponsord door 
O.V.M.Vinkeveen (verzekeringen en 
bankzaken), moest vanmiddag aan-
treden tegen koploper Zuidvogels. 
Hertha is dit jaar met een zeer jong 
team, waaronder diverse D-spelers, 
hoog ingedeeld, ze spelen namelijk 
1 e klas. 
Tot nu toe was er nog geen compe-
titiepunt behaald. 
De jongens bleven echter elke wed-
strijd positief voetballen en op de 
training zijn ze ook allemaal aan-
wezig. 
De begeleiding voor de jongens is 
optimaal, onder leiding van Simon 
Driehuis, Jan Pothuizen en Ko de 
Mol wordt er drie maal per week 
getraind en je ziet dit team dan ook 
met de week beter worden. Vorige 
week werd er tegen Loosdrecht nog 
een 2 – 0 voorsprong weggegeven 
en werd er met 2 – 4 verloren. 

Hertha C 1 begon extra gemotiveerd 
aan de wedstrijd, want op de site 
van de C 1 hadden de Zuivogels op 
vrijdagmiddag geschreven, dat ze 
Hertha zaterdag even in kwamen 

maken. Er was gelijk al een mooie 
kans voor Ruben Kooijman, echter 
de keeper kwam goed zijn doel uit. 
Ook Vincent de Mol had een grote 
kans, maar hij werd buitenspel ge-
geven. 
Hierna was de wedstrijd in even-
wicht en waren er kansen over en 
weer, maar Hertha was feller en 
vaak werden er duels gewonnen. 

De lange aanvallers van Zuidvogels 
werden gek van de klene verdedi-
gers van Hertha!, zij waren wel een 
kop groter dan Tijn Rehbach en Mi-
chael Pothuizen, maar ze kwamen 
er niet doorheen en verder waren 
er achterin Ruben Versluis  en Chris 
Langelaar die alles opruimden. 
Vlak voor rust kreeg Hertha een 
grote tegenvaller te verwerken, een 
afgeslagen corner van Zuidvogels 
werd als nog ingeschoten, onhoud-
baar voor de overigens goed kee-
pende Laurens van Zwieten en zo 
ging Hertha rusten met een 0 – 1 
achterstand. 
Na rust bleef Hertha sterk voetbal-
len en het was Michael Wilhelm die 
mee op kwam en iedereen dacht die 

gaat afspelen, maar hij ging zelf en 
scoorde fraai de verrassende 1 -1. 

Zuidvogels moest weer komen, 
maar Hertha stoorde al vroeg op het 
middenveld, dat bestond uit Ronald 
Verbruggen, Donny Nusse en Tony 
van Veen, zo kon Zuidvogels niet 
in hun spel komen en raakte geir-
riteerd, wat ook nog een rode kaart 
opleverde en zo moesten ze met 10 
man verder. 

Hertha wisselde 3 spelers en bracht 
op alle linies een verse kracht in. 
Kees Pijnenburg achter, Thijs Blok-
land op het middenveld en Bart Vol-
mer in de spits. Hertha kreeg zelf 
ook nog een paar kansen. 

Zo was er een schot van Tony van 
Veen, net voorlangs en een kopbal 
van Chris Langelaar, die van de lijn 
gehaald werd. 

De laatste 5 minuten leken wel een 
half uur te duren, maar Hertha hield 
stand en behaalde haar eerste com-
petitiepunt, dat door de jongens uit-
bundig werd gevierd en terecht!  

Kevin Regelink 17e op het 
NK in Groningen
Regio - Kevin Regelink heeft deel-
genomen aan het NK Allround toer-
nooi voor junioren in Groningen. 
Dit is een evenement over drie da-
gen voor de A-junioren en de Neo-
senioren en over twee dagen voor 
de C en B junioren. Kevin rijdt in de 
laatstgenoemde categorie.

Op zaterdag was het een wat voch-
tige lucht in de schaatshal Karindin-
ge in Groningen. Kevin opende de 
100m in een snelle 10.8 en een fi-
nishte in een eindtijd van 39.94 (17e 
tijd). De 1500m opende Kevin goed 

maar elke ronde was er iets ver-
val. Zijn eindtijd was 2.01.15 (21e 
tijd) en in het tussenklassement na 
twee afstanden stond Kevin 19e. Nu 
moest hij het goed maken op de 
1000m, die normaal gesproken niet 
zijn beste afstand is. 

Zondagochtend om 9.00 uur begon-
nen de wedstrijden weer en volle 
goede moed begint Kevin aan zijn 
derde afstand. Hij opende de 200m 
in een goede tijd van 18.4. Met daar-
na 2 volle ronden voluit finishte hij in 
een persoonlijk record van 1.18.34 

(15e tijd). In het tussenklassement 
steeg Kevin daardoor naar de 17e 
plek wat betekende dat hij de vierde 
afstand, de 3 km, niet mocht rijden. 
Kevin is weer op de goede weg te-
rug na ziek te zijn geweest en wordt 
iedere week weer sterker. 

Het volgende weekend staan de re-
gioselectiewedstrijden Sprint op de 
agenda. Dit is een selectiewedstrijd 
om je te kunnen plaatsen voor het 
NK Sprint dat begin maart plaats-
vindt in Hoorn. 
We wensen Kevin succes!
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Grutto’s op het 
plasdras

Als er geen ijs ligt de komende 
weken zou u eens de plasdras 
staande weilanden in onze 
omgeving in de gaten kunnen 
houden: ik bedoel de onder 
water staande weilanden 
langs de Ter Aase Zuwe, 
de Bovenlanden langs de 
Bovendijk (vooral greppels 
die onder water staan), in de 
Waverhoek en, wat verder 
weg, het Landje van Geysel 
bij Ouderkerk a/d Amstel, 
tegenover het restaurant de 
Voetangel. Gegarandeerd 
dat het daar verandert van 
kleur: binnen enkele weken 
wordt het water daar  wat 
bruinroder  door de vele 
Grutto’s die in groten getale 
uit zuidelijke landen komen.
Ze hebben overwinterd 
in Westafrika en zijn via 
Portugal weer op weg naar 
onze contreien. Momenteel 
zitten ze daar en zoeken  hun 
kostje op de rijstvelden. Ze 
trekken in groepsverband, 
vandaar dat ze ook de 
eerste weken hier in grote 
groepen rondscharrelen. Ze 
slapen en rusten op de onder 
water staande weilanden 
en foerageren in de directe 
omgeving. De eerste Grutto’s 
zijn al gesignaleerd: 4 in de 
Waverhoek. Daar is het wel 
even zoeken en hebt u een 
kijker nodig. Ze zitten tussen 
de Kieviten, de Smienten 
en de Grauwe Ganzen 
op stukjes grond die net 
boven water uitkomen. 
Op de andere genoemde 
weilanden is het minder druk 

met andere soorten. Het 
Landje van Geysel, wordt of 
is één dezer dagen onder 
water gezet, is bij vogelaars 
internationaal bekend van-
wege de grote aantallen 
Grutto’s in het voorjaar. Soms 
enkele duizenden. Vanaf het 
gemaaltje, schuin tegenover 
de Voetangel, heb je een 
prachtig uitzicht. Maar in de 
Waverhoek en zeker langs de 
Ter Aase Zuwe kan men ook 
genieten van de honderden, 
soms ook enkele duizenden, 
vogels. Als de hele groep de 
lucht in gaat, gaan de vogels 
enorm tekeer. Het “togrut-
togrut” is niet van de lucht. Als 
Kieviten de lucht ingaan, in de 
Waverhoek zitten momenteel 
duizenden, hoor je ze bijna 
niet.
Soms zitten er heel bruinrode 
Grutto’s tussen. Rood tot aan 
de poten. Dat zijn IJslandse 
Grutto’s, zij broeden op IJsland 
en moeten dus nog een heel 
eind. Ze blijven hier een paar 
weken om op te vetten om 
zo de oversteek te kunnen 
maken.
In april verspreiden  de Grutto’s 
zich over de rondom liggende 
weilanden en gaan een nest 
maken, eieren leggen en 
broeden, hopen we. Dan 
kunnen we ze weer op een 
hekpaal zien roepen. Veel 
genoeglijke uren buiten.

Gerrit hiemstra
Lid iVN

de ronde Venen & 
uithoorn

Wil je heerlijk Italiaans eten?

Dat kan bij Ristorante
Venezia in Wilnis
Wilnis – In onze regio heb je vele 
goede en gezellige eetgelegenhe-
den. Vorige week waren we te gast 
bij restaurant Venezia in Wilnis. En 
we kunnen niet anders zeggen, het 
beviel ons prima. In het niet te gro-
te, maar heel gezellige restaurant is 
het werkelijk goed vertoeven. Het 
restaurant is niet alleen sfeervol in-
gericht, de bediening is er bijzonder 
goed. Vriendelijk, niet opdringerig, 
maar wel op dat moment bij je, dat 
je ze nodig hebt.
De eigenaar Hany Khafagy, die te-
vens de kok is, maakt de lekkerste 
gerechten. Natuurlijk hebben we 

deze eerste avond niet de gelegen-
heid gehad alles te proberen, maar   
wat we gegeten hebben, niets dan 
lof.
We hadden een paar ‘Italiaanse 
keuken-kenners’ bij ons en die wis-
ten niet wat hun overkwam: “We 
eten toch regelmatig bij een Italiaan, 
maar zo lekker, nee, nog nooit mee-
gemaakt. Werkelijk, dit restaurant is 
een aanrader.”

Kaart
De menukaart is zeer uitgebreid en 
bied werkelijk voor ieder wat wils. 
Voor de liefhebber van echt Itali-

aans eten is er ruime keuze in voor-
gerechten, hoofdgerechten en des-
serts. U vindt er soepen, pasta’s, piz-
za’s, maar ook overheerlijke vlees- 
en visspecialiteiten, lasagne en na-
tuurlijk ijs. En de prijsklasse? Het is 
heel goed betaalbaar.
Het is kort dag en we weten niet of 
er nog ruimte is, maar wilt u mor-
gen, met Valentijn, uw vriend, vrien-
din, echtgenoot of echtgenote eens 
lekker verwennen, dan is dit uw 
kans, mits er nog ruimte is. Bel even 
om te reserveren. U vindt dit gewel-
dige restaurant aan de Dorpsstraat 
32 in Wilnis. tel: 0297 – 254080.

Lekker molletje spelen bij 
NME Centrum
De Ronde Venen - Wie zou niet 
eens een molletje willen zijn en we-
ten wat er allemaal onder de grond 
gebeurt. Want hier boven op de 
aarde maak je natuurlijk veel mee, 
maar onder de grond gebeurt ook 
heel wat en daar gaat de tentoon-
stelling Mo Mo het molletje over 
die onlangs is geopend in het NME 
centrum in Wilnis. Je moet je na-
tuurlijk eerst even inleven dat je een 
echte mol bent en dan kruip je door 
de molshoop en kom je in de mol-
lengang. Je moet wel een helm op 
met een lampje, want het is daar 
beneden aardedonker. Daar zie je 
dan de voetsporen van Mo Mo die 
heel moe is, want hij heeft wel hon-
derden gangen gegraven en waar-
schijnlijk heeft hij tijdens het graven 
zijn neus gestoten, want je ziet Mo 
Mo op de tekening met een grote 
pleister op zijn neus. Dan hoor je 
ook nog het bodemlied, dat gaat 
dus over Mo Mo en dat hij naar pie-
ren in de grond snuffelt en mag je 
lekker meezwaaien op de muziek en 
dan beleef je zelf wat Mo Mo alle-
maal meemaakt onder de grond en 

wat en wie hij allemaal tegenkomt. 
Je voelt je net alsof je in een echt 
bos bent met bomen en je loopt 
over een pad met dennennaal-
den en je ziet overal om je heen de 
boomwortels.

Verstoppen
Mo Mo kent een heleboel dieren die 
zich ook onder de grond graag ver-
stoppen net zoals Mo Mo dat graag 
doet. Dat zijn de vos, de das, de ko-
nijnen. Maar ook een beetje enge 
beesten zoals de pissebedden en de 
wormen en de duizendpoten. Maar 
er zijn ook een heleboel dingen die 
je tegenkomt die niks met de natuur 
te maken hebben. Want wist jij dat 
er zoveel draden en buizen en put-
ten onder de grond verstopt zitten? 
Nee waarschijnlijk. Nou, dat kom je 
als mol ook allemaal tegen. En weet 
je eigenlijk wel hoe een mol eruit 
ziet? Je weet wel dat hij zwart is en 
klein en dat hij goed kan graven. 
Maar wist je ook dat hij heel klei-
ne oortjes heeft, in zijn hoofd ver-
stopt, en dat zijn voorpoten naar 
buiten zijn gedraaid en net als wij 
vijf vingers heeft. Die heeft hij ook 
wel nodig want anders kan hij niet 
zulke lange gangen in heel korte tijd 
maken. In de grond zitten ook alle-
maal stenen. Die kunnen klein zijn 
zoals gruis, maar ook verschillende 
soorten kiezelsteentjes en grind en 
verschillende soorten grond zoals 
klei en zand. Maar ook draden en 
meelwortels. Er is ook nog een ruik-
spelletje waar je op een knop moet 
drukken en dan raden wat voor geur 

je ruikt: is het een banaan, een ap-
pel of een aardbei. En er is de knuf-
felhoek waar je Katinka het konijn 
en Madelief de muis kunt aaien.

Tekening
Er staat een bordje bij hoe je dat 
het beste kunt doen, want het ene 
dier houdt hier niet van en het an-

der dier houdt er weer wel van en 
je moet ook even weten hoe je ze 
moet vasthouden, zodat je ze geen 
pijn doet. Daarna mag je ook de te-
kening afmaken van het konijn en 
de muis en je kunt domino leggen. 
In de klas wordt van te voren het 
verhaal verteld en kun je ook vast 
opdrachtjes doen die met Mo Mo 
te maken hebben. En als je dan al-
les hebt gezien en gehoord van Mo 
Mo kun je ook nog elke woensdag 
helpen met kooien schoonmaken of 
je kunt de dieren eten geven en de 
diertjes knuffelen. Er zijn konijntjes, 
er is een hamster, er zijn muizen, er 

staat een wandelende tak in een pot 
en in een emmer zit Stoffel de rood-
wangschildpad en erbij ligt een ver-
haaltje over Stoffel. En als het mooi 
weer is en niet te hard regent kun 
je ook nog even in de tuin van het 
NME centrum rondlopen.
Dus voldoende te beleven. De ten-
toonstelling is op 24 januari ge-
opend en duurt nog tot 1 april en 
is elke woensdagmiddag geopend 
tussen 13.30 uur en 17.00 uur en 
in de krokusvakantie tussen 14.00 
en 16.00 uur op elke werkdag. De 
tentoonstelling is bedoeld voor de 
groepen één, twee en drie. 
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Dorpshuis de Quakel 
genoemd naar de vele 
bruggetjes (Quakeltjes)
De Kwakel - Vroeger was het 
dorpshuis in De Kwakel in de Hei-
lig Hartschool waarvan een gedeel-
te was ingeruimd voor de activitei-
ten van het dorpshuis. Dat was on-
geveer 25 jaar geleden. Ook toen al 
waren er verschillende activiteiten 
zoals disco op zondag. Die activitei-
ten werden verder uitgebouwd met 
als resultaat dat de ruimte te klein 
werd. Toen werd er verhuisd naar de 
Jozefschool maar dat duurde maar 
een paar jaar. 
Er waren toen de hobbyclub, de 
gymclub en de muziekverenigin-
gen. Maar ook daar kwam een ein-
de aan, want het gebouw werd ge-
sloopt: er moesten woningen ko-
men. En uiteindelijk viel toch het 
woord nieuwbouw. Een groep men-
sen ging naar de gemeente toe om 
het plan te bespreken en zo ont-
stond dus de Stichting Dorpshuis 
de Quakel. Als je het woord hoort 
denk je dat het net zoals de Kwa-
kel zelf gespeld wordt, maar dan kijk 
je omhoog naar de gevel en dan zie 
je het woord Quakel staan en word 
je toch wel nieuwsgierig. Is dat nou 
een schrijffout? Nee dus. Een Qua-
kel is een bruggetje zoals De Kwa-
kel  daar rijk aan is. Het werd ook 
tijd want er waren zo langzamer-
hand veel verenigingen die her en 
der verspreid waren en nu is het dus 
zo dat 18 verenigingen hun onder-
komen hebben in het Dorpshuis. En 
natuurlijk wordt de grote zaal ge-
bruikt voor een concert of toneel-
stuk in het weekend. Het Dorpshuis 
bestaat deze maand 16 jaar.

Rondleiding
In de tussentijd zijn er al heel wat 
beheerders geweest, van wie de 
eerste Rinus van Kessel was, die 
drie jaar dat vak, want zo kun je 

het wel noemen, heeft uitgeoefend. 
Daarna kwam Adrie Voorn, die het 
zeven jaar heeft gedaan, en nu Piet 
Kas al zes jaar. Op het eerste oog 
zou je niet zeggen dat er nog zo-
veel ruimte is in het dorpshuis, maar 
bij een rondleiding zie je dat er ver-
schillende zalen zijn. 

Er is een biljartruimte, een filmzaal, 
een hobbyruimte met schuifwand en 
een peuterspeelzaal tot vier jaar met 
elke dag ongeveer zestien kindjes 
en op maandag en donderdag zelfs 
twee groepen en beneden is dus de 
grote zaal met een podium en een 
bargedeelte. In de kelders is de op-
slagruimte en aan de muur han-
gen typische dorpsgezichten, ge-
schilderd door Dick Plasmeijer, met 
de oude kerk en de oude Kwakelse 
brug aan de Drechtdijk. Wat zijn er 
zoal voor verenigingen die daar hun 
onderkomen vinden. 

Piet Kas vertelt: “De hobbyclub waar 
elke vrijdagavond kinderen van acht 
tot twaalf jaar kunnen knutselen. 
KBO, volksdansen, bridge, vogel-
tjesvereniging, de biljartclub, yoga, 
pottenbakken, healingavonden, ta-
feltennis, muziekvereniging Tave-
nu die in april 80 jaar bestaat en de 
toneelvereniging Genesius die vol-
gend jaar 80 jaar bestaat, dus reden 
tot feesten. De stichting bestaat uit 
vrijwilligers en vijf bestuursleden en 
30 vrijwilligers. Piet is de beheerder 
en Ria is zijn trouwe assistente. Met 
de feestdagen wordt het dorpshuis 
natuurlijk helemaal aangepast. Zo 
had je met kerst de grote kerstboom 
voor het dorpshuis en in het dorps-
huis zelf een grote kerstboom in de 
grote zaal en verder overal zilveren 
versieringen. Ook met Sinterklaas 
wordt er van alles gedaan om het 

dorpshuis leuk aan te kleden.
Piet Kas vertelt dat vroeger het Sin-
terklaasfeest in de kerk werd ge-
houden en dus nu in het Dorpshuis. 
Dan wordt Sinterklaas samen met 
de burgemeester opgehaald van-
af het evenemententerrein waar ie-
der jaar het Polderfeest en de ker-
mis plaatsvinden en dan naar het 
dorpshuis waar Sinterklaas dan op 
het balkon staat. De kinderen krij-
gen allemaal een zakje snoep en er 
is een lampionnenoptocht. 

De kermis is al van oudsher op de 
eerste drie dagen van de eerste vol-
le week in september. In 2008 is dat 
op 31 augustus en dan één en twee 
september. Dan is er nog een bra-
derie op de derde zaterdag in au-
gustus. Dat is in 2008 op 16 augus-
tus en dan zoals gezegd het polder-
feest dat is altijd 14 dagen voor de 
braderie en wordt georganiseerd 
door het Oranje Comité. Het polder-
feest duurt altijd vijf dagen en is nu 
van 30 juli tot 3 augustus. Dan heb 
je natuurlijk Koninginnedag en op 
30 december kun je oliebollen en 
appelflappen eten, terwijl je luistert 
naar de muziek tijdens het oliebol-
lenconcert door Tavenu. 

Dat begint om twaalf uur met glüh-
wein of chocolademelk. 5 maart is 
een inloopdag en kun je de dames 
zien knutselen of zelf meedoen, 
evenals op 16 april. Op 15 maart 
is de bandjesavond, op 16 maart is 
een koffieconcert door Tavenu, op 4 
april is er bingo, op 19 en 26 april 
is er toneel en op 25 april laat het 
jeugdtoneel zijn kunnen zien, op 1 
mei is een fietstocht van ongeveer 
40 km en op 5 mei Bevrijdingsdag is 
er klaverjassen. Dus genoeg activi-
teiten en je hoeft je niet te vervelen. 

Industrieterrein moet
beter toegankelijk worden 
vindt de raad
Uithoorn - Door het Dagelijks Be-
stuur van de Stadsregio is gevraagd 
om een advies uit te brengen over 
de visie inzake het openbaar ver-
voer. Die visie is opgesteld voor de 
termijn van 2020-2030. Hoogwaar-
dig openbaar vervoer (HOV) per bus 
is wel een must vindt de gemeente 
Uithoorn en vooral naar Amstelveen 
en Amsterdam en ook wat betreft de 
oost/west verbinding naar De Ronde 
Venen, Schiphol en Hoofddorp. Dit 
sluit goed aan bij de al aanwezige 
en geplande vrijliggende openbaar 
vervoer infrastructuur (vierde fase 
vrije busbaan Uithoorn-Aalsmeer en 
de uitwerking van de COVAU stu-
die corridor Amstelveen Uithoorn. In 
haar voorstel benadrukt het college 
dat de bedrijventerreinen langs de 
nieuwe N201 ten noorden van Uit-
hoorn beter bereikbaar moeten zijn. 
Vooral wil het college een goede 
verbinding naar de Greenport even-
als een betere ontsluiting van het 
huidige bedrijventerrein. In de visie 
ligt het eindpunt van de verlengde 
Noord-Zuid lijn bij het centrum van 
Amstelveen.

Is een must
Het college vindt doortrekking naar 
het huidige eindpunt van lijn 51 in 
Westwijk voor de zuidelijke regio 
een absolute must. Als men zou 

moeten doorrijden naar Amstel-
veen centrum of met extra over-
stap op een langzamer systeem be-
tekent dat langere reisduur en een 
P+R terrein kan alleen gerealiseerd 
worden bij het eindpunt in West-
wijk. Bij de raadsvergadering op 7 
februari werd deze visie behandeld 
en de raad was het eigenlijk volle-
dig eens met het college dat het in-
dustrieterrein momenteel niet goed 
bereikbaar is. De PvdA miste een 
aantal andere verbindingen die dus 
in de visie niet genoemd staan, zo-
als naar Sloterdijk omdat volgens 
deze fractie steeds meer mensen in 
het havengebied gaan werken. Ook 
vroeg deze fractie zich af waarom er 
geen stop in Ouderkerk wordt ge-
maakt omdat veel ouderen daar uit 
willen stappen en dan afhankelijk 
zijn van de regiotaxi. Ria Zijlstra van 
GL vroeg zich af hoe de wethouder 
dacht dat de aanleg van een even-
tuele  sneltram betaald moet wor-
den.

Rechtstreeks
Verder was een belangrijk aan-
dachtspunt de bereikbaarheid van 
het nieuwe gezondheidscentrum. 
De VVD was van mening dat de visie 
op een aantal punten alleen belang-
rijk is voor Amstelveen en secundair 
voor Uithoorn en vond de aanleg 

van een sneltram ook te duur.  Vol-
gens Nick Rosendaal (VVD) moet 
het zo zijn dat de COVAUmotie die 
destijds unaniem door de raad is 
aangenomen de richtlijn is en de 
rest is, zoals het CDA dat verwoord-
de, een boodschappenlijstje. In die 
motie zijn de volgende punten op-
genomen: Rechtstreekse bereik-
baarheid van scholen in Amstelveen 
Zuid, winkelcentrum Amstelveen, 
VU, Leidseplein en CS Amsterdam, 
geen langere reistijd. Bij de over-
stapplaats naar de sneltram moet 
een goede parkeervoorziening zijn 
en een goede ontsluiting met open-
baar vervoer van het bestaande be-
drijventerrein en nieuw te ontwik-
kelen  bedrijventerrein Greenpark. 
Men vroeg zich ook af of de wen-
sen van de raad wel waren meege-
nomen in de brief die het college op 
2 januari aan de provincie heeft ge-
stuurd. Bereikbaarheid voor mensen 
met een handicap vond men ook 
een belangrijk punt. De conclusie is 
dus dat als aanvullende wensen bij 
de motie meegenomen worden dat 
lijn 140 naar Breukelen moet blijven 
rijden en er een halte moet komen 
bij het gezondheidscentrum. De na-
druk werd gelegd op een goede be-
reikbaarheid van het industrieter-
rein. Met die opdracht kan de wet-
houder aan het werk.

Nieuw speelbeleidsplan 
moet eind september op 
tafel liggen
Uithoorn - In september 2007 is 
door de raad aangegeven dat de 
uitgangspunten die verwoord ston-
den in het voorstel inzake het nieu-
we speelbeleidsplan 2008 moesten 
worden uitgebreid. Dat gebeurde 
per amendement.

In dat amendement wil de raad dat 
er twee speelplekken per speelzone 
worden ingericht in plaats van één 
speelplek wat het voorstel was van 
het college. Verder maakt de raad 
onderscheid in speelplekken voor de 
jeugd van 0 tot 8 jaar en speelland-

schappen voor de jeugd van 8 tot 12 
jaar. Wat betreft het financiële plaat-
je is door de raad nog geen uitsluit-
sel gegeven. In een nieuw voorstel 
wordt gevraagd af te zien van het in-
stellen van een klankbordgroep en 
in plaats daarvan het buurtoverleg 
er bij te betrekken.

Verder wordt voorgesteld om voor-
uitlopend op het nieuwe speelbe-
leidsplan in de nieuwbouwwijken 
nu al twee speelplekken per speel-
zone in te richten met speeltoestel-
len. Verder de speelplek in Leg-

meer West conform de nieuwe uit-
gangspunten in te richten en daar-
aan verbonden meerkosten van eu-
ro 34.380, - ten laste te brengen van 
de exploitatie van Legmeer West. 
Tijdens het persuur werd door bur-
gemeester Berry Groen aangegeven 
dat het college akkoord gaat met de 
kaderstelling voor het nieuwe speel-
beleidsplan waarin de vraagtekens 
en knelpunten die destijds door de 
raad zijn aangegeven ook zijn mee-
genomen en dat het de bedoeling is 
dat eind september 2008 dit nieuwe 
speelbeleidsplan ter tafel ligt. 

10e keer Vakantiebijbelclub
Uithoorn - Koken of liever knutse-
len of toch maar toneelspelen. Het 
zal moeilijk kiezen worden uit de ve-
le workshops  tijdens de vakantie-
bijbelclub. Gelukkig zijn er drie da-
gen, dinsdag 26 en woensdag 27 fe-
bruari en donderdag 28 februari. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn 
welkom vanaf kwart voor tien. Eerst 
zal iedereen worden ingeschreven 
en mogen de kinderen vanaf groep 

5 een workshop voor die dag kie-
zen. Om 10.00 uur begint het pro-
gramma in de grote zaal, waar een 
mooi bijbelverhaal verteld zal wor-
den rondom het thema “Blik op de 
~levens~weg”. Hierna gaan de kin-
deren naar hun eigen workshop, 
waar ze bijvoorbeeld iets leuks knut-
selen, heerlijke hapjes bereiden, een 
dans oefenen, een speurtocht doen 
of alles van die dag vastleggen voor 

de VBC-krant.  Na dit gedeelte komt 
iedereen weer terug in de grote zaal 
om ter afsluiting nog wat te zingen, 
een tekst te leren en misschien een 
prijsje te winnen als je op de verras-
singsplaats zit. 
Het programma duurt tot 12.00 uur 
en de toegang van de vakantiebij-
belclub, die gehouden wordt in het 
gebouw aan de Herman Gorterhof 
3, is gratis.

Van raadslid naar gemeentesecretaris

Geer Hubers: “Ik wilde 
een nieuwe uitdaging”
Uithoorn - Het gebeurt niet vaak 
dat een raadslid overstapt naar het 
beroep van gemeentesecretaris. 
Maar dat is dus wel het geval met 
Geer Hubers, ex-raadslid van het 
CDA. En meteen een aardig eindje 
weg, namelijk naar Grave. Geboren 
in Nijmegen op 30 augustus 1958, 
waar hij tot aan zijn zeventiende jaar 
gewoond heeft. Daarna werd het de 
Hotelschool in Heerlen en twee jaar 
op de hogere hotelschool in Maas-
tricht. Toen richting Amsterdam en 
wel het Hilton, waar Geer een ma-
nagement training volgde en chief 
Stewart (hoofd afwas) werd zoals 
hij zelf lachend aangeeft. Hij werd 
room service manager, assistant be-
verage manager en uiteindelijk ad-
junct-directeur van de Doelen en 
Schiller, voorheen Crest hotel, en 
food beverage manager in Nieu-
wegein en directeur van het Mer-
cure hotel. Maar dat klikte niet, dus 
maar weer iets anders en kwam te-
recht bij van Hecke catering als dis-
trict manager van 30 locaties. Dat 
duurde tien jaar en startte toen bij 
zijn huidige baan in de VU als hoofd 
restauratief bedrijf en project ma-
nager bij facilitaire zaken. Dat hield 
in: nieuwbouw, verbouw en renova-
tie van gebouwen vanuit de dienst-
verlenende factor. Daar hield Geer 
Hubers zich bezig met de strategi-
sche kant van de zaak. “Dat heb ik 
drie jaar met veel plezier gedaan en 
nu ben ik dus per 1 februari offici-
eel gestopt”. Hoe kwam dit op zijn 
pad. Geer Hubers vindt dit een nieu-
we uitdaging. “Het was wel al de in-
tentie, maar ik had niet gedacht dat 
het zo snel zou gaan”. Jammer vind 
Geer Hubers wel dat hij de raadspe-
riode niet af kan maken.

Zwaarder
“Maar dit weegt nu even zwaarder. 
Ik had een aantal sollicitatiebrie-
ven geschreven maar steeds nul 
op het rekest gekregen. Toen heb 
ik een brief naar Grave gestuurd 
en daarin gezet: ‘U kunt natuurlijk 
kiezen voor iemand met ervaring, 
maar u kunt ook het risico aangaan 
van iets nieuws’. “ Wat in zijn voor-
deel heeft gewerkt was het feit dat 
Grave ook net een nieuwe burge-
meester had. Inmiddels is Geer al 
begonnen in Grave en pendelt nu 
heen en weer. “Het is een enthou-
siaste groep die wel graag richting 
wil hebben, maar de visie ontbrak 
de laatste twee jaar en zij staan te 

popelen om aan de slag te kunnen 
gaan. Er zijn heel veel contacten en 
overleg en je moet veel communi-
ceren met heel verschillende men-
sen. En het is natuurlijk allemaal wat 
gemoedelijk, hoewel het er bij de 
raadsvergaderingen best hard aan 
toe gaat, maar daarna wordt er ge-
woon weer een biertje gedronken. 
De gemeente kent toch wel wat pro-
blemen zoals op het financiële vlak. 
Het is een trots stadje met erom-
heen drie kerkdorpen met heel ac-
tieve bewoners maar het dualisme 
houdt op boven de Maas. Wat heeft 
Geer Hubers met het CDA. “Mijn va-
der was wethouder van de KVP in 
Nijmegen. Dat is dus naderhand het 
CDA geworden. In die tijd wilde ik 
er niets mee te maken hebben maar 
op een gegeven moment worden de 
kinderen groter en denk je er moet 
meer zijn dan een gezin, en werk en 
zo kwam de politiek om de hoek kij-
ken. Bovendien was Trudy Veninga 
(nu fractievoorzitter een vriendin 
van mijn vrouw en op een gegeven 
moment vroeg zij Is het CDA niet 
wat voor jou en zo ben ik voorzichtig 
met een bestuursfunctie in het CDA 
begonnen.

Jonge kinderen
Toen kwamen de verkiezingen en 
werd ik door de kiescommissie ge-
vraagd of ik op de lijst wilde. Ik was 
één van de enkelen die volmondig 
ja zei. Het was toen een goed ver-
kiezingsjaar en wij hadden vijf ze-
tels met vrij jonge mensen. Er waren 
toen Henk Van der voort, Trudy dus, 
Tom Verlaan en Jan Paul Overing.” 
Wel vond Geer Hubers het soms 

best lastig om een goede balans te 
vinden tussen werk, politiek en ge-
zin, ook omdat hij toen nog vrij jon-
ge kinderen had. De CDA fractie is 
een hechte vriendenkring geworden 
en zij waarderen elkaar. Een aantal 
belangrijke projecten voor Geer Hu-
bers waren de klankbordgroep Zij-
delwaard en de motie M waarbij de 
raad bezuinigingen structureel door 
wilde voeren maar wat door de wet-
houder en het apparaat gezien be-
grepen werden als zijnde een een-
malige bezuiniging die niet uitvoer-
baar was en waarbij door Geer Hu-
bers het misverstand werd opgelost. 
Het nieuwe beheersplan voor de ri-
olering, de brede school discussie, 
de kwestie Casaron, Schiphol waar-
bij door het contact met de Kamer 
Uithoorn op de kaart kwam, de ver-
meende vervuiling van minerale 
oliën bij de tuinders in De Kwakel, 
Aalsmeer en omstreken. De coalitie-
onderhandelingen vond Hubers echt 
een sport. Wat hij wel moeilijk vond 
was het opbouwen van een gede-
gen dossierkennis. Dat kost veel tijd 
en zoals gezegd, de balans tussen 
privé, werk en de raad. Je kunt niet 
zeven dagen per week een beroep 
doen op je partner. Het voordeel van 
het CDA vindt Geer Hubers wel dat 
het een grote fractie is, dus dat de 
taken verdeeld kunnen worden. Wat 
zijn privéleven betreft heeft Geer 
Hubers drie dochters in de leeftijd 
van 16, 13 en 11 en is hij dit jaar 19 
jaar getrouwd met Mayke Rood. Als 
hobby’s noemt Geer Hubers klassie-
ke muziek, skiën, thuis aan de gang 
met karweitjes en lekker koken en 
wijn.
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Prachtige, door leerlingen ontworpen, 
posters hadden het al wekenlang 
aangekondigd, maar afgelopen 
donderdag en vrijdagavond was het 
dan zover: de 24e fi nale van de VLC 
Talentenjacht. Twee keer streden de 
fi nalisten voor een uitverkochte zaal 
om de zo felbegeerde Wisselbeker. In 
totaal negentien groepen en solisten 
lieten werkelijk alles zien wat zij op 
artistiek terrein te bieden hadden. Wat 
24 jaar geleden begonnen is als een 
voorstelling met grotendeels playback 
nummers, is inmiddels uitgegroeid tot 
een muzikale live manifestatie van 
een zeer hoog niveau. 
Tijdens een grandioze happening werd 
er gedanst, gespeeld en gezongen, 
maar ook de aankleding en uitvoering 
was vaak oogverblindend mooi. In 
een door Midpoint rechtstreeks 
uitgezonden voorstelling streden alle 
deelnemers om de eerste plaats.

Een moeilijke beslissing 
En wat heeft de jury het moeilijk 
gehad!! Ga er maar aan staan en 
vergelijk bijvoorbeeld het door Sophy 
Tijsen prachtig gezongen Bubbly van 
Colby Caillat, op de gitaar begeleid 
door Remco de Jonge, met het 
muzikale geweld van black metal 
band Venom met Marijn van der Meij, 
Dave van Wees, Miguel Tillart en 
Yalinc Okyay.
Tijdens het juryberaad stonden enkele 
topoptredens van de afgelopen jaren 
en een paar prachtige shows van 
dansschool Nicole op het programma. 
Een wel heel bijzondere verassing 
was echter het onaangekondigde live 
optreden van rector Karin van Oort 
en de conrectoren Carla Verwoerd, 
Jannetje ter Punt en Arjen Kraak met 
het nummer A Hard Day´s Night van 
de Beatles. Wie had zoveel muzikaal 
talent verwacht van de schoolleiding 

van het Veenlanden College?
De uitslag
Na langdurig beraad maakte de 
voorzitter van de jury, Karin Kamp, de 
uitslag bekend. 
De aanmoedigingsprijs ging naar 
Angelica van Laar voor haar moedige 
en veelbelovende solo optreden.
De prijs in de categorie dans ging 
naar de brugklassers Hannah Pauw, 
Iris van der Vliet en Sietske van der 
Bijl voor de grote afwisseling en 
dynamiek van hun performance.
De prijs Vocaal  ging naar de 
publiekslievelingen Sophy Tijssen 
(zang) en Remco de Jonge (gitaar) 
met het nummer Bubbly van Colby 
Caillat. 
In de categorie Bands ging de prijs 
naar Gaelle Sakes, Norbert Rigter, 
Laura Woolthuis en Robert van Os 
met een ijzersterke uitvoering van 
Rock this Town van de Stray Cats.
Maar de winnaar was ………….. 
Letske Hofstra uit 6 atheneum met het 
nummer Lullaby of Birdland van Ella 
Fitzgerald. Met haar geweldige  timing, 
prachtige stem en professionele 
uitstraling stal zij met dit  moeilijke 
nummer de show. De 24e VLC Troffee 
was voor Letske!
Tijdens de bloemenhulde van alle 
medewerkers van organisatie en 
techniek deed  rector Karin van Oort 
tevens het verzoek aan de algemeen-
coördinator van de Talenten Jacht, 
docent Remco Tieman, om zo snel 
mogelijk op zoek te gaan naar een 
grote zaal in Utrecht of Amsterdam 
voor het vijfde lustrum van de VLC 
Talentenjacht het komend  jaar. 
Want dat lustrum moet tevens 
het hoogtepunt worden van deze 
prachtige traditie van de school.
Meer foto´s op: 
www.veenlandencollege.nl

Talent…..talent…..
talent !!!!!!!

Spannende Finale VLC Talentenjacht 2008
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De gemeente De Ronde Venen 
heeft door het MKB een haalbaar-
heidsonderzoek laten uitvoeren 
naar een winkelcentrum in Wilnis. 
Het niet gecentreerd liggen van de 
winkelkernen “de Dorpsstraat” en 
“de Molmlaan”, zou de oorzaak zijn 
waardoor de winkels in het oude 
dorp niet optimaal functioneren.
De hele strekking van de uitkomst 
van dat onderzoek is dat het bij 
elkaar brengen van die kernen 
in een nieuw te lokaliseren win-
kelcentrum voor alle partijen 
het beste zou zijn. Op verschil-
lende gelegenheden is het plan 
aan de betrokken ondernemers 
voorgelegd en besproken. Tevens 
is er een onderzoek d.m.v. een en-
quête onder de ondernemers uit-
gevoerd. Ook andere partijen als 
verhuurders van panden, bewon-
ers en overige belanghebbenden, 
etc. zijn betrokken in het onder-
zoek.
Het lijkt dan ook een heel transpar-
ant gebeuren, inspraak alom, maar 
is dat ook werkelijk zo?

Meegewerkt
Als toenmalig eigenaar van 
“drogisterij De Nagtegaal” heb 
ook ik meegewerkt aan de geno-
emde enquête. Natuurlijk lijkt bov-
enliggende oplossing, alles in 1 
winkelcentrum, een goede oploss-
ing en als zodanig spreek je je dan 
ook positief uit, in die zin, dat aan 
die uitspraak wel een aantal kei-
harde “mitsen” hangen. Te denken 
valt aan de nieuwe huurprijzen, 
wat gebeurt er met de achtergel-
aten eigen panden, wie gaan er 
allemaal naar het centrum, hoe 
liggen de risico’s/kansen? Kor-
tom, het lijkt een goed idee, maar 
is het haalbaar en betaalbaar? 
Op die vragen hebben we ook in 
nadere gesprekken met het MKB 
nooit antwoord gehad, ze “waren 
slechts tussenpersoon”. Na een 
periode van bijna een jaar sinds 
wij als ondernemers waren gehoo-
rd, verschenen opeens de eerste 
berichten over het winkelcentrum 
in de kranten. Een enorme onrust 
was te merken aan onze klanten 
en mensen die je er op straat over 
aanspraken. Iedereen heeft er een 
mening over, maar hoe zit het nu 
eigenlijk?

Veel plezier
De gemeente heeft advies 
gevraagd aan het MKB. Het MKB 
komt tot een positief advies t.a.v. 
een nieuw winkelcentrum. Ho-

eveel waarde mag je daaraan 
hangen? Ik heb nog een MKB 
advies liggen uit 1987, het moment 
waarop wij besloten een drogis-
terij te beginnen in de Dorpsstraat 
te Winis. Het advies luidt dat een 
drogisterij geen haalbare kaart 
is in Wilnis, nooit aan beginnen. 
Mede door dat negatieve advies 
kregen we van geen enkele bank 
in de omgeving het benodigde 
startkapitaal om onze drogisterij in 
het toenmalige pand van Jan Bot 
te beginnen. Gelukkig geloofde 
mijn vader wel in mijn enthou-
siasme en zijn we met zijn geld 
begonnen. We hebben ruim 20 
jaar de drogisterij met veel plezier, 
hard werken, maar ook met veel 
succes geëxploiteerd. Veel dank 
zeker ook aan onze klantenkring, 
ook uit Mijdrecht en omliggende 
plaatsen. Okay, we leven weer 
heel wat jaren verder, de onder-
zoekstechnieken zijn wellicht 
verbeterd, maar toch, hoe sterk is 
zo’n haalbaarheidsonderzoek nu 
werkelijk?

Niet optimaal?
De ondernemers in de Dorpsstraat 
zouden niet optimaal function-
eren, ik denk dan: “waar wel en 
wat is optimaal”.
Het Dorp zou doodbloeden, maar 
niets is minder waar. Ondernemers 
gaan, zoals “het Presentje”en ïjzer-
handel van Eyck”, bekende winkels 
in de Dorpsstraat, maar niets blijft 
nu eenmaal voor altijd hetzelfde, 
dat is meer een gegeven, geen 
onderbouwing voor het doodbloe-
den van de ondernemingen. “Mo-
dezaak Wouda” is gekomen, gaat 
verhuizen naar het pand van voor-
heen “van Eyck” en in hun plaats 
komt een opticien. Ontwikkelaars 
hebben plannen gedeponeerd om 
de oude snackbarlocatie opnieuw 
te ontwikkelen, naar ik heb be-
grepen kunnen daar 2 winkels 
worden gesitueerd met een aantal 
woningen er op en er achter. 
Ze hebben alleen de medewerk-
ing van de gemeente nog niet, 
maar toch… Wellicht de mo-
gelijkheid van een snackbar, die 
geruchten gaan al wel. Ik weet dat 
voor de panden die nu nog leeg 
staan een geïnteresseerde gevon-
den is waarmee gesproken wordt, 
branche is mij niet bekend, maar 
toch.
Al met al zouden we niet opti-
maal functioneren, maar blijkbaar 
is er een groot aantal onderne-
mers die wel hun toekomst in de 

Dorpsstraat zien en hun nek uit-
steken om dat te bereiken. Ook 
wij hebben een bloeiende onder-
neming en je kunt nu eenmaal 
niet verwachten dat in 1 centrum 
alle ondernemingen even goed 
draaien. Daar liggen veel meer 
oorzaken aan ten grondslag, niet 
als laatste de ondernemer zelf.
Wat wel waar is, dat als men de 
Dorpsstraat op deze manier de 
grond in blijft praten, door alle 
negatieve uitlatingen in de krant, 
door foutieve meningvorming 
onder het winkelend publiek, ja 
dan gaat die instelling ook uit-
werken in de negatieve zin. 
Als de mensen die aan de touwtjes 
trekken in een goed draaiende 
economie alsmaar berichten hoe 
slecht het gaat, komen we vanzelf 
in een depressie. Waar of niet?

Wensen bevolking
Dan de wensen van de bevolking, 
zitten die nu werkelijk op een win-
kelcentrum te wachten? 
Voor zover ze nu hun boodschap-
pen niet in Wilnis doen, zouden 
ze dan wel naar een nieuw te re-
aliseren winkelcentrum met een-
zelfde aanbod als nu gaan?  Hoe 
staat het dan met het kleinschalige 
winkelcentrum in de Molmlaan?  
Heb ik daar al niet een bakker, 
een bloemenzaak, een banket-
bakker en een dierenspeciaalzaak 
zien vertrekken?  Hoezo dan een 
paar honderd meter verderop met 
een nieuw winkelcentrum op CSW 
terrein komen? Waar is de haal-
baarheid dan op gestoeld?  Vraag 
je dan eens af wat je weggooit. c.q. 
kapot maakt.
We hebben een goed bereikbare 
winkelstraat, met veel nieuw en 
bruisend ondernemersbloed, met 
winkels waar het winkelend pub-
liek nog invloed heeft op ons as-
sortiment, waar mensen niet uit-
sluitend als consument worden 
gezien, waar service nog steeds 
op het programma staat, waar ons 
kent ons nog steeds een begrip 
is, waar je terecht kunt voor een 
echt advies, waar je een praatje 
kunt maken met elkaar of met de 
ondernemers. We hebben daar 
naast goede ondernemers, inzet 
en de Dorpsstraat locatie, eigenlijk 
maar 1 ding voor nodig: de goede 
wil van de bevolking. Niet alleen in 
het belang van de ondernemers, 
dat is het sterke eraan: mede en 
juist in het belang van de bevolk-
ing zelf.
Doe je ogen open, zie wat er ge-

beurt. Weet u nog van de prijzen-
oorlog onder de supermarkten?  
Het gevolg daarvan was dat de 
kleinere lokale supermarkten zijn 
weggeconcurreerd. Het publiek 
stoof af op de reclames en liet 
zijn lokale supermarkten links lig-
gen en zo koos het publiek voor 
de grote jongens. Wat hoort u 
nog van de prijzenoorlog? Is het 
niet zo dat alle prijzen allang weer 
boven het oude niveau zijn geste-
gen (noemt men het verhoging 
van grondstoffen, enz?)  en dat u 
nu eigenlijk nergens anders meer 
heen kunt. ?

Zonder winkels
Weet u nog van de Peijnenburg 
ontbijtkoek, om maar een voor-
beeld te noemen, snapt u dan dat 
u als klant allang het assortiment 
niet meer bepaalt? Noch de prijs? 

Zonder winkels als de Dorpsstraat 
zijn we als consumenten overge-
leverd aan de grote jongens die 
assortiment en prijs bepalen, 
zonder met enige concurren-
tie te hoeven rekening houden. 
De onderlinge concurrentie dan, 
vraagt u zich misschien af. U heeft 
vast wel op televisie gezien dat 
die onafhankelijkheid en concur-
rentie maar zeer de vraag is. Het 
lijkt wel zo, maar helemaal bove-
naan blijken de aandelen van de 
ene ook in handen te zijn van de 
andere. Zoek het maar uit. Ze zit-
ten tegenover elkaar in een win-
kelcentrum, maar worden uit 1 
opslag bevoorraad. De consument 
wordt in de boot genomen. 
Natuurlijk, ik kan niet in iemand 
anders zijn budget kijken, maar 
het uitsluitend kiezen voor de 
grote winkels op korte termijn, 

kost u dus op de lange termijn 
een hoop geld. Mijn persoonlijk 
advies is naast het groot-winkel 
bezoek de kleinere winkels niet te 
vergeten. Ze kunnen niet bestaan 
van service artikelen en zullen 
op den duur verdwijnen als u als 
consument daar geen stokje voor 
steekt. En dat het allemaal zoveel 
duurder zou zijn, is gewoon ron-
duit flauwekul, reclame bedrog. 
We hebben een jaar of 8 geleden 
door een vertegenwoordigster van 
een plaatselijke krant 30 merkar-
tikelen bij de goedkoopste drogis-
terij (naar haar keuze) in Mijdrecht 
laten kopen. Daarna rekende zij bij 
ons exact dezelfde artikelen af. 

Kies voor jezelf
Het verschil was onder de 2 gulden, 
in ons voordeel! Als ik campagne 
moest voeren voor de Dorpsstraat, 
zou mijn leuze zijn: kies voor jezelf, 
kies voor de Dorpsstraat! Laat zien 
dat het oude dorp je wat waard is, 
besteed er een deel van je bud-
get en houd zo iets in stand, wat 
uiteindelijk voor jezelf van groot 
belang is. Een winkelcentrum 
brengt geen verbetering, alleen 
hoge kosten voor de onderne-
mers, dus laat overal je stem ho-
ren: de Dorpsstraat moet blijven, 
als er ergens geïnvesteerd moet 
worden door de gemeente is dat 
de Dorpsstraat wel en nogmaals: 
in uw eigen belang. Een van de 
ideeën die in het nieuwe “ronde 
stenen” overleg naar voren kwam 
is het opheffen van het 1 richt-
ingsverkeer in de Dorpsstraat, dus 
ten koste van de parkeerplaatsen 
in de straat zelf. Kijk, op die tegen-
werkingen zitten we nu niet te wa-
chten. Praat dan met de onderne-
mers met welke maatregelen je ze 
wel kunt helpen, gemeente. 
Ik ben geen eigenaar meer van “de 
Nagtegaal” en heb ook geen enkel 
belang meer bij het schrijven van 
mijn Dorpsvisie, als wel het belang 
als consument. Ik heb in Amerika 
de ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan gezien, ook in Nederland 
in andere gelijksoortige ontwik-
kelingen en ik ben tot de conclusie 
gekomen dat een winkelcentrum 
hier en nu geen goede zaak is, 
tegen het advies van MKB in, te-
gen de wensen van de gemeente 
in, die zeker ook partij is in deze 
ontwikkelingen. Vergeet niet dat U 
kiest, niemand anders. Laat je zien 
in de winkels, laat je stem horen 
bij de “Ronde Tafel-gesprekken”, 
spreek je uit voor de Dorpsstraat!

Jan Nagtegaal, consument en be-
woner van Wilnis.

Wat moet je maken van Wilnis dorp? 
Winkels of woningen?

De consument kiest! 
Toch?
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Een terugblik op vijftig jaar herin-
deling NW Utrecht

door Joop Frankenhuizen

Bovengenoemde kreet is voor het 
eerst te horen in 1958 wanneer de 
provincie Utrecht laat weten in de 
Vechtstreek een aantal piepkleine 
gemeenten samen te voegen. Tien 
jaar later is het zover en de rust 
lijkt weergekeerd. In 1972 klinkt 
de kreet opnieuw. De provincie 
wil naar gewestvorming. “Utrecht, 
provincie in gewesten” heet het 
ambitieuze plan. Alle gemeenten 
in noordwest Utrecht samen in 
één gewest. Maar dat plan blijkt 
te hoog gegrepen. Veel te hoog. In 
1975 valt  alles stil. Maar niet voor 
lang. Samenvoegen doe je stukje 
bij beetje, denken de provinciale 
bestuurders. Net als bij een leg-
puzzel. In 1989 is het volgend 
stukje aan de beurt  Het veenwei-
degebied van de rondevenen. Als 
dat achter de rug is, is de puzzel 
voltooid, denken velen. Maar dat 
blijkt een misvatting. De tijden 
zijn veranderd en de herindeling 
van de Vechtstreek in 1963 heeft 
niet het beoogde doel bereikt. De 
puzzelstukjes dienen opnieuw in 
elkaar geschoven, maar nu op een 
stevigere ondergrond. Het inmid-
dels hecht verankerde veenwei-
degebied moet de vechtstreek die 
ondergrond bieden.

Terug naar de jaren vijftig
Laten we eens teruggaan naar de 
jaren vijftig. De oorlog is afgelo-
pen, de wederopbouw in volle 
gang en overal heerst rust, orde en 
discipline. Op 1 september 1958 
ontvangen B&W van de gemeente 
Abcoude een strikt vertrouwelijke 
brief met als onderwerp “Grenswi-
jziging Vechtstreek”. De inhoud is 
duidelijk: “Het komt ons zeer gew-
enst voor om ook uw gemeente bij 
de samenvoeging van Nigtvecht, 
Vreeland en Loenen te betrekken”, 
schrijft het dagelijks bestuur van 
de provincie Utrecht. “Wij willen 
daarom met u van gedachten wis-
selen met een commissie uit ons 
college. Onze gedachten gaan 
uit naar samenvoegen van Nig-
tevecht en Vreeland met Loenen  
behoudens een correctie van de 
grens met deze gemeenten en Ab-
coude. Voorts overwegen wij het 
kasteel Loenersloot en het dorpje 
van deze naam bij Loenen te bren-
gen”. Een week later blijkt het doel 
van de provincie. Het vormen van 
grotere en meer bestuurskrachtige 
gemeenschappen aansluitend aan 
de herziene meer zuidelijk gelegen 
gemeenten. De reacties liegen er 
niet om. Loenen vindt de nieuw 
gedachte gemeente veel te uit-
gestrekt. Een kwalijke zaak. Nigt-
vecht wil bij Weesp en als dat niet 
kan dan bij Abcoude, maar liever 
niet bij Loenen. Abcoude heeft 
geen bezwaar om het stuk gebied 
tegenover het Merwedekanaal 
naar Vreeland c.q.  Loenen te 
brengen., mits de bevolking er-
mee instemt. De overgang van 
een deel van het slot Loenersloot 
naar Loenen liever niet, tenzij de 
provincie kan aantonen dat het 
slot ten onrechte is gelegen buiten 
het gerecht waartoe het ooit heeft 
behoord. “Ons inziens kan Nigte-
vecht beter bij Vreeland”, besluit 
Abcoude. 

De onderbouwing
In oktober 1958 komt het provin-
ciebestuur met een verklaring aan 
alle betrokken gemeenten in de 
Vechtstreek. “Reeds geruime tijd 
bestaat er bij ons college plannen 
tot een meer verantwoorde herin-
deling van de Vechtstreek. In 1949 
gingen Maarssen en Maarsseveen 
samen, tevens Breukelen St Piet-
ers en Breukelen Nijenrode. Zij 
vormden de inleiding. Sindsdien 
is in 1953 en 1957 het gebied van 
de gemeente Maarssen uitgebreid 
als gevolg van de grenswijziging 
met de stad Utrecht. In aansluit-
ing daarop hebben wij in mei 1958 
aan de gemeenten Breukelen, 
Kockengen, Loenen, Ruwiel en 
Loenersloot voorgesteld Ruwiel 
en Loenersloot op te heffen en 
Breukelen, Kockengen en Loenen 
opnieuw in te delen. Bij nadere 
overweging verdient het echter 
aanbeveling de hele Vechtstreek 
erbij te betrekken. Een terugblik 
maakt dit duidelijk. Maarssen is 
een levenskrachtige gemeente 
geworden. Breukelen ontwikkelt 
zich tot een beperkt streekcen-
trum met een verzorgend karakter. 
In Loenen, Vreeland en Nigte-
vecht blijft industriële ontwikkel-
ing achter. Deze gemeenten heb-
ben een landelijk karakter en dat 
behoort zo te blijven. Dus geen 
industriële vestigingen daar. Daar-
om ook herziening van de indeling 

van Vreeland en Nigtevecht en een 
deel van Abcoude. Loenen wordt 
hierbij 5000 inwoners groot. Het 
slot hoort bij Loenen vanwege de 
naam”, aldus de provincie   

Een onafhankelijk voorzitter
In december 1958 komen de be-
trokken gemeenten met elkaar 
overeen om Dr J. Noteboom, 
oud burgemeester van Voorburg, 
een gezamenlijk rapport te laten 
samenstellen waarin de voorg-
estelde grenswijzigingen worden 
belicht. In februari 1959 komt di-
ens eerste nota.  Vreeland en Nigt-
vecht hebben een eigen karakter 
dat behouden moet blijven. Tussen 
Amsterdam en Utrecht moet geen 
aaneenschakeling van fabrieken, 
kantoorgebouwen en woningen 
verrijzen.  Het middengedeelte 
van de Vechtstreek moet als wei-
degebied worden opengehouden. 
Het provinciebestuur meent dat 
het inwonertal de maatstaf is voor 
bestuurs- en draagkracht en no-
emt 5.000 inwoners. “Maar waar-
om niet 10.000 of hoger?”, stelt 
Noteboom.  Zijn nota betwijfelt de 
correctheid van het voorstel.  Denk 
bij draagkracht ook eens aan het 
verschil tussen grote en kleine 
gemeenten. De raden van de ge-
meenten Nigtevecht, (990 inwon-
ers) Vreeland (1290) , Loenersloot 
(701) en Ruwiel (750) wijzen de 
voorstellen van de provincie af. Er 
zijn onvoldoende termen aanwezig. 
Zij willen zelfstandig blijven! 

Het wetsvoorstel
Na ampel overleg in het provincie-
huis komt in mei 1960 de minister 
van Binnenlandse Zaken  (BiZa) 
op bezoek. “Liever geen herhaling 
van eerder geuite standpunten”, 
had hij vooraf laten weten. In sep-
tember al komt het wetsvoorstel. 
Aangehaald wordt artikel 160 
tweede lid van de gemeentewet. 

De eerste zin luidt: “Wij Juliana bij 
de gratie Gods koningin der Ned-
erlanden, Prinses van etc. etc. Al-
len die deze zullen zien of horen, 
Saluut! doen te weten: Alzo Wij in 
overweging genomen hebben dat 
het a) wenselijk is de gemeenteli-
jke indeling van de Vechtstreek te 
herzien en b) wijziging te brengen 
in het grensbeloop. Zo is het dat 
Wij de Raad van State gehoord, 
hebben goedgevonden en ver-
staan, gelijk Wij goedvinden en 
verstaan bij deze opheffing en in-
stelling van gemeenten….En dan 
volgen veertien pagina’s tekst die 
diep ingaan op de begrenzing van 
het gebied. Nigtevecht blijkt uit het 
voorstel gehaald en bij Vreeland te 
komen als nieuwe gemeente. 

In november 1960 vraagt Abcoude 
de betrokken inwoners schriftelijk 
hoe zij denken over het deel van 
Abcoude dat naar Loenen gaat. 
Die willen geen veranderingen. 
Ook de openbare vergadering in 
december in het Provinciehuis 
brengt geen nieuwe zienswijzen 
aan het licht. De gemeenteraden 
blijven bij het standpunt. “Het 
voorgestelde is in strijd met het 
algemene belang, het streekbe-
lang en het gemeenschappelijke 
belang.”

Het uiteindelijke advies 
In april 1961 volgt het advies van 
het provinciebestuur aan BiZa. 
“Hangende de afhandeling willen 
wij geen details bekendmaken”, 
schrijven zij de betrokken ge-
meenten. Pas een klein jaar later 
wordt de geheimzinnigheid open-
baar. Op 30 januari 1962 meldt 
BiZa: “Hierbij via een koninklijke 
boodschap het  wetsvoorstel zoals 
is ingediend bij de Tweede Kamer. 
Een maand later meldt Dr. Note-
boom: “Het voorstel van de provin-
cie is letterlijk overgenomen met 

slechts enkele technische wijzig-
ingen. De regering stelt het be-
houd van het streekeigen karakter 
voorop en corrigeert het onredelijk 
verloop van gemeentegrenzen 
rekening houdend met de wensen 
van de plaatselijke bevolking. 
Geen rekening is gehouden met 
het standpunt van de gemeenten 
dat het voorstel onnodig ingri-
jpend en ondoeltreffend is. Per 
1-1-1963 gaan de gemeenten 
Loenen en Vreeland over in een 
nieuwe gemeente Loenen. De ge-
meenten Loenersloot en Ruwiel 
worden opgeheven. Loenersloot 
gaat naar Loenen en Ruwiel naar 
Kockengen en Breukelen. 

Gewestvorming
De tweede poging van het provin-
ciebestuur om de gemeenten in 
NW Utrecht opnieuw in te delen 
onder de noemer ‘Gewestvorm-
ing’ bleek zoals eerder gezegd te 
hoog gegrepen. Een en ander was 
ingegeven door het ministerie van 
BiZa die de wet op gemeenschap-
pelijke regelingen wilde wijzigen. 
In september 1970 sturen zij een 
circulaire uit waarin de wijzigingen 
op die wet. De gemeente Abcou-
de neemt daarop het voortouw. 
Op 13 mei 1971 zijn in Abcoude 
de burgemeesters van Abcoude, 
Breukelen, ’s Graveland, Kamerik, 
Loenen, Loosdrecht, Nederhorst 
den Berg, Vinkeveen-Waverveen, 
Vleuten, De Meern, Zegveld, 
Kockengen en Nigtevecht bijeen 
om te praten over de vorming van 
het gewest NW Utrecht.  Besloten 
wordt een werkgroep op te richten. 
Na een aantal bijeenkomsten komt 
die werkgroep in januari 1972 met 
de nota ‘Vorming Gewest Groen 
Middengebied’ met Woerden als 
centrumgemeente. Die nota gaat 
naar 27 gemeenten met in totaal 
151.000 inwoners. Eind dat jaar 
publiceert de provincie Utrecht de 

nota ‘Utrecht, provincie in gewest-
en’ waarin verwerkt de nota 
‘Gewest Groen Middengebied’. 
Vinkeveen-Waverveen  voelt er wel 
voor, Wilnis is terughoudend, Mij-
drecht reageert niet.  In de zomer 
van 1975 wordt het voornemen om 
Nederland te verdelen in 26 pro-
vincies waarin 44 gewesten door 
BiZa teruggenomen.   

Nog even wachten
Januari 1989. De herindeling van 
de Vechtstreek en de vorming van 
de gemeente De Ronde Venen 
zijn een feit. Halverwege de jaren 
negentig blijkt Abcoude in moeili-
jkheden. Ook Breukelen en Loenen 
kunnen afzonderlijk de broek niet 
meer ophouden. De herindeling 
van de Vechtstreek moet worden 
overgedaan en De Ronde Venen 
moet dit keer meedoen. In 2007 
komt de provincie met nieuwe 
voorstellen. Grofweg gezegd twee 
varianten. De Ronde Venen samen 
met Abcoude en Loenen samen 
met Breukelen. Hiertegen komt 
veel oppositie met als gevolg dat 
de twee varianten door de provin-
cie in elkaar worden geschoven. 
De Ronde Venen samen met Ab-
coude, Loenen en Breukelen. Dit 
alles moet in 2010 gestalte krijgen. 
Voorlopig trekken de gemeenter-
aden van Loenen en Breukelen 
echter hun eigen plan. Wel samen 
met elkaar maar niet met die an-
deren.

De mogelijke gevolgen
Bij realisatie van die grote variant 
telt de nieuwe gemeente straks 
ca. 66.000 inwoners. Dat betekent 
een gemeenteraad van 33 leden. 
Nu tellen de vier afzonderlijke ge-
meenten 64 zetels. Te weten 23 in 
DRV, 13 in Abcoude en Loenen 
en 15 in Breukelen.  Ergo voor 31 
raadsleden is straks geen plaats 
meer. Wanneer we de grootste 

partijen nader bekijken dan zien 
we in De Ronde Venen drie plaat-
selijke partijen met samen zeven 
zetels. Het CDA volgt met zes. De 
Combinatie met vier en de VVD 
met drie. In Abcoude hebben twee 
plaatselijke partijen samen drie ze-
tels. CDA en VVD hebben er ieder 
ook drie. De PvdA twee. In Loenen 
hebben twee plaatselijke partijen 
samen vijf zetels. CDA en de PvdA 
hebben er ieder drie. Breukelen 
telt één plaatselijke partij met drie 
zetels in de raad. CDA en VVD 
hebben er ieder ook drie. 

Wie blijven er over?
Wanneer we de drie grootste 
landelijke partijen en de plaatseli-
jke partijen apart bekijken en hun 
huidig aantal zetels optellen, dan 
zien we in de vier gemeenten acht 
plaatselijke partijen met samen 18 
zetels. Het CDA met 15 zetels. De 
PvdA en de VVD met ieder elf ze-
tels. Bij gelijkblijvende verkiezing-
sresultaten en gelijkblijvend aan-
tal lokale partijen wordt het aantal 
zetels in de nieuwe raad berekend 
door het oude aantal zetels te ver-
menigvuldigen in de verhouding 
totaal oud/ totaal nieuw. Grofweg 
komt dat voor elke partij neer op 
een halvering van het huidige aan-
tal zetels (33/64). Dit alles betekent 
dat de acht lokale partijen straks 
negen zetels met elkaar moeten 
delen. Het CDA gaat van 15 naar 
8, De PvdA en VVD gaan ieder 
naar zes. Voor de overige partijen 
blijven dan nog vier zetels over. Bij 
wie vallen straks de klappen? Bij 
de landelijke - of bij de plaatseli-
jke partijen? Dat deze vraagstell-
ing vooral de plaatselijke partijen 
bezighoudt is duidelijk. Misschien 
verklaart dat wel waarom ze zo fel 
tegen de voorgestelde herindeling 
zijn. In 2010 zijn er verkiezingen. 
Dan zal blijken of bovenstaande 
rekensom klopt.

Laat ons met rust, 
het gaat toch goed?



Wilnis -  Met ingang van 1 febru-
ari heeft drogisterij De Nagtegaal in 
de Wilnisse Dorpsstraat een nieuwe 
eigenaar, Stephan Brokers. De bij 
veel Wilnissers bekende Jan en Ber-
ber Nagtegaal hebben besloten een 
punt te zetten achter hun winkelac-
tiviteiten en de komende maanden 
‘af te bouwen’. Dochter Elke zal on-
der de nieuwe eigenaar twee dagen 
per week in de drogisterij werkzaam 
blijven. Berber gaat de komen-
de twee maanden nog fulltime aan 
de slag, daarna twee dagen in een 
deeltijdbaan. Jan Nagtegaal werkt 
de komende periode de nieuwe ei-
genaar met zijn echtgenote in. Hoe-
wel deze zelf nog naar buiten treedt 
om te vertellen wat hij gaat doen, 
staat wel vast dat het assortiment 
met onder meer merkproducten op 
het gebied van cosmetica en huid-
verzorging wordt uitgebreid. Een en 

ander volgens een nieuwe winkel-
formule. Nieuw is ook dat er weer 
een postagentschap in de winkel 
komt. “Maar wel één als een mi-
ni-agentschap waar klanten post-
zegels en strippenkaarten kunnen 
kopen, hun pakjes kunnen komen 
afhalen en brieven afgeven. En wie 
een girorekening heeft kan boven-
dien pinnen om (beperkt) geld op te 
nemen. Het zijn allemaal toonbank-
activiteiten. Er komt dus geen apar-
te balie voor postzaken in de win-
kel. Het gaat eind maart, begin april 
van start. De nieuwe eigenaar heeft 
de contracten onlangs getekend,” 
legt Elke uit. Drogisterij De Nagte-
gaal had ooit een volwaardig post-
agentschap, compleet met postbus-
sen achter het winkelpand. Dat liep 
allemaal als een trein en bood veel 
voordelen voor zowel de inwoners 
als de postbushouders. Maar TNT 

Post gooide roet in het eten door-
dat er bezuinigd moest worden en 
Wilnis bovendien binnen de regio-
afstand viel. Het agentschap werd 
toen opgeheven en verplaatst naar 
wat nu het TNT Businesspunt is aan 
de Nijverheidsweg in Mijdrecht.

Negatief advies
Voordat hij ondernemer werd was 
Jan Nagtegaal werkzaam in de ge-
zondheidszorg. In die branche leer-
de hij zijn echtgenote Berber kennen 
die oorspronkelijk uit Brabant stamt. 
Jan zelf is afkomstig uit Uithoorn. 
Nadat Jan een aantal jaren bij de 
ambulancedienst van Van Wenger-
den had gewerkt wilde hij samen 
met zijn echtgenote als ondernemer 
iets voor zichzelf opzetten. Hij reali-
seerde dat in de vorm van drogiste-
rij De Nagtegaal. Die bestaat inmid-
dels twintig jaar. De winkel werd in 
1988 opgestart in het pand van de 
toenmalige tabakszaak en hengel-
sportwinkel van Both. Dat werd in 
de jaren negentig afgebroken en op 
die plaats werd in 1994 de tegen-
woordige drogisterij met het woon-
huis erboven gebouwd. Jan (51) en 
Berber (49) hebben van meet af aan 
hard gewerkt om het van de grond 
te krijgen. “Er was geen bank die 
ons wilde helpen met de financie-
ring en het MKB had zelfs een ne-
gatief advies uitgebracht over on-
ze plannen. Het was geen haalba-
re kaart hier een drogisterij neer 
te zetten, zo werd ons verteld. De 
Dorpsstraat was wat verpauperd 
en het zou niks worden”, zegt Jan. 
“Wij hebben het toen zelf gefinan-
cierd en met behulp van wat geld 
van mijn vader Anton is het nieuwe 
pand er toen gekomen. Daarom is 
de gedenksteen van mijn vader tij-
dens de nieuwbouw in de gevel ge-
metseld. Hij was van 1922 en is vorig 
jaar op 85-jarige leeftijd overleden.” 
Berber: “Dit aandenken komt mijn 
schoonvader geheel terecht toe. Hij 
heeft er samen met Jan altijd in ge-
loofd dat we er een succes van zou-
den maken. Kijk maar hoe we er nu 
voor staan. Vooral de laatste paar 
jaar zijn voor ons zeer succesvol ge-

Zorg voor iedereen

Meer informatie over de functie kun 
je vinden op www.zuwe.nl of bel 
met Loes Winkel, Alphacoördinator, 
telefoon 0348-437 000, bereikbaar 
van maandag t/m donderdag tot 
12.30 uur.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

  Alphahulpen (3 tot 12 uur per week)
Begrafenisvereniging 
‘De Laatste Eer’ komt met 
‘Gids na een overlijden’
Regio - De protestants-christelij-
ke begrafenisvereniging ‘De Laat-
ste Eer’ is in de dorpen Vinkeveen 
en Waverveen deze dagen gekomen 
met een ‘Gids na een overlijden’ 

voor al haar ruim 500 leden. Deze 
uitgave is een complete handleiding 
om zaken rondom een begrafenis te 
regelen.
Rondom een overlijden is het soms 

moeilijk om de juiste gegevens vast 
te stellen. Wie moeten worden uit-
genodigd, wat komt er op de rouw-
circulaire, welke tekst en welke lie-
deren had de overledene graag tij-
dens de afscheidsdienst onder de 
aandacht gebracht.

Ook praktische vragen zoals: is er 
een testament aanwezig of is er ie-
mand die gemachtigd is voor de 
bankzaken, blijken soms voor on-
rust te zorgen, op toch al die moei-
lijke momenten.

De vereniging heeft daarom beslo-
ten haar leden een handreiking te 
doen, met de druk van een zoge-
naamd codicil: een boekje waar-
in men informatie kan opschrijven 
die van belang is rondom een over-
lijden. Het is een verrassend mooie 
uitgave geworden, waarin men alles 
overzichtelijk kan nalezen wat men 
voor het overlijden zelf wil vastleg-
gen. De vereniging verwacht dat 
men hier in de toekomst veel ge-
bruik van zal maken.

Buren
Daar er in Vinkeveen en Waverveen 
reeds meer dan 600 jaar, in en om 

de toenmalige kerken werd begra-
ven, zijn hier al generaties lang de 
overledenen aan de aarde toever-
trouwd. De huidige begraafplaat-
sen liggen nog op de oorspronke-
lijke plaatsen. Vroeger werd in Vin-
keveen en Waverveen in de regel 
het begraven verzorgd met behulp 
van de buren. Toen echter na 1945 
steeds meer bewoners buiten deze 
dorpen hun werk vonden, viel het 
niet mee om steeds voldoende dra-
gers te vinden.
In 1949 heeft men toen het initiatief 
genomen om ‘De Laatste Eer’ op te 
richten. Het doel van de begrafenis-
vereniging ‘De Laatste Eer’, die dus 
reeds bijna 60 jaar bestaat, is om in 
overeenstemming met de christelij-
ke levensovertuiging de laatste eer 
te bewijzen aan overledenen.

De taken van de vereniging worden 
voor zover mogelijk door vrijwilligers 
uitgevoerd. De coördinatie wordt 
voor de vereniging verzorgd door 
een professionele uitvaartleider.

Indien de leden van de vereniging 
‘De Laatste Eer’ een extra boek wil-
len ontvangen, kan men contact op-
nemen met een van de bestuursle-
den.

De prijs is dan 10 euro per boek. 
Ook met verdere vragen of aan-
vraag voor lidmaatschap kunt u te-
recht bij de bestuursleden: G.A. van 
der Wilt, tel. 0297-214289, voorzitter; 
G. Samson, tel. 0297-264482, pen-
ningmeester; G. van Selm, tel. 0297-
261916, administrateur; N. Ouds-
hoorn, tel. 0297-261626; E. Grave-
land, tel. 0297-263722; H. Oussoren, 
tel. 0297-263955.

Carnaval op de 
Veenzijdeschool
De Ronde Venen - Dinsdag 5 fe-
bruari was het groot feest op de 
Veenzijdeschool. 
De school was mooi versierd en de 
kinderen kwamen allemaal prachtig 
verkleed op school.
Alle groepen kwamen op het po-

dium voor hun carnavalsact en na-
tuurlijk ging iedereen nog even in 
polonaise door de gang. Daarna 
werden er met behulp van ouders 
spelletjes gedaan, waar de kinderen 
zichtbaar van genoten. Zoals ieder 
jaar was het weer een groot feest.

’t Anker en Direct 
Wonen in verf

De Ronde Venen -Direct Wonen 
heeft ter gelegenheid van de ope-
ning van het nieuwe hoofdkantoor 
in Den Haag een goede doelenpro-
ject bedacht. Alle vestigingen ge-
ven met een kunstwerk vorm aan de 
opdracht. De vestiging in Mijdrecht 
heeft Inloophuis ‘t Anker  gekozen. 

De teken- en schildergroep van ’t 
Anker heeft hiervoor een bijzonder 
schilderij gemaakt.
De kunstwerken worden tentoon-
gesteld in het nieuwe hoofdkan-
toor. In maart worden er drie goede 
doelen uitgekozen en die krijgen elk 
een prijs.

Drogisterij De Nagtegaal krijgt nieuwe eigenaar en postagentschap

Na twintig jaar hard werken stopt 
Jan Nagtegaal ermee

weest dankzij onze vele klanten.”

Nieuwe uitdaging
Jan vindt dat het welletjes is ge-
weest. Hij is samen met zijn echt-
genote aan een nieuwe uitdaging 
toe, zoals hij dat zelf verwoordt. 
Jan: “We hebben meer dan twin-
tig jaar lang zes dagen tien uur per 
dag hard gewerkt. Daarbij komen 
dan als ondernemer ook nog aller-
lei andere facetten om de hoek kij-
ken, zoals het probleem om vakkun-
dig personeel in de zaak te krijgen. 
Gelukkig hebben onze dochters ons 
later, toen ze wat ouder werden, 
goed geholpen. Elke startte samen 
met haar zusje Eneke een nagelstu-
dio en schoonheidssalon achter in 
de zaak; Lonneke werkte meer ach-
ter de schermen. Eneke zit nu op de 
politieacademie en Lonneke werkt 
in de verpleging. Hoewel de zaak nu 
is overgenomen blijven we er wel 
boven wonen, althans voorlopig. Er 
is een koopoptie voor twee jaar. En 
dan zien we wel verder.”
Jan bruist nog van energie. Hij wil 
weer aan de slag, maar niet in het 
winkelgebeuren of de gezondheids-
zorg. Iets nieuws staat hem voor 
ogen, al weet hij nog niet precies 
wat. Ook wil hij zich niet meteen 
voor zes dagen vastleggen. “Er ko-
men nu momenten om leuke dingen 
te doen; ook dat moet kunnen. Zo-
als in mei dit jaar een keer met va-
kantie gaan. Dat is maar zelden ge-
beurd de afgelopen jaren. En een 
keer samen gezellig winkelen. Dat 
zal voor het eerst zijn,” glundert Jan 
die daarbij instemming krijgt van 
Berber.

Vraagtekens
Jan kan zich opwinden over berich-
ten in de media als zou het winkel-
bestand in de Dorpsstraat ten do-
de opgeschreven zijn. Hij vindt dat 
grote onzin en ziet eerder een ge-
zonde toekomst voor de straat weg-
gelegd. Hij baseert dat op nieuwe 
winkels en ondernemers die er bij 
komen in de Dorpsstraat. “Afgelo-
pen twee jaar waren de beste ja-
ren voor in elk geval onze winkel. En 
ook nu nog zien we een opgaande 
lijn in klanten”,ß steekt Jan van wal. 
“Ik zet vraagtekens bij al die verha-
len in de krant. Er is bij mijn weten 
slechts één ondernemer die straks 
naar een eventueel nieuw te bou-
wen winkelcentrum wil gaan. Daar 
mag je het totale winkelbestand van 
de Dorpsstraat toch niet aan opof-
feren. Mensen willen persoonlijke 
aandacht, service en gezelligheid 
ervaren bij het winkelen. Ze wensen 
herkend en gekend worden. Dat 
vinden ze hier. Een eenheidsworst 
willen ze niet. De meeste klanten in 
onze winkel zien er het nut van zo’n 
winkelcentrum niet in. Als wordt ge-
zegd dat het idee uitgaat van de on-
dernemers in het dorp vraag ik mij 
af waar ze dat vandaan halen. Wij 
zien hier geen neergaande- maar 
eerder een opgaande lijn in de mid-
denstand. Er komen winkels bij, zo-
als een opticien en in het vroegere 
pand van Van Eijk zetelt straks een 
kledingbedrijf met 200 vierkante 
meter verkoopruimte. 

Nieuwe ondernemers
In twee leegstaande panden gaat 
een nieuwe ondernemer van start, 

ook al weten we nog niet in welke 
branche. Verder ligt er een ontwik-
kelingsplan klaar voor de voorma-
lige snackbar. Die wordt afgebro-
ken waarna de ondernemers er vijf 
woningen en twee winkels (als het 
even kan graag in authentieke stijl. 
red.) willen neerzetten.
Alleen de gemeente komt maar niet 
af met haar beslissing. Op die ma-
nier vecht je als ondernemer na-
tuurlijk tegen de bierkaai. Voor mij 
is dat winkelcentrum, als het er ooit 
komt, een doodgeboren kindje. On-
dernemers worden op gigakosten 
gejaagd. Als we het zien in het licht 
van de herindeling die eraan komt, 
is er naar mijn mening geen geld 
meer voor al die uitgedachte pro-
jecten om ergens nieuwe winkel-
centra te bouwen. In Abcoude moet 
de volledige riolering worden ver-
vangen. Enig idee wat ons dat kost? 
Men moet eens ophouden onrust 
te zaaien als het gaat om het win-
kelbestand hier. Bewoners moeten 
zelf de keuze hebben waar ze willen 
winkelen. Dat bepalen wij niet, noch 
de gemeente. De inwoners van Wil-
nis bepalen zelf wat er aan win-
kels overblijft in het dorp. Maar dan 
moeten ze dat ook wel tonen door 
de winkels regelmatig te bezoe-
ken. Anders kan het niet. En wij zul-
len hen daarvoor erg dankbaar zijn. 
Twintig jaar geleden zag niemand 
het zitten met ons. En hoe is de situ-
atie vandaag de dag? Het gaat bo-
ven verwachting. Als het niet zou 
lopen krijgen we er toch ook geen 
nieuwe winkels bij? Het kan dus 
wél! Maar het hangt wel van de in-
woners af. Als die ons blijven bezoe-
ken krijgen we een prachtstraat! Ik 
ben van mening dat de Dorpsstraat 
in Wilnis een prima toekomstper-

spectief biedt. ‘Samen met de inwo-
ners’ zoals dat zo hoog bij de ge-
meente in het vaandel staat, krijgt 
dan echt gestalte. Wij hopen dat 
ook nog mee te mogen maken”. Al-
dus Jan die samen met zijn echtge-
note langs deze weg al hun trouwe 
klanten wil bedanken voor de klan-
dizie de afgelopen jaren en het in 
hen gesteld vertrouwen. 
Dit buiten het feit om dat drogisterij 
De Nagtegaal zich volwaardig on-
der die naam blijft profileren in de 
Wilnisse Dorpsstraat met voorlopig 
toch nog de vertrouwde gezichten 
in de winkel. “We zijn weliswaar uit 
zaken, maar blijven nog wel (even) 
in beeld”, geeft Jan tot slot aan.

Wilnis - Hierbij nodigt Passage, 
christelijk-maatschappelijke vrou-
wenbeweging u uit voor haar bij-
eenkomst over “Ernst en humor 
in de trouwzaal” op woensdag-
avond 20 februari. De avond begint 
om 20.00 uur en vindt plaats in De 
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. 
Spreekster deze avond is: mevrouw 
D. Zimmer-Koopsen uit Ermelo. 
Vaak wordt gedacht, dat een huwe-
lijksvoltrekking op het gemeente-
huis een saaie en langdradige aan-
gelegenheid is. Mevrouw Zimmer, 
jarenlang ambtenaar van de Burger-
lijke Stand, komt ons het tegendeel 
bewijzen. Dit alles brengt zij op een 
speciale manier: humoristisch, soms 
ernstig en met zang en gitaarspel. 
Het bestuur verwelkomt gasten van 
harte met een gratis kopje koffie.

Bijeenkomst 
Passage
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Regio wedstrijden 
schaatsen

Regio - Afgelopen weekeinde heb-
ben langebaan schaatsers Tim Bal-
vers en  Sietse Spaargaren van 
Team NINO  de regioselectiewed-
strijd voor het NK Sprint voor neo-
senioren in Alkmaar en Den Haag 
gereden.  

Op zaterdag en op zondag moest 
een 500m en 1000m worden ge-
schaatst. Beide schaatsers zijn in 
goede vorm. Balvers reed vorige 
week tijdens een trainingswedstrijd 
in Thialf Heerenveen nog een snel-
le 1500m en scherpte zijn persoon-

lijk record aan naar 1.54.84sec.   De 
resultaten van het sprintweekeinde 
waren redelijk; Balvers eindigde in 
het zeer sterke deelnemersveld op 
de 8e plaats. Na een matige eerste 
dag stond hij op een 11e plaats in 
het tussenklassement (500meter in 
38,73 en 1000m in 1.17.14) Op de 
tweede dag liep het beter en  liet hij 
de chronometers stoppen na 38.53 
en 1.16. 88.  

Sietse Spaargaren behaalde de 11e 
plaats in het eindklassement. Hij 
reed goede 500meters in 38,40 en 

38,35  maar de 1000m (1.18.90 en de 
1000m in 1.18.13) waren wat minder 
omdat hij vorige week ziek was ge-
weest. 

Met deze plaatsen in het eindklas-
sement betekent het dat Tim waar-
schijnlijk doorgeplaatst is naar de 
landelijke selectiewedstrijd die aan-
staande zaterdag in Breda plaats 

Peter Maijenburg is in 
tweede helft goed op dreef
De Kwakel – Afgelopen week stond 
de 19e ronde van  de biljartcompeti-
tie van de Veen en Rijnstreek op het 
programma. Het team van Frans van 
Doorn speelde een thuiswedstrijd 
tegen De Manege uit Oude Wete-
ring. Met een goed resultaat kon het 
team van Frans de tweede plaats 
overnemen van een ander team van 
biljartvereniging ’t Fort, namelijk het 
team van Tom Pouw. Dit team was 
vrij deze week. Frans zelf had een 
moeilijke avond dit keer. Niet geheel 
fit aan de wedstrijd begonnen liep 
Frans lang achter de feiten aan. Hij 
kwam nog wel tot 49 caramboles, 
maar gerekend over 49 beurten is dit 
ver onder de maat voor Frans. Twee-
de speler Peter Maijenburg echter is 
bezig aan een opmars. In de tweede 
helft heeft deze speler nog maar één 
wedstrijd verloren. Ook zijn gemid-
delde in de tweede helft stijgt met 
stip. Peter krijgt dan ook les van een 
oud Nederlands Kampioen in het li-
bre, Gerard van Klinkert. Het gaat 
stapsgewijs, maar de vooruitgang 
is er wel degelijk. Zijn tegenstan-
der had geen schijn van kans deze 
avond. Zo kon Peter weer eens twee 
punten bijschrijven aan zijn punten-
totaal. Ton Onderwater en Maus de 
Vries konden het niet redden tegen 
hun tegenstanders, en zodoende 
verloor het team met 2-7. Deze uit-
slag hield in dat ze niet de tweede 
plaats overnamen.
Het team van Gerard Plasmeijer is 
na de verhogingen van de 1e helft 
nog maar weinig tot een goed re-
sultaat gekomen. De verhogingen 
doen de verschillende spelers de 
das om. Alleen Gerard zelf wist zijn 
partij in winst om te zetten. Jolan-
da verloor kansloos deze avond, en 
krijgt de hete adem van Jos Spring 
in ’t Veld in haar nek in de stand om 
de Spelt Bokaal. Deze bokaal wordt 
uitgereikt aan de best presterende 
biljarter of biljartster over het hele 
seizoen.
Robert van Doorn en Leon Loos 
konden geen vuist maken dit keer, 
en verloren dan ook hun partij. Maar 
Leon komt eraan, en dat beloofd wat 
voor de toekomst.
In de C4 liet het team van Aad van 
der Laan weer eens een klinkende 
overwinning noteren. Aad zelf no-
teerde een partij van 2.00 gemid-
deld, wat de winst voor hem ople-
verde. Aad van Kessel kon maar kort 
aan het biljart staan deze avond. Hij 
stond erbij en keek ernaar. Slechts 
22 caramboles uit 22 beurten en 
een warme hand van de tegenstan-
der.
Dit kwam hard aan voor het team. 
Maar uit tegenslag wordt vaak weer 
goede moed geput.Arjan Vlasman, 
met een gemiddelde van 1.88 en 
Kees van der Meer stonden hun 
mannetje aan de tafel. Allebei speel-
den zij voor de overwinning en kon 
het team toch met het extra punt en 
de 6 wedstrijdpunten terug naar De 
Kwakel. 7-2 
Het team van Ton Karlas speelde 
een uitwedstrijd in de voetbalkanti-
ne van ROAC uit Rijpwetering. Een 
accommodatie met prima biljarts, en 
dat gaf zijn vruchten af aan Ton en 
zijn mannen. Ton zelf won gedeci-
deerd in 30 beurten van zijn tegen-
stander. Ook Huib Bakker deed het 
goed deze avond. Met een mooie 
serie van 14 tussendoor bleef hij 
ook aan de goede kant van de sco-
re. Jan Schockman speelde één van 
zijn betere partijen dit seizoen, maar 
kon niet voorkomen dat zijn tegen-
stander eerder uit was dan hijzelf.
Toch een prima overwinning voor dit 
team. 
In de hoogste klasse van het libre, 

de C1 komt het team van Kees de 
Bruyn uit. Het team dat door uiteen-
lopende oorzaken dit jaar uit elkaar 
is gevallen probeert toch iedere 
week een goed resultaat te behalen. 
Kees loopt zelf daarin altijd voorop. 
Ook deze week weer, al kwam Kees 
er wel één tekort aan het einde van 
de rit, en dat doet altijd pijn.
Rik van Zanten mocht weer eens 
proberen om de punten mee terug 
te nemen naar De Kwakel. Hij speel-
de niet slecht, maar bij de Plas uit 
Langeraar daar lopen een paar pri-
ma biljarters in het rond. Daar viel 
niet van te winnen deze week. Ge-
lukkig dacht invaller Bart de Bruyn 
daar anders over. Bart is een spe-
ler die in alle soorten van het bil-
jarten mee kan draaien. Van origi-
ne een driebanden, maar in het li-
bre speelt Bart ook een aardig potje 
mee. Met een voor zijn doen prima 
gemiddelde van bijna 5.00 wist Bart 
zelfs drie punten te scoren voor het 
team. Chappeau!

B1
In het driebanden, de B1 klasse, 
verging het Bart wat minder deze 
week. Hij dacht er eindelijk boven-
op te zijn, maar kreeg toch weer een 
terugslag. Slechts 30 caramboles in 
47 beurten is een slechte prestatie 
voor Bart. Uithuilen en opnieuw be-
ginnen. Martien Plasmeijer liet na 
een slechte reeks, eindelijk weer 
eens een goed resultaat noteren. 
Al had Martien daar wel 62 beurten 
voor nodig. Maar goed, ook slech-
te partijen moet je als biljarter toch 
kunnen winnen. Plat Voorn kreeg 
ongeveer hetzelfde aantal beurten, 
maar moest toch de hand aan de 
tegenstander geven. Het is de vraag 
of deze tegenstander al zijn vingers 
nog terug heeft gehad. Bij mentalist 

Plat weet je het maar nooit.
Het team van John van Dam had 
een offday deze week. Bovenin de 
stand meedraaiend en spelend 
voor het kampioenschap konden 
ze dit slechte resultaat niet gebrui-
ken. John zelf speelde ver onder de 
maat. 
Het zal waarschijnlijk het libre wel 
geweest zijn waaraan John zich de 
afgelopen zaterdagen aan heeft ge-
waagd, wat hem overigens wel goed 
af ging. 30 caramboles in 47 beurten 
hield in dat John bijna onder de voor 
hem zo heilige 0.900 grens dook van 
het jaargemiddelde. 

Een aantal goede resultaten kan 
daarin weer verandering brengen. 
Jos Spring in ’t Veld speelde een 
perfecte partij. Het leverde hem 
twee punten en een tweede plaats 
in de tussenstand van de Spelt Bo-
kaal tot nu toe op. Er zal terdege re-
kening met hem moeten worden ge-
houden. Do van Doorn kwam er niet 
aan te pas dit keer. Nog wel een ge-

middelde van boven de 0.750 maar 
niet goed genoeg voor de punten. 
Zo kon dit team maar twee punten 
bijschrijven aan het totaal, wat hen 
deed zakken in de tussenstand. Er 
zal dus een schepje bovenop moe-
ten worden gedaan. 
Jan van Doorn en zijn kornuiten 
doet ook nog steeds mee om de prij-
zen. Maar dan moet er wel gewon-
nen blijven worden. Jan had goede 
hoop, maar dit was niet voldoende 
om zijn partij winnend af te sluiten. 
Hij kwam er slechts 2 tekort. Theo 
Bartels haalde voor zijn team de zo 
graag geziene punten. In 51 beurten 
behaalde Theo zijn 35 caramboles, 
en daar kon tegenstander Ramon 
van Soest niet tegenop. Hij kwam er 
dusdanig veel tekort dat Theo zelfs 
het extra punt binnen haalde.

Invaller Wery Koeleman mocht pro-
beren dit goede voorbeeld te vol-
gen. Hij speelde voor Hans van Eijk 
die een invitatie had om naar Kenia 
te komen, om de mensen daar als 
tijdverdrijf het biljarten bij te bren-
gen. 
Hans had namelijk goede ervarin-
gen hiermee met het oprichten van 
zijn biljartclubje uit De Hoef. Hope-
lijk komt hij heelhuids terug na al 
die calamiteiten daar in het land. 
Wery liet zien het niveau van de B1 
nog niet helemaal aan te kunnen. 
Hij kwam 3 caramboles tekort voor 
de overwinning.

B2
Met zijn eigen team komt Wery 
Koeleman uit in de B2 klasse. De 
klasse die onder de B1 zit. Hierin 
liet Wery geen twijfel bestaan over 
wie de partij zou gaan winnen. Zijn 
tegenstander haalde slechts 15 ca-
ramboles. Nou is het altijd moeilijk 

biljarten tegen Wery. Je moet van 
goeden huize komen om hem te 
verslaan.

Met Alex van der Hulst ging het de 
laatste tijd wat beter. Hij wist re-
gelmatig aan de goede kant van 
de score te blijven. Al kreeg hij van 
zijn tegenstanders altijd wel genoeg 
beurten. Ook deze week kreeg Alex 
genoeg beurten van zijn tegenstan-
der. 
Maar liefst 74 in getal. Als je dan zo-
veel beurten krijgt, en je komt dan 
aan het einde van de rit “slechts” 1 
carambole tekort, dan komt dat als 
een mokerslag aan. 
Voorlopig horen we niet zoveel van 
Alex. Kees Smit liet zien dat hij het 
spelletje steeds beter begint te be-
grijpen. 22 uit 38 is een prestatie 
die er zijn mag. Als hij zo door gaat 
dan bestaat zelfs de kans dat Kees 
tweede speler wordt van het team, 
en Alex voorbij gaat.
Dit zal Alex hoogstwaarschijnlijk 
niet laten gebeuren.

Eerste team komt sterk 
voor de dag in Groningen
Uithoorn - Voor de kanopolo-afde-
ling van Michiel de Ruyter ligt een 
mooie toekomst in het verschiet. De 
nieuwste lichting jeugd is volop in 
ontwikkeling, het tweede team kan 
meekomen in de eerste klasse en 
het eerste team zit eraan te komen. 

Anderhalf jaar geleden is er gekozen 
voor een nieuwe weg. Sindsdien zit 
er een stijgende lijn in de prestaties 
én het spel van het eerste team. 

Gedurende de winter is er goed 
doorgetraind in het krachthonk en 
in het zwembad in Vinkeveen. Dit 
wierp zijn vruchten af in Groningen. 
Daar werd het afgelopen weekend 
het NK 4x4 gespeeld. In de eerste 
klasse eindigde het tweede team 
op de tweede plaats. Dat verloor in 
een spannende finale met 8-10. Het 
eerste team eindigde in de hoofd-
klasse op de laatste plaats. Gezien 
de sterke bezetting is dat allerminst 
een schande. 

Op zaterdag was het hoogtepunt 
misschien wel de wedstrijd tegen 
Keistad. Dit ervaren team uit Amers-
foort is al jaren een stabiele subtop-
per in de hoofdklasse. In een open 
wedstrijd werd er uiteindelijk met 7-

11 verloren. Op zondagmorgen gaf 
het team niets cadeau tegen de hui-
dige nummer twee van Nederland. 
Helaas werd er toch verloren met 4-
5 verloren. 
De laatste twee wedstrijden van 
zondag werden beiden tegen het 
Belgische TNT gespeeld. Deze gin-
gen wederom zeer gelijk op. Vooral 
de eerste wedstrijd (dit met 8-9 ver-
loren ging) had gewonnen moeten 
worden. 

Dat er in het hele weekend niet 
werd gewonnen zorgde bij de spe-
lers onterecht voor treurige gezich-
ten. Sinds de nieuwe trainers aan 
het roer staan is er duidelijk pro-
gressie geboekt. Vorig jaar maart 
speelde het eerste team, zij het in 
een iets andere samenstelling, voor 
het laatst een volledig hoofdklasse 
toernooi. Toen werden er nog enke-
le wedstrijden kansloos (1-10) ver-
loren. 

De nationale competitie is nog ver 
weg. Pas in juni wordt er weer ge-
speeld. Er is dus voldoende tijd om 
nóg beter te worden. Hopelijk is de 
voorlopige doelstelling, handhaving 
op het hoogste niveau, dan haal-
baar. 

De weidevogels komen er 
weer aan!
Regio - Het voorjaar nadert en het 
begin al te kriebelen bij de vele wei-
devogelvrijwilligers. Binnenkort zul-
len de weidevogels terugkeren uit 
warmere oorden om in Nederland te 
broeden. Zal ook dit jaar het eerste 
kievitsei van Nederland, het symbool 
voor het ontluikende voorjaar en het 
begin van een nieuw broedseizoen, 
worden gevonden door Utrecht-
se vrijwilligers? Landschap Erfgoed 
Utrecht zet zich in ieder geval ook 
dit jaar weer samen met boeren 
en vrijwilligers in om het de kievit, 
grutto, scholekster, wulp en tureluur 
makkelijker te maken hun eieren uit 
te broeden en hun jongen groot te 
brengen. De meeste weidevogel-
soorten hebben het tegenwoordig 
erg moeilijk. De vogels zijn afhan-
kelijk van weilanden en akkers die 
intensief bewerkt worden. Het broe-
den en groot brengen van de jongen 
duurt ongeveer acht tot negen we-
ken. In die periode kan er van alles 
mis gaan. Nesten worden bijvoor-
beeld ondergeploegd, of de jongen 

worden opgepeuzeld door roofdie-
ren. Gelukkig zijn er veel boeren, 
loonwerkers en vrijwilligers die zich 
het lot van de weidevogels aan-
trekken. Nesten worden tijdig op-
gespoord en indien nodig voorzien 
van een markering. Tijdens land-
bouwwerkzaamheden worden de-
ze nesten vervolgens ontzien. Hier-

door stijgt het percentage uitgeko-
men nesten aanzienlijk. Ook komt 

er steeds meer aandacht de overle-
vingskansen van de jongen te ver-
groten als ze eenmaal uit het ei zijn 
gekropen. Door sommige percelen 
later te maaien wordt een mozaïek 
gecreëerd van korter en langer gras. 

In het langere gras kunnen de wei-
devogelkuikens voedsel vinden en 
zich verschuilen voor roofdieren.

Beschermen
In 2007 zijn er weer 7000 nesten be-
schermd Voor de weidevogels was 
2007 een moeilijk jaar. Dat had voor-
al te maken met het weer. De droge 

periode in april zorgde ervoor dat de 
weidevogels moeilijk voedsel kon-

den vinden in de harde grond. Door 
het weer kwam de grasgroei snel op 
gang, waardoor de boeren al vroeg 
maaiden. Het maaien vond plaats 
in een periode dat de kuikens nog 
maar net of nog net niet uit het ei 
waren. 
Toch zijn er ook in 2007 veel nesten 
opgespoord en beschermd. Van de 
gevonden nesten is ongeveer drie-
kwart uitgekomen, wat vergelijkbaar 
is met andere jaren.

Nieuwe vrijwilligers
Wilt u ook helpen om in 2008 weer 
duizenden weidevogelnesten te be-
schermen? Meldt u dan nu aan bij 
een van de 17 vrijwillige weidevo-
gelgroepen in Utrecht. Op de web-
site van Landschap Erfgoed Utrecht 
staat meer informatie. Kijkt u eens 
op www.landschaperfgoedutrecht.
nl. Onder het kopje vrijwilligers vindt 
u een overzicht van alle weidevogel-
beschermingsgroepen in de provin-
cie Utrecht. 

Neem contact op met een plaatselij-
ke weidevogel beschermingsgroep 
om u aan te melden. Voor het ge-
bied van de Utrechtse Venen is dat 
de coördinator vrijwilligers van de 
Agrarische Natuur Vereniging Gerrit 
Hiemstra, tel.  0297 285 285. 

Natuurlijk kunt u ook contact op-
nemen met Landschap Erfgoed 
Utrecht, tel: 030 220 55 34 of via 
info@landschaperfgoedutrecht.nl. 
Voor nieuwe vrijwilligers wordt een 
cursus georganiseerd op 10 maart 
a.s. 
Daarnaast krijgen zij begeleiding 
in het veld van ervaren vrijwilli-
gers om het zoeken weidevogel-
nesten goed onder de knie te krij-
gen. 030 220 55 34, fax 030 220 55 
44, email h.hinrichs@landschaperf-
goedutrecht.nl of e.kenbeek@land-
schaperfgoedutrecht.nl.

vindt. Het aankomend weekeinde 
wordt druk want na de landelijke 
sprint selectiewedstrijd op zaterdag 
mogen beide heren zondag op het 
NK Supersprint starten.  
Dan moet 2 maal een 100m en 2 
maal een 300m geschaatst worden. 
Deze wedstrijd vindt plaats op de 
ijsbaan in Breda en vangt aan om 
15.00 uur. De toegang is gratis 
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Argon F 3 doet het prima 
in de derde klasse
Mijdrecht - Elk seizoen na de win-
terstop start sv Argon met een 3e 
selectieteam bij de F-pupillen.
Dit team, de F3, wordt gevormd door 
talentjes die voortkomen uit de in-
terne Uefacup en championsleague 
competities. Zo kunnen de spelers 
alvast wennen aan twee keer per 
week trainen en het spelen van uit-

wedstrijden. Deze F3 zal de basis 
vormen voor de F1 en F2 van het ko-
mende seizoen. Het team werd door 
de knvb ingedeeld in de 5e klasse, 
maar na één wedstrijd bleek dit echt 
te laag te zijn, gezien de uitlag van 
24-0.
De poging om ingedeeld te worden 
in de 3e klasse werd gelukkig inge-

willigd. Ook in deze klasse zijn de 
mannen goed van start gegaan, de 
eerste wedstrijd werd met 6-1 ge-
wonnen van Viod F1 en afgelopen 
zaterdag moest Altius F2 er aan ge-
loven, eindstand 10-1.

Jongens van de F3, veel plezier en 
maak er een leuke tijd van.

Langverwachte winst 
Atlantis 1
De Ronde Venen - Op zaterdag 9 
februari stond voor het door Fortis 
gesponsorde Atlantis 1 een zeer be-
langrijke wedstrijd op het spel. In 
thuishal de Phoenix moest van ES-
DO 1 gewonnen worden om een 
goede kans te houden op hand-
having in de 3e klasse. De uitwed-
strijd tegen ESDO werd slechts 
met één punt verschil verloren. De 
Mijdrechtse ploeg was er op ge-
brand om dit maal de punten in ei-
gen huis te houden. Door vanaf de 
eerste minuut tot en met het laat-
ste fluitsignaal 100% strijd te leve-
ren trokken de Mijdrechtenaren aan 
het langste eind. Een langverwach-
te, zeer verdiende overwinning. 
De steun van het publiek en de spe-
ciale spandoekenwedstrijd die ge-
organiseerd was door de selectie 
van Atlantis, zorgde ervoor dat de 
thuisploeg nog sterker gemotiveerd 
was om deze week twee punten in 
de wacht te slepen. Een groot aantal 
jeugdteams heeft de afgelopen da-
gen hard gewerkt om mooie span-
doeken te maken, die tijdens de 
wedstrijden van Atlantis 1 en 2 voor 
extra aanmoediging zorgden. Na af-
loop van de wedstrijd was de kan-
tine van Atlantis geopend voor een 
hapje en een drankje en werd de 
winnaar van de spandoekenwed-
strijd bekend gemaakt. Het span-
doek van de D2 kwam als winnaar 
uit de bus en zij winnen een training 

die verzorgd wordt door hoofdtrai-
ner Paul Plaatsman en de leden van 
de selectie.
Eerste aanval
Atlantis startte de wedstrijd met in 
de eerste aanval: Chantal Poolman,  
Eline Laaper, Mark Goverse en Jac-
co van Koeverden Brouwer. Het ver-
dedigingsvak werd gevormd door: 
Lisanne van Doornik, Kim Stolk, Jel-
mer Steen en Arjen Markus, die de 
afwezige Pim de Munter verving. In 
een overvolle sporthal begon At-
lantis enigszins gespannen aan de 
wedstrijd. Beide ploegen wisten de 
eerste acht minuten van de wed-
strijd de korf niet te vinden. Uitein-
delijke opende Jacco van Koeverden 
Brouwer de score met een keurig 
afgemaakte vrije bal. Door scherp-
te en concentratie wist de verdedi-
ging het aanvalsspel van ESDO te 
ontregelen, zodat het aanvalsvak de 
mogelijkheid kreeg om veel aanval-
len op te zetten. Door een goede re-
boundactie van Mark Goverse kreeg 
hij een strafworp mee, die Jacco van 
Koeverden Brouwer wist te verzil-
veren. De daaropvolgende aanval-
len van Atlantis werden gekenmerkt 
door gehaast spel, waardoor niet al-
tijd de juiste kansen genomen wer-
den. Echter het harde werken van 
de thuisploeg zorgde voor een veel-
belovende 6-3 voorsprong met rust.
 De tweede helft wist Atlantis beter 
de rust te bewaren door een goed 

communicerende verdediging en 
betere kansen uit te spelen in de 
aanval. Hierdoor werd een voor-
sprong van 9-4 gecreëerd door on-
der andere een mooi afstandschot 
van Lisanne van Doornik. Nu was 
het zaak om de concentratie vast te 
houden en de voorsprong niet meer 
uit handen te geven .De ploeg uit 
Kockengen gaf zich echter niet ge-
wonnen en door twee snelle doel-
punten wisten ze de achterstand 
wat in te lopen. Coach Paul Plaats-
man bracht Masha Hoogeboom in 
de ploeg voor extra aanvalskracht. 
Gelukkig wist het aanvalsvak van Li-
sanne van Doornik via een slimme 
actie van Jelmer Steen een straf-
worp mee te krijgen, die hij zelf ver-
zilverde. Atlantis bewees in het laat-
ste deel van deze spannende wed-
strijd dat zij de betere ploeg zijn, 
door de voorsprong van drie punten 
niet meer uit handen te geven. Met 
een uitslag van 11-8 voldoet Atlan-
tis aan de belangrijke taak om deze 
eerste twee zeer belangrijke punten 
in de zaalcompetitie te halen!

De Mijdrechtse ploeg kan de vol-
gende wedstrijden met meer zelf-
vertrouwen tegemoet zien. Volgen-
de week, in de uitwedstrijd tegen 
Korbis uit Waddinxveen, kan Atlan-
tis laten zien dat het in de afgelopen 
tijd gegroeid is en dat om kan zet-
ten in winst. 

Atlantis 1 wint terecht van ESDO.

Zonnige opening van Troje’s  
Rabobank competitie 2008
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag is paardensport vereniging Tro-
je gestart met de eerste wedstrijd 
van de  Rabobank competitie 2008. 
Tijdens deze wedstrijd werd het the-
ma carnaval gebruikt om verkleed 
te paard of pony in de ring te ver-
schijnen. Uiteraard hebben de Tro-
je leden daar weer heel veel werk 
van gemaakt want de mooiste cre-
aties kwamen aan de jury voor-
bij. Weer een moeilijke taak voor 
de jury om uit deze fanatiek uitge-
doste deelnemers,winnaars te be-
palen. Uiteindelijk gaf de jury de 
eerste prijs aan Jade Degenkamp 
en haar pony Magic , zij verscheen  
gekleed in nonnenpak en voor de-
ze gelegenheid had Jade haar pony 
helemaal vol gesminkt met kruisjes 
en zwart witte lintjes. Tweede werd 
Bowien Haveman zij was omgeto-
verd tot een prachtige fee en uiter-
aard had Bowien  haar pony sjap-
pie ook helemaal in stijl versierd met 
een heleboel sterretjes. Derde werd 
Chelsea Quast zij kwam samen met 
haar paard Ibine als serveerster in 
de ring. 

Uitslag
Maar ook niet onbelangrijk natuur-
lijk de uitslag van deze wedstrijd. De 
eerst punten zijn weer gezet voor de 
competitie van 2008 . Eerste werd 
Nathasja Meijer zij reed samen met 
haar pony Hasse een mooie L1 proef 
van 188 punten 

Tweede werd Bowien Haveman met 
haar pony Sjappie, zij reden een A/
B  B proef van 181 punten en Derde 
werd  Michelle Polmantuin met haar 
pony Pivo. 

Ook zij reden een A/B  L1 proef en 
behaalde daarmee 180 punten.  Tro-
je heeft natuurlijk alweer de vol-
gende organisatie op stapel staan. 
24 februari kunnen de leden en ook 
niet leden zich opgeven voor de bar-
rebostocht van ongeveer 20 km. 

Deze tocht is uitermate geschikt 
voor menners en  ruiters . Maar ook 
fietsers en wandelaars met of zon-
der paard of hond kunnen tijdens 
deze opdrachten tocht heerlijk ge-
nieten van de mooie natuur van de 

zeebodem trail in Zeewolde . Na-
tuurlijk staat onze eigen Troje pick-
nick meester weer ergens in de rou-
te opgesteld om iedereen te voor-
zien van warme en koude hapjes. 

Mooi
6 april word Troje’s bekende 11 dor-
pentocht gereden. 

De start is in Vreeland en de route 
brengt ons langs de mooie oevers 
van de vecht en is ongeveer 25 km. 

Ook deze rit willen wij niemand ont-
nemen dus iedereen kan meerijden. 
Leden,niet- leden, ruiters koetsiers,
fietsers,skaters enz. Ook hier staat 
tijdens de rit de naar meer smakend 
lunch opgesteld. 

Belangstellende kunnen zich opge-
ven bij ons secretariaat Thea haak 
0297-265821of 0653585722 of ac@
paardensportverenigingtroje.nl. en 
omdat de nieuwe troje site nog in 
aanbouw is kunt u ook kijken op 
de evenementen agenda van  www.
stalzadelpret.nl

BackupMKB.nl  steekt 
CSW  D3 in het nieuw
Wilnis - Afgelopen zaterdag was 
het dan zover. De D3 van CSW zou 
haar wedstrijd spelen tegen Argon. 
Vooraf zou de uitreiking plaatsvin-
den van de nieuwe kleding door 
Willem Binnendijk van P & B Au-
tomatisering uit Wilnis. Helaas was 
er vrijdagnacht zoveel neerslag ge-
vallen, dat de wedstrijd helaas geen 
doorgang kon vinden. Alle ochtend-
wedstrijden bij CSW waren afgelast. 
De uitreiking ging wel door en dus 
stonden alle spelers van  CSW D3 
om kwart over acht klaar voor de 
uitreiking en de teamfoto’s. Al tij-
dens de korte toespraak door de 

sponsorcommissie, waarin werd 
vastgesteld dat de kleding er werke-
lijk fantastisch uitziet, begon het op-
nieuw te sneeuwen. Sponsor Willem 
Binnendijk werd hartelijk bedankt 
en kreeg een mooie bos bloemen 
namens de spelers. P & B Automa-
tisering is een van oorsprong Wilnis 
ICT bedrijf, momenteel gevestigd te 
Woerden en is erg begaan met de 
sportende jeugd, vandaag dit mooie 
gebaar.

Fotografe Marlies Wessels stond al 
klaar met de cameraopstelling om 
enkele teamfoto’s te maken. Be-

schermd onder de ruime paraplu 
is dat nog goed gelukt. De mannen 
zien er weer strak uit in het rood/
blauwe CSW tenue. 
Ook voor mooie Nike trainingspak-
ken en sporttassen is gezorgd. De 
D3 was afgelopen halfjaar niet erg 
succesvol in de 1e klasse en gaat 
het nu een klasse lager proberen. 
Vorige week werd al proefgedraaid 
en gewonnen! De toekomst ziet er 
goed uit. CSW wenst leiders Anco 
Sangers en Peter Vedder veel suc-
ces met hun D3 toe en bedankt nog-
maals de sponsor voor de prachtige 
tenues.

De Vinken steviger op 
laatste plaats
Vinkeveen - In de belangrijke uit-
wedstrijd tegen het Zierikzeese All 
Ready heeft de Vinkeveense korf-
balhoofdmacht toch weer niet we-
ten te winnen. Na een 8-6 achter-
stand bij rust liep de thuisploeg in 
de tweede helft snel verder uit. Via 
18-10 werd het uiteindelijk 18-14.

Het duurde weer even voor dat de 
score geopend werd. Beide teams 
verkeren in de onderste regionen 
van de eerste klasse F. Pas in de ze-
vende minuut wist All Ready de korf 
te doorboren. 
Direct daarna was Vinken’s eerste 
aanval scherp. Charita Hazeleger, 
Mariska Meulstee, Pascal Kroon en 
Peter Kooijman verzorgden de ge-
lijkmaker. Het volgende kwartier van 
de wedstrijd was het meest aan-
trekkelijke deel. Beide teams scoor-
den om en om. Vlak voor rust liep 

de thuisploeg iets bij het Fortisteam 
weg. Via 5-5 en 7-5 was het bij rust 
8-6 voor Zierikzee.

Overmacht
De eerste aanval na de pauze was 
voor de thuisploeg alweer direct 
doeltreffend: 9-6. Een belangrijke 
kans om vanaf de stip nog aan te 
haken werd evenwel jammerlijk ge-
mist.  Dappere onderscheppingen 
van eerst Peter Kooijman en even 
later Pascal Kroon brachten ach-
tereenvolgens Charita Hazeleger en 
Peter Kooijman vrij voor de korf. Een 
wat meer  geruststellender 10-8 was 
het fraaie resultaat.

Vervolgens kreeg de thuisploeg 
vleugeltjes. Door de Zeeuwse at-
mosfeer gesterkt scoorde All Rea-
dy zeven maal op rij met slechts een 
enkele tegenstoot van Peter Koele-

man van afstand. Het leverde de 
Zeeuwen een comfortabele  17-10 
voorsprong op met nog vijf minuten 
te gaan. In die laatste vijf minuten 
kwam Vinken’s tweede aanvalsvak 
met Angela Sloesarwij, Susanne de 
Wit, Arjan Kroon en Peter Koeleman 
nog wel lekker op stoom. Scores van 
Susanne de Wit, Peter Koeleman  en 
ook Charita Hazeleger en Pascal 
Kroon maakten de stand weliswaar 
nog wat draaglijker, maar dichterbij 
dan de uiteindelijke eindscore van 
18-14 wisten de Vinkeveners niet te 
komen.

Met dit verlies staat De Vinken met 
slechts drie wedstrijdpunten moe-
derziel alleen onderaan de ranglijst. 
Mogelijke degradatie lijkt met de 
week dichterbij te komen. Slechts 
een wonder kan de volgelingen van 
Dirk van der Vliet nog redden.
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Zaterdagvoetbal
Matig Argon wint van ZOB
Mijdrecht - In een van beide zijde 
matige wedstrijd heeft Argon toch 
de winst in Mijdrecht kunnen hou-
den. 

Hoewel de ploeg uit Zuidoostbeem-
ster een optisch overwicht had kon 
het niet tot scoren komen, de goede 
bedoelingen van de gasten stopten 
over het algemeen bij de zestienme-
terlijn. 

Argon daarentegen was effectief, uit 
een handvol mogelijkheden scoorde 
het voor rust de 1-0, de tweede helft 
liep Argon verdiend uit naar 3-0.

Pas na twintig minuten kon de eerste 
doelpoging genoteerd worden, een 
vrije trap van Mark Flapper kwam in 
handen van keeper Eric Slaaf. ZOB 
had wel een veldoverwicht maar de 
schoten op doel waren zeldzaam. 

Alleen bij de hoekschoppen zag het 
er gevaarlijk uit maar doelman Niels 
Verhaar greep en paar maal goed in. 
Tien minuten voor rust kwam Argon 
op voorsprong, een vrije trap vanaf 
rechts van Patrick Berkelaar kwam 
bij de vrijstaande Ian Zevenhoven 
terecht, van dichtbij verschalkte hij 
doelman Slaaf. 1-0. Even later was 
er nog een poging van Argonzij-
de maar na een knappe actie van 
Mark Flapper mikte Berkelaar te 
hoog. ZOB deed er van alles aan om 
weer gelijk met Argon te komen, de 

vleugelspeler Van Garderen was wel 
snel maar de voorzetting was matig. 

Slachtoffers
In de slotfase kon een inzet van ZOB 
nog koppend uit het doel gehouden 
worden, maar verder produceerde 
de aanval veel afzwaaiers. 
De eerste tien minuten  na rust pro-
beerde ZOB fel spelend aansluiting 
te vinden, maar Mark Machielsen 
mikte te hoog en bij een vrije trap 
vanaf de rand van de zestien meter 
werd het schot een prooi voor Ar-
gondoelman Niels Verhaar. 

Daarna werd het tweede doelpunt 
van Argon eigenlijk de winnende, 
op aangeven van Patrick Berkelaar 
scoorde Ian Zevenhoven opnieuw 
2-0. 

Het zware en hobbelige veld eiste 
slachtoffers, Jimmy van veen, Alan 
Doorson en Mark Flapper moes-
ten afhaken, vervangers waren Le-
roy Leijgraaff, Lars Sloothaak en Re-
né Legters. ZOB probeerde nog wel 
iets terug te doen, maar de pogin-
gen van Van Garderen en Van der 
Haas misten richting. 

Tegen het einde viel het doek defi-
nitief voor de gasten, een mooie ac-
tie over links van Patrick Berkelaar 
werd diagonaal via binnenkant paal 
ingeschoten 3-0. Zaterdag gaat Ar-
gon op bezoek bij Almere.

Onverdiende nederlaag 
voor CSW
Wilnis - Tegen het op de tweede 
plaats staande Eemboys heeft CSW 
zaterdag een onverdiende nederlaag 
geleden. Na een 2-0 achterstand bij 
rust werd het uiteindelijk 2-1. CSW 
begon heel sterk aan de wedstrijd 
en had eigenlijk in de eerste twin-
tig minuten de wedstrijd al naar zich 
toe kunnen trekken. De eerste kans 
van de wedstrijd was voor Ronald 
Lucassen na een prachtige pass van 
Bas Spruijt.Het schot van Lucas-
sen ging echter via de vingertoppen 
van de keeper net naast.  CSW bleef 
sterk aandringen in de beginfase en 
domineerde de wedstrijd. 

Vooral door het snelle storen van 
CSW werd de tegenstander nau-
welijks tijd gegund een aanval op 
te bouwen. CSW kwam een aan-
tal malen goed door via Ronald Lu-
cassen aan de linkerkant maar het 
eindstation om de leiding te nemen 
ontbrak. 

Na een half uur spelen kwam CSW 
zeer ongelukkig op achterstand. Een 
moeilijke terugspeelbal op doelman 
Prins werd niet goed verwerkt en via 
de paal en een speler van CSW ver-
dween de bal in het doel. CSW was 
het even kwijt en kwam voor rust op 
een 2-0 achterstand. Na balverlies 
op het middenveld werd een speler 

van Eemboys de diepte in gestuurd 
die zomaar op doelman Prins af kon 
lopen en beheerst scoorde. 

Goal
Na rust nam CSW het heft met-
een in handen. Eerst verscheen Jil-
les Klumper oog in oog met de kee-
per maar werd net te ver naar bui-
tengedreven om te scoren. Een pri-
ma combinatie bracht Nick de Vink 
in vrije positie maar zijn schot ver-
dween naast de goal. Even later viel 
dan toch de verdiende goal. Na een 
voorzet van Vincent Wens vanaf 
de achterlijn kon Nick de Vink van 
dichtbij intikken.  CSW rook dat er 
meer inzat en bleef met goed voet-
bal de tegenstander onder druk zet-
ten. Een prachtige pegel van Cesar 
de Kuyer werd schitterend gestopt 
door de keeper. 

Door het aandringen van CSW kon 
Eemboys een aantal malen gevaar-
lijk worden via de counter maar ook 
daar ontbrak het aan de afwerking. 
Vlak voor tijd leek de gelijkmaker 
nog te vallen maar het schot van 
Frank Zaal uit de draai verdween 
aan de verkeerde kant van de paal.

As. Zaterdag speelt CSW weer een 
thuis wedstrijd tegen Cobu Boys 
aanvang 14.30 uur.

Bert Dijkshoorn en Dio, 
gouden formule
De Ronde Venen - Bert Dijks-
hoorn vermelde wij vorige week met 
16 beurten, hij heeft er een tandje 
bijgezet en kwam deze week op 15 
beurten uit.    Z,n team Dio 1 o.l.v. 
Paul Schuurman won met 7-2 van 
De Vrijheid en voert dit 2e deel van 
de competitie de ranglijst aan.

De Merel/Metaal Mijdrecht 3 won 
o.l.v. Ben Fransen die slechts 19 
beurten over z,n partij deed met 5-4 
van Bobs Bar 3. Cens 1 verloor met 
4-5 van De Paddestoel 2.  De par-
tijen waren voorbeeldig kort Sjoerd 
en Vincent deden 21 beurten over 
hun partij terwijl Jim en Desmond 
respectievelijk 23 en 24 beurten no-
dig hadden.

De Merel/Metaal/Mijdrecht 3 kwam 
4-5 overeen tegen Dio 2.  Cor van 
Wijk en Wim Berkelaar haalde punt-
jes voor merel 3 binnen en Hennie 
Hoffmans en Ton Brantsema voor 
Dio 2 de punten met het extra punt 
pakte.
Bobs Bar 1 leek wel ontketend te-
gen De Merel/Metaal Mijdrecht 1 
want ze stuurde de gasten puntloos 
huiswaarts, 9-0 dus.

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 zette 
een 7-2 neer tegen Bobs Bar 2. De 
Kromme Mijdrecht 2 verloor met 4-5 
van De Schans.  Theo en Dirk pak-
te 4 punten en het extra punt terwijl 
van De Kromme Mijdrecht 2 Ab en 
Adrie 4 punten binnen het hielden.
De Kromme Mijdrecht 1 hield in de 
persoon van Wim van der Linden de 
eer hoog.  De Kuiper/van Wijk 2 (pe-
riodekampioen 1e helft) had verder 
geen medelijden:  2-7 dus.

Cens 2 won met 7-2 van De Padde-
stoel 3.  Chris, Martijn en Jelte had-
den er zin in terwijl Teus Dam alleen 
een winstpartij voor de Paddestoel 3 
in huis haalde.
De Paddestoel 1 won met 5-4 van 
De Kuiper/van Wijk 1.  Patrick en 
nieuwkomer Anthony van het bil-
jartgeslacht Schuurman kwamen tot 
winst en het extra matchpunt.  Voor 
De Kuiper/van Wijk 1 gingen Jan 
van der Meer en Derk Bunders met 
de punten naar huis.
De voorronden 4-5 sterklasse op 17 
februari zijn afgelast.
Er volgt een directe finale op 1 en 
2 maart in Bobs Bar te Mijdrecht.  
Aanvang beide dagen 11.00 uur.

Grote overwinning voor 
De Vinken 2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 9 
januari speelde het door het Veen-
steker gesponsorde team van De 
Vinken uit tegen THOR 2 in Harme-
len. Na de gemorste punten thuis 
tegen Madjoe 2, twee weken gele-
den,  had De Vinken wat recht te 
zetten. De Vinken deelde aan het 
begin van dit weekend de koppo-
sitie met Fiducia 3. THOR 2 stond  
één na laatste, dus op papier zou 
de Vinken moeten winnen. Dit deed 
de Vinken overtuigend met 11-21. 
Door het verlies van Fiducia 3 tegen 
Luno 2 staat De Vinken nu weer al-
leen aan kop. Omdat Coach Jan van 
de Wees niet in staat was te coa-
chen,  nam Hans van Dasler deze 
wedstrijd de taak op zich als waar-
nemend coach. In de aanval begon-
nen: Martine Koedijk, Helene Kroon, 
Kelvin Hoogenboom en aanvoerder 
Marcel Sint Nicolaas. In de verde-
diging startte: Annelies Bobeldijk, 
Joyce Kroon, Rogier Schoenmaker 
en Rudy Oussoren. Op de bank za-
ten: Ingrid Hagenaars, Diana van 
Dasler en Stefan Oussoren. Na het 
eerste fluitsignaal wist THOR snel 
de bal door het mandje te gooien 
door middel van een vrije bal.  He-
lene maakt snel gelijk met een schot 
achter de korf. Na de 2-2 bouwde 
De Veensteker-acht de voorsprong 
uit tot 3-9. Iedereen aan Vinkenzij-
de kreeg veel ruimte om te kunnen 
schieten. Helaas viel Martine door 
een blessure uit en viel Diana van 
Dasler voor haar in. Al snel scoorde 
ze een afstandsschot, 4-10.
Net voor het eindsignaal wist THOR 
nog tweemaal te scoren. Ook hier 
waren het doelpunten doordat De 
Vinken verdedigend een aantal fou-
ten maakte waar THOR van profi-
teerde. Vinken scoorde in deze fase 
nog eenmaal door een wegtrekbal 
van Annelies onder de korf. In de 
rust werd besproken dat de verde-
digende fouten niet meer gemaakt 
moesten worden, omdat de wed-
strijd nog niet gespeeld zou zijn.

Het was belangrijk om snel verder 
uit te lopen, om zo THOR de hoop te 
ontnemen om nog punten te kun-
nen pakken. De Veensteker-equi-
pe bleef gelukkig doorgaan met 
scoren. Door een afstandsschot 
van Kelvin kwam de stand op 6-12. 
Door een omdraaibal van Rudy en 
een stip van Rogier werd de stand 
6-14. THOR scoorde nu ook twee-
maal zodat het 8-14 werd. De con-
centratie werd aan Vinkenzijde wat 
minder zodat er aanvallend wat fou-
ten werden gemaakt. Sommige gro-
te kansen werden ook gemist. Maar 
er zaten ook mooie aanvallen tus-
sen waar de goeie kans werd geno-
men en er veel samenspel was. Een 
wegtrekbal van Rogier, een vrije bal 
van Rudy en een strafworp van He-
lene brachten de stand tot  8-17.  
De laatste twee doelpunten waren 
een fraaie doorloopbal van Marcel 
en een afstandsschot van Anne-
lies. De eindstand was uiteindelijk 
11-21. Naar het wedstrijdbeeld kij-
kend, was de winst zeer terecht. De 
scores deze wedstrijd kwamen van: 
Rogier Schoenmaker (6), Rudy Ous-
soren (4), Annelies Bobeldijk (3), 
Marcel Sint Nicolaas, Helene Kroon 
en Martine (allen 2), Kelvin en Dia-
na (beide 1).  Alle invallers, reserves 
en Hans bedankt. Aankomende za-
terdag moet De Vinken thuis tegen 
Luno 2 uit Linschoten. Een belang-
rijke wedstrijd voor de koppositie. 
Bij winst kan De Vinken misschien 
verder uitlopen op de concurrenten 
Fluks, Fiducia en Luno. Bij verlies 
zouden Fiducia en Fluks weer gelijk 
kunnen komen en kan Luno weer 
tot op 1 punt naderen. Luno won af-
gelopen zaterdag van Fiducia 3 (13-
11) en zag hierdoor hun kansen op 
het kampioensschap weer groeien. 
Luno zal om die reden aankomen-
de zaterdag zeker gebrand zijn om 
het de Vinken 2 zeer lastig te ma-
ken. Kortom, kom kijken naar deze 
wedstrijd! De wedstrijd zal om 16.00 
beginnen in de Boei.

Eindsprint De Vinken
te weinig
Vinkeveen - Het vlaggenschip van 
De Vinken is er afgelopen zaterdag 
niet in geslaagd om het sterke Tjo-
ba te verslaan. In de verre uitwed-
strijd in Goes kwam De Vinken al 
snel op een gevoelige achterstand. 
De thuisploeg schoot met scherp en 
stond bij rust al op een comforta-
bele 11-5 voorsprong. Pas ver in de 
tweede helft konden de Vinkeveners 
langzaam terug komen. Na een tus-
senstand van 21-12 waren de laatste 
zeven treffers voor het Fortisteam. 
Eindstand 21-18.

Eigen doelpunt
De Vinken kwam als eerste op voor-
sprong. Het eerste aanvalsvak met 
Pascal Kroon, Peter Kooijman, Cha-
rita Hazeleger en Mariska Meulstee 
zorgde via een vrije bal voor 0-1.  De 
thuisploeg nam direct hierna het 
initiatief over. Via 3-1 liep Tjoba uit 
naar 5-2. Opmerkelijk was de der-
de Vinkeveense treffer. Het twee-
de aanvalsvak met Arjan Kroon, Pe-
ter Koeleman, Angela Sloesarwij en 
Susanne de Wit hoefde zelf even 
niets te doen…. Na een gemiste 
kans probeerde een verdediger van 
Tjoba af te vangen, maar per on-
geluk tikte de onfortuinlijke Goes-
se speler de bal door de mand: 5-

3. De Vinken leek hiervan nog lan-
ge tijd onder de indruk. Pas na twin-
tig minuten konden de Vinkeveners 
weer doel treffen. Onder meer vanaf 
de stip bereikte De Vinken een 11-5 
achterstand bij rust.

Diesels
De thuisploeg denderde na rust ge-
staag verder. Regelmatig scorend 
liep Goes uit naar 20-12. Op dat mo-
ment was er nog een kleine tien mi-
nuten te spelen. De diesels van De 
Vinken kregen nu wat meer ruimte. 
Deze ruimte werd prima benut en 
met een aantal fraaie treffers kreeg 
de stand een wat acceptabeler aan-
blik. Met een 21-18 einduitslag kon 
De Vinken weliswaar zonder com-
petitiepunten maar met opgehe-
ven hoofd terug naar Vinkeveen. 
De treffers van De Vinken kwamen 
van de hand van Pascal Kroon en 
Peter Kooijman (ieder 1x), Susanne 
de Wit en Mariska Meulstee (ieder 
2x), Charita Hazeleger (4x) en aan-
voerder Arjan Kroon (7x). Komende 
zaterdag gaat de reis opnieuw naar 
Zeeland. Daar wacht het Zierikzee-
se All Ready, een team dat samen 
met De Vinken onderaan de ranglijst 
staat. Wellicht dat De Vinken dan 
eindelijk weer punten kan pakken.  

Zeperd voor CSW dames 
in Katwijk
Wilnis - Je moet erbij geweest zijn 
om het te geloven. Het keurkorps 
van trainer Kors Pennin was tegen 
Rijnvogels driekwart van de wed-
strijd ruimschoots de beste, kreeg 
in ruim een uur voetbal legio moge-
lijkheden om een flinke voorsprong 
op te bouwen, maar scoorde slechts 
eenmaal. De Katwijkse ploeg had in 
dezelfde tijd aan een halve kans en 
een vrije trap genoeg om op en 2-1 
voorsprong te komen. In de slotfa-
se liep de thuisclub nog tot 5-1 uit 
tegen een ontgoocheld CSW.  Het 
doel van de Katwijkse keepster bleef 
al die tijd een  obsessieve hindernis 
voor de Wilnisse aanvalslinie.
Het begon allemaal zo mooi op de 
fraai ogende, maar hobbelige gras-
mat in Katwijk. CSW zette haar te-
genstander onmiddellijk vast op ei-
gen helft  en begon aan een serie 
aanvallen, waarvan vele eindigden 
in kansrijke situaties; een spelbeeld, 
dat ruim een uur zou aanhouden. 
Op een voorzet van Linda Los kwam 
Jessica Könst een paar centimeter 
lengte te kort om te scoren. Linda 
van Beek draaide de bal uit een cor-
ner bijna ineens in het doel, maar de 
lat voorkwam de openingstreffer. 

Kansje
Schoten van Diana Koenen en Lin-
da van Beek misten het doel maar 
net. Na een kwartier viel dan einde-
lijk de min of meer logische treffer. 
Het was Linda van Beek, die van een 
metertje of 30 het doel trof en ge-
let op de aanhoudende druk op het 
doel van Rijnvogels leek een uitbrei-

ding van de score een kwestie van 
tijd. Toch zou het er niet van komen. 
Een mooie aanval over Linda Los en 
Natasja Cornelissen  strandde in 
schoonheid en Linda Los mikte bij 
een volgende gelegenheid langs de 
verkeerde kant van de paal. Aan de 
overkant heeft de rechterspits van 
Rijnvogels voldoende aan en klein 
kansje. Vrijwel vanaf de doellijn 
mikt zij de bal langs Lea Malbasic 
en keepster Quinda Verheul  akelig 
nauwkeurig tussen de palen (1-1). 
Het kansenfestijn voor CSW gaat 
onverminderd verder. Diana Koenen 
krijgt op een pas van Nelleke Vrie-
link een mooie kans, maar ook nu 
blijft een treffer uit en in de opeen-
volging van aanvallen en kansen is 
een handvol mogelijkheden in deze 
opsomming nog niet eens vermeld. 
Na de hervatting herhaalt het spel-
beeld van voor de rust zich nog een 
tijdje. De anders zo trefzekere Sas-
kia Vis kan de bal bij een voorzet 
van Linda Los niet goed controleren 
en schiet van dichtbij over.  Na een 
minuut of 20 kantelt de wedstrijd 
onverwacht.. Rijnvogels weet tegen 
alle logica in uit een vrije trap op 2-
1 te komen en eigenlijk kun je dat 
in zo’n wedstrijd zelfs nog wel ver-
wachten ook. CSW raakt door deze 
ontwikkeling de grip op de wedstrijd 
kwijt en gaat ook achterin fouten 
maken. Rijnvogels kan in korte tijd 
zelfs nog tot 5-1 uitlopen. Voor CSW 
rest slechts de taak om binnen een 
week voor de thuiswedstrijd tegen 
Oostkapelle het moreel weer hele-
maal op peil te krijgen.

Atalante D2 behoudt 
vorm en wint van nr 2
De Ronde Venen - De dames van 
twee speelden vrijdag 8-2 uit te-
gen Nederhorst D1. De Vinkeveen-
se dames staan op een 10de plek 
en Nederhorst op nummer 2. Hoe-
wel de dames al 6 wedstrijden niet 
gewonnen hebben, werden de laat-
ste 2 partijen met 3-2 verloren en 
is de winterdip aan het wegsmel-
ten. Het spel is duidelijk in opmars, 
dat is onder andere te danken aan 
de fanatieke trainingsarbeid in het 
kielzog van het D1 vlaggenschip. 
Trainer Sjaak Immerzeel legt de na-
druk op service, fanatiek en gede-
gen aanvalswerk en reactiesnelheid 
in de verdediging. 
Het team moest verdeler Jet Fed-
dema en buitenaanvaller Petra de 
Bruin deze keer missen en met 7 
dames werd om half 11 aan de sterk 
verlate wedstrijd in Nederhorst be-
gonnen. Het was duidelijk dat de 
twee teams aan elkaar gewaagd 
waren, op het telbord bleef de stand 
gelijk opgaan. Het serveerwerk liep 
aardig, passes en afwerking lieten 
soms nog iets te wensen over. Toch 
was de thuisploeg ook niet foutloos 
en net aan werd de eerste set verlo-
ren met 26-24. 
In de tweede set begon het beter 
te draaien hoewel het telbord we-
derom steeds de zelfde cijfers toon-
de. Middenaanvaller Marjan Blenk 
speelde steeds vrijer en rammelde 
een paar lekkere smashes door, af-
gewisseld met steeds betere slim-
me oplossingen voor soms lastige 
ballen. Sterk serveerwerk van An-
nemarie Bakker zette op het eind 
van de set de Vinkeveensen op een 
voorsprong en de Atalante amazo-
nes roken de stal: 20-25 winst.
 
Derde set
Het goede werk werd in de der-
de set voortgezet. De pass werd 
steeds beter waardoor de ballen 
netjes verdeelt konden worden. 
Buitenaanvaller Natalie Jansen 
houdt van scherpe ballen strak op 
het net en zag haar kans schoon. 
Het was 100% scoren op de buiten-
kant, de kleine grote beer was los. 
Supersterke en keiharde onhoud-

bare knallers werden direct op de 
vloer gekegeld. Maar als gezegd, 
zonder een mooie pass lukt zoiets 
niet, met name Tineke van Ouden-
allen en Marjan Blenk waren goed 
op dreef. Tegen het einde stonden 
de dames een aantal punten voor 
maar door verschillende fouten was 
het toch Nederhorst dat de set met 
25-23 pakte. 
Toch wel teleurgesteld begonnen de 
Vinkeveensen aan het vierde bedrijf. 
De meiden waren erop gebrand het 
goede eigen spel nu eindelijk in 
klinkende cijfers om te zetten. Ge-
concentreerd werd gestart, de pass 
liep goed en wederom stond Natalie 
Jansen op de buitenkant op scherp 
en scoorde veel punten. Ook ach-
terin werden onhaalbare ballen van 
de grond gered, Inge Bakker en 
wederom Natalie Jansen maakten 
mooie reddingen waardoor de spi-
rit in het team hoog bleef. Ook Loes 
Kuijper scoorde diverse punten op 
de linkse buitenkant en Joke Rui-
zendaal speelde solide op het mid-
den met veel afwisselingen. Het re-
sultaat mocht er zijn: 19-25 gewon-
nen. Zo. Dat was weer recht gezet. 

Dan de vijfde -korte- set. Ook weer 
geconcentreerd maar zeker niet ge-
forceerd werd de eerste service pri-
ma verwerkt. Loes Kuijper hield nu 
op het midden een dijk van een blok 
en de beste aanvallerster van Neder-
horst had er geen antwoord op. De 
Vinkeveense servicedruk bleef goed 
en bij een stand van 8-7 voor, werd 
van speelhelft gewisseld. Het bleef 
lekker lopen en met name Natalie 
Jansen werd aangespeelt vanwege 
de hoge score. Onze woman of the 
match bleef trouw scoren, echt een 
klasse apart, de koningin van Vinke-
veen. Loes Kuijper serveerde de set 
met een paar mooie treffers uit (9-
15) en het was natuurlijk dik juichen 
voor de 2-3 winst. 

Alweer een lekkere wedstrijd voor 
Oudenallen D2, en nu eindelijk een 
winstpartij. En dat van de nummer 
2! Vrijdag speelt het team thuis te-
gen Netzo (nr 11).

Prijsklaverjassen in de Merel   
Vinkeveen - Op vrijdag 15 februari  
is er prijsklaverjassen in café de me-
rel in Vinkeveen, er zullen vier giffies 
gespeeld worden , 20.00 uur aanwe-
zig zijn, de aanvang van het klaver-
jassen is om 20.15 uur, dus kom op 
tijd s.v.p. De uitslag van de laatste 
keer was;
Berto Blom met 6741 punten
2 Jan Houtkamp met 6739 punten
3 Henk van Breda met 6626 punten
4 Gijs v.d.Vliet met   6586  punten 

5 Evert Berkelaar met 6421  punten
De poedelprijs was voor Jan von 
Kouwen met 5224  punten.
De prijsklaverjasavonden in café de 
Merel voor 2008 zijn voorlopig dus, 
15 en 29 februari, 14 en 28 maart, 11 
en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni 
en  als laatste 4 juli.  Plaats van han-
deling : Café de Merel
Arkenpark “MUR” no 43 
3645 EH   VINKEVEEN
0297-263562 of  0297-264159 

AKU vliegt uit 
Regio - Omdat er deze zondag 
maarliefst drie wedstrijden gepro-
grammeerd waren, was de lopers 
groep genoodzaakt zich te splitsen.
Het grootste deel ging naar het 
zuidwesten en kwam uit in de vier-
de loop van het Zorg en Zekerheid 
circuit, de Roadrunners loop in Lei-
den.
Met drie eerste, twee tweede, een 
derde, een vijfde en twee achtste 
plaatsen, kan deze deelname als 

succesvol worden aangemerkt.
Paul Hoogers werd keurig 1e bij de 
55 plus op de 15,2 km. in 56.41. Atie 
van Oostveen evenaarde dit bij de 
dames 55 plus op de 10 km. in 50.01 
en Wouter Heinrich was de snelste 
bij de jongens tot 15 jaar in 17.28 op 
de 5 km.
Tweede plaatsen waren er voor Ka-
rin Versteeg, die een PR liep op de 
15,2 km. in 1.03.33 en Wil Voorn die 
deze plek in haar klasse op de 10 

km. behaalde in 50.16. Marcel de 
Jong scoorde een derde plaats op 
de 5 km. in 16.53 bij de 20 plus.
Bram van Schagen bleef netjes bin-
nen het uur op de 15,2 km. in 59.26 
en werd daar vijfde mee bij de se-
nioren. Irene Kleijn knabbelde weer 
iets van haar snelste tijd af door nu 
achtste te worden op de 10 km. in 
47.33. Ook Githa de Wildt deed het 
goed als 8e in 23.32 op de 5km. 
meisjes tot 15 jaar.

Achterhaald
Simone de Jong, Lotte Krause en 

Helen van Rossum hadden hier het 
nakijken in respectievelijk 24.29, 
24.53 en 25.00 minuten!

Op de 10 km. heren liep John Ce-
lie naar een goede 44.18 en nadert 
Harry Schoordijk de vijf en veertig 
minuten grens met zijn 46.58. Edwin 
Oud zat daar vlak achter met 47.10 
en Jaap Verhoef liet zien weer aar-
dig hersteld te zijn met 52.56. Maar-
ten Breggeman smaakte het genoe-
gen nu eens niet de laatste AKU-er 
te zijn met zijn 58.11, Richard Ver-
wer deed er iets langer over, 58.47.

Bij de dames werd Marja Breedijk 
bijna achterhaald door Corrie ten 
Broeke, 55.19 om 55.38. Corrie van 
Dam ging iets minder hard en fi-
nishte in 59.01. Fred van Rossum 
was als haas voor Karin binnen in 
1.03.49 op de 15,2 km. Huub Jansen 
deed het prima in 1.06.37 evenals 
Rob Bos die 1.07.27 nodig had. Jos 
Lakerveld en Bram Menet beperk-
ten zich tot de 5 km. en legden die 
af in 33.30 en 36.05. 

Oostwaarts werd de Bosdijk loop in 
Vinkeveen een zegetocht voor Theo 
van Rossum en Wilco van Leeu-
wen die eerste en derde werden 
op de halve marathon bij de vete-

ranen 2 in 1.21.49 en 1.26.24. Cor-
né Klein werd hier eerste overall in 
1.15.26. Ook Mandy Plasmeijer kan 
“voor de kramen”langs met haar 1e 
plaats in 44.17 op de 10 km. Sjoerd 
Heemskerk werd keurig 2e in 6.47 
op de 1,7 km. en broer Thijs 6e in 
7.28. Stan Verwey liep de afstand in 
8.02 en Kirsten Heemskerk deed er 
9.16 over. De derde plaats van han-
deling was het noordwesten,waar in 
de Schoorlse duinen AKU vip Jolan-
da ten Brink fantastisch presteerde 
met een 3e prijs op de 30 km. bij de 
vrouwen 35+ in 2.14.59. Ook Marjan 
de Bruin mag genoemd en geroemd 
worden met een 5e positie bij de 
vrouwen 50+ in 2.31.52.
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VLC op natte baan in de prijzen
De Ronde Venen - Dinsdag 5 fe-
bruari deden maar liefst acht teams 
van het Ronde Veense Veenlanden 
college mee aan de scholieren ploe-
gen achtervolging wedstrijden op 
de Amsterdamse Jaap Eden baan.

Het was een koude dag met veel re-
genbuien maar ondanks dat werden 
de begeleiders en de meergereisde 
ouders warm van binnen door de 
mooie prestaties die de leerlingen 
lieten zien. 
In teams van drie of vier schaatsers 
werden twee dan wel drie ronden 
gereden in deze regionale voorron-
de.

Derde en tweede 
In de klasse meisjes tot veertien jaar 
reden twee teams mee. Hier werd 
VLC 2 keurig derde met tijden van 
1.22,52 en 1.21,97. Het eerste team 
klokte 1.33,83 en 1.34,32 hetgeen 
een derde plaats inhield.

De jongste jongens scoorden met 
drie teams een tweede, vierde en 
zevende plaats. VLC 4 reed tijden 
van 2.55,65 en 2.56,04 (7e). 

De jongens van team 5 scoorden 
2.15,87 en 2.20,42 (4e). Jongens 
team 3 werd pal achter winnaar Ta-
bor SG tweede in de tijden 1.58,40 

en 1.53,16. Met deze tweede tijd 
verbeterden ze zich duidelijk.

Tweede 
De meisjes 15 tot 17 jaar reden over 
hun drie ronden 2.09,50 en 2.13,12, 
hiermee werd door hen een zesde 
plaats bereikt.

De oudste jongens werden respec-
tievelijk zevende (in 1.55,13/1.51,36). 
Ook hier behaalde een team een 
verdienstelijke tweede plaats met 
tijden van 1.35,82 en 1.36,37. Met 
deze tijd lag het team 5 seconden 
achter de winnaars van Tabor SG 
(Tabor is een sportschool),

VLC toppers in de sneeuw
De Ronde Venen - Ondanks het 
vroege tijdstip van vertrek, de bus 
reed om kwart over zes weg, wa-
ren alle leerlingen uit Atheneum 
klas vijf en begeleidende docenten 
goed gemutst  Vandaag gingen ze 
op weg Duitsland voor de jaarlijkse 
sportdag. Alpincenter Bottrop was 
de plaats van bestemming. Na een 
voorspoedige reis van ongeveer drie 
uur kwam de groep aan bij de lang-
ste overdekte baan van Europa, een 
oude kolenberg. Om half elf konden 
de snowboards of ski’s worden on-
der gebonden en gingen de leerlin-
gen in een aantal groepen uiteen 
voor hun les, of dit nu een licht ge-
vorderde of beginners les was, ie-
dereen werd in een groep van 10 
deelnemers geplaatst. Tussen de 
middag werd gegeten in het zelfbe-
diening restaurant waarna de mees-
te liefhebbers nog een aantal afda-
lingen maakten. Om vier uur werd 
de terugreis aangegrepen om elkaar 
sterke verhalen te vertellen van de 
belevenissen in de sneeuw.  

Start to Run nu ook in 
Mijdrecht!
Regio - Start to Run wordt gege-
ven op 115 locaties verspreid over 
Nederland. En nu voor het eerst ook 
in Mijdrecht! Op zaterdag 15 maart 
start deze 6-delige loopclinic in het 
nieuwe Park Wickelhof. 
Op steeds meer plaatsen in Ne-
derland zie je groepen en individu-
ele hardlopers. Ook jij wilt wel be-
ginnen, maar die eerste stap is zo 
lastig. Wat wie neemt zich niet re-
gelmatig voor om te gaan lopen en 
eindigt dan toch weer op de bank? 

De Atletiekunie begrijpt dat en wil 
je graag helpen. Daarom bieden we 
het Start to Run programma aan.
Start to Run is: 

Gezellig, leuk, sportief en met ‘me-
debeginners’ ga je samen over die 
drempel heen. Op zes zaterdagoch-
tenden om 09.30 uur krijg je trai-
ning van enthousiaste trainers in het 
nieuwe park van Mijdrecht. De trai-
ners geven je een goede basis met 
zowel theorie- als praktijkoefenin-

Schaken

Verlies voor de drie 
Amstelteams
Regio - In de 4e ronde van de SGA 
schaakcompetitie hebben alle 3 
Amstelteams een nederlaag gele-
den. Vooral voor het tweede team 
is dit een pijnlijke ontwikkeling. Het 
team staat namelijk puntloos  op de 
laatste plaats en lijkt nu al vrijwel 
zeker te zijn van degradatie. Ook 
het derde team staat op de laatste 
plaats in zijn afdeling ,maar kan zich 
nog wel in veiligheid brengen als er 
in de volgende ronden van de ande-
re degradatiekandidaten wordt ge-
wonnen . De niet ingecalculeerde 
nederlaag van het eerste team, was 
een lelijke streep door de rekening. 
Men had van te voren gehoopt door 
een overwinning in de subtop te 
kunnen komen, maar is nu slechts 
middenmoter.

Remise
In dit thuisduel eindigde geen en-
kele partij in remise. Er werd hard 
gestreden om de punten, maar aan 
het eind van de avond stond men 
ondanks 3 goede overwinningen 
toch met lege handen. Er was spra-
ke van een vrij groot krachtsverschil 
al kwam dat in de einduitslag niet 
zo naar voren. Het werd 3-5 voor de 
bezoekers .In deze groep bestaat er 
trouwens een duidelijk krachtsver-
schil tussen de kopploegen en de 
overige teams. Voor de Uithoornse 
ploeg wonnen Carel Kok, Joop Veld-
huijzen en Jan Róling. De partijen 
van Marijcke van der Wal ,Henk van 
Lonkhuijzen , Mark Meijerink, An-
ton Lusthof en Marijn Demarteau 
gingen echter verloren Men heeft 
nu alle toppers gehad en moet ho-
pen op overwinningen in de volgen-
de ronden

Ongelukkig
Het tweede Amstelteam speelde 
in Badhoevedorp een ongelukkige 
wedstrijd. tegen het sterke ODI 1. 
Het gemiddelde ratingverschil was 
nogal groot en dat kwam in dit du-
el duidelijk tot uiting. Het werd op-
nieuw een nederlaag en dit keer 
een flinke.  2e bordspeler Jan Röling 
verloor al spoedig een pion op h7, 
stribbelde nog wel lang tegen, maar 

verloor tenslotte toch. Kort daarvoor 
had Jan van Ommeren zijn koning 
al omgelegd en liet Henk Jurriens in 
een volkomen gelijke stelling remise 
aantekenen. Stand 2.5-0.5 Jan van 
Willigen liet zich door een venijnig 
pionzetje verrassen en verloor vrvol-
gens kansloos . Gelukkig was er ook 
nog een overwinning te noteren, Si-
mon Veldhuijzen creeërde een ge-
vaarlijke aanval en  behaalde een 
mooie overwinning. Helaas ging het 
daarna bij Martin Steunebrink he-
lemaal fout. (Achter )Stand 4.5-1.5. 
Good old Dies Bouterse, bijna al-
tijd goed voor een heel of half punt, 
deed deze avond niet de goede zet-
ten en incasseerde een nul, toen hij 
dameverlies niet kon voorkomen.
Tenslotte de partij aan het 1e bord. 
Jeroen Smit kwam net als in de vo-
rige ronden in vreselijke tijdnood. 
Hij speelt dit seizoen nauwelijks in-
tern en het gebrek aan wedstrijdrit-
me breekt hem bij externe wedstrij-
den steeds op. Ook deze keer werd 
het een 0 door tijdsoverschrijding. 
Eindstand 6.5-1.5.De meeste Amstel 
2 spelers berusten weliswaar in de 
naderende degradatie , maar willen 
toch nog één keer in de volgende 
ronden vlammen. We wachten dus 
maar af.

Gedecideerd
Amstel1 leed in  Nieuwendam een 
teleurstellende en onnodige neder-
laag. Het team zal in de komende 
wedstrijden nog enkele keren moe-
ten winnen , want de krachtsver-
schillen in deze klasse zijn niet zo 
groot en er degraderen maar liefst 
drie van de acht ploegen.De wed-
strijd begon positief voor de Uit-
hoornse ploeg, Herman Freek speel-
de een goede partij en won gedeci-
deerd. Daarna speelde Lex van Hat-
tum in een vrij vlakke partij remise 
en toen 1e bordspeler Piet Geertse-
ma adequaat van de onnauwkeurig-
heden van zijn tegenstander profi-
teerde, leek niets ( bij een stand van 
2.5-0.5 ) een vlotte Amstel overwin-
ning in de weg te staan.
 Maar toen ging het plotseling niet 
goed meer verder. Henk Elserman 

stond in een Sveshnikov steeds 
gedrukt, offerde een toren tegen 
paard en pion, maar kreeg geen ge-
lijk spel. Zijn tegenstander speelde 
het sterk uit. Mirza Bro kwam slecht 
uit de opening ,verloor een pion, 
maar hield het lastige toreneind-
spel tot ieders verrassing toch remi-
se. Dat werd het ook in de partij van 
Dawood Asfar, die in een dichtge-
schoven stelling alle gaten gesloten 
hield .Zijn tegenstander kwam er 
niet door. Stand nog steeds in Am-
stel voordeel 3.5-2.5..De partij van 
Ysbert van Hoorn gaf eerst reden tot 
optimisme, hij stond een pion voor. 
Toen ging Ysbert in de fout en ver-
loor een stuk en later de partij. Cora 
van der Zanden speelde het begin 
niet sterk, maar vocht met een pion 
minder als een leeuwin. De tegen-
stander speelde echter ijzersterk en 
gaf Cora in het eindspel geen kans. 
Eindstand een 3.5-4.5 verlies en een 
flinke kater voor de Amstelploeg.

De interne competities
Bij de senioren blijft het aan de kop 
tussen Jan Bosman en Piet Geertse-
ma spannend. Piet won het laatste 
onderlinge duel, maar Jan heeft nog 
steeds een kleine voorsprong . Bei-
de toppers worden op enige afstand 
gevolgd door Dawood Asfar en Dies 
Bouterse , die dit seizoen beide een 
sterke indruk maken. Op grotere af-
stand treffen we op de plaatsen 5 
t/m 10 Cora van der Zanden,Theo 
Hendriks, Mirza Bro, Henk Elser-
man, Carel Kok en Ysbert van Hoorn 
aan. Herman Freek lijkt zijn vormcri-
sis van begin januari te boven en is 
opgeklommen naar de 11e plaats. 
Ook Riek Spook draait nog goed 
mee. Deze- Grand Old Chess La-
dy- staat op plaats 15. Ook bij de 
Junioren zijn er twee koplopers die 
duidelijk de toon zetten. Mark Me-
ijerink en Paul Oomen liggen in de 
Kopgroep een straatlengte voor op 
de overige spelers en zullen wel on-
derling uitmaken wie de titel wint. 
Op dit moment heeft Mark (nog ) 
een behoorlijke voorsprong. Paul ligt 
weer ver voor op Robert Meijerink,  
Bastiaan Claus en Danielle Oomen. 
De Middengroep wordt aangevoerd 
door Robbie Roosingh, die de ver-
eniging binnenkort echter gaat ver-
laten. Dat is dan de kans voor Elmer 
Merton, Bastiaan van Dijk en Jasper 
Peeters om de kop over ten nemen 
In de Basisgroep leiden Jasper Tuit-
hof, Tim Peeters en Nico Broersen. 
De jeugdgroep telt op dit moment 
alweer ruim 30 deelnemers. Dat 
komt omdat vier deelnemers aan de 
JeugdSportPas- actie nu enkele we-
ken op proef in de vereniging mo-
gen mee spelen. Wie weet zullen 
deze vier jongeren Diederick, Arno, 
Celesta en Coen een definitieve ver-
sterking voor de jeugdgroep zijn. Al-
le gegevens betreffende SV de Am-
stel, uitslagen en wedstrijdverslagen 
zijn te vinden op de site www.am-
stelschaak.nl

gen. Na zes weken ben je in staat 
minimaal drie kilometer aan één 
stuk hard te lopen. ‘Ik wist niet dat 
ik dit in me had’ is een veel gehoor-
de reactie. Start to Run is het bes-
te begin van je weekend en geeft je 
een heerlijk gevoel.

www.starttorun.nl voor meer infor-
matie en om je in te schrijven. Deel-
name aan Start to Run kost maar 
30 euro en VGZ verzekerden be-
talen slechts 20 euro. Je krijgt o.a. 
een T-shirt, 4 maanden lidmaat-
schap van de Atletiekunie, 3 maan-
den lidmaatschap op de Runner’s 
World, toegang tot online advies en 
trainingsschema’s en een digitale 
nieuwsbrief! 

BMX in de lift, UWTC start 
met 3 beginnersgroepen
Uithoorn - Op zaterdag 2 februari 
is de afdeling BMX van de UWTC 
gestart met een nieuwe beginners-
cursus waarop 36 beginners heb-
ben ingeschreven. Na een lange  
periode van ledenstop hebben zij 
wat ruimte weten te creëren zodat 
er weer nieuwe talenten aan on-
ze vereniging kunnen worden toe-
gevoegd. De wachtlijst is het laat-
ste jaar alleen maar langer gewor-
den en het werd hoog tijd daar wat 
aan te doen. Aan het steeds langer 
worden van de wachtlijst is duidelijk 
te merken dat de interesse voor de 
BMX-sport behoorlijk in de lift zit. 
Dit heeft natuurlijk alles te maken 
met het feit dat deze discipline van 
de wielersport heel spectaculair is. 
BMX is een zogenaamde extreme-
sport waar van alles inzit. Kracht, 
reactievermogen, techniek, tactiek 
en vooral lef om die grote bulten te 
springen zijn de elementen van de 

BMX-sport. Daarbij komt nog eens 
dat deze sport ook nog eens Olym-
pisch is geworden. Dit jaar zullen 
de allerbeste BMX-ers de strijd aan 
gaan op de Olympische baan van 
Beijing. 

Cursus
Terug naar de beginnerscursus, de-
ze wordt dit jaar gegeven op de za-
terdagmiddagen op onze fietscross-
baan aan de Europarei en bestaat 
uit 4 lesdagen van drie kwartier. De 
fietsen, helmen en handschoenen 
kunnen voor de duur van de cur-
sus worden geleend van de vereni-
ging. Na afloop van de cursus be-
slist de cursist of hij/zij lid wil wor-
den. Afgelopen zaterdag was de 
tweede cursusdag onder bijna len-
teachtige omstandigheden. Het was 
voor de ouders dan ook heerlijk ver-
toeven op de tribune in de zon ter-
wijl de kinderen over de grote bul-

ten moesten trappen. Het enthou-
siasme van de deelnemers doet de 
trainers en de trainershulpjes goed. 
Nu dit concept zo goed aanslaat, zal 
het volgend jaar zeker een vervolg 
krijgen. Als je volgend jaar ook zo’n 
beginnerscursus wilt volgen, kan je 
je nu al op de wachtlijst laten plaat-
sen. 
Een e-mail naar bmx@uwtc.nl met 
daarin de vermelding van je naam, 
geboortedatum, adres, telefoon en 
natuurlijk dat je op de wachtlijst wil 
worden gezet is voldoende. Meer in-
formatie is te vinden op onze websi-
te www.uwtc.nl/bmx. Op 9 maart en 
op 30 maart worden op onze baan 
respectievelijk de eerste wedstrijd 
in de BMX West Competitie en de 
Noord-Holland Cup verreden. 

Natuurlijk bent u dan ook van har-
te welkom om een kijkje te komen 
nemen.

Open Ronde Venen biljart-
kampioenschap 2008
De Ronde Venen - Op vrijdag 7, 
zaterdag 8 en zondag 9 maart 2008 
organiseert biljartclub De Merel  
voor de achttiende maal het indivi-
duele O.R.V Biljartkampioenschap. 
Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimum aantal carm-
boles is gesteld op 27.  Ook kader-
spelers kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. Er 
wordt op twee biljarts gespeeld on-

der deskundige leiding. De winnaar 
van de prachtige wisseltrofee mag 
zich een jaar lang “ Open Ronde 
Venen Kampioen “ noemen. Tot de 
laatste vier, spelen hoog tegen hoog 
en laag tegen laag. U kunt zich voor 
deelname aan dit kampioenschap 
opgeven door middel van een  in-
schrijfformulier te verkrijgen in Ca-
fé de Merel  Arkenpark Mur 43  te 
Vinkeveen , of een telefoontje. Het 
inschrijfgeld bedraagt  € 8,00  te vol-
doen bij de inschrijving. Voor meer 

informatie kunt U  bellen naar Cafe 
“ De Merel “ telefoon (na 20.00 uur)  
0297-263562 of 264159. Men kan 
zich uiterlijk tot zondag 2 maart op-
geven. Voorkom teleurstellingen en 
lever Uw inschrijfformulier zo spoe-
dig mogelijk in of even bellen naar 
ons clubhuis. Als U het formulier 
per post stuurt adresseer het dan 
als volgt: Café “ De Merel “
Corr. Adres    Postbus 16
3645 ZJ  te Vinkeveen.
Of per email thcw@xs4all.nl
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Uithoorn - Ieder een bos bloemen 
en voor Geer Hubers ook nog ca-
deautjes en afscheidsspeeches van 
zowel de burgemeester als van Ria 
Zijlstra en Trudy Veninga. Burge-
meester Berry Groen memoreer-
de niet alleen aan het politieke le-
ven maar ook aan de keren dat Geer 
Hubert inval-Sinterklaas was ge-
weest. “Ondanks je drukke werk-
zaamheden had je een brede be-
langstelling voor Uithoorn. Wij ho-
pen dat wij hier als basis hebben 
gediend voor jouw nieuwe functie 
in Grave”. De burgemeester herin-
nerde aan de kwestie met de riole-
ring, de discussie over de woningen 
aan de Boterdijk, het winkelcen-
trum Zijdelwaard en het feit dat al-
les wat met financiën te maken had 
zo gladjes en soepel verliep. “Soms 
heb je wel geprobeerd om mij het 
leven zuur te maken betreffende de 
kwestie Schiphol, maar we zijn er 
altijd weer uitgekomen, het bomen-
beleidsplan, kappen vond je prima 
maar er moest wel voldoende groen 
overblijven en de bijna berucht ge-
worden motie M betreffende de be-
zuinigingen.  Door Ria Zijlstra werd 
aangehaald dat Geer Hubers een in-
tegere politicus was met standpun-
ten die ook echt onderbouwd wa-
ren en een echte CDA’er, niet te veel 
uitwijken naar rechts of naar links. 
Trudy Veninga was de hekkensluiter. 
Met de woorden “Tja, en als er in de 
afgelopen zes jaar dan een dergelijk 
moment was als dit ei jij rustig rustig 
en dat zal ik in ieder geval missen.”

Weekenden
Trudy memoreerde aan het feit dat 
er soms weken waren dat Geer de 
leden van de fractie vaker zag dan 
hij zijn vrouw zag. “Verder de week-
enden op Texel waarin wij de be-
langrijkste politieke vergaderingen 
voorbereidden en vaak zaten jij en 
ik als laatsten nog in de papieren te 
kijken. Met een goed glas wijn zoe-
ken naar de juiste plaatjes, daar had 
jij lol in.

De vele telefoongesprekken over 
onderwerpen die jij wilde uitdiepen 
en waar wij soms maar moeizaam in 
mee gingen. Jouw kritische geest en 

je vasthoudendheid zijn zaken die 
het CDA en uiteindelijk de hele raad 
ten goede kwamen”.  Enkele punten 
waarin Geer een rol had gespeeld, 
het veiligstellen van de subsidie 
voor asielzoekers. Dat Trudy daar-
na moest praten als Brugman om 
het aan de fractie uit te leggen was 
een tweede ding. Het bezoek aan 
de luchtverkeersleiding in de toren 
op Schiphol, het contact en mede 

dankzij de contacten met de Twee-
de Kamer waarin jij flink hebt geïn-
vesteerd, staat het knooppunt Uit-
hoorn nu op de kaart. Het prachti-
ge resultaat van het coalitieakkoord, 
Geer er komen nog veel dossiers 

waarin jij je zou willen vastbijten en 
graag ingedoken zou zijn, maar nu 
mag je gaan graven in Grave. Een 
tip, als je het pand hier straks ver-
laat, steek die achterdeurmotie in je 
zak, je weet niet of die in Grave mis-
schien van pas komt.
Het is met een lach en een traan en 
met gepaste trots dat wij als fractie 
hebben bijgedragen aan jouw ont-
wikkeling. Het ga je goed”. Daarna 

volgde de officiële benoeming van 
André Smits als zijn opvolger waar-
bij de geloofsbrieven werden goed-
gekeurd en was het afscheid voor 
Geer Hubers en een nieuw begin 
voor André Smits.

Zuwe-medewerkers voor 
Medi-Aid naar Sri Lanka
De Ronde Venen - Negen mede-
werkers van Zuwe gaan van febru-
ari tot en met eind april voor Medi-
Aid ‘training on the job’ geven in Sri 
Lanka. Stichting Medi-Aid zet zich al 
enkele jaren actief in voor de kans-
arme Srilankanen. Zuwe gaat in Sri 
Lanka in verschillende instellingen 
voor ouderen als vakinhoudelijke 
coaches meewerken. Ook dragen 
zij hun kennis en vaardigheden over 
aan het verzorgend personeel. Zo 
leveren Zuwe-medewerkers een ac-
tieve bijdrage aan de optimalisering 
van de ouderenzorg in dit land. 
De geselecteerde medewerkers 

hebben duo’s gevormd en gaan in 
groepjes van twee naar Sri Lanka. 
Het totale project duurt 10 weken, 
waarin telkens twee vakinhoude-
lijke coaches twee weken training 
geven. De groep coaches van Zuwe 
bestaat uit verpleegkundigen, ver-
zorgenden, ergotherapeuten, maat-
schappelijk werkenden en een psy-
choloog.
Dat er medewerkers van Zuwe mee-
werken aan het project van Medi-
Aid is geen toeval. Het grootste ge-
deelte van het bestuur van Medi-
Aid bestaat namelijk uit Zuwe-me-
dewerkers. 

De missie van Medi-Aid is het on-
dersteunen van mensen en organi-
saties in Sri Lanka, daar waar steun 
echt noodzakelijk is. Deze onder-
steuning is in principe bedoeld als 
een tijdelijke impuls in materiële 
en in financiële zin. Tijdelijk, want 
Medi-Aid richt haar ondersteuning 
zo in dat de hulpvrager uiteindelijk 
(weer) onafhankelijk is van Medi-
Aid. Onafhankelijkheid, zelfstandig-
heid, eigenwaarde, zelfrespect en 
werkgelegenheid zijn dan ook de 
voornaamste uitgangspunten voor 
Medi-Aid.

* De beroepskrachten zijn afkomstig uit de zorgcentra en thuiszorg van Zuwe Zorg. Zuwe Zorg wordt samen met het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ‘Zuwe’ genoemd. 

Raad neemt afscheid van 
Geer en heet André welkom

Sloop pand Sigma gaat 
binnenkort beginnen
Uithoorn - Vorig jaar is een sloop-
vergunning afgegeven voor het slo-
pen van het oude ‘Sigma’ pand aan 
de Wiegerbruinlaan. Binnenkort zal 

met de sloop van dit herkenbare ge-
bouw met de gele schoorsteenpij-
pen worden begonnen. Het kan zijn 
dat u overlast kan ondervinden van 

deze werkzaamheden. De gemeen-
te vraagt hiervoor uw begrip en zal 
deze week een brief aan de omwo-
nenden versturen.

HEMA opent nieuwe
vestiging in W.C. Amstelplein
Uithoorn - Op Valentijnsdag, don-
derdag 14 februari, opent de HE-
MA haar nieuwste vestiging in het 
winkelcentrum Amstelplein. Gelet 
op het aantal vestigingen in Ne-
derland zou dit de 338ste zijn! Het 
is een kleine vestiging met onge-
veer 488 vierkante meter vloerop-
pervlak. Daardoor doet de vestiging 
‘knus’ aan en staat het winkelge-
beuren dicht bij de consument. De 
feestelijke gebeurtenis is gekop-
peld aan drie openingsdagen, don-
derdag tot en met zaterdag, waarbij 
elke klant 10 procent extra korting 
krijgt op het toch al gunstig geprijs-
de assortiment. Dit met uitzonde-
ring van de fotoservice en gordijn-
maakservice. Want ook die laatste 
behoren tot de kernactiviteiten van 
deze HEMA. De nieuwbakken fili-
aalmanager Jaap-Pieter Brouwers is 
wat trots op ‘zijn’ nieuwe vestiging 
in het winkelcentrum. “We starten 
met een verkoopteam dat bestaat 
uit 12 medewerk(st)ers. Die komen 
uit de buurt van het filiaal of zijn al 
eerder werkzaam geweest bij HE-
MA,” aldus Jaap-Pieter die zelf eer-
der werkzaam was bij HEMA Am-
stelveen. “Je kunt stellen dat we een 
goede mix hebben van ervaren en 
nieuwe medewerkers. Daarin heb ik 
alle vertrouwen. Iedereen is super 
enthousiast om met deze nieuwe 
HEMA van start te gaan.” Volgens 

de filiaalmanager heeft hij tijdens 
de opbouw van de winkel al leuke 
reacties gehad van belangstellen-
de voorbijgangers in het winkelcen-
trum die van buiten af nieuwsgierig 
de inrichting door de ramen heb-
ben aanschouwd. De meesten blij-
ken verheugd te zijn nu er een ‘ei-
gen HEMA’ komt in Uithoorn. De 
HEMA op het Amstelplein biedt een 
uitgekozen selectie van het beken-
de assortiment zoals dat in de gro-
tere HEMA’s wordt gevoerd. Zo is 
er keus uit seizoensgebonden en 
houdbare levensmiddelen, waaron-
der ook voorverpakte koek, zoutjes 

en verschillende soorten wijn. Maar 
ook op het gebied van kinderkle-
ding, persoonlijke verzorging, huis-
houdelijke artikelen, schrijfwaren en 
toebehoren is men hier aan het juis-
te adres.
Daarnaast biedt HEMA een twee-
daagse fotoservice, terwijl men te-
vens terecht kan bij de fotokiosk 
voor ‘direct-klaar’ afdrukken. Bestel-
lingen die klanten met de PC online 
via www.hema.nl plaatsen, kunnen 
in dit filiaal worden opgehaald. Van-
af donderdag 14 februari 9.00 uur is 
men welkom bij de nieuwe HEMA in 
winkelcentrum Amstelplein.

Gemeentebelangen wil 
antwoorden burgemeester 
inzake Schiphol
Uithoorn - Het is en blijft een heet 
hangijzer, de problematiek rond 
Schiphol en dat bleek ook weer tij-
dens de raadsvergadering op 7 fe-
bruari. Door de fractie van Gemeen-
tebelangen is destijds aangegeven 
dat zij niet tevreden waren over het 
feit dat er volgens deze fractie geen 
antwoorden zijn gegeven door de 
burgemeester over een bijeenkomst 
van de burgemeester met vertegen-
woordigers uit de luchtvaartsector. 
Gemeentebelangen heeft aangege-
ven dat rond 2004 nog niet bekend 
was dat er een besluit was genomen 
om voor het vliegverkeer komende 
vanaf de Aalsmeerbaan het zoge-
naamde waypoint, het punt waar 

een bocht wordt ingezet in dit ge-
val de bocht naar het oosten, circa 
150 meter naar het zuiden te ver-
plaatsen om het te snel vollopen van 
het handhavingpunt 24 te ontlasten 
(boven Amstelveen). Dat heeft tot 
gevolg dat het luchtverkeer boven 
Uithoorn toeneemt. Er is over dit be-
sluit volgens de fractie eveneens in 
2004 uitgebreid contact geweest 
met burgemeester Groen en één van 
haar ambtenaren, maar volgens de 
fractie is hier door de burgemeester 
geen mededeling over gedaan naar 
de raad toe noch naar de bevol-
king toe, dat de burgemeester op de 
hoogte moet zijn van de verhoogde 
geluidshinder boven Uithoorn en de 

irritatie daarover bij de inwoners en 
vraagt zich dus af waarom dit niet 
in de raad is besproken en waarom 
geen bezwaar is aangetekend door 
de burgemeester over dit besluit. 
Klaas Bijlsma (GB) vroeg zich af 
waarom de burgemeester zich dat 
kennelijk niet herinnert omdat zij 
daarover geen uitspraak heeft ge-
daan en dat het inmiddels meer dan 
zeven weken geleden is dat hierover 
vragen zijn gesteld. Het antwoord 
van burgemeester Berry Groen was 
dat zij wel aan de bel heeft getrok-
ken maar tot op heden geen ant-
woord heeft gekregen maar nog-
maals contact zal opnemen met de 
betreffende instantie.

Kerkbestuur slaat aanbod Stichting Boud af:

“We zien geen basis om een 
gesprek met u aan te gaan”
Uithoorn - Het parochiebestuur 
van de R.K. kerk de Schans heeft 
middels een brief, die ondertekend 
is door H.A.A. van Bemmel, vice- 
voorzitter parochiebestuur, aan het 
bestuur van de Stichting Boud heel 
duidelijk laten weten geen prijs te 
stellen op de aangeboden 20.000 
euro, om de kerk weer op orde te 
krijgen, zodat hij weer open kan.
In een brief stellen zij “In uw brief 
stelt u tevens dat het aanbod niet 
inhoudt dat u de totale kosten voor 
de restauratie van de kerk, welke 
neerkomen op een bedrag van meer 
dan 2 miljoen euro, voor uw reke-
ning kunt nemen. U wilt bovendien 
slechts meewerken aan de totale 
restauratie als aan een aantal voor-
waarden wordt voldaan. Een van die 
voorwaarden is dat de kerk zo spoe-
dig mogelijk open gaat.
Het parochiebestuur kan niet aan 

deze voorwaarden voldoen, nu de 
veiligheid van bezoekers van de kerk 
niet gegarandeerd kan worden.

Vertrouwen
De door u gestelde voorwaarden zijn 
overigens ook niet reëel. U zegt het 
vertrouwen in het parochiebestuur 
op. Het hebben van vertrouwen is 
een voorwaarde voor het aangaan 
van een goede samenwerking.

Nu u geen vertrouwen in het paro-
chiebestuur heeft ziet het parochie-
bestuur op dit moment geen basis 
voor het aangaan van een gesprek 
met u”, aldus de brief.
Ans van Muijen, voorzitster van 
Stichting BOUD is niet echt verrast 
door deze opstelling van het paro-
chiebestuur: “We waren er al bang 
voor. Wat het ook precies is, maar 
het lijkt er echt steeds meer en meer 

op dat het bestuur die kerk gewoon 
niet meer open wil hebben. Gevaar-
lijk, kom nou, zo gauw als alle nood-
zakelijke zaken zijn vernieuwd en 
de gemeente weer een vergunning 
geeft, is de boel veilig. Anders geeft 
de gemeente niet zo’n vergunning 
af”, aldus Ans van Muijen.

Geld
“Maar goed, als zij dan niet willen, 
wij geven nog niet op. De gemeen-
te gaat nu een onderzoek doen om 
te bezien hoeveel geld het precies 
gaat kosten om de kerk weer veilig 
toegankelijk te maken.
Ook wordt er gekeken of er echt 
dakpannen rondvliegen, enz. Zodra 
dat onderzoek is afgerond en het 
blijkt dat wij het financieel kunnen 
betalen, komen we terug bij het pa-
rochiebestuur.”
(wordt vervolgd).
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Succesvol weekend 
Judoka’s Tai-Otoshi
Uithoorn -Afgelopen zaterdag 9 
februari was het  een drukke dag 
voor de Judovereniging Tai-Otoshi. 
In Hoofddorp werd het 13e Open 
Haarlemmermeers Judokampioen-
schap georganiseerd door de Stich-
ting Jeugdsporters Haarlemmer-
meer in samenwerking met Judo-
school Haarlemmermeer. Ruim 215 
judoka’s uit het district Noord-Hol-
land waren naar Hoofddorp toege-
komen om hier aan deel te nemen. 
De judoka’s waren ingedeeld in 
poules, waar als het enigszins mo-
gelijk was de er ook onderscheid 
werd gemaakt in wel of geen erva-
ring met wedstrijden. Van de 42 ju-
doka’s van Tai-Otoshi waren er dus 
veel die voor het eerst aan wedstrij-
den deel gingen nemen. Het was 
dan ook een genot om naar deze ju-
doka’s te kijken.
Voorla de jongste judoka’s van Tai-
Otoshi wisten met vaak mooie wor-
pen de wedstrijden te winnen.
In de eerste groep Was er een 1e 
prijs voor Thijs Overing, Thijs Kees 
en Britany von Gerhardt. Een 3e 

prijs voor Iris Kuiken, Nick van der 
Jagt. Een 4e plaats was er voor Hid-
de Pos, Jeroen van Leeuwen en Vin-
cent Stijnman. In de tweede groep 
van 11.30 uur was het iest drukker 
in de zaal.  Een 1e plaats was er 
hier voor Mika Keizers en Linda Lui-
ten. En tweede plaats voor Nils Vo-
gelaar, Menno Dekker, Ogan War-
ning, Romy Perrevoort, Fitim Ajeti, 
Maxime Roelvink, Bart van der Jagt 
en Linde Veen. 3e zijn hier gewor-
den Boy Ouwehand, Ridgel War-
ning, Michael Boetekees en Yorick 
Beugelink. Net buiten de prijzen en 

dus een 4e plaats was er voor Mer-
lijn van Walraven, Mimosa Ajeti, Jay 
Jonkman, Mathijs kuiken, Dani Hei-
ligers en Roy Bos.Om 14.15 was het 
de beurt aan de laatste groep van de 
dag. !e zijn hier geworden Charlie de 
Graaff en Mike Habte. Een 2e plaats 
voor Mark van der Blom, Coen en-
gelbracht en Jordy Yefet. 3e zijn 
geworden Aaron van Ginkel, koen 
Wendel en Dirk Baardse. Net buiten 
de prijzen met een 4e plaats zijn ge-
worden Wouter Wassenaar, Menno 
Drost, Romy Soeratram en Nicholas 
Schuetz. Veel prijswinnaars dus van 
Tai-Otoshi. Voor vele een hele erva-
ring rijker en allemaal trots met een 
mooie prijs naar huis.
 
Mariska  5e bij NK.
Ook op deze dag werd het Neder-
lands kampioenschap -20jaar ge-
houden in Nijmegen. Mariska van 
Hilst van Tai-Otoshi houd zich hier-
voor geplaatst. Mariska deed deze 
keer mee in de klasse -78 kg. Nor-
maal niet haar gewicht, maar door 
de drukke studie werkzaamheden 

ging ze deze keer niet mee doen in 
de klasse -70kg. Mariska was om 
14.00 uur aanwezig voor de weging. 
Leraar Dennis Bakker was vanuit 
Hoofddorp (was hij bij de ochtend 
groep aanwezig) doorgereden naar 
Nijmegen om Mariska te coachen.
In haar eerste wedstrijd moest Ma-
riska het opnemen tegen een judo-
ka uit het district Noord-Nederland. 
Deze langere tegenstandster was 
voor Mariska moeilijk vast te pak-
ken. Het lukt mariska  wel bijna om 
haar over te nemen, maar dat lukt 
net niet. De tweede keer had Ma-

riska geen goede controle en werd 
met een volle punt geworpen. Hier-
door ging Mariska naar de herkan-
sing. Het hoogst haalbare was nu 
de derde plaats. De eerste partij in 
de herkansing begon Mariska met-
een sterk. Zette haar tegenstand-
ster onder druk. Tijdens het grond-
gevecht wist Mariska slim naar een 
houdgreep toe te werken. Deze 
zat zo stevig dat haar tegenstand-
ster er niet meer uit kon komen.. De 
tweede partij tegen een judoka uit 
Zuid-Holland. Was een snelle. Met 
een snelle hoge tilworp wierp Ma-
riska haar tegenstandster op de mat 
met een ippon (volle punt). Maris-
ka haar derde partij in de herkan-
sing was ook een mooie partij. Met 
veel aanvallend judo wist Mariska al 
meerdere malen te scoren. Uitein-
delijk ging ook deze tegenstandster 
uit Oost-Nederland met een volle 
punt tegen de mat. Hierdoor stond 
Mariska in de finale van de verlie-
zerronde. Een wedstrijd voor de 3e 
plaats dus.
Deze tegenstandster was goed voor-

bereid op Mariska. Ze wist Mariska 
aardig uit haar spel te halen. Met 
een slimme pakking wist ze Maris-
ka op afstand te houden. Mariska 
kwam niet echt in de partij. Maris-
ka probeerde nog wel aan te vallen, 
maar kwam net steeds te kort. 
Uiteindelijk wierp haar tegenstand-
ster Mariska op de mat. Hierdoor 
geen derde, maar een 5e plaats 
voor Mariska. Wat natuurlijk een 
heel mooi resultaat is op een NK. 
Een zeer succesvol weekend voor 
Tai-Otoshi. Alle trainingsarbeid blijft 
toch zijn vruchten af te werpen..

Scholen-volleybal-toernooi 
bij KDO geweldige
happening
De Kwakel - Het volleybal toernooi 
voor scholen in de KDO-sporthal 
was één grote happening.
Afgelopen zaterdag 9 febr., van 13.00 
uur tot en met 17.30 uur, waren zo’n 
160 kinderen aan het volleyballen. 
Op een veld van 6 bij 4  meter speel-
den zij het circulatievolleybal.
Dit is een beginnende vorm van 
het volleyballen, speciaal ontwik-
keld voor de jeugd. Met gooien en 
vangen word geprobeerd een punt 
te scoren, door de bal aan de an-
dere kant van het net op de grond 
van de tegenstander te krijgen. Een 
team heeft 4 spelers in het veld en 
er kan ingedraaid worden, zodat 
het team ook uit meerdere spelers 
kan bestaan. Vanwege de grote be-
langstelling vanuit de scholen, is het 
toernooi in twee delen opgesplitst.
In het eerste deel werd gespeeld 
door de groepen 5 en 6. In het twee-
de deel, vanaf 15.30 uur, waren het 
de groepen 7 en 8 die gingen strij-
den om de hoogste plaatsen. Dit 
opsplitsen in twee delen werd door 
iedereen goed ervaren. Leerkrach-
ten konden zo hun aandacht geven 
aan de juiste groepen en hoefden 
dus niet van de ene naar de andere 
groep te rennen. Het was een ge-
weldig gezicht om deze jeugd aan 
het werk te zien en het was ook duidelijk waarneembaar, dat er op de scholen veel aandacht aan de-

ze basisvorm van het volleybal was 
besteed. Talenten in de dop waren 
zeker aanwezig. Met hier en daar 
wat meer of mindere individuele 
kwaliteiten,waren de teams toch re-
delijk aan elkaar gewaagd. In groep 
6 was zelf de laatste wedstrijd nog 
bepalend voor de eerste plaats in 
die poule. Na afloop van het toer-
nooi kregen de kinderen een me-
daille, De winnaars van elke poule 
kregen een beker en de totaal best 
presterende school mag een jaar 
lang de wisseltrofee op een promi-
nente plaats in de school zetten.

Het totaalklassement was in het 
voordeel van De Zon en daar staat 
de wisseltrofee dit jaar.     Als laatste 
nog een speciaal bedankje voor de 
toernooicie Jacob-Jan Immerzeel en 
Leni Drost, de EHBO afd De Kwakel 
en de andere vrijwilligers van KDO, 
die mede gezorgd hebben voor het 
slagen van dit toernooi.

Tweede ronde derde  
parencompetitie BVU
Uithoorn - In een bijna volle zaal 
speelde de Bridge Vereniging Uit-
hoorn (BVU) afgelopen maandag 
avond 4 februari haar 2e ronde van 
de 3e parencompetitie. Dit uitslagen 
zijn als volgt: In de A-lijn waren Wim 
Baars en Marcel Dekker zo verrast 
door hun eerste plaats afgelopen 
week dat het deze week compleet 
mis ging. Door de laatste plaats in te 
nemen duikelen zij in het algemeen 
klassement van 1 naar 8. 

Ook de runner-up van vorige week, 
Ans Breggeman en Anne Tolsma 
hadden hun dag niet, met 47,08% 
werden zij gedeeld 11e, maar dat 
was nog net genoeg om de eer-
ste plaats in de totaalstand over te 
nemen. Lachende 3e zijn Greet en 
Henk Stolwijk, met een goede eer-
ste plaats, 55,42%, staan zij nu 2e in 
het klassement. 

Nipt voor op Stenny en Herman Lim-
burg, die met de naweeën van griep 
en een kaakontsteking toch maar 
mooi 54,58% scoorden, goed voor 
een 4e plaats in deze ronde. Ge-
deeld tweede werden Ben ten Brink 
en Henny Westendorp, zij klimmen 

daarmee naar plaats 5, en Leo Lee-
nen en Henk van der Schinkel die 
daardoor naar plaats 7 klimmen. 

B lijn
In de B-lijn zetten Bep en John de 
Voijs even orde op zaken: 1e met 
58,93%, goed voor de 2e plaats in 
de competitie. Ook Hessel Ooster-
beek en Gijs de Ruiter vonden dat 
hun score van vorige week wel 
wat hoger kon, 2e werden zij met 
58,63%, waarmee zij opklimmen 
naar plaats 5. 

Kokkie van den Kerkhoven en Cor-
rie Smit, vorige week goed voor een 
2e plaats, hebben zich deze week 
vakkundig opgewerkt naar de 1e 
plaats, door als 3e te eindigen met 
57,44%. Ook Tiny en Bram van Kla-
veren doen het goed, 4e met 57,14%. 
In de totaalstand staan zij daarmee 
gedeeld zesde. 

C lijn
In de C-lijn werden Greetje van den 
Bovenkamp en Ria Wezenberg 1e 
met maar liefst 73,54%, KLASSE! 
Deze score is meteen goed voor de 
1e plaats in de competitie. 

Ook Corry Frank en Cees Harte lie-
ten van zich spreken. Hun 2e plek 
met 59,69% is tevens goed voor de 
2e plaats in het tussenklassement. 
Winnaars van vorige week Elisabeth 
van der Berg en Maarten Bregge-
man lieten een paar slagen liggen. 
Met hun score van 50% rond (6e 
plaats) zakten zij naar plaats 3. Mo-
nique Verberkmoes en Corrie van 
Tol werden 3e met 55,10% en stijgen 
daarmee van plaats 12 naar plaats 
7. Vierde werden Chiel van Beek en 
Fons Roelofsma met 51,56%, nipt 
voor Truus de Ruiter en Henk Stahl, 
51,25%.

Voor de complete uitslag en meer 
info, verwijzen wij u naar de website 
van BVU: www.nbbportal.nl/1048.
De BVU speelt in een zaal van acti-
viteitencentrum De Scheg op maan-
dagavond, in de zaal mag niet ge-
rookt worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om (kosteloos) 
een paar avonden mee te spelen, 
om sfeer te proeven. 

Mocht uw interesse zijn gewekt en 
wilt u eens kijken of de BVU iets 
voor u is, neemt u dan contact op 
met Hessel Oosterbeek, tel. 566103.
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Legmeervogels F11 brengt 
overwinning naar Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelden de Legmeervogels F11 
hun tweede wedstrijd voor de voor-
jaarscompetitie.  
Op een mooi kunstgrasveld in Am-
stelveen bij voetbalvereniging RKA-
VIC werd door de Legmeervogels 

goed gevoetbald.  De verdedigers 
Jasper, Pim en Sander wisten de 
spaarzame aanvallen van RKAVIC 
goed af te stoppen. 

Op het middenveld werd hard ge-
werkt door Oussama, Lorenzo en 

Edwin.  De aanvallers Jorian, Tyco 
en Coen wisten vaak gevaarlijk te 
worden voor het doel van de tegen-
stander. De 0-1 voorsprong werd na 
rust uitgebouwd naar een mooie 0-
5 overwinning. Doelpunten: Tyco (3), 
Jorian (1) en Pim (1). 

Spelers op de foto van links naar rechts:
Lorenzo, Jorian, Tyco, Sander, Pim, Coen, Jasper, Edwin en Oussama.

Klaas Vreugd en Jeroen Roest leveren weer een aantal 
gediplomeerde F en E-trainers af

Pupillencursus groot 
succes bij SV Legmeervogels
Uithoorn –  Onder de bezielen-
de leiding van de docenten Klaas 
Vreugd en Jeroen Roest is een aan-
tal weken met veel enthousiasme 
gewerkt om het voetbalspel bij de 
SV Legmeervogels op een hoger 
plan te krijgen. De docenten hebben 

d.m.v. theorie en praktijk met name 
de circuittraining behandeld. 

Op de foto deelnemers: Raymond 
Hafkamp, Misha van der Valk, Ab-
dallah Jrifrat, Jacco Gerritse, Kam-
ran Saadat, Mark Hoogduin, Jurgen 

van der Greft, Richard Booter, Dick 
van Scheppingen, Koen Otto, Sven 
van Reenen, Jessine Kissami, Piet 
Schutte, Peter van Stijn, Frans Sam-
som, Nardini Tramontin, Laura Mo-
lenkamp en Erik Bosma en docen-
ten JeroenRoest en Klaas Vreugd.

Qui vive tennis is er vroeg bij!
Uithoorn - Op zondagochtend 20 
januari om 9 uur stond de eerste 
groep van kinderen van Qui Vive 
tennis in de tennishal van Amstel-
hof te trappelen om te starten met 
de tennistrainingen als voorberei-
ding op  het komende zomersei-
zoen. Onder leiding van twee trai-
ners zijn drie groepen van ieder acht 
spelers begonnen aan een serie van 
vijf selectietrainingen op de zondag-
ochtend.

Deze selectietrainingen zijn voor 
de jeugd (10-17 jaar) en jonge se-
nioren. Met deze selectietrainin-
gen biedt Qui Vive tennis aan jonge 
spelers, die alles uit hun sport wil-
len halen, de mogelijkheid om ruim 
voor de start van de competitieperi-
ode (april) extra trainingsuren in de 
winter te maken naast de regulie-
re trainingen, die iedere individuele 
tennisser kan volgen bij een tennis-
leraar. Volgens Marc Kluft, voorzitter 
van de technische commissie van 
Qui Vive tennis, passen deze trai-
ningen perfect in het aangepaste 

beleid van de tennisvereniging:”Wij 
willen van Qui Vive tennis een ver-
eniging maken waar, naast de be-
staande recreatieve mogelijkheden,  
jeugdleden een tennisopleiding 
kunnen volgen en die ontplooiings-
kansen biedt aan prestatiegerichte 
spelers. De intensiteit en de diep-
gang van deze nieuwe trainingen 
komt tegemoet aan de behoefte van 
de serieuzere spelers” 

Trainingen
De nieuw opgezette selectietrainin-
gen worden door de vereniging te-
gen een gereduceerd tarief aange-
boden aan de jonge competitiespe-
lers.
“De trainingen hebben niet alleen 
tennistechnische een hoge kwalita-
tieve waarde”, zegt Wijnie Schmidt, 
voorzitter van de jeugdcommissie 
van Qui Vive tennis, ”ook de betere 
begeleiding van een selectiegroep 
van eigen spelers en de opvang 
van de jeugd bij de overgang naar 
de senioren, zijn van toegevoegde 
waarde. Vooral dit laatste punt gaat 

mij aan het hart. Van oudsher is Qui 
Vive tennis natuurlijk een vereniging 
waar veel activiteiten voor de jeugd 
werden georganiseerd, zoals interne 
competities, gezelligheidstoernooi-
en en rackettrekken. Maar de oude-
re junioren kwamen nog wel eens in 
een tennisvacuüm terecht bij over-
gang naar de senioren. 

Deze zogenaamde “jonge senio-
ren” worden in het nieuwe beleid 
beter begeleid en gestimuleerd om 
het tennis op dezelfde enthousias-
te manier te blijven beoefenen, zoals 
zij dat bij de jeugd gewend waren.
De selectietrainingen worden ge-
houden op de binnenbanen van 
Amstelhof op 20 en 27 januari, 10 
en 17 februari, en 9 maart. In aan-
sluiting hierop zullen in maart de 
competitietrainingen worden geor-
ganiseerd op de buitenbanen van 
Qui Vive tennis voor alle competitie-
spelers van Qui Vive tennis, jong en 
oud. De voorjaarscompetities begin-
nen dit jaar op 5 april op de buiten-
banen van Qui Vive tennis.

Finale Quakeltoernooi tot 
het einde aan toe spannend!
De Kwakel - Zaterdag 9 februa-
ri werd de finale gespeeld van het 
Quakeltoernooi. 5 herenteams spe-
len een halve competitie en 4 da-
mesteams spelen kruisfinale’s. Gro-
te favoriet bij de heren is RKAV en 
bij de dames lijken Amstelveen ster-
ker dan de rest. 
De Nappies uit Uithoorn, winnen 
met 3-0 van het Zami team van 
KDO, Real Mallorca.   Real Mallorca 

lijkt daardoor al vroeg in de avond 
afgevallen te zijn, voor de titel. Maa 
doordat alle teams redelijk gelijk 
blijven, blijft iedereen zeer lang in 

de race om kampioen te worden. De 
1e kruisfinale gaat tussen Kwekerij 
Vlasman en KDO7. 

Eerstgenoemde weet,tegen alle ver-
wachtingen in, nipt te winnen. De 
dames van de Legmeervogels weten 
heel goed stand te houden tegen 
het sterke Amstelveen,maar uitein-
delijk komt Amstelveen toch tot sco-
ren, en in de laatse seconden wordt 

het zelfs nog 2-0. De jonge jongens 
van de B&A(Bassie&Adriaan)-Boys 
komen zeer verrassend voor tegen 
het ervaren RKAV.Als het zelfs 2-0 

wordt,staat de sporthal in De Kwa-
kel op zijn kop. 
De sfeer zat er goed in! Hoe driftig 
RKAV ook zijn best deed, de stand 
bleef 2-0 en dat houdt de spanning 
er goed in.

Damesfinale
De damesfinale gaat tussen Kweke-
rij Vlasman en Amstelveen. De Kwa-
kelse dames komen al gauw voor, 
maar binnen enkele minuten is het 
alweer gelijk. 

De dames zijn zeer aan elkaar ge-
waagd en de finale eindigd in 2-2 en 
de kampioen moet bepaald worden 
door het nemen van penalties. Het is 
Kwekerij Vlasman die als 1e een pe-
nalty mist, maar even later is het de 
Kwakelse keepster die een bal te-
gen weet te houden. 

Amstelveen mist daarna een penal-
ty en dan is het Kwekerij Vlasman 
die zich dit jaar dameskampioen van 
het Quakeltoernooi mag noemen. 

RKAV speelt zijn laatste wedstrijd 
tegen Dynojet. Weten de heren van 
Dynojet de wedstrijd gelijk te hou-
den of te winnen, zijn er nog meer-
dere teams, die voor het kampioen-
schap 
in aanmerking komen.De Nappies 
zijn dan de grootste kanshebber, 
gevolgd door Dynojet. Al gauw komt 
RKAV voor, maar Dynojet geeft zich 
niet zo snel gewonnen. Na een lang-
durige 1-1 komt RKAV enkele minu-
ten voor tijd voor. Twee gele kaarten 
een een hoop kansen verder is de 
eindstand 3-1 en is de winnaar van 
het Quakeltoernooi bij de heren het 
uit Aalsmeer afkomstige RKAV.

Alle jongens B-teams 
Qui Vive overtuigend 
winterkampioen
Uithoorn -  Alle drie de jongens B-
teams van de Uithoornse hockey-
club Qui Vive werden afgelopen za-
terdag in het zonnetje gezet omdat 
zij kampioen werden in de midwin-
tercompetitie. 
Bestuurslid Johan Haanstra had er 
lovende woorden voor.  ,,Het is wel-
iswaar een tussencompetitie, maar 
de jongens hebben er hard voor ge-
werkt en dan is het kampioenschap 
een mooie beloning. Ook voor de 
trainers, coaches en begeleiders”, 
zei hij bij het overhandigen van de 
kampioensbloemen.

Jongens B3 
Vooral Qui Vive Jongens B3 is be-
zig aan een indrukwekkende reeks. 
In de reguliere competitie komt dit 
team sinds de herfstvakantie uit in 
de derde klasse en is sindsdien on-
geslagen. Die sterke serie werd in 

de midwintercompetitie voortgezet. 
Afgelopen zaterdag won Qui Vive 
met 6-1 van Hisalis B2, waarmee de 
maximale score van 15 punten werd 
gehaald en het doelsaldo op een 
plus van 29 kwam. 
Coach Ferdinand van Stekelenburg 
noemde het een knappe prestatie 
van het door Chris Thomas getrain-
de team.

Jongens B2’
Ook Qui Vive Jongens B2 wordt ge-
traind door Chris Thomas en al voor 
de laatste speelronde wisten zij zich 
verzekerd van het kampioenschap. 
Uit tegen Bennebroek B1 bleef de 
formatie van coach Bart Spaarga-
ren steken op een 2-2 gelijkspel. 
,,Het veldoverwicht wisten we dit 
keer niet om te zetten in doelpun-
ten’’, was zijn conclusie. Het kam-
pioenschap in de midwinterserie is 

een mooie opsteker voor de rest van 
het seizoen, waarin Qui Vive in de 
2e klasse nog menigmaal hoopt te 
vlammen. 

Jongens B1
Qui Vive Jongens B1 van de coa-
ches Eric Otto/Stijn Settels en trai-
ner Maarten Bos boekte in de mid-
winterreeks drie nipte overwinnin-
gen met slechts 1 doelpunt ver-
schil en zegevierde twee keer ruim-
schoots. 
Daarmee werd toch het maxima-
le puntenaantal van 15 gehaald en 
dus een stevige koppositie in de 
midwinter 1e klasse. In de regulie-
re competitie speelt dit team in de 
topklasse. 
Het team staat voor de uitdaging 
vanuit de middenmoot aansluiting 
te vinden met de top en dat is vol-
gens de coaches zeker mogelijk. 

Zaterdag 8 maart wordt de compe-
titie hervat. De Jongens B-hockey-

Foto: de drie Jongens B-kampioensteams van Qui Vive werden afgelopen zaterdag uitgebreid 
in de bloemen gezet.

ers van Qui Vive en hun begeleiders 
kunnen met drie kampioenschap-

pen terugkijken op een succesvolle 
overwintering. 
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