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

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

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,   
 kozen we voor FDC.”
 John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

De laatste weken
nieuwsgierig 

geworden naar
DE GRATIS

SPIJKERBROEK!?

ZIE OOK ELDERS IN DE KRANT

KOM VRIJDAG 7 MAART
OM 09.00 NAAR 

DE OPENING VAN 

Molenhof Mijdrecht!

GEEF RICHTING AANJE 
TOEKOMST IN DE ICT
www.stuurjetalent.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

SEAT/ VW/ Audi service providerSEAT/ VW/ Audi service provider

Zie onze 
advertentie 

elders in de krant.

Bingo bij 
Argon
Mijdrecht - Vrijdag 7 maart is er 
weer een bingoavond van de Lijn-
kijkers. De aanvang is 20.00 uur. Het 
eerste kopje koffi e of thee is gratis.
Iedereen is van harte welkom. Kaart-
jes kosten 50 eurocent per stuk en 
er zijn mooie prijzen te winnen.
Graag tot ziens bij Argon aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht.

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

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL

VOOR HET OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS
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Dit is de Meerbode 
Schrikkelbaby 2008
Mijdrecht - Hier is hij dan, de Meer-
bode Schrikkelbaby 2008 en hij heet 
Simon Rutger Brand. 
Simon is vrijdag 29 februari om 17.40 
uur geboren. Het is het eerste kind 
van Dennis Brand en Margriet Ver-
rips en woont bij zijn ouders in de 
Maarschalkstraat 34 in Mijdrecht. 
Vanzelfsprekend zijn de beide jonge 
ouders dolgelukkig met hun kernge-
zonde zoon die bij de geboorte een 
gewicht had van 3140 gram. De be-
valling is volgens moeder Margriet 
vlot en langs natuurlijke weg verlo-
pen in het Hofpoort ziekenhuis te 
Woerden. Natuurlijk wordt de baby 
volop in het zonnetje gezet en heeft 
zijn eerste cadeautjes al ontvangen. 
Daaronder ook een heerlijke ge-
boortetaart van de Nieuwe Meer-

bode die meer voor zijn ouders, fa-
milie en vrienden zal zijn, want Si-
mon kan daar nog niet van proeven. 
Maar later zal hij ongetwijfeld zijn 
schade nog kunnen inhalen. Ver-
der kreeg hij een fraaie opgemaakte 
mand met presentjes cadeau. Daar-
in een mooie bos bloemen, aange-
boden door De Huifkar, een zilveren 
kinderbestek van Juwelier Swaab, 
een leuk presentje voor de baby 
van Kinderspeciaalzaak Karamba 
en van Buurtwinkel Elly en Bert de 
Jong een ontbijtsetje met het Aap, 
Noot, Mies alfabet langs de rand. 
Elly zorgde bovendien voor de mooi 
versierde cadeaumand. Van Bras-
serie De Waard in Wilnis kreeg het 
ouderpaar een cadeaubon om eens 
lekker te komen eten, zodra moeder 

Margriet weer hersteld is van de be-
valling.
Simon Rutger zal ongetwijfeld een 
bijzonder leven tegemoet gaan als 
‘schrikkelkind’. Hij kan er prat op 
gaan dat hij de enige echte is in de 
hele regio De Ronde Venen.
Een nadeel is dat je maar één keer 
in de vier jaar jarig bent, maar ‘elk 
nadeel heb z’n voordeel’, zoals ene 
heer Cruijff dat zo treffend zegt. 
Word je in dat licht gezien dan ook 
maar één keer in de vier jaar een 
jaar ouder?….Of is hier sprake dat 
de wens de vader is van de gedach-
te?... Hoe dan ook, de Nieuwe Meer-
bode feliciteert Dennis en Margriet 
van harte met hun zoon en wenst 
hun samen een gezonde en succes-
volle toekomst toe!

LAATSTE NIEUWS! 
Samenvoeging van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen

Defi nitieve keuze voor één grote 
gemeente Vecht en Venen
De Ronde Venen - Gedeputeer-
de Staten van de Provincie Utrecht 
handhaven de keuze voor een ge-
meentelijke herindeling van Abcou-
de, Breukelen, De Ronde Venen en 
Loenen tot één grote gemeente, met 
de werktitel Vecht en Venen.

GS is ervan overtuigd dat met de sa-
menvoeging het beste de bestuurs-
kracht in het Vecht- en Plassenge-
bied op een duurzame, toekomst-
bestendige wijze wordt versterkt en 
dat een krachtige gemeente wordt 
gevormd met een goede interne 
samenhang. Maarssen blijft bui-
ten een herindeling omdat deze ge-
meente voldoende bestuurskrachtig 
is. Ook voor de toekomst staat de 
positie van Maarssen niet ter dis-
cussie.

Bij herindeling van Abcoude, Breu-
kelen, De Ronde Venen en Loenen 
wordt een sterke bestuurskrachti-
ge gemeente in het Vecht- en Plas-
sengebied gevormd tussen de ste-
delijke regio’s van Amsterdam en 
Utrecht. 
De nieuwe gemeente vertoont een 
grote mate van interne samenhang. 
Landbouw, natuur en water spe-
len een grote rol in deze gemeen-
ten. Kenmerkend zijn het stroomge-
bied van de Vecht, met belangrijke 
cultuur-historische waarden en het 
veenweidelandschap met de waar-

devolle cope-ontginningen en de 
Vinkeveense Plassen. In het gebied 
wonen circa 66.000 mensen in zes-
tien kernen. In het gebied lopen drie 
belangrijke infrastructurele assen: 
de rijksweg A2, het Amsterdam-
Rijnkanaal en de spoorlijn Amster-
dam-Utrecht.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid 
hebben GS het voorstel tot herin-
deling nogmaals voorgelegd aan de 
gemeentebesturen van Abcoude, 
Breukelen, De Ronde Venen, Loe-
nen, Maarssen en Wijdemeren en 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland. Daarbij zijn de standpunten 
van de betrokken gemeenten niet 
gewijzigd ten opzichte van de ziens-
wijzen op het oorspronkelijke herin-
delingontwerp. Dit sterkt GS in hun 
keuze voor de herindeling, zoals die 
op 30 oktober 2007 is gemaakt.

Vanuit Kockengen (onderdeel van 
de gemeente Breukelen) is de wens 
geuit om de kern aan de gemeente 
Woerden toe te delen.

Woerden is echter niet betrokken in 
de procedure en daarom is het bin-
nen de huidige procedure niet mo-
gelijk de kern Kockengen aan Woer-
den toe te voegen.
Bovendien heeft de gemeenteraad 
van Breukelen bij herhaling gepleit 
voor de herindeling van een onge-

deeld Breukelen. 
Het besluit van Gedeputeerde Sta-
ten wordt 21 april besproken in de 
commissie BEM en op 19 mei in 

Provinciale Staten. Voorafgaand 
daaraan neemt een delegatie van 
PS ook zelf nog poolshoogte in het 
Vecht- en Plassengebied.



Recreatie in Marickenland
Voor Marickenland is een Recreatievisie gemaakt. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft daarmee ingestemd 
en stelt de gemeenteraad voor de visie vast te stellen. De 
ambitie is om recreatieve voorzieningen te ontwikkelen voor 
inwoners van De Ronde Venen en omliggende gemeenten. Het 
college heeft, net als de stuurgroep Marickenland, voor ogen 
dat in Marickenland straks van alles te doen en beleven is. In 
ieder geval kan na de eerste inrichting van het recreatiegebied 
lekker gefietst, gewandeld en gespeeld worden. 

Het uiteindelijke doel is een afwisselend landschap met bos en zowel open 
landschap als ruigere gebieden. Voor kinderen zal er veel te doen zijn: 
speelveldjes, speeltuin, een natuurspeelplek of speelbos, een klein doolhof. 
Er komen vissteigers, een uitkijktoren, kunst, een trimbaan. De wandel- en 
fietspaden gaan aansluiten  op paden en routes in de regio, de woonwijken 
en de bedrijventerreinen. De fietspaden worden geschikt voor skeeleren. 
Ruiterpaden liggen gescheiden van andere paden en sluiten aan op andere 
routes en maneges. Kano’s en fluisterbootjes kunnen door het gebied 
gaan varen. Er is ruimte voor kleinschalige horeca en andere, betaalde, 
voorzieningen: geluidsarm, landschappelijk ingepast met populaire thema’s 
als natuur en avontuur, spelen en educatie. Bijvoorbeeld een kinder- of 
bezoekboerderij gecombineerd met natuur- en milieueducatie en horeca. 
Of fietsen- en kanoverhuur. Museum De Ronde Venen kan er een plek 
krijgen. Het college gaat uit van circa 3 dagrecreatiebedrijven in de hoek 
Wilnis/Mijdrecht. Er is ook ruimte voor horeca bij de ingangen van het 
recreatiegebied. In of nabij het gebied kunnen bezoekers overnachten: er 
kunnen een kleine camping, pension, Bed & Breakfast of kleinschalig hotel 
komen. Een groepsaccommodatie voor kinderen of natuurliefhebbers is ook 
denkbaar. Wat er uiteindelijk wordt gerealiseerd is mede afhankelijk van 
de initiatieven van ondernemers. Tot slot zijn er straks natuurlijk voldoende 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen en goede, veilige oversteekplaatsen 
bij de hoofdwegen. Voor de uiteindelijke inrichting is meer geld nodig dan 
er nu is, de komende tijd wordt verder naar financieringsmogelijkheden 
gezocht . De recreatievisie is mede gebaseerd op de workshops recreatie 
met onder andere omwonenden en eigenaren die in het najaar van 2007 
zijn gehouden, de samenwerkingsovereenkomst uit 2005 en de door de 
gemeenteraad vastgesteld Nota van Uitgangspunten voor Marickenland. 
Dienst Landelijk Gebied heeft namens en met de projectpartners de 
recreatievisie opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor de 
recreatievisie in maart te bespreken. Daarna worden de uitgangspunten 
van de recreatievisie in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. De 
recreatievisie is te vinden op www.Marickenland.nl of op te vragen bij het 
projectsecretariaat Marickenland in het gemeentehuis, (0297) 29 16 61 bij 
mw. Maud van der Vliet.

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.

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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nadere onderzoeken 
groot Mijdrecht-noord
gedeputeerde Staten (gS) van de provincie utrecht 
nemen de aanbevelingen van de commissie Water 
en bodemdaling groot-Mijdrecht noord (‘commissie 
Remkes’) voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek 
over. Dat is op 19 februari jl. besloten. op verzoek van de 
provincie onderzocht een commissie van onafhankelijke 
waterdeskundigen de afgelopen maanden de feiten rond 
water en bodemdaling in de polder en beoordeelde zij de 
rapporten op juistheid en volledigheid.

De commissie constateerde dat de aandacht zich terecht op de 
polder richt vanwege de grote hoeveelheid kwel van ongewenste 
kwaliteit die schade aan de natuur met zich meebrengt en de 
bodemdaling van 1 centimeter per jaar. De Commissie Remkes 
vindt dat de zes ontwikkelde strategieën in grote lijnen de mogelijke 
oplossingsrichtingen afdekken. De Commissie Remkes vindt dat 
aanvullend onderzoek nodig is om hierin een afgewogen keus te 
kunnen maken. GS onderschrijven dit. 
De volgende aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd:
o aanpassen van het grondwatermodel; 
o beter in beeld brengen bodeminstabiliteit en wellen en 
 meenemen in grondwatermodel;
o opstellen kaart met termijnen waarop landbouw mogelijk blijft;
o interesse van drinkwaterbedrijven voor drinkwaterwinning uit 
 brak grondwater;
o doorrekenen (op basis van het uitgebreide grondwatermodel) 
 van de effecten op water en bodemdaling van de zes strategieën; 
o beoordelen van effecten op waterhuishouding en bodemdaling 
 in de zes strategieën.
Door het uitvoeren van de aanvullende onderzoeken schuift de 
besluitvorming door PS over de gewenste ruimtelijke strategie voor 
de polder anderhalve maand naar achteren en zal in november 2008 
plaatsvinden.

Over het rapport van de commissie Remkes, de reacties daarop en 
het besluit van GS is een nieuwsbrief verschenen die huis-aan-huis 
in en rond de polder is verspreid. De nieuwsbrief is ook te vinden 
op www.grootmijdrechtnoord.nl evenals het rapport van de 
commissie Remkes. De nieuwsbrief is af te halen in de hal van 
het gemeentehuis of op te vragen bij het projectsecretariaat: 
gmn@provincie-utrecht.nl of 030-2582112.

Aankoopplan 
Marickenland bijgesteld
essentieel voor de realisatie van Marickenland is 
de aankoop van grond. om plan Marickenland in 
2015 te kunnen realiseren, zoals afgesproken in de 
samenwerkingovereenkomst uit 2005, wil het college de 
aankoopstrategie op twee punten wijzigen: een nieuwe 
rood-voor-groen-regeling en invoering van volledige 
schadeloosstelling op basis van vrijwilligheid tot 2014. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de 
gemeenteraad voor in maart akkoord te gaan met het 
aankoopplan Marickenland en dit te verwerken in het nieuwe 
bestemmingsplan voor Marickenland. Het aankoopplan is na 
een reactieperiode op enkele punten bijgesteld. 

Reacties en bijstelling
Eigenaren van grond in Marickenland hadden tot 13 februari de 
gelegenheid om te reageren op het nieuwe aankoopplan en daar vragen 
over te stellen. Naar aanleiding daarvan is het nieuwe aankoop-plan 
op twee punten bijgesteld. In het aankoopplan is de mogelijkheid voor 
eigenaren opgenomen om zelf natuur en recreatie realiseren. Daarnaast 
is toegezegd dat de rood-voor-groen-regeling ook voor eigenaren van 
minder dan 10 hectare grond en in het natuurgebied van toepassing 
zal zijn. De vragen en reacties van eigenaren zijn beantwoord in de 
Antwoordnota aankoopplan Marickenland. De Antwoordnota wordt aan 
de raad aangeboden bij het nieuwe aankoopplan en is te vinden op www.
Marickenland.nl.

Rood-voor-groen en volledige schadeloosstelling
De rood-voor-groen-regeling komt tegemoet aan de bouwwensen 
van een aantal eigenaren in ruil voor de verkoop van grond.  Bij 
volledige schadeloosstelling worden naast de marktwaarde van de 
grond bijvoorbeeld ook eventuele inkomens- en vermogensschade, 
verplaatsingskosten en kosten voor deskundige bijstand en verkoop 
vergoed. Uitgangspunt bij volledige schadeloosstelling is dat eigenaren 
niet achteruit gaan in hun vermogens- en inkomenspositie. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat agrariërs er financieel niet op achteruit mogen gaan als 
ze hun bedrijf verplaatsen of beëindigen. Met het nieuwe aankoopplan 
verwacht het college dat plan Marickenland werkelijk in 2015 gerealiseerd 
kan zijn omdat grondeigenaren betere perspectieven worden geboden 
bij verkoop. Indien nodig worden vanaf 2014 de resterende percelen 
onteigend.

nieuwsbrief 
Marickenland 
verschenen
onlangs verscheen 
de vierde nieuwsbrief 
Marickenland. In de 
nieuwsbrief staat 
informatie over onder 
andere de Recreatievisie 
Marickenland, het nieuwe 
aankoopplan en een 
interview met kunstenaar 
jan Konings. Deze 
nieuwsbrief wordt huis-aan-
huis verpreid in en rond 
de toekomstige gebieden 
van het plan Marickenland/
Marickenzijde. De nieuws-
brief is ook te vinden op 
www.marickenland.nl  
u kunt een gratis 
abonnement aanvragen 
via marickenland@
derondevenen.nl of bij het 
projectsecretariaat (0297) 
291661, mw. Maud van 
der Vliet. geeft u daarbij 
uw adres op als u de 
nieuwsbrief via de post 
wenst te ontvangen. een 
abonnement per e-mail is 
ook mogelijk. 

gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 
is de registratie en opslag van 
gevonden en verloren voorwerpen 
overgegaan van de politie naar de 
gemeente, afdeling Burgerzaken. 
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren of 
gevonden opgegeven:

geVonDen VooRWeRpen 
week 6 t/m 9

- Zwarte leesbril
- Herenfiets 3 versnellingen
- Herenfiets Gazelle
- Herenfiets Sparta
- Kinder opoefiets
- Kinderfiets
- Kinderfiets Giant Stonebreaker
- Damesfiets Raleigh
- Damesfiets kleur oranje
- Damesfiets supersport
- Dames opoefiets
- Gouden ketting
- Zwarte weekendtas met 

gereedschap
- Diverse sleutels

VeRloRen VooRWeRpen 
week 6 t/m 9

- Mobiele telefoon Nokia zwart/
bruin klep schuift opzij open

- Sim kaart Vodafoon
- Blauwe Mamoet skelter op 

stuurstang twee kompassen
- Herenfiets Gazelle zwart/

platinablauw/grijs nr. 4125881 
zadel geplakt met zwart 
plakband

- Ring gevlochten 3 kleuren goud
- Nummerplaat scooter -FRD-
- Gameboy Advance SP met 2 

spelletjes zilver met tatoo opdruk 
in zwarte etui

- Kentekenplaat SX-DD-05
- Kentekenplaat NR-FN-16
- Zwarte heren leesbril in 

brillenkoker
- Hoortoestel Oticon Swift 70 

serienr. 444980
- Portemonnee roze binnenkant, 

buitenkant met groene 
kikkerkopjes

- Portemonnee zwart leer met 
bloem op de voorkant

- Portemonnee zwart
- Portemonnee bruin
- Portemonnee zwart merk 

Claudio Ferrici
- Trouwring inscriptie 
 Rein 10-04-1979
- Armband 3 kleuren goud
- Diverse sleutels

taalbegeleiding 
peuters
Vanaf schooljaar 2007- 2008 worden alle peuters vanaf 
3 jaar en 1 maand, die op de peuterspeelza-len van de 
Stiching peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen zitten, 
getoetst op hun taalontwikkeling. Deze toets vindt plaats 
in het kader van de lokaal educatieve Agenda (leA), 
een uitgebreid pro-gramma van de gemeente De Ronde 
Venen om taalachterstand bij kinderen aan te pakken. 

De toets wordt spelenderwijs door een daarvoor speciaal opgeleidde 
peuterleidster afgenomen. De peuter wordt tijdens speelzaaltijd door 
de toetsleidster apart genomen. Middels een plaatjesboek van Cito 
stelt zij de peuter een vraag die de peuter beantwoord door een 
plaatje aan te wijzen. Aan de hand van de uitslag kan er vastgesteld 
worden of het noodzakelijk is om de peuter extra begeleiding te 
geven in zijn of haar spraak- taalontwikkeling. Zo kan er voorkomen 
worden dat de peuter zijn basisschoolcarrière begint met een 
mogelijke achter-stand. Eén van de doelstellingen van de Lokale 
Educatieve Agenda. In het volgende schooljaar zal er een evaluatie 
plaatsvinden om te kijken of deze activiteit verder uitgebreid gaat 
worden naar alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

19.30-20.30 uur (kamer 3)  
Voorzitter:  A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier: 

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 
2007-2010
(Raadsvoorstel nr. 0011/08)
Het college heeft in een vierjaren plan 
vastgelegd op welke wijze zij de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil 
uitwerken. De activiteiten opgenomen in het 
plan richten zich op alle inwoners, maar speciale 
aandacht gaat uit naar kwetsbare inwoners. 
Inwoners weten met het plan wat zij van de 
gemeente op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning kunnen verwachten. 

PAUZE

21.00-21.30 uur (kamer 3)  
Voorzitter:  A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier:

Reconstructie Baambrugse Zuwe
(Raadsvoorstel nr. 0012/08)
Dit betreft een voorstel voor een herstart van 
de voorbereiding van de reconstructie van 
het gedeelte van de weg gelegen tussen de 
Herenweg en huisnummer 128  teneinde op 
de kortst mogelijke termijn een definitieve 
oplossing voor de problematiek van de jaarlijks 
terugkerende (water)overlast te creëren. Voorts 
wordt voorgesteld onderzoek te doen naar de 
meest geëigende oplossing voor het resterend 
gedeelte van de weg.

21.30-22.00 uur (kamer 3)  
Voorzitter:  A.J.C. Goldhoorn
RVTG-griffier:

Aankoop gronden Marickenzijde.
(Raadsvoorstel nr 0014/08)
De raad wordt verzocht een krediet van € 
860.000 beschikbaar te stellen voor het 
aankopen van grond voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Marickenzijde te Wilnis. Het 
krediet wordt te zijner tijd ten laste gebracht van 
de grondexploitatie Marickenzijde.

19.30-20.00 uur (kamer 3)  
Voorzitter:  C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: 

Digivenen
(raadsvoorstel nr. 0017/08)
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
rondom de basisregistraties en in het verlengde 
daarvan de digitale dienstverlening te 
verbeteren is een plan van aanpak gemaakt. Dit 
realisatieplan DigiVenen beschrijft de activiteiten 
die verricht moeten worden, de planning en de 
inzet van mensen en middelen die daarvoor 
nodig zijn. De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van het realisatieplan DigiVenen en de 
voor de uitvoering hiervan benodigde middelen 
beschikbaar te stellen.
 
20.00-20.30 uur (kamer 3)  
Voorzitter: C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:

Memo uitbreiding en professionalisering 
welzijnsstichting De Baat (geagendeerd op 
verzoek van de fractie CDA).
(informatief blok)

Agenda Rondeveense 
Tafelgesprekken gemeenteraad
Gemeenteraad vergadert op nieuwe manier
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft besloten op een andere wijze te gaan vergaderen. De nieuwe 
structuur is erop gericht inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming van de raad. Daartoe zijn zogenaamde 
Rondeveense Tafelgesprekken in het leven geroepen.

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 u meent dat u 
relevante aanvullende informatie kunt aandragen voor een bepaald onderwerp, kunt u zich bij de griffie aanmelden 
voor deelname aan het betreffende gesprek. 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 in 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. 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 zullen daarom geen mening geven 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.
Meer informatie over de wijze van vergaderen is te vinden op www.derondevenen.nl

ROnDEVEEnsE TAfElGEsPREkkEn OP DOnDERDAG 6 MAART 2008 
(locatie: gemeentehuis)

19.30-20.30 uur (raadzaal)
Voorzitter:  R. Blans
RTG-griffier: 

Aankoopplan Marickenland.
(Raadsvoorstel nr. 0005/08)
Eigenaren in Marickenland geven aan dat ze 
alleen voor meer dan de marktwaarde grond 
willen verkopen voor de aanleg van het natuur- 
en recreatiegebied. Ook is meer zekerheid 
nodig over de uitvoering van het plan voor 
zowel inwoners als overheid. Daarom stelt het 
college aan de raad voor om in te stemmen 
met een nieuw aankoopplan van de stuurgroep 
Marickenland. 

PAUZE

21.00-22.00 uur (raadzaal) 
Voorzitter:  R. Blans
RTG-griffier:

Recreatievisie Marickenland.
(Raadsvoorstel nr.  0016/08)
Er is een recreatievisie opgesteld, waarin 
keuzes voor de recreatie in Marickenland 
worden beschreven. Voorgesteld wordt om de 
Recreatievisie vast te stellen. Na aanvulling 
van het ontwerp bestemmingsplan met de 
recreatievisie, het aankoopplan en enkele andere 
onderzoeken en ontwikkelingen wordt het in mei 
2008 ter visie gelegd. 

19.30-19.50 uur (raadzaal)  

Voorzitter:  R. Blans
RTG-griffier:

Memo discussie Randstad 2040 
(geagendeerd op verzoek van de fractie RVB).
(informatief blok)

19.50-20.10 uur (raadzaal)  

Voorzitter:  R. Blans
RTG-griffier:

Resultaat gemeentelijke herindeling 
(geagendeerd op verzoek van de fractie RVB).
(informatief blok)

20.10-20.30 uur (raadzaal)  

Voorzitter:  R. Blans
RTG-griffier:

Haalbaarheidsonderzoek Estafetteproject
(geagendeerd op verzoek van de fractie RVB).
(informatief blok)

ROnDEVEEnsE TAfElGEsPREkkEn OP DOnDERDAG 13 MAART 2008 
(locatie: gemeentehuis)

Techniek en wetenschap? 
Gewoon doen!
De vraag naar goed geschoold technisch personeel is nog steeds actueel, ook in de 
gemeente De Ronde Venen. Mede om in de toekomst in deze vraag te voorzien, is de 
Technotheek De Ronde Venen opgericht. De Technotheek stimuleert techniek door 
kinderen al vroeg, in het basisonderwijs, kennis te laten maken de mogelijkheden van 
techniek.

Onderzoek scholieren 
Om te weten hoe de kinderen van de basisscholen in 
de gemeente De Ronde Venen tegenover tech-niek 
staan, is de afgelopen periode bij een groot aantal 
scholen een attitudemeting betreffende tech-niek en 
wetenschap afgenomen. De kinderen van groep 8 
moesten daarvoor een digitale vragenlijst invullen. 
VTB (Verbreding Techniek in de Basisschool) 
koppelt binnenkort de resultaten van het on-
derzoek terug aan de scholen. Duidelijk zal dan 
worden of de kinderen techniek als leuk, makkelijk 
of moeilijk ervaren en of zij wel of niet stereotype 
ideeën hebben over het vak techniek, bewust zijn 
van de beroepsperspectieven etc. Tevens heeft 
een groot aantal scholen samen met VTB de stand 
van het techniekonderwijs op hun school in kaart 
gebracht. Aan de hand van een radar konden ze 
een sterkte-zwakte analyse van hun school maken 
en daaruit opmaken welke aandachtspunten 
prioriteit behoeven. De komende jaren is het van 
belang dat steeds meer scholen een duidelijk 
techniekbeleidsplan schrijven, waarin aangege-ven 
zal worden welke doelen de scholen op het gebied 
van techniek en wetenschap willen behalen. 

Cursus voor leerkrachten
Scholen kunnen op verschillende manieren techniek 

in hun school invoeren, het liefst geïntegreerd in 
het wekelijkse lesprogramma. Hiertoe volgen ook 
nog steeds een groot aantal leerkrachten nascho-
lingsavonden op het gebied van techniek. Op 
maandag 4 maart zullen vanuit 20 basisscholen, 
maar liefst 40 leerkrachten nageschoold worden 
op het gebied van techniek en ICT. Hierbij leren de 
leerkrachten hoe ze kinderen kunnen leren web-
games te maken, leren leerkrachten werken met 
een nieuw Techcard-materiaal waarmee technische 
werkstukken vervaardigd kunnen worden en kunnen 
ze kennis nemen van de wijze waarop weten-
schappelijke proefjes de kinderen het inzicht geven 
in allerlei natuurkundige en scheikundige proces-
sen.

Techniek- en 
Wetenschapsconferentie
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met 
de vele mogelijkheden op techniekgebied, vindt 
er op zaterdag 17 mei 2008 een Techniek- en 
Wetenschapsdag plaats. Deze middag is informatief 
en boeiend voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, voor 
ouderes en voor leerkrachten van basis-/voorgezet 
on-derwijs. U bent van harte welkom op zaterdag 17 
mei van 14.00-16.30 uur in Party- en congrescen-
trum de Meijert. 

nieuwe tankautospuit voor brandweer
Brandweer De Ronde Venen beschikt sinds begin deze week over een nieuwe tankautospuit. 
De nieuwe wagen is gestationeerd op de brandweerpost in Mijdrecht. Maandagavond 3 januari, 
tijdens de jaarvergadering van de brandweer, werden de sleutels van het nieuwe voertuig 
officieel overhandigd.

Brandweer heeft nieuwe postcommandant 
in Vinkeveen

De nieuwe brandweerwagen vervangt de tweede 
tankautospuit van de brandweerpost Mijdrecht die 
in 1989 in gebruik werd genomen. Na ruim 17 jaar 
trouwe dienst was deze auto aan vervanging toe. 
Voor de vervanging is de keuze gevallen op een MAN 
chassis met een opbouw van HDS. De nieuwe auto 
voldoet volledig aan de eisen die tegenwoordig aan 
een tankautospuit worden gesteld. Zo is de auto zeer 
gebruiksvriendelijk met onder meer een gemakkelijk te 
bedienen bluspomp. Deze pomp levert 240 liter water 
per minuut bij hoge druk en 3500 liter bij lage druk.
De nieuwe tankautospuit  is ook voorzien van een 
volwaardige set hydraulisch hulpverleningsgereed-
schap. Hierbij is de keuze gevallen op Weber-Hydraulik. 
De optimale kracht en gewichtsverhoudingen van de 
gereedschappen, de compacte en vooral snelle pomp 
en de uitstekende prijs/kwaliteit verhou-ding, maakten 
de keuze voor Weber een voor de hand liggende. 
Brandweer De Ronde Venen was met deze opdracht de 
eerste opdrachtgever van het recent opgerichte Weber 
Rescue Nederland, dat in Nederland de exclusieve 
vertegenwoordiger is van Weber-Hydraulik

Op donderdag 6 maart wordt de Baambrugse zuwe 
in Vinkeveen, ter hoogte van nummer 120, tijdelijk 
afgesloten in verband met takelwerkzaamheden voor 
woningbouw. 

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 
10.00 en 16.00 uur. De weg wordt afgezet voor 
automobilisten. Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft 
de Baambrugse Zuwe toegankelijk.

Baambrugse Zuwe tijdelijk afgesloten

Chris Huijbreghs is per 1 maart benoemd tot 
postcommandant van de post Vinkeveen. Hij 
heeft het commando overgenomen van Bart 
Richter die vanaf 1 maart brandweercommandant 
is geworden in de gemeente loenen. Richter is 

postcommandant geweest van 1 januari 2004 tot 
1 januari 2008. Chris Huijbreghs (34) is al sinds 
1996 actief bij de brandweer. In 2001 werd hij 
benoemd tot plaatsvervangend postcommandant 
in Vinkeveen. 



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. 

6 MAARt 2008
Aldwin Kroeze geeft een lezing over de bekende kunstenaar Chagall.
Op donderdag 6 maart komt kunsthistoricus Aldwin Kroeze naar Vinkeveen voor een lezing over de 
bekende kunstenaar Chagall.Kroeze schetst het ontroerende beeld van een zoekende kunstenaar die 
veel tegenspoed moet trotseren om uiteindelijk tot wereldfaam te komen. Locatie:ontmoetingscentrum 
achter de Gerevormeerde Kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen.
 

8 MAARt 2008 
Handen uit de mouwen in de Botshol
Vrijwilligerswerkzaamheden in de Botshol van 9.15 tot 16.00 uur. Verzamelen bij de werkschuur van 
Natuurmonumenen aan de Botsholsedijk bij nr. 30 in Waverveen. Meenemen: eten, drinken, laarzen, 
regenkleding, mok en lepel, eventueel extra kleding. Er wordt gezorgd voor koffie en soep. 
Uiterlijk 6 maart aanmelden. Aanmelden / meer informatie: (020) 623 46 89 of (0251) 65 54 17.

11 MAARt 2008
Gespreksgroep Omgaan met rouw
Zuwe start met een gespreksgroep ‘Omgaan met rouw’, waarin lotgenoten het verlies van een dierbare met 
elkaar proberen te verwerken. Mensen die in deze gespreksgroep zitten, hebben allemaal een dierbare 
verloren. Ook gedachten en gevoelens die gevoed worden door levensovertuiging kunnen belangrijk 
zijn. De gespreksgroep ‘Omgaan met rouw’ bestaat uit zes bijeenkomsten onder leiding van een ervaren 
wijkverpleegkundige en start op dinsdag 11 maart as., van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 
E 45,00 per persoon. Locatie: Hoofdweg 1 in Mijdrecht. Houders van de A tot Z-pas Basis of Extra van 
Zuwe ontvangen 10% korting. Sommige zorgverzekeraars geven (een gedeelte van) het cursusbedrag 
terug; dit staat vermeld in de polisvoorwaarden. Aanmelden kan via de website www.zuwe.nl, via een 
e-mail aan cursusbureau@zuwe.nl of via de Zuwe Informatielijn, tel. 0900-235 98 93 (lokaal tarief).
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
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
Schattekerkerweg 1b Oprichten van een tijdelijke woonunit Reguliere bouwvergunning 2008/0072 12-2-2008
Scholekster 13 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0094 21-2-2008
Waterhoen 5 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0097 21-2-2008

Vinkeveen
Achterbos 2 Vernieuwen van een bijgebouw en het 
 plaatsen van een zwembad Lichte bouwvergunning 2008/0096 21-2-2008
Achterbos 46, 48 Vernieuwen van een schuur Lichte bouwvergunning 2008/0077 13-2-2008
Demmerik 110 Vergroten van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2008/0102 25-2-2008
Groenlandsekade 43 Veranderen van een dakkapel Reguliere bouwvergunning 2007/0875 17-12-2007
Kievitslaan 51 Plaatsen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2008/0087 19-2-2008

Wilnis
Bovendijk 10 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0098 22-2-2008

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

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

BOuWpLANNEN

Met ingang van 6 maart 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

De Hoef
De Hoef Oostzijde 118 Vernieuwen van een berging 
 (naast nr. 118) Reguliere bouwvergunning 2008/0036 A

Mijdrecht
Baljuwstraat 9 Vergroten en splitsen van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0029 B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A, B, te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het 
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: 
omschrijving van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in 
uw zienswijze 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. 

VERLEENDE BOuWVERGuNNINGEN

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

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

De Hoef
De Hoef Westzijde 23 Inrichten van een 2-tal tijdelijke 
 baggerdepots (nabij nr. 23) Vrijstellingsverzoek 2007/0274 22-2-2008

Mijdrecht    
Albertijn 4 Plaatsen van een dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Bouwvergunning 2008/0069 21-2-2008
Mijdrechtse Zuwe 4a Oprichten van een ligboxenstal Bouwvergunning 2007/0229 21-2-2008
Raadhuisplein 12 Veranderen van een winkelpand Bouwvergunning 2008/0026 21-2-2008
Viergang 97 Plaatsen van een dakkapel Bouwvergunning 2008/0053 21-2-2008

Vinkeveen
Achterbos 79, 79a Oprichten van een woonhuis 
 met botenhuis en garage Bouwvergunning 2007/0667 22-2-2008
Herenweg 15 Gedeeltelijk vergroten van de woning Bouwvergunning fase 2 2008/0054 21-2-2008

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 het college van 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 be-
sluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector be-
stuursrecht, 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 26 februari 2008 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden
gemeentelijke bomen

Mijdrecht   
Ambachtsherensingel (tegenover nr. 7) 1 haagbeuk slechte conditie
Borsaliastraat (tegenover nr. 4)  1 berk slechte conditie
Borsaliastraat ( tegenover nr. 44) 1 sierkers slechte conditie
Constructieweg ( voor nr. 1 t/m 3) 2 essen aanleg in- uitrit
Cornelis Beerninckstraat (schuin tegenover nr. 74) 1 berk slechte conditie
Diamant ( naast nr. 73) 2 elzen slechte conditie door aantasting wilgenhoutrups
Koningsspil (schuin tegenover nr. 2a) 1 es slechte conditie
Midrethstraat (tegenover nr. 18) 2 berken slechte conditie
Midrethstraat (tegenover nr. 44) 1 sierkers slechte condtie
Nicolaas v/d Steenstraat (tegenover nr. 2) 1 meidoorn slechte conditie
Oosterlandweg (schuin tegenover nr. 5a) 2 essen slechte conditie
Oosterlandweg  (schuin tegenover nr. 16) 1 es slechte conditie door aantasting wilgenhoutrups
Van Wahlenplantsoen( hertenkamp) 1 sierkers slechte conditie
Proostdijstraat (hockeyver. HVM) 1 eik slechte conditie
Ridderschapstraat 29 1 sierkers scheefstand, aantasting zwam
Windmolen 75 (naast AJOC) 1 treurwilg uitbreiding gebouw

Vinkeveen   
Pijlstaartlaan (tegenover nr. 56) 1 esdoorn slechte conditie
Prins Bernhardlaan(voor nr. 11) 1 lijsterbes slechte conditie
Zwanenpark  2 essen en 1 wilg slechte conditie

Wilnis   
Pieter Joostenlaan (achter nr. 26) 1 wilg slechte conditie

De verleende kapvergunningen liggen van 5 maart tot 16 april 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Ie-
dereen 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, tel. (0297) 29 17 86.

 
tIjDELIjK GEBRuIK VAN DE OpENBARE WEG AAN DE WEStZIjDE IN DE HOEF

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 februari 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV 2005) hebben verleend voor het tijdelijk aanpassen van de 
openbare weg ten behoeve van een wegkruising met een stalen buis, aan de Westzijde ter hoogte van huisnummer 24 in 
De Hoef. Dit in verband met baggerwerkzaamheden aan de Kromme Mijdrecht. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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 tegen het besluit bezwaar gemaakt, een voorlopige voorziening wor-
den ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
 

WEt MILIEuBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het 
stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan: 
G. Korenwinder voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een houderij 
van melkgeiten met bijbehorend jongvee op het perceel Westerlandweg 13, 3641 pX in Mijdrecht. 
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 6 maart tot en met 16 april 2008. Tot en met 
16 april 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van de Ronde Venen, 
p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het 
mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van 
de cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gele-
genheid gesteld te reageren.De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West 
utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeen-
tehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de 
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van 
de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. 
2. bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen van: A. plomp voor het uit-
breiden/wijzigen van een melkrundveehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel 
Geerkade 10, 3684 NX in Mijdrecht; R. den Dood voor het oprichten van een propaantank waarop het Besluit algemene 
regels inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op het perceel 2e Velddwarsweg 3, 3646 AV in Waverveen. 
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur 
dient u eerst een afspraak te maken.

Van fles tot hes
Huishoudelijk afval bestaat uit het bekende ‘groene’ en 
‘grijze’ afval, grof huishoudelijk afval, klein chemisch 
afval, wit- en bruingoed en de ‘droge componenten’ 
(oud papier en karton, textiel, glas en plastic). In 2009 
moeten alle gemeenten in Nederland hun plastic afval 
gescheiden gaan inzamelen en moet 38% van het 
plastic afval gerecycled worden. In aanloop hierop 
doet de gemeente de Ronde Venen sinds augustus 
2007 mee aan de proef “Plastic Heroes” rond het 
inzamelen van Kunststof Flessen en Flacons (KFF). Uit 
de resultaten van deze proef blijkt dat onze gemeente 
het bijzonder goed doet: in deze zeven maanden 
is in totaal 32.300 kilo plastic flessen en flacons 
opgehaald. Bovendien blijkt de kwaliteit van het KFF 
hoog te zijn. Dit blijkt uit de hoeveelheid restafval die 
na sorteeranalyses tegelijk met het KFF aangeboden 
blijken te zijn (bijv. resten mayonaise, papier om de 
flessen etc.).

Wat wordt er nu precies met de ingezamelde 
plastic flessen en flacons gedaan?
Meteen na inzameling wordt het volume van de plastic 
verpakkingen met behulp van een zogenaamde 
“prik-pletter” teruggebracht tot een fractie van de 
oorspronkelijke omvang. In de sorteercentra wordt het 
plastic zorgvuldig gesorteerd in aparte deelstromen. Het 
samengeperste materiaal wordt vervolgens gewassen 

en verwerkt tot fijne korrels (granulaat). Hiervan kunnen 
nieuwe plastic verpakkingen gemaakt worden, zoals 
flessen en flacons, maar deze korrels gaan ook als 
halffabricaat naar de fiber fabriek. Daar spinnen ze er 
een vezel van dat gebruikt wordt voor het fabriceren 
van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, bekleding van auto’s, 
auto dashboards, golf- en tennisballen, bermpaaltjes, 
maar ook fleece, bekend van truien, jacks, hessen, 
mutsen en dekens. Recycling zorgt ervoor dat minder 
plastic flessen en flacons in de afvalverbrandingsovens 
verdwijnen. Het spaart nieuwe grondstoffen en 
vermindert het broeikaseffect. Daarnaast betekent het 
gescheiden aanbieden van plastic flessen en flacons, 
dat het volume van uw restafval afneemt. Het scheelt 
dus ruimte in uw grijze container!

Verlenging inzamelproef
De landelijke inzamelproeven zijn verlengd en 
daarom ontvangt u uiterlijk volgende week de 
nieuwe inzamelkalender met vijf zakken. De nieuwe 
inzamelkalender kunt u ook vinden op de website van 
de gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.nl). 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen 
met de Servicelijn op tel. (0297) 29 18 00.

De eerstvolgende inzameling is op 
vrijdag 7 maart 2008.
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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.

BOXSPRINGSHOW

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS
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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’s.....

Dat lijkt ons wel heel 
erg duur
Uithoorn – Deze week ontvingen wij wel een erg leuke ‘ goed geschoten’ 
foto van de familie Weijers uit Uithoorn. 
Zij schreven: “ Wij doen onze boodschappen altijd in winkelcentrum Zij-
delwaard, halen onze groenten en fruit vaak en bij voorkeur bij  “de Goud-
reinet”.  Altijd prima kwaliteit, altijd prettig geprijsd.
Afgelopen zaterdag echter, hebben we de pitloze druiven maar laten lig-
gen. De kwaliteit zal ongetwijfeld goed zijn geweest,  maar de prijs.....1,99 
euro per druif lijkt ons toch wat te veel van het goede.....;)

Wat een storm....
Vinkeveen – Dat het gestormd heeft hebben we allemaal gemerkt. Jacque 
Turkenburg stuurde ons deze foto van een deel van de Vinkeveense plas-
sen. Het spookte er erg.

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!

Semana Santa:
de heilige week in

Guatemala

Met name in Antigua, de voormalige hoofdstad van Guatemala, wordt 
Semana Santa, de heilige week, op indrukwekkende wijze gevierd met 
processies, van palmzondag tot paaszondag. De traditie is in de koloniale 
tijd overgebracht door missionarissen uit Sevilla. 
De straten en de kerken worden bedekt met natuurlijke aromatische 
‘tapijten’ (alfombra’s) van dennennaalden, bladeren, bloemen en fruit. 
De alfombras’s zijn er in allerlei vormen en maten, tot wel een kilometer 
lang. Ze tonen koloniale, Romeinse en inheemse Maya beeltenissen. De 
voorbereidingen voor het maken van de alfombra’s duren weken, vlak voor 
de processies legt de bevolking er de laatste hand aan. 

De verschillende precessies beelden de veroordeling, de kruisweg, 
de kruisiging, het overlijden, de begrafenis en de herrijzenis van 
Christus uit. Ze worden georganiseerd door ‘hermandades’: religieuze 
broederschappen van mannen of vrouwen. De deelnemers dragen daarbij 
verschillende soorten bijbelse kleding.
De hermandades dragen de baren waarop de religieuze beelden zijn 
uitgestald op hun schouders. Er zijn duizenden dragers, die elkaar 
groepsgewijs afwisselen. Daarbij wordt vooral gelet op de schouderhoogte 
per groep dragers, zodat het geheel in evenwicht blijft. Een baar kan tot 
3000 kilo wegen. 

De prachtige en heerlijk geurende tapijten, de devotie, de begeleidende 
muziek en de schitterend opgemaakte draagbaren trekken veel toeristen, 
uit binnen- en buitenland. 

Madelon van der Stap

Aanstaande zaterdag 8 maart
Knotgroep Uithoorn bij 
het Fort aan de Drecht
Regio - Het Fort aan de Drecht 
maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam. In dit historisch ter-
rein gaat de Knotgroep zaterdag  8 
maart aan het werk.

“Vòòr het fort staat een aantal wil-
gen en essen aan de rand van de 
gracht dat geknot moet worden. Om 
te beginnen zullen we ons daarmee 
bezighouden. En als we eraan toe-
komen, dan kunnen we nog aan de 

gang met wilgen aan de overkant 
van de gracht.
Dus: werk genoeg! Hebt u zin om 
mee te helpen? U bent om 9 uur van 
harte welkom bij de ingang van het 
Fort. De Knotgroep zorgt voor ge-
reedschap, handschoenen, koffie en 
soep. Zelf neemt u een beker en een 
lepel mee. En een paar stevige laar-
zen zijn aan te bevelen.” Aldus Peter 
Huizinga, die u voor meer informatie 
kunt bellen: 020-6432585.
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Uithoorn/Aalsmeer - Op vele 
fronten is er al samenwerking tus-
sen de gemeenten Uithoorn en 
Aalsmeer en nu ook op het digitale 
vlak. Dat bleek dus bij de opening 
van het digitaal loket op schrikkel-
dag in de Watertoren in Aalsmeer. 
Burgemeester Berry Groen consta-
teerde dat de computer al bij de 
meest uiteenlopende zaken wordt 
ingezet. “Vakanties worden al ge-
boekt via de computer, er wordt ge-
winkeld via internet en ga zo maar 
door.” Maar, voegde de burgemees-
ter eraan toe “Wij als overheid hob-
belen er eigenlijk steeds achteraan 
en daarom is dit vandaag een eer-
ste stap in de goede richting qua 
digitale dienstverlening (dus via de 
computer bij u thuis). Dit is een ex-
tra service naast het al bestaande 
loket in het gemeentehuis. Het is 
snel,  redelijk eenvoudig en 24 uur 
per dag opvraagbaar en zeven da-
gen per week.” Ook Pieter Litjens,  
burgemeester van Aalsmeer, vond 
dat men meer klantvriendelijk moet 
zijn ten opzichte van bewoners, be-
drijven en instanties. “Door het rijk 
worden steeds meer zaken overge-
dragen naar de gemeentes en dit 
betekent een administratieve ver-
lichting van de burger en met nog 
even een knipoog naar de afgelo-
pen week.

Jammer
“Het is jammerlijk dat dit twee da-
gen na het belasting debâcle moet 
plaatsvinden.” Maar was blij met het 
feit dat steeds vaker de colleges van 
verschillende gemeenten gaan sa-
menwerken. “Het is belangrijk om 
samen kracht en geld te bundelen.” 
Met het aansnijden van een reus-
achtige taart, een glas champagne 
voor iedere genodigde en het losla-
ten van twee vredesduiven (wat niet 
helemaal lukte, maar het gaat ten-
slotte om het idee) werd het digita-
le loket feestelijk geopend. Sinds 29 
februari kan men dus tien produc-
ten digitaal aanvragen. 1) uittreksel 
burgerlijke stand 2) uittreksel GBA 
(Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens) 3) verklaring 
naamgebruik 4) verhuizing binnen 
de gemeente Uithoorn of Aalsmeer 
5) verhuizing naar Uithoorn of 
Aalsmeer vanuit een andere ge-
meente in Nederland 6) verhuizing 
naar het buitenland 7) bewijs van in 
leven zijn 8) bewijs van Nederlan-
derschap 9) verklaring geheimhou-
ding persoonsgegevens en 10) hon-
denbelasting. Daarnaast wordt nog 
over 150 andere producten informa-
tie verstrekt. Via de folder die huis-
aan-huis wordt bezorgd en in de 
lokale media wordt precies aange-
geven hoe men te werk moet gaan. 
Burgemeester Berry Groen verklaar-
de dat in 2004 er een besluit is ge-

nomen betreffende bezuinigingen. 

Het begin
Dat had niet alleen met het finan-
ciële huishouden te maken maar 
ook een belangrijke start was de 
visie van de gemeenteraad voor 
2004-2014 over de positie van de 
gemeente in de regio. “In die visie 
wordt gesproken over hoogwaar-
dige voorzieningen en kwaliteit van 
dienstverlening en dat betekent dan 
ook digitaal. Wij wilden daar een 
eerste stap mee zetten omdat veel 
contacten vaak redelijk eenvou-
dig digitaal zijn op te vragen. Maar 
dit is nog maar het begin. De dien-
sten worden uitgebreid. Zo zou een 
bouwvergunning aangevraagd kun-
nen worden. Dat wordt dan geregi-
streerd via de website met je Digid 
(je eigen inlogcode).

Er kan sneller met de woningbouw-
vereniging gecommuniceerd wor-
den en het is efficiënter. Verder kun-
nen ook meldingen digitaal gedaan 
worden zoals vernielingen of zaken 
die gerepareerd moeten worden en 
dan kun je die klacht ook volgen. 
Het voordeel hiervan is dat bur-
gers een beter inzicht krijgen in de 
voortgang en wordt het wat duide-
lijker wat de verschillende afdelin-
gen doen.  In 2015 moeten alle ge-
meentes digitaal bereikbaar zijn. De 
gemeente wordt dan de toegangs-
poort voor alle overheidsinstanties 
zoals waterbedrijven, provinciale en 
bedrijfsoverheden.” 

Prioriteit
Ook burgemeester Pieter Litjens 
is blij met deze eerste stap. “Uit-
hoorn had politiek al een prioriteit 
en Aalsmeer kon met die ontwik-
kelingen niet achterblijven. Samen 
met Uithoorn willen wij investeren 
in de toekomst.” Wel denkt de bur-
gemeester dat het een hele toer zal 
worden om de gemeenteraad ervan 
te overtuigen dat deze stap gezet 
moet worden en dat er een budget 
beschikbaar voor moet komen. “In 
2015 moet er een klantcontactcen-
trum (het loket voor alle overheids-
diensten) beschikbaar zijn en we 
hebben nog een lange weg te gaan. 
In mei worden alle kosten op een rij-
tje gezet en in juni wordt dit punt bij 
de kadernota besproken.” 

Mark Meurs van de gemeente Uit-
hoorn vertelt dat in september de 
officiële aftrap is gegeven en dat 
zes maanden lang de verschillende 
afdelingen bezig zijn geweest om dit 
rond te krijgen. 
“Door middel van je Digid met jouw 
naam en de gebruikersnaam van 
de overheid weet je dat jouw pro-
duct veilig is. Er zijn twee manieren 
om met dit digitale gebeuren om te 
gaan of ondergaan of ondernemen 
en wij hebben voor het laatste ge-
kozen.” 
De bedoeling is dat in de komende 
jaren tot 2014 nog 150 andere pro-
ducten digitaal aangevraagd kun-
nen worden. 

Uithoorn - Harold Bos, na 16 jaar 
lidmaatschap van GroenLinks, nu 
Statenlid bij de SP. Harald Bos 
kwam in 1998 op de kandidatenlijst 
van GroenLinks en kwam samen 
met Ria Zijlstra en Luuk Heijlman in 
de raad. “Voor mij waren twee zaken 
belangrijk: Dat de Europarei niet 
verkocht en gesloopt zou worden 
en dat het Openbaar Vervoer beter 
zou worden.” Het is jammer dat des-
tijds wethouder Verbruggen zo wei-
nig voor het openbaar vervoer heeft 
gedaan. Er was regelmatig overleg 
tussen de diverse instanties en naar 
mijn mening heeft de toenmalige 
wethouder er te weinig aan gedaan. 
De wethouder had toen beloofd dat 
er in de commissie over gesproken 
zou worden, maar dat is dus niet ge-
beurd en na 3 ½ jaar waren er nog 
steeds haltes die te ver van de buurt 
verwijderd waren.”

Europarij
Wel is Bos blij dat de Europarei uit-
eindelijk niet gesloopt is. Een ander 
punt waar GroenLinks zich mee be-
zig hield was het omleggen van de 
N201. Deze fractie was tegen het 
omleggen van de N201 uit milieuas-
pecten. Ook vindt Harald dat er een 
verkeerde voorstelling van zaken 
wordt gegeven door de bewering 
dat de verkeersdrukte uit het dorp 
wordt weggehaald. Het blijft druk en 
je zit zo boven de norm. Over de tijd 
voor het dualisme vindt Harald Bos 
dat het wel erg duidelijk was dat het 
college aangaf wat er moest gebeu-
ren en dat de wethouders erg hun 
best deden om de raadsleden van 
hun eigen partij te overtuigen van 
het collegestandpunt. Maar je zit in 
de politiek omdat mensen op je ge-
stemd hebben en ga niet in de poli-
tiek om dingen te beloven die je niet 
waar kunt maken. Omdat Harald 
niet meer verkiesbaar was heeft hij 
zijn lidmaatschap opgezegd. Daar-
na is Bos drie maanden zelfstandig 

raadslid geweest en heeft toen nog 
een motie over de ellende met het 
openbaar vervoer ingediend. Bos 
is toen met opzet een jaar geen lid 
meer geweest en wilde ook voorlo-
pig niet bij een andere partij gaan. 
“Ik wilde een beetje afstand.” Toen 
kwamen de verkiezingen in 2002 
met het kabinet CDA, VVD en LPF 
en in het najaar van 2002 de kabi-
netscrisis.

Rechts
De stemming in Nederland was 
toen rechts georiënteerd en toen 
in 2003 nieuwe verkiezingen volg-
den vond Bos het belangrijk dat de 
linkse partijen ook een stem in het 
kapittel kregen. In de tussentijd had 
Harald Bos al een tijd het doen en 
laten van de SP gevolgd en werd 
in december 2002 lid van deze par-
tij. “Het grote verschil tussen de SP 
en andere partijen is, vind ik, dat 
de meeste partijen alleen maar be-
zig zijn met vergaderingen en de SP 
is de enige partij die ook op straat 
komt. Waar ben je inhoudelijk mee 
bezig. Je bent niet alleen en eigen-
lijk weet geen hond wat je eigenlijk 
doet.” Harald werd in het najaar van 
2006 gevraagd door de kandidaten-
commissie van Provinciale Staten 
of hij Statenlid wilde worden en is 
dus nu Statenlid. “Ik dacht eigenlijk 
dat Provinciale Staten het vast be-
ter zouden doen dan de Uithoornse 
raad, maar dat viel dus tegen. In de 
Provinciale Staten staan de mensen 
veel verder af van de onderwerpen 
waar zij een beslissing over moeten 
nemen. Er zijn allerlei vage plannen 
waar miljoenen mee gemoeid zijn en 
het is vaak niet eens duidelijk wat er 
precies met het geld gebeurt. 

Niet vrolijk
Daar word ik niet vrolijk van. Het 
college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland doet ook hele-
maal niet haar best om de Staten-

leden van hun standpunt te overtui-
gen omdat zij toch al weten dat zij in 
de meerderheid zijn. Er wordt altijd 
geroepen dat de SP overal tegen is, 
maar als wij met vragen komen die 
ter verduidelijking dienen dan krij-
gen wij daar geen antwoord op. In 
Noord-Holland bestaat het college 
uit VVD, GL, CDA en PvdA en die 
steunen elkaar. Als er een voorstel 
komt van een partij die niet in het 
college zit wordt dat voorstel niet 
gesteund en dat klopt niet, want je 
doet het toch voor de mensen die 
op je steunen. Wat de vage plannen 
van de provincie betreft komt Ha-
rald meteen met een voorbeeld. 75 
miljoen euro voor een OV terminal 
in de zuidas van Amsterdam waarbij 
een provinciale subsidie aan de ge-
meente Amsterdam wordt verstrekt. 
“Toen wij vragen stelden of er geen 
sprake is van een dubbele subsi-
die en wat er precies gaat gebeu-
ren kregen wij geen antwoord van 
de gedeputeerde. Wij zetten daar als 
partij grote vraagtekens bij dit pro-
ject, temeer omdat het vervoer in 
het noorden van de provincie slecht 
is en daar zelfs buslijnen zijn opge-
heven.” Bos vindt het wel heel be-
langrijk dat politici niet alleen in de 
vergaderingen te vinden zijn maar 
ook op straat komen. “Je kunt geen 
besluit over iets nemen als je er niet 
bent geweest.” Harald Bos is blij dat 
de golfbaan in de Bovenkerker pol-
der niet doorgaat. Samen met de 
Stichting Bovenkerker polder heeft 
de SP veel tijd en energie in dat pro-
ject gestoken. Verder meldt Harald 
nog dat de SP samen met Gemeen-
tebelangen in Uithoorn bezig is met 
een voorstel om de stoplichten en 
de daarmee gepaard gaande files 
te onderzoeken en of het mogelijk 
is dat de verkeerslichten anders in-
gesteld worden. “Ik ben dan als pro-
vinciaal Statenlid bezig in mijn eigen 
gemeente en dat vind ik belangrijk”, 
aldus Harald Bos. 

Statenlid Harold Bos uit Uithoorn maakt kritische
kanttekeningen:

‘Ook met de knip haal je 
de verkeersdrukte niet uit 
het dorp’

Uithoorn en Aalsmeer leveren 
beide tien producten 
digitaal aan

De Regenboog in actie 
voor een goed doel
Uithoorn - Het is traditie dat de Re-
genboog jaarlijks een project houdt 
voor een goed doel. Er wordt dan op 
verschillende manieren geld ingeza-
meld voor kinderen die het niet zo 
goed hebben als de kinderen op de 
Regenboog. Helaas zijn dat nog te 
veel kinderen.
Dit jaar is dat Casa do Caminho. 

Dit is een opvanghuis voor straat-
kinderen in Brazilië. Het huis vangt 
40 kinderen en tieners op en be-
schermt hen tegen geweld, drugs 
en armoede van de sloppenwijken 
van Rio de Janeiro. Casa do Camin-
ho heeft als doelstelling straatkin-
deren een onderkomen en kans op 
een goede toekomst te bieden. De 

insteek is dat deze kinderen krijgen 
waar ieder kind recht op heeft: een 
goede opvoeding en kans op een 
goed leven.

De Regenboog stond de afgelopen 
twee weken in het teken van Brazi-
lië. De kinderen weten nu heel veel 
over dit land: waar het ligt, wat voor 
bevolking het heeft, welke taal ze 
spreken, welke specialiteiten er zijn. 
Donderdagavond werd het project 

afgesloten met een bruisende feest-
avond vol activiteiten. Door de he-
le school was wel iets te doen: bin-
go spelen, demonstraties Capoei-
ra dansen door Instrutor Mobilette 
(afd Uithoorn van Gruppo Balanca), 
verkoop van “Braziliaanse” werkjes 
van de kinderen, schoenen poetsen 
door Regenboog ‘straatkinderen’. De 

sfeer werd verhoogd door de vrolij-
ke Braziliaanse muziek. Dit alles met 
het doel zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Caso do Caminho.
Ook dit jaar is dat weer helemaal 
gelukt. De kinderen hebben met 
al hun werkjes en activiteiten een 
bedrag van 1900,- euro  bijeenge-
bracht.
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De Ronde Venen - In het jaar dat 
de brassband 110 jaar bestaat (wat 
groots zal gevierd worden in oktober 
van dit jaar, samen met De Roveni-
ans die 25 jaar bestaan), zal brass-
band Concordia geheel volgens de 
traditie op 15 maart zijn voorjaars-
concert verzorgen. Dit concert staat 
elk jaar weer in het teken van de 
jeugd en bij dit concert wordt altijd 
gedacht aan de trouwe donateurs 
die uiteraard gratis toegang heb-
ben. De jeugd is al genoemd en ook 
dit jaar weer zal een aantal jonge-
ren meedoen met het grote orkest 
waarbij een stuk wordt gespeeld dat 
een behoorlijke moeilijkheidsgraad 
heeft. Maar het bestuur en alle lei-
dinggevenden zijn ervan overtuigd 
dat de jeugdige spelers dit niiveau 
goed aankunnen. Al met al een goe-
de reden om op 15 maart naar het 
dorpshuis de Boei te komen waar 
het concert om 20.00 uur zal begin-
nen. De zaal is open om 19.30 uur 

en de entreekosten zijn 3.50 euro. 
Voorwaar niet een bedrag om voor 
weg te blijven. Donateurs gratis.

Voorjaarsconcert van 
brassband Concordia

Berliner Editie: 2,3     Documentnaam: Monumenten Pagina:  �

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provin-
cie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per ge-
meente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen 
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin 
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34 
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de 
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie 
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De 
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster 
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren 
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor mo-
numentaal en zeer waardevol. Een door het rijk be-
schermd monumentaal object heeft altijd drie sterren. 

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel, dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeur-
de in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. 
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke 
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in de 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

De Hoef Oostzijde 115. 
Monumentale  dwarshuis-
boerderij ‘Schijn bedriegt’, 
gemeentelijk monument 
met drie sterren gelegen 
in de bocht van de dijk. 
Oorspronkelijk gebouwd in 
1911. Het voorhuis dateert 
echter van 1923. De eerste 
steen daarvoor is gelegd 
door Johannes Janmaat, 
oud twaalf jaar. Jan van 
Scheppingen was de bouwer.  
Foto: Nico van Eijk. 

Jubilerende Decibel toonaan-
gevend in De Ronde Venen
Mijdrecht - Zaterdag 1 maart jl. 
vierde Decibel Hoortoestellen in de 
Raadhuislaan haar vijfjarig bestaan 
in Mijdrecht. De eigenaren Koen en 
Carmen Vernooij zitten echter al veel 
langer in het vakgebied. Ooit be-
gonnen zij in Baarn en dat is alweer 
meer dan tien jaar geleden. Decibel 
Hoortoestellen heeft zich van meet 
af aan kunnen verheugen in een ge-
staag uitbreidend klantenbestand. 
Geen wonder, want men was (en is) 
de enige zaak met professionele au-
diciëns, geavanceerde hoortoestel-
len en toebehoren in de regio. Daar 
is tot op vandaag nauwelijks iets aan 
veranderd, behalve dan dat de tech-
nologie op dit gebied de afgelopen 
jaren een revolutionaire ontwikke-
ling heeft doorgemaakt. Daarnaast 
heeft Decibel meer medewerk(st)ers 
aan zich kunnen binden. Zoals Rick 
de Jager als audiciën; Lieke de Wit, 
die 23 jaar assisteerde bij de afde-
ling KNO in het Hofpoortziekenhuis 
en gehoortesten afneemt maar te-
vens administratief bijspringt, als-
ook Heidi Hettema die weliswaar 
auditief gehandicapt is, maar uitste-
kend meedraait in het dagelijkse ac-
tiviteitenprogramma. Intussen heb-
ben Carmen en Koen zich naast hun 
vakgebied ook sterk als onderne-
mers ontpopt door in het Hofpoort-
ziekenhuis in Woerden een tweede 
vestiging op te zetten. 

Hofpoort
Dat is sinds 1 augustus vorig jaar 
een feit. “Eerder waren wij ook al 
actief in Hofpoort, waar we bij de af-
deling KNO een ruimte hadden die 
we steeds maar tijdelijk konden be-
nutten. Daarbij moest je eerst alles 
meenemen en later weer opruimen. 
Op den duur vergde dat te veel in-
spanning en tijd. Vorig jaar heb-
ben we een permanente ruimte in 
de Zorgpassage gekregen. De zaak 
wordt geleid door Joost Herremans 
die hier ook in de Raadhuislaan 
heeft gewerkt. Eénmaal per maand 
houden we zitting voor de senioren 
in Maria-Oord en bij de andere zorg-
centra in Mijdrecht en Vinkeveen. 
Eigenlijk zouden we in Uithoorn 
nog een derde vestiging willen op-
zetten, maar even afgezien van een 
geschikte ruimte speelt ons het ge-
brek aan betrokken audiciëns par-
ten”, vertelt Carmen die onderwijl de 
felicitaties van talrijke ‘klanten van 
het eerste uur’ in ontvangst neemt. 
Koen en de andere aanwezige me-
dewerkers delen natuurlijk mee in 
het feestelijk samenzijn. “We zien 
nu veel mensen die al langere tijd 
een gehoorapparaat hebben, weer 
binnenkomen. Toevallig ook omdat 

we 5 jaar bestaan en men even op 
bezoek komt om van de gezellig-
heid te proeven. Maar meer omdat 
een hoortoestel slechts éénmaal in 
de vijf jaar wordt vergoed en die zijn 
nu om. Tijd om afspraken te maken 
voor een nieuw en vanzelfsprekend 
geavanceerder hoortoestel. Daarbij 
gaat het nagenoeg altijd om maat-
werk en ze zijn ingesteld voor de 
specifieke gebruiker, want elke ge-
hoorstoornis is anders.”

Draadloze technologie
“Hoortoestellen helpen niet in alle 
gevallen. Ze lossen vaak wel slecht-
horendheid op die is ontstaan door 
ouderdom of door permanente 
blootstelling aan lawaai”, legt Koen 
uit die onder andere de tegenwoor-
dige jeugd als de ‘nieuwe doelgroep’ 
ziet. “Immers, in de meeste disco’s 
wordt dermate veel lawaai door kei-
harde muziek geproduceerd, waar-
door gemakkelijk gehoorbeschadi-
ging kan ontstaan. Dat kan echter 
ook gebeuren doordat men het vo-
lume van een MP3-speler te hard 
aanzet. Maar ook mensen die van-
wege hun werk in een zeer lawaai-
ige omgeving werken en geen of 
nauwelijks gehoorbeschermers dra-
gen, zullen op den duur een zaak 
als Decibel vanzelf gaan bezoeken. 
Tenzij men voorzorgsmaatregelen 
neemt. Voorkomen is immers beter 
dan genezen.”

Hoortoestellen zijn er in verschil-
lende versies, zoals de digitale. 
Deze kunnen heel precies afgere-
geld worden. Ze zijn gebruiksvrien-
delijk en zodanig gemaakt dat de 
gebruik(st)er er een maximum aan 
gemak van heeft. Er zijn toestellen 
voor achter het oor en in het oor. Het 
gebruik van micro-elektronica werkt 
in het voordeel van de uitvoering. Bij 
sommige hoortoestellen zie je te-
genwoordig nauwelijks waar ze zit-
ten. Sommige zitten direct in de ge-
hoorgang en zijn bestemd voor licht 
tot matig gehoorverlies, maar verei-
sen een speciale instelling. 

Geavanceerd
Heel geavanceerd zijn tegenwoor-
dig de hoortoestellen van Oticon, 
de Epoq’s. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van Bluetooth draadloze 
technologie. Horen uit welke rich-
ting geluid vandaan komt en dit dui-
delijk onderscheiden, het luisteren 
naar een MP3-speler en mobiel te-
lefoneren zijn geen probleem meer. 
Ook draadloos opvangen van het 
signaal van een ringleiding, zoals 
in een kerk, behoort tot de moge-
lijkheden. Kortom, het ruimtelijk be-

wustzijn wordt met behulp van deze 
hoortoestellen – die overigens niet 
groter zijn dan een cashewnoot (!) 
– aanzienlijk vergroot. Dat komt om-
dat de uiterst geavanceerde Epoq’s 
in beide oren (draadloos) met elkaar 
‘communiceren’, iets waarvan men 
hoegenaamd niets merkt. Ze staan 
echter voortdurend met elkaar in 
contact. Ongeveer op dezelfde ma-
nier als de hersenen met onze oren 
samenwerken. Het stereo-effect dat 
hierdoor ontstaat, verbetert het ver-
mogen om te kunnen horen waar 
geluiden vandaan komen. Kortom, 
het totale geluidsbeeld wordt ver-
ruimd. Voor wie het aangaat kan 
vrijblijvend nadere informatie en 
een demonstratie hierover krijgen 
bij Decibel. Alle hoortoestellen wor-
den verstrekt op medische indica-
tie. Ze vallen in de ziektekosten-
verzekering dan ook onder de pro-
theses die (grotendeels) vergoed 
worden. Ook dit soort zaken regelt 
Decibel voor de gebruiker. Iemand 
krijgt een dergelijk toestel overigens 
eerst op proef om uit te testen. Ook 
voor mensen die slecht ter been zijn 
en moeilijk naar de winkel/praktijk-
ruimte kunnen komen, biedt Decibel 
service. Op verzoek komt men aan 
huis. Anderzijds is de praktijkruimte 
aan de Raadhuislaan ook voor rol-
stoelgangers goed toegankelijk.

Compleet
Behalve complete hoortoestellen le-
vert Decibel ook op maat gemaak-
te gehoorbeschermers, zwemdopjes 
en allerlei bijzondere wek- en waar-
schuwingssystemen voor mensen 
met een gehoorhandicap. Daaron-
der trilwekkers, flitslampen, infra-
rood apparatuur voor gebruik bij 
radio en TV en zelfs ringleidingen. 
Dat zijn systemen die in huis wor-
den aangelegd waarop hoortoestel-
len reageren. Behalve dat men via 
het hoortoestel radio en/of TV kan 
horen, hoort men ook nog de om-
gevingsgeluiden. Dat voorkomt het 
steeds anders moeten reageren op 
geluidsbronnen. Al met al levert De-
cibel een compleet assortiment aan 
hoorapparatuur in de breedste zin 
van het woord en gehoorbescher-
mingsmiddelen. Koen, Carmen en 
hun medewerkers hopen nog vele 
jaren actief te zijn op hun vakge-
bied en service te kunnen bieden! 
Wie om wat voor reden dan ook 
zijn/haar gehoor wil beschermen of 
daarover advies wenst te hebben, is 
altijd van harte welkom.

Decibel Hoortoestellen is gevestigd 
aan de Raadhuislaan 5, 3641 EG 
Mijdrecht. Tel. 0297-214686.

Het jubilerende ‘Decibel-team’ in Mijdrecht: v.l.n.r. Heidi Hettema, Rick de Jager, Koen en Carmen Vernooij

Stravinsky piano kwartet:

Alleenrecht op Petrouchka 
en Sacre Du Printemps 
van Stravinsky
Regio - “Wij kennen elkaar van on-
ze studie aan het conservatorium 
in Amsterdam en Utrecht”, vertelt 
Jasper Bon, de initiatiefnemer van 
het Stravinsky piano kwartet. Jas-
per speelde al samen met Arnaud 
Rosdorff, maar wilde toch eigenlijk 
een wat groter ensemble bij elkaar 
brengen en zo kwamen achtereen-
volgens Lodewijk Crommelin, Hans-
Erik Dijkstra en als laatste Ernst Paul 
Fuchs bij het kwartet. In de Hint in 
Mijdrecht werd een uitvoering van 
het oorspronkelijke ballet Petrou-
chka van Igor Stravinsky gegeven 
door de vijf pianisten. In een vijfhoek 
stonden de piano’s opgesteld en aan 
een helaas maar klein publiek werd 
dit concert met veel verve gespeeld. 
Opmerkelijk was dat de pianisten 
zelf ook de dirigenten zijn. Afwisse-
lend werd door één van de pianisten 
de toon aangegeven of het ritme of 
het punt wanneer de andere muzi-
kanten in moesten vallen.

Dat gebeurt maar zelden en is lastig 
voor de muzikanten, omdat zij ook 
hun eigen partij in de gaten moe-
ten blijven houden. Petrouchka is 
een stuk over poppen zonder gevoel 
die tot leven komen en dan hun per-
soonlijke tragedie beleven waarbij 
de jaloezie de boventoon voert.

Op de kermis in de eerste scene 
wekt de kermisbaas de poppen met 
zijn fluit tot leven. Petrouchka de 

poppenkastpop wordt verliefd op de 
ballerina maar helaas valt de balle-
rina voor een derde personage, de 
Moor.

Gevecht
Dat eindigt dan in een gevecht tus-
sen beide mededingers waarbij Pe-
trouchka door het zwaard van de 
Moor wordt getroffen en dodelijk 
getroffen neervalt.

Het publiek is verontwaardigd over 
de dood van Petrouchka, ondanks 
het feit dat de kermisbaas zijn pu-
bliek ervan probeert te overtuigen 
dat het alleen maar houten poppen 
zijn. Het stuk eindigt ermee dat Pe-
trouchka als geest boven het thea-
ter verschijnt. 

Jasper Bon vindt Petrouchka een 
stuk waar je nooit klaar mee bent. 
“Het is ook een uitdaging om een 
dergelijk stuk zonder dirigent te 
spelen. Je hoort de hele bonte pa-
rade van kermisfiguren, de verschil-
lende stemmetjes. De naam Petrou-
chka komt van een Slavische Pier-
rot. Elke scene heeft weer zijn eigen 
identiteit. Zo hoor je de zigeuners, 
een dansende beer, en gemaskerde 
mannen en de heftige emoties. De 
tedere gevoelens van Petrouchka, 
de heftige klanken van het gevecht. 
Diaghilev, producent van Les Ballets 
Russes, inspireerde destijds Stra-
vinsky tot het componeren van dit 

ballet met als achtergrond het eer-
der geschreven Vuurvogel. Het werk 
is gecomponeerd in 1910/1911. 
Maar Stravinsky is eigenlijk nog 
meer bekend geworden als de com-
ponist van Sacre du Printemps. Dat 
stuk werd geschreven tussen 1911 
en 1913 en op 29 mei 1913 volgde 
de eerste uitvoering van dit werk 
waarbij het publiek zo rumoerig 
werd dat de muziek bijna niet meer 
te verstaan was.
Het was te avant gardistisch vond 
men in die tijd van het stuk. 

Alleenrecht
Van le Sacre bestaan twee pianover-
sies en een quatre mains versie. Een 
bijzonder aspect van beide stukken 
is dat Maarten Bon, de vader van 
Jasper, destijds het alleenrecht had 
om beide stukken te bewerken. 
Stravinsky wilde nooit dat er een 
bewerking kwam van beide stuk-
ken maar door de tussenkomst van 
Robert Craft, de vaste dirigent van 
Stravinsky en diens biograaf, kreeg 
Maarten Bon wel die toestemming 
met de voorwaarde dat hij in ieder 
geval één van de medepianisten zou 
zijn. Na de dood van Maarten Bon in 
2003 is het alleenrecht overgegaan 
op zijn zoon Jasper, die daarna dus 
op zoek is gegaan naar andere pia-
nisten met wie hij samen deze stuk-
ken zou kunnen uitvoeren. Een op-
merkelijk aspect bij dit heftige bal-
letstuk. 
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De Ronde Venen - Wie net een 
wintersportvakantie achter de rug 
had, kon dit afgelopen weekend 
de Après-Ski even dunnetjes over-
doen. Of degenen die niet geskied 
hebben, hebben de Après-Ski even 
goed kunnen meepakken. 
Op vrijdag 29 februari en zaterdag 1 
maart barstte het Après-Ski geweld 
los in Immitsj. Op vrijdagavond werd 
er een heuse Duitse Bieravond ge-
houden, waar heel wat Duitse bier-
tje geproefd konden worden. 
Maar het echte feest vond plaats 
op zaterdag. Immitsj was in winter-
se sfeer gebracht, met sneeuwka-
non, ijspegels, ski’s en niet te verge-
ten waren de echte Après-Ski hits te 
horen. Een gezellig vol Immitsj ge-
noot van de glühwein, Jägermeister, 
flugel of natuurlijk wat anders. Maar 
de beste manier om warm te blijven 
waren de voetjes van vloer en de 
polonaise. Op  www.ajoc.nl staan de 
foto’s inmiddels weer online en kan 
er worden nagenoten van een war-
me sfeervolle avond. 
Wil je ook een keer een groot feest 
meemaken in Immitsj, kom dan op 
zaterdag 5 april, want dan treedt 
de band Melodramatic op. Zij zor-
gen voor een gegarandeerd feest 
op werelds bekendste rock en pop-
muziek. 

Koffieconcert Tavenu
De Kwakel - Op zondag 16 maart 
a.s. geeft Tavenu vanaf 12.00 uur 
een koffieconcert in het dorpshuis 
De Quakel. Naast de fanfare van Ta-
venu zal ook het jeugdorkest van 
Tavenu optreden en er is een gast-
optreden van het koperensemble 
Brassmania. 
De fanfare van Tavenu staat sinds 
augustus 2007 onder leiding van 
Leo Huis, een jonge dirigent die de 
leden enthousiast maakt om uit-
dagende muziek te spelen. Zo zal 
er muziek uit de film The Rock ge-
speeld worden en een medley van 
Tom Jones. Ook wordt het beken-
de Perhaps Love ten gehore ge-
bracht, waarbij de solo door eupho-
nium en tuba gespeeld wordt. Met 
de nummers The Olympic Dream en 
The Ring of Fire wordt alvast voor-
uitgeblikt op het Tavenu midzomer-
avondfestival op 14 juni, dat in het 
teken zal staan van de Olympische 
Spelen.
Ook de leerlingen van Tavenu zullen 
tijdens het koffieconcert van zich la-
ten horen. Zij zullen Chinese Puppet 
Theatre ten gehore brengen. Ook 
zullen ze het nummer Animal King-
dom spelen, samen met de rest van 
het fanfareorkest.

Koperblazers
Na de pauze is er een gastoptre-
den van Brassmania. Brassmania 
is een 10-stemmig koperensemble 
met leden van het Zaandijks Fanfare 
Corps en staat onder leiding van di-
rigent/arrangeur Rogier Kramer. De 
naam zegt het al: zij zijn gek op ko-
per! De bezetting bestaat dan ook 

versie 5.1Tekst Berliner Editie: x Week: xx Dokumentnaam: x Pagina:  �

Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Uithoorn, omgeving Prinses Beatrixlaan, kater, E.K.H., vier jaar

oud, gecastreerd, naam Gabber, kleurstelling zwart met wit,
lapjeskat met een lapje over een oog.
Chipnummer 528210000755167.

- Wilnis, omgeving Deuker, poes, E.K.H., 1 jaar oud, kleurstelling 
poten wit, bovenkant zwart, neus wit met zwart, voorhoofd met
wit vlekje.

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Melde, kat, E.K.H., kleurstelling zwart met wit 

(asiel Amstelveen). 
- Uithoorn, omgeving Elschotlaan, kat E.K.H., kleurstelling zwart

met wit, redelijk forse kat, heeft geen chipnummer.
(asiel Amstelveen). 

- Mijdrecht, omgeving Rabobank, kat, E.K.H., grijs, geen
chipnummer (06-1751533).

- Mijdrecht, omgeving Baljuwsstraat, hond, grijs-wit.
(asiel Amstelveen).

- Uithoorn, omgeving Amsterdamseweg, kater, E.K.H., kleurstelling 
zwart met wit, vrij forse kater (asiel Amstelveen). 

Gesignaleerd:
- Uithoorn, omgeving Winkelcentrum Zijdelveld, kat, E.K.H., zwart/

wit koeprint. 
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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

Ja! Ja! Die 
tafelgesprekken

Hij heeft lippen als twee vrijende naaktslakken. 
Wat een beeldspraak. Uit het verhaal “Liefde komt 
altijd te laat.” Uit het boek “Vandaag is de wereld 
gek geworden” van Karel Glastra van Loon. Een 
boek met mooie ontroerende verhalen. Gek eigen-
lijk, dat zo’n beeldspraak dan zo lang blijft hangen 
en dat daarna het hele verhaal van de Armenen 
boven komt. Dat gebeurt altijd als er iets is dat 
je heel erg opvalt en dan komt de rest er vanzelf 
bij. Ja! Ja! Zo gaat dat. Twee weken geleden zat 
ik samen met de burgemeester en bijna alle wet-
houders en raadsleden en politieke volgelingen te 
luisteren en te kijken naar de tafelgesprekken. De 
nieuwe manier van gesprekken tussen belang-
hebbende bewoners en de raadsleden, (van elke 
partij een). Wat nu het meest bijbleef van Ronde 
Tafel-gesprekken (het waren geen gesprekken en 
het waren ook geen discussies en ook geen extra 
bijdrage van inwoners. Het gaat er om dat gedoog 
bewoners van vakantiewoningen willen bijbou-
wen. Nu ze gedoogd worden zijn hun huisjes te 
klein. Die vakantiehuisjes (Ja! Ja! Daar hebben 
wij het over. Wij hebben het over vakantiehuisjes. 
Kom nou! Het gaat over vakantiehuizen. Grote va-
kantiehuizen) moeten groter. Ze willen de wonin-
gen groter maken om verschillende redenen. Ze 
willen een terras overkappen, zodat er veel ruimte 
bij komt en dan weer een nieuw terras aanleggen 
of een kamer voor alle kleinkinderen bijbouwen, 
anders zou er eentje naar huis moeten. Ja! Ja! Al-
lemaal bij die ”vakantiehuisjes.” 
Huisjes waarin je geacht wordt maar een deel van 
het jaar door te brengen. Kijk! Wat mij nu zo op-
viel is dat het gaat om vakantie”huisjes” met een 
inhoud van 300 m3 of zelfs meer. Ik zat mij af te 
vragen hoeveel permanente huizen in Proostdij-
land-Noord en –Zuid boven deze 300m3 inhoud 
uit komen. Hoeveel huizen in het Oranjenassau-

kwartier. Hoeveel in Twistvlied. Hoeveel in heel 
Molenland en in Veenzijde, enz. Het is te gek voor 
woorden dat zulke onderwerpen op de agenda 
van de tafelgesprekken komen. Laten ze het over 
belangrijke onderwerpen laten gaan zoals het 
kruispunt in de Margrietlaan bij Adelhof. Laten ze 
het over de medezeggenschap van de bewoners 
in de woonwijken hebben. Laten ze het over de 
bouw van betaalbare woningen hebben. Laten 
ze het over parkeerplaatsen  voor gehandicapten 
hebben. Laten ze eens gaan praten over de uit-
voering van de WMO ( De Wet maatschappelijke 
Ondersteuning). Over hoe die vele vrouwen wor-
den behandeld die in die hulp werken en hoe die 
mensen behandeld worden die hulp ontvangen. 
Ja! Ja! Dat gezeur over die uitbreiding van de 
vakantiehuizen is alleen interessant voor deze 
belanghebbenden. Of! Ja! Of! Willen ze een deur 
intrappen voor de andere gedooglieden. Natuur-
lijk kan de gemeente die verbouwingen niet goed-
keuren. Als ze dat zouden doen, dan geven ze 
meteen toe dat het om permanent wonen gaat en 
niet om gedoogd wonen. Betalen ze eigenlijk wel 
mee aan de Onroerendzaakbelasting. Betalen ze 
eigenlijk wel mee aan de reinigingsrechten. Beta-
len ze wel mee aan waterbelasting, Betalen ze wel 
toeristenbelasting zoals overal gebruikelijk is. 
Als het niet zo is wordt het tijd dat het gebeurt. 
Ja! Ja! Als onze politiek positief over deze aan-
vragen beslist is de beer wel los. Wij wachten af. 
Wij wachten gewoon af hoe sterk onze politici in 
de schoenen staan. Als ik in de raad zat zou ik 
er hoogstens uit beleefdheid maar verder geen 
woord aan de zaak wijden en gewoon tegenstem-
men. Ja! Ja! Wij wachten af. Wij hopen niet dat ze 
hier gek geworden zijn. 

John B. Grootegoed 

Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

Laat toch het JOP open in Wilnis
Middels deze mail wil ik graag uw aandacht 
vragen voor het volgende. Van mijn zoon, zijn 
vrienden en vriendinnen heb ik het slechte 
nieuws vernomen dat het JOP te Wilnis per eind 
februari haar deuren moet sluiten. Niet alleen de 
jongeren, maar ook ik betreur deze beslissing ten 
zeerste en wil u in het kort uitleggen waarom en 
onderbouwen welke sociale rol/functie het JOP, 
ook wel HOK genoemd, inneemt.

Waarom is het JOP zo belangrijk?
• Ontmoetingsplaats voor jongeren, waar je gezellig 
samen bent, immers met z’n twintigen bij iemand 
thuiszitten lukt niet vanwege ruimtegebrek! 
• Een neutrale plek waar je ook nog eens jezelf 
kunt zijn, met je vrienden praten of kunt bijtanken 
of met anderen je problemen bespreken of 
gewoon lekker relaxed onderuitgezakt naar de TV 
kunt kijken. 
• Het houdt jongeren van de straat. 
• En ga je stappen of iets ondernemen, dan is het 
JOP het centrale verzamelpunt om van daaruit te 
starten. 
• Het sociale karakter is dat je niet 1 op 1 afspreekt, 
maar dat gaandeweg het gesprek meer mensen 
warmlopen voor jouw idee om iets gezamenlijk 
te gaan ondernemen, want hoe meer zielen hoe 
meer vreugde! 
• In het JOP is er voor ieder wat wils, van sociale 
contacten tot tv kijken, van kaarten tot diepgaande 
gesprekken, dus een heel diverse, eigentijdse vrije 
tijdsinvulling.
• En... ook het JOP kent zijn regels, ga je buiten 
je boekje, veroorzaak je overlast o.i.d., dan word 
je terechtgewezen en aangesproken op je gedrag 

of daad, want je moet je wel aan de sociale regels 
confirmeren omdat je rekening met elkaar moet 
houden.
• Het JOP is een nest waar je je veilig voelt, het is 
een eigen dorpje binnen je Wilnis-dorp. 
• Het JOP is leuk, voor iedereen toegankelijk, 
want er heerst een open beleid en iedereen 
is welkom. (Zelfs ik als volwassene en in 
mijn hoedanigheid als moeder kan gewoon 
(onverwachts) langskomen, geen punt!)

Gezien de plek waar het JOP gevestigd is, leidt 
dit m.i. tot weinig buurtoverlast. De directe JOP 
omgeving wordt keurig schoongehouden. En 
mocht in het JOP zelf het niet roken- en (alcohol) 
drankbeleid doorgevoerd worden, zal dit op geen 
enkel bezwaar stuiten, want de Joppers zelf zien 
het als ontmoetingsplaats, niet meer en niet 
minder. 
Het JOP sluiten betekent een zeer ingrijpende 
beslissing. Behoort een contract- en 
bestaansverlenging van bijvoorbeeld één jaar 
echt niet tot de mogelijkheden?
Graag zou ik in de gelegenheid gesteld willen 
worden om mijn betoog mondeling toe te lichten 
en stel het bijzonder op prijs als er wat tijd 
ingeruimd kan worden voor een kort en bondig 
onderhoud, want als het aan mij ligt moet het JOP 
zeker blijven, al is het maar met een bepaalde 
tijdsverlenging.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en 
aandacht.

Met vriendelijke groet,
Marjo Reijinga, 3648 XM Wilnis

Verbouwing raadzaal nu een feit
De huidige raadzaal van Uithoorn is versleten 
en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Stoelen zijn doorgezakt, de geluidsinstallatie 
voldoet niet, er is geen airco en er zijn tal van 
problemen die moeten worden opgelost. Prima, 
de inboedel is na ruim 15 jaar versleten, dus is 
de gemeente van plan ruim 330.000 euro uit te 
geven voor vernieuwing. Voor dat geld kan je 
een eengezinswoning kopen, tientallen scholen 
bouwen in Afrika en nog veel meer nuttige dingen 

doen. Het is werkelijk schandalig dat dit zoveel 
moet kosten. Dan maar geen vloerbedekking met 
het logo van de gemeente ingeweven. Dan maar 
geen aanpassing van de verlichting, voor een 
raadzaal die men zo weinig gebruikt. Ik gun de 
medewerkers en bestuurders van de gemeente 
Uithoorn de beste werkomgeving, maar dit is 
werkelijk te gek voor woorden.

J.Baris, Uithoorn 

Gemeente meet met twee maten
“Bij dezen willen wij als bewoners graag even re-
ageren op uw artikel van 13 februari jl., met name 
op de aantijdingen en onjuistheden.
U schrijft dat wij zwartbewoners zijn. Wat zijn dat, 
zijn dat mensen die ergens illegaal wonen? 
Wij zijn officiële bezitters van een huis waarvan 
sommigen in 2006 officieel een P.G.B. bestem-
ming hebben gekregen. Wat is daar zwart aan? 
Als gewone burger zijn we door de gemeente ont-
vangen om een aanvraag toe te lichten. Is daar 
iets onwettigs aan? U schrijft dat onze huizen 329 
m3 inhoud hebben. In werkelijkheid is dat tien 
procent minder, namelijk 300 m3.
We hebben geconstateerd dat de gemeente bij 
het behandelen van onze aanvraag in onze ogen 
met twee maten meet. Vlak bij ons, op Proostdij, 
worden acht huizen gebouwd waarvan vier een 
permanente bestemming hebben en vier gezien 
worden als recreatiewoningen. Deze huizen heb-
ben een inhoud van 329 m3. Nog los van het feit 
dat in het zogenaamde groengebied van Waeter-
rijck, temidden van de recreatiewoningen, een 

woning met permanente bestemming staat met 
een inhoud veel groter dan 329 m3. Dus wat is er 
zo vreemd of afwijkend aan onze legitieme aan-
vraag?
We hopen dat u de moed hebt terug te komen op 
de fouten in uw artikel van vorige week, of deze 
brief te publiceren als ingezonden brief.

Namens de vier bewoners van Waeterrijck: 
A. Ruiter.

Reactie op reactie: “Dat u niet blij bent met 
hetgeen de ambtenaar die avond vertelde, 
begrijpen we, maar hij meldde het wel zo. 
Er staat geen onwaarheid in ons artikel. We 
verslaan wat er in een openbare vergadering 
wordt medegedeeld. Niet meer en niet min-
der. Terugkomen op niet gemaakte fouten 
kunnen we niet, maar deze brief publiceren, 
daar is geen moed voor nodig.

   Redactie Nieuwe Meerbode

23 februari 2008

Jongens gooien eieren
tegen bus

Afgelopen zaterdag zijn bij ons 
op het plein (rond een uur of 4) 
3 jongens aangehouden voor 
het gooien van eieren naar een 
bus. Dit ontkenden deze jon-
gens. Ze wisten niet eens dat 
dit was gebeurd, maar ze wisten 
wel te vertellen dat er kort gele-
den 5 jongens over het plein lie-
pen en met eieren aan het gooi-
en waren. Ze vertelden ook dat 
de jongens richting de C1000 
waren gelopen. De dienstdoen-
de agenten riepen een andere 
auto op om te kijken of er nog 
een groepje van 5 jongens liep.
Toen dit niet het geval bleek te 
zijn heeft de agent de buschauf-
feur gebeld en gevraagd hoeveel 
jongens het waren en wat ze aan 
hadden. Toen de chauffeur ant-
woordde dat het 3 jongens wa-
ren en wat ze aan hadden gin-
gen de agenten over tot het ge-
ven van een  proces-verbaal. De 
jongens wisten de agenten te 
vertellen hoe die andere jongens 
heten, maar dat had geen enke-
le zin. Het was voor de agenten 
duidelijk dat zij de daders wa-
ren.

Verhaal
Toen ik zelf rond een uur of 
kwart over 4 thuiskwam (onder-
getekende), kreeg ik het verhaal 
van mijn zoon te horen. Hij ver-
telde mij hetzelfde verhaal als 
wat ze tegen de agenten had-
den gezegd over die 5 andere 
jongens. Ik heb toen samen met 
hem en de andere 2 jongens de 
namen op papier gezet en de 
adressen en telefoonnummers 
erbij gezocht. Daarmee ben ik 
samen met de 3 jongens naar 
het politiebureau in Mijdrecht 
gereden, maar daar is zaterdags 
niemand aanwezig. Onverrichter 
zake ben ik thuisgekomen, maar 
pissig als ik was over dit onrecht 

ben ik gaan bellen met de cen-
trale in Utrecht. Tegen die juf-
frouw heb ik het verhaal verteld 
over wat er gebeurd was, en aan 
de hand van het proces-verbaal 
heeft de juffrouw geprobeerd 
om de agent te pakken te krij-
gen. Ze kreeg hem niet te pak-
ken, maar schreef mijn gegevens 
op en ze zei dat ze door zou ge-
ven dat hij mij terug moest bel-
len. Tegen 6 uur werd ik gebeld 
door de agent die het proces-
verbaal had gegeven. Na zijn 
verhaal aangehoord te hebben 
zei ik tegen hem dat ik 5 namen 
en telefoonnummers had van de 
5 andere jongens en die wilde 
ik hem wel geven. Ik kreeg als 
antwoord terug dat hij zijn werk 
had gedaan en dat dit gewoon 
de daders waren. Als ik het er 
niet mee eens was moest ik 
maar tegen de boete in beroep 
gaan, en dan zou de officier van 
justitie wel bepalen of ze schul-
dig waren of niet. Het is wel heel 
erg makkelijk, je houdt gewoon 
3 jongens aan die op dat plein 
lopen (doen ze elke dag), je luis-
tert amper naar ze, de chauffeur 
vertelt hoeveel jongens het wa-
ren, en wat ze aan hadden en 
dan zijn ze maar gelijk de da-
ders.

Gesproken
Daarna heb ikzelf naar de ou-
ders van 3 jongens een mail ge-
stuurd met datgene wat er was 
gebeurt. ‘s Avonds heb ik ook 
nog persoonlijk 2 ouders ge-
sproken, alleen was haar/zijn 
zoon niet thuis, want die sliep  
(bij 1 van de ander jongens).

Zondagochtend, toen ik mijn 
mail opende, zag ik dat ik een 
mail terughad van 1 van de ou-
ders die ik de avond ervoor een 
bericht had gestuurd. De moe-

der wist mij te vertellen dat haar 
zoon erbij was.
Maandagmiddag ben ik met de-
ze mail en de namen, adressen 
en telefoonnummers van de 5 
jongens naar de politie gegaan.
Ik heb het hele verhaal nog een 
keer verteld, en vroeg of er nu 
contact opgenomen zou worden 
met de ouders van deze jongens. 
Mij werd verteld dat de agent, 
die het proces-verbaal had uit-
geschreven, er aanstaande vrij-
dag weer zou zijn en die zou dan 
alles nog een keer doornemen. 
Dus de beslissing lag dus bij 
hem. Dus als hij net zo laconiek 
zou reageren als afgelopen za-
terdag, toen ik hem aan de tele-
foon had, dan zouden die 5 an-
dere jongens gewoon de dans 
ontspringen. Ze zeggen ‘de po-
litie is je vriend’, maar zo maak 
je geen vrienden. Ik ben maar 
naar huis gegaan, maar hele-
maal niet blij met de gang van 
zaken. Thuisgekomen opende ik 
zoals altijd mijn mailbox, en zag 
tot mijn grote opluchting dat een 
moeder had gemaild dat ze a.s. 
vrijdag met haar zoon een ver-
klaring zouden gaan afleggen.
Deze mail heb ik ‘s avonds gelijk 
op het bureau gebracht, zodat ze 
die bij de andere papieren kon-
den doen.
Wat ik nu verwacht van de 
dienstdoende agenten van af-
gelopen zaterdag, dat die hun 
excuses aanbieden aan de jon-
gens. Iedereen maakt fouten, en 
als dat echt zo is moet je er ook 
voor durven uitkomen.
Vrijdagavond hoor ik van 1 van 
de ouders hoe het afgelopen is 
op het politiebureau, en dan zul-
len we toch ook nog wel wat ho-
ren van de politie!!!!

R. v. Dijk
(Wethouder v Damlaan 31)

Praten als Brugman...
Uithoorn/Amstelhoek - Is het 
niet mogelijk om de de weg bij de
knip af te sluiten? Dan kunnen 
mensen uit De Hoef en de Am-
stelhoek toch nog makkelijk in Uit-
hoorn komen. Het doorgaand ver-
keer gaat over de nieuwe 201. En 
het verkeer dat vanuit Mijdrecht 
komt moet toch al 5 kilometer rij-
den.
Voor hen is het maar een klein 
stukje. Uiteraard zullen er nog wel
meer mensen zijn die door de pol-
der naar Uithoorn komen. Het lijkt 
me dat dit wel te overzien is.
Bovendien is het vooral bedoeld 

voor het vrachtverkeer en de foren-
zen. Zij zullen evengoed wel over 
de nieuwe 201 gaan. En als we iets 
verder kijken. De nieuwe 201 zal 
gauw genoeg vol worden. Als dan 
ook al het lokale verkeer hier ge-
bruik van moet maken zal dat het 
fileleed alleen maar doen toene-
men. Dan moet de weg binnen de 
kortste keren weer verbreed wor-
den.
En wat het winkelcentrum betreft. 
Dat is nog nooit een regiotrekker 
geweest. Uithoorn zit te dicht bij 
Amstelveen en Mijdrecht heeft zelf
al een groot aanbod. De gemeen-

te zou er beter aan doen om het 
in de horeca aantrekkelijker te ma-
ken. Sluit de Dorpsstraat maar af 
en maak een groot plein. Bouw 
een halve cirkel over het water, zo-
dat het wat intiemer wordt. Mis-
schien dat het dan nog eens wat 
gaat worden met Uithoorn als regi-
onaal trefpunt.

Maar ja, het besluit is waarschijn-
lijk al gevallen. En dan kun je pra-
ten als Brugman, maar het helpt je 
niet verder. 
                            Stefan Veninga

uit Uithoorn

Wethouder Levenbach:

Een ‘beetje dom’of een 
‘beetje schijnheilig’?

Uithoorn - In de raadsvergadering 
van 24 januari jl. heeft de gemeen-
teraad ingestemd met de ‘knip’ in 
de N201. Tijdens dezelfde verga-
dering heeft wethouder Levenbach 
diverse malen aangegeven dat dit 
besluit nog helemaal niets zegt 
over hoe de knip wordt vormgege-
ven. Het verwijderen van de Irene-
brug is slechts één van de moge-
lijkheden.
Via diverse geaccordeerde amen-
dementen en moties heeft de ge-
meenteraad het college opdracht 
gegeven drie varianten om de knip 
te realiseren uit te werken. 

Wethouder Levenbach reageer-
de tijdens de vergadering van 24 
januari hierop als volgt: ‘’Het col-
lege heeft er geen enkele moeite 
mee om een onderzoeksopdracht 
te aanvaarden om een aantal va-
rianten uit te werken en op alle 
genoemde aspecten te beoorde-
len en daarbij De Ronde Venen, de 
bevolking, belangengroeperingen 
en de gemeenteraad te betrekken 
en de resultaten van die onder-

zoeken later dit jaar aan u voor te 
leggen, zodat daarover een besluit 
genomen kan worden. Met andere 
woorden: drie varianten laten uit-
werken op alle aspecten zoals die 
genoemd zijn.’’
Eind februari meldt wethouder Le-
venbach echter doodleuk dat hem 
niet bekend is dat het de bedoe-
ling is dat er verschillende varian-
ten worden uitgewerkt. Hij heeft dit 
besluit  van de gemeenteraad no-
tabene een maand eerder zelf – tij-
dens de raadsvergadering - kort en 
bondig samengevat en geaccep-
teerd! Wethouder Levenbach wil 
nu maar één variant laten uitwer-
ken: het verwijderen van de Irene-
brug. Pas als de uitkomsten hier-
van niet positief zijn, wil de wet-
houder ook de andere varianten 
laten uitwerken. Maar hoe kan nu 
een weloverwogen en zorgvuldig 
besluit over één variant genomen 
worden terwijl de andere varianten 
nog niet eens uitgewerkt zijn? Dan 
weet je dus niet of die uitgewerkte 
variant beter is dan de andere va-
rianten. Pas als alle varianten voor 

de relevante aspecten in beeld zijn 
gebracht kan een gedegen besluit 
worden genomen. 
Wat zou de reden van de aanpak 
van deze wethouder zijn? Mis-
schien wil de wethouder de per-
soonlijke voorkeur van hem en/of 
het college doordrukken. Of mis-
schien zien de ambtenaren er wei-
nig heil in om drie varianten uit te 
werken. 
Mijn conclusie is dat wethouder 
Levenbach of een ‘beetje dom’ is 
(in het geval hij niet meer weet wat 
besloten is door de gemeenteraad) 
of een ‘beetje schijnheilig’ is (in het 
geval hij heel goed weet wat beslo-
ten is door de gemeenteraad, maar 
hier op een handige manier aan wil 
voorbijgaan).
Ik roep de gemeenteraad op wet-
houder Levenbach te houden aan 
de gemaakte afspraken en pas een 
besluit te nemen als de drie varian-
ten zijn onderzocht. 

Roeland van Dijk
Linie 53

1424 EG De Kwakel

Jamsessie
Uithoorn - Donderdag 13 maart or-
ganiseert The Mix aan de Jan van 
Seumerenlaan 1 een Jamsessie. 
Muzikanten uit de omgeving krijgen 
deze avond de mogelijkheid om met 
elkaar te jammen. Onder leiding van 
Kasper Zijl kunnen bezoekers ver-
schillende soorten muziek maken. 
Vanaf 19.00 uur zijn de deuren open. 
In The Mix staat een complete back-
line. Muzikanten hoeven alleen hun 
instrumenten mee te nemen. De en-
tree is gratis.

uit alleen koperblazers: 4 trompet-
ten, 4 trombones, een hoorn en een 
bastuba. Het doel van het ensemble 
is om veel muziekplezier te beleven 
door het spelen van een gevarieerd 
repertoire en dit te bewerken voor 
deze bezetting. De uitdaging voor 
Brassmania is om van alle mark-
ten thuis te zijn: George Gershwin, 
Glenn Miller, Carlos Jobim, maar 
ook Mozart, Bruckner, Brahms en 
Puccini. Koper kan namelijk ontzet-
tend veelzijdig zijn!

Brassmania brengt een afwisselend 
programma met onder andere een 
Gershwin Selection, Theme from 
Schindler’s List, Send in the Clowns 
en The girl from Ipanema. Als afslui-
ting zal Tavenu samen met Brassma-
nia het muziekstuk In your own time 
laten horen. Al met al een afwisse-
lend programma, waarbij u van har-
te bent uitgenodigd. Het koffiecon-
cert begint om 12 uur in het dorps-
huis De Quakel aan de Kerklaan 16 
in De Kwakel. De toegang is gratis.

Grandioos Après-Ski 
Weekend in Immitsj
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Wilnis - In november 2007 is mu-
ziekvereniging Viribus Unitis uit Wil-
nis tachtig jaar geworden. In die-
zelfde maand heeft de Wilnisse fan-
fare met succes deelgenomen aan 

een concertwedstrijd in Enschede 
en behaalde daar een 1e prijs. Ach-
teraf bleek het aantal punten goed 
voor een uitnodiging voor deelna-
me op zaterdag 8 maart aan de Ne-
derlandse fanfare kampioenschap-
pen 2008 in Musis Sacrum in Arn-
hem. Het puntenverschil tussen de 
vier beste korpsen in Nederland, die 

zijn uitgenodigd mee te doen aan de 
kampioenswedstrijd, is zo’n ander-
halve punt, een te verwaarlozen ver-
schil eigenlijk. Alweer vijf jaar staat 
de jarige fanfare onder enthousiaste 
en deskundige muzikale leiding van 
Ruud Pletting. Hij is iemand die pro-
beert het beste in de muzikant naar 
boven te halen en aan te zetten tot 
het met elkaar muzikaal neerzetten 
van een compositie.
Al jaren zijn Leon en zijn vrouw Sas-
kia Vliex lid van de jubilerende mu-
ziekvereniging. Leon heeft al heel 
wat composities op zijn naam staan.
Eén daarvan heeft hij ter gelegen-
heid van het 75-jarig bestaan van 
Viribus geschreven en de titel mee-
gegeven “Tales from the Fens”, of 
vrijvertaald “verhalen uit de veenge-
bieden”. Hierin wordt onder andere 
het afbranden van de oefenruimte 
van Viribus in 1995 verklankt.

Aan het water
Zaterdagmiddag 8 maart voert Viri-
bus ook een werk uit van Leon met 
de welluidende naam “De Helde van 
Velde”. Het stuk gaat over een Lim-
burgs dorp aan het water, waarin 
naast een introductie, een evacua-

tie, een watersnood en natuurlijk de 
“overwinning” muzikaal worden uit-
gebeeld.
Zonder veel fantasie kan de compo-
sitie geschreven zijn voor de gevol-
gen van de dijkdoorbraak in augus-
tus 2003 in Wilnis. Niet zo heel gek 
dus dat de muzikanten niet zoveel 
moeite hebben om de juiste sfeer te 

treffen.
Hoe zoiets klinkt, is te beluisteren 
donderdag 6 maart  tussen 20.00 
en 22.00 uur in de culturele zaal van 
“Willisstee” aan de Pieter Joosten-
laan in Wilnis. Op vrijdagavond 7 
maart om dezelfde tijd treedt Viribus 
op in “De Boei” in Vinkeveen waar 
eveneens de muziekwerken op de 
“planken” worden gezet” die wor-
den uitgevoerd tijdens de Neder-
landse kampioenschappen op za-
terdag 8 maart in Musis Sacrum. 

Dorpshuizen
De optredens in de dorpshuizen van 
Wilnis en Vinkeveen zijn gratis toe-
gankelijk en hier kan men de fanfare 
bezig zien, zoals zij dat normaal ook 
doen in het in 1998 in gebruik geno-
men repetitielokaal aan de Joosten-
laan 1 in Wilnis.
Op de bijgevoegde foto’s Ruud 
Pletting in actie tijdens één van de 
groepsrepetities.
Sommigen spreken van een “inloop-
concert”. Anders gezegd, men is vrij 
om even te komen kijken en te luis-
teren maar ook om zelf te bepalen 
wanneer men weer weg wil gaan. 
Het spreekt misschien niet vanzelf 

maar er wordt op donderdag- en 
vrijdagavond in resp. Willisstee en 
De Boei geen entree geheven.
Uw belangstelling is voor dirigent 
en leden van de Wilnisse fanfare 
een reden temeer om te laten zien 
en horen waartoe een amateur mu-
ziekvereniging uit De Ronde Venen 
in staat is.

Het schiet nog niet op 
met de ‘Driehoek’

Mijdrecht - Vriend en vijand zijn 
het er zo langzamerhand wel over 
eens dat de ‘Driehoek’ op termijn 
dé locatie is waar sportvelden zullen 
worden gerealiseerd. Voor alle dui-
delijkheid: het betreft hier het stuk 
grasland ingeklemd tussen de He-
renweg en het oude industriegebied 
in Mijdrecht en de Veenweg in Wil-
nis. Hier zullen op den duur, als alle 
plannen doorgang vinden, SV Argon 
uit Mijdrecht en Voetbalvereniging 
CSW uit Wilnis hun nieuwe bestem-
ming krijgen, samen met enkele an-
dere sportverenigingen, zoals de 
TVW, IJsclub Nooitgedacht e.d. Er is 
al veel over geschreven en verteld 
hoe het college de invulling ziet, dit 
door de gemeenteraad wordt opge-
pakt op welke wijze de financiering 
wordt geregeld. Voor wat betreft het 
laatste: er is vorig jaar een intentie-
verklaring door de gemeente en Ra-
bobank (Vastgoed) ondertekend om 
te zijner tijd op dat punt met elkaar 
in zee te willen gaan. Eén en ander is 
bedoeld om op de huidige sportloca-
ties in de kernen Mijdrecht en Wilnis 
woningvoorzieningen voor senioren 
met winkelcentra en ‘zorg dicht bij 
de deur’ te realiseren. Zo wordt het 
door wethouder Bram Rosendaal 
steeds naar buiten gebracht. Dit on-
der de naam ‘Estafetteproject’, waar-
bij het de bedoeling is door voort-
schrijdend inzicht telkens een stukje 
van de plannen door de gemeente 
te realiseren. Volgens de wethouder 
‘vanzelfsprekend in overleg met alle 
betrokkenen’. En ook als er ‘nieuws’ 
zou zijn, wilde hij dit naar buiten 
brengen.
In dat licht gezien trommelde hij de 
pers afgelopen woensdag 27 febru-
ari op om de ‘voortgang’ van het 
project te melden. Vol verwachting 
toog die naar het gemeentehuis in 
de veronderstelling nu eens wat 
spectaculairs te horen van wethou-
der Rosendaal en Ruud van der Vliet 
van Rabobank Veenstromen, mede 
namens Rabo Vastgoed, waarmee 
de intentieovereenkomst is onderte-
kend. Om die reden waren ook me-
dewerkers van Rabo Vastgoed bij de 
persbijeenkomst aanwezig.

Plannen
Laten we zeggen dat de verzamel-
de pers niet helemaal bedrogen 
uitkwam, maar echt spectaculair 
nieuws was er niet te melden. Wat 
ter tafel werd gebracht bestond niet 
zozeer uit concrete gegevens, maar 
meer uit informatie over gebeur-
tenissen van de afgelopen maan-
den, wat plannen, gemaakte afspra-
ken en opzetten van praatgroepen. 

Het meeste was bij de pers reeds 
bekend. Daaronder het feit dat het 
haalbaarheidsonderzoek van het 
project een aantal maanden vertra-
ging heeft opgelopen. Dit omdat de 
gemeenteraad vorig jaar het colle-
ge opdracht gaf toch nog eens be-
ter naar alternatieve locaties te kij-
ken. Dat is volgens de wethouder 
dan ook gedaan, maar hoe het ook 
werd gewend of gekeerd, de provin-
cie stak er een stokje voor en dan 
kun je het als gemeente schudden. 
Zodoende komt alléén de Driehoek 
in beeld voor het project.
Mede door die vertraging wil het 
college de raad vragen toestemming 
te geven het mandaat voor de inten-
tieovereenkomst te verlengen tot 
eind 2008. Daarnaast wil men een 
masterplan gaan opstellen en een 
grondexploitatieonderzoek (laten) 
uitvoeren. Verder wordt gehoopt 
dat later een definitieve samenwer-
kingsovereenkomst wordt getekend 
met Rabo Vastgoed voor de tota-
le financiering van het project. Als 
dat allemaal achter de rug is kun-
nen de plannen in detail verder wor-
den uitgediept. “Maar eerst gaan we 
verder met het wijzigen van het be-
stemmingsplan. Sinds zomer 2007 
is op de grond de Wet Voorkeurs-
recht Gemeente (WVG) gevestigd. 
Het bestemmingsplan moet te zijner 
tijd door de gemeenteraad worden 
goedgekeurd. Het college wil eind 
dit voorjaar het bestemmingsplan 
naar buiten brengen”, gaf wethou-
der Rosendaal aan die desgevraagd 
een duidelijk ‘nee’ moest verko-
pen of er al grond in bezit van de 
gemeente is. Nog geen meter dus! 
“Maar we zijn voortdurend in onder-
handeling met de eigenaar… Voorts 
gaan we drie overleggroepen in het 
leven roepen waarin alle betrokken 
partijen en bewoners zijn vertegen-
woordigd. Het gaat om 15 perso-
nen per groep die daarbij ambtelij-
ke ondersteuning krijgt. De mensen 
die aangegeven hebben daarin zit-
ting te willen nemen, zijn inmiddels 
aangeschreven. De overleggroepen 
krijgen een onafhankelijke voorzitter 
en een apart secretariaat. Daarmee 
willen we belangenverstrengeling 
vermijden. Overigens is het dit jaar 
niet de bedoeling om tussentijdse 
besluitvormingen over de Driehoek 
– zo die er komen - aan de gemeen-
teraad voor te leggen.”
Ruud van der Vliet: “Er zijn zes 
maanden verloren gegaan door de 
vertraging die het project heeft op-
gelopen. Daar hadden wij niet op 
gerekend. Niettemin is de Driehoek 
de enige locatie om sportvelden te 

realiseren waardoor elders ruim-
te vrijkomt om in te spelen op zorg 
en welzijn. De gemeente heeft ge-
kozen voor een Publiek Private Sa-
menwerking, waarin de Rabobank 
als marktpartij fungeert. Overigens 
zijn wij nog steeds in overleg met 
verschillende verenigingen die min 
of meer hebben toegezegd mee te 
willen naar de Driehoek, maar ook 
met Argon waarvan een woordvoer-
der eerder aangaf er geen trek in te 
hebben. De verenigingen in Vinke-
veen hebben definitief afgehaakt. 
Zij zeiden geen zin te hebben in een 
verhuizing, omdat zij dan geen ‘Vin-
keveense club’ voor hun inwoners 
meer zijn.”

Argon gaat mee?
Wethouder Bram Rosendaal gaat 
er echter vanuit dat Argon gewoon 
meegaat naar de nieuwe locatie. “Ik 
kan mij niet voorstellen dat men niet 
zou willen. Ze moeten bij Argon toch 
blij zijn dat ze een heel nieuw on-
derkomen krijgen. Men komt op een 
prachtplaats te zitten, alles super-
modern en dat wordt het visitekaart-
je van de gemeente. Alles wordt kos-
teloos vervangen. Over uitbreiding 
moet natuurlijk wel onderhandeld 
worden. Trouwens, de grond van het 
huidige complex is van de gemeen-
te… CSW heeft toegezegd wel mee 
te willen gaan. En de omwonenden 
hoeven zich niet zoveel zorgen te 
maken. Wij hebben ons als overheid 
aan regels te houden als het gaat 
om licht- en geluidsnormen, afwik-
keling van verkeer, parkeerruimte en 
ontsluitingswegen. Daarin zullen we 
beslist een heel eind tegemoet ko-
men aan de wensen van de bewo-
ners. Om die reden juich ik het toe 
als ook stichting ‘De Driehoek’ in 
een van de overleggroepen verte-
genwoordigd zou zijn.” Aldus Rosen-
daal die gevraagd werd of hij een 
tijdsbestek kon noemen wanneer 
de eerste resultaten van het project 
zichtbaar zullen zijn. Hij gaf daarop 
als antwoord dat men moet denken 
aan een termijn tussen de 10 en 15 
jaar (voor het gemak gerekend van-
af 2002 toen de eerste ideeën hier-
over ter sprake kwamen). Dan zul-
len we omstreeks 2012 iets moeten 
gaan zien…
Al met al veel beloften en plan-
nen, zoals we die al vaker hoorden 
tijdens bijeenkomsten, maar wei-
nig concreets. De gegevens boden 
daarvoor te weinig houvast en op de 
keper beschouwd schoot de pers er 
dus niet veel mee op. De Driehoek 
en het Estafetteproject trouwens 
ook niet.

Wethouder Bram Rosendaal (li) en Rabobankdirecteur Ruud van der Vliet geven antwoord op vragen van de pers

Willen de Argonauten nu wel of niet verhuizen?

80-Jarige muziekvereniging 
gaat uitdaging niet 
uit de weg

College stemt in met Recreatievisie Marickenland:

‘Nog zeven jaar en dan 
kunnen we er wonen 
en recreëren’
De Ronde Venen - Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
ingestemd met de Recreatievisie 
Marickenland en stelt de gemeen-
teraad voor de visie vast te stellen. 
De ambitie is om recreatieve voor-
zieningen te ontwikkelen voor inwo-
ners van De Ronde Venen en om-
liggende gemeenten. Het college 
heeft, net als de stuurgroep Maric-
kenland, voor ogen dat in Maric-
kenland straks van alles te doen en 
beleven is. In ieder geval kan na de 
eerste inrichting van het recreatie-
gebied lekker gefietst, gewandeld 
en gespeeld worden.
Alleen zo jammer dat dit soort plan-
nen altijd zo lang duren voor er echt 
iets is gerealiseerd. De ontwerpers 
en plannenmakers zijn zelf al be-
jaard  als de plannen echt klaar zijn, 
als ze er al komen. Maar goed, het 
uiteindelijke doel is een afwisselend 
landschap met bos en zowel open 
landschap als ruigere gebieden. 
Voor kinderen zal er veel te doen 
zijn: speelveldjes, speeltuin, een na-
tuurspeelplek of speelbos, een klein 
doolhof. Er komen vissteigers, een 
uitkijktoren, kunst, een trimbaan. 
De wandel- en fietspaden sluiten 
aan op paden en routes in de regio, 
de woonwijken en de bedrijventer-
reinen. De fietspaden zijn geschikt 
voor skeeleren. Ruiterpaden lig-
gen gescheiden van andere paden 
en sluiten aan op andere routes en 
maneges. Kano’s en fluisterbootjes 
kunnen door het gebied varen.

Er is ruimte voor kleinschalige ho-
reca en andere, betaalde, voorzie-
ningen: geluidsarm, landschappelijk 
ingepast met populaire thema’s als 
natuur en avontuur, spelen en edu-
catie. Bijvoorbeeld een kinder- of 
bezoekboerderij gecombineerd met 
natuur- en milieueducatie en hore-
ca. Of fietsen- en kanoverhuur. 

Horeca
Museum De Ronde Venen kan er 
een plek krijgen. Het college gaat uit 
van circa 3 dagrecreatiebedrijven in 
de hoek Wilnis/Mijdrecht. Er is ook 
ruimte voor horeca bij de ingangen 
van het recreatiegebied. In of nabij 
het gebied kunnen bezoekers over-
nachten: er kunnen een kleine cam-
ping, pension, Bed & Breakfast of 
een kleinschalig hotel komen. Een 
groepsaccommodatie voor kinderen 
of natuurliefhebbers is ook denk-
baar. Wat er uiteindelijk wordt ge-
realiseerd is mede afhankelijk van 
de initiatieven van ondernemers. Tot 
slot zijn er straks natuurlijk voldoen-
de parkeerplaatsen en fietsenstal-
lingen en goede, veilige oversteek-
plaatsen bij de hoofdwegen. 
Voor de uiteindelijke inrichting is 
meer geld nodig dan er nu is, de ko-
mende tijd wordt verder naar finan-
cieringsmogelijkheden gezocht .
De recreatievisie is gebaseerd op 
onder andere de workshops recre-
atie met onder andere omwonen-
den en eigenaren die in het najaar 
van 2007 zijn gehouden, de samen-

werkingsovereenkomst uit 2005 en 
de door de gemeenteraad vastge-
steld Nota van Uitgangspunten voor 
Marickenland. Dienst Landelijk Ge-
bied heeft namens en met de pro-
jectpartners de recreatievisie opge-
steld. 

Natuur
Het college stelt de gemeenteraad 
voor de recreatievisie in maart te 
bespreken. Daarna worden de uit-
gangspunten van de recreatievi-
sie in het nieuwe bestemmingsplan 
opgenomen. Het ontwerp-bestem-
mingsplan wordt in mei ter visie ge-
legd, in oktober 2008 wordt de ge-
meenteraad voorgesteld het be-
stemmingsplan vast te stellen.
Voor het gebied tussen Mijdrecht, 
Wilnis, Vinkeveen en Waverveen 
bestaan grote ambities: aanleg van 
500 hectare natuur en recreatie in 
Marickenland en 950 woningen in 
Marickenzijde. De ambitie voor Ma-
rickenland is ingegeven door twee 
wensen: natuur voor de Ecologi-
sche Hoofdstructuur waarin Maric-
kenland een onmisbare schakel is 
en recreatie in het gebied tussen de 
woonkernen. In januari 2005 is een 
samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten voor de realisatie van Plan 
Marickenland door de provincie, ge-
meente, Staatsbosbeheer en twee 
ministeries. In de overeenkomst 
hebben de partijen de ambitie uit-
gesproken uiterlijk 2015 plan Maric-
kenland te willen realiseren.
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Bowlingmarathon voor 
Amerpoort te Vinkeveen
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
werd de jaarlijkse marathon, geor-
ganiseerd door de Bowling Vereni-
ging Mijdrecht, gespeeld
door 15 teams van bowlingliefheb-
bers. Om 02.00 uur werd de eer-
ste bal gegooid door manager Pe-
ter de Hoog en medewerkster An-
gelina Kuijper, van de Amerpoort. 
De Amerpoort is een dagbesteding 
voor verstandelijk gehandicapte ou-
deren. De teams bestreden elkaar in 
6 events. In het eerste event kon er 
een 300 gegooid worden. Als men 9 
gooide telde dat ook voor een strike. 
Helaas lukte het niemand. De hoog-
ste game werd gegooid door Joyce 
Monch, 296. Mede door deze ho-
ge game en het aantal punten dat 
ze daarmee verdiende kwam haar 
team ( Verhoef) op de 1e plaats.
In dit eerste event verdiende het 
team 54 punten. Op de voet gevolgd 
door de Turftrappers met 46 punten. 
In het tweede event werd er telkens 
door 5 personen een game gegooid. 
Ook hiermee kon men weer pun-
ten verdienen. In dit event kwam de 
hoogste game op naam van Ruud 
van Zwietering, 235, van Horeca 
Oogappel. De koplopers wisten zich 
te handhaven door goed te preste-
ren. Horeca Oogappel werd 2e na 
dit event.
In het 3e event werd het team ver-
deeld in 2 trio’s. De 2 trio’s moes-
ten tegen verschillende andere 
trio’s spelen. Roel Mantel van het 
team Adfiza gooide in dit event een 
mooie game van 235. Het team van 
Verhoef bleek te sterk voor hun me-
despelers. Ze handhaafden de eer-
ste plaats. Op de tweede plaats ein-
digde het team van Patricia’s Hair-
styling. Na dit event, om 8.00 uur 
werd het tijd om de inwendige mens 
te versterken. Ér was een gezamelij-
ke lunch, die iederen zich goed liet 
smaken. Om 9.00 uur werd begon-
nen aan het 4e event.

Laatste bal
Van elk team kwam er een speler op 
de baan. Er werd man tegen man 
gespeeld. Nadat alle 6 spelers ge-
speeld hadden werden de punten 
weer verdeeld. De hoogste game in 
dit event kwam op naam van Han-
ny Kunst, 207, van de Turftrappers. 

Het team van Verhoef bleef op de 1e 
plaats staan. De 2e plaats werd in-
genomen door De Turftrappers.
In het 3e event werd in team in 3 
dubbels verdeeld. Elk dubbel speel-
de 2 games tegen 2 verschillende 
teams. Ralph Verbauwen van het 
team Verhoef gooide een game van 
245. Verhoef bleef op de 1e plaats, 
gevolgd door Satama, Scholte.
Rond 12.45 uur werd begonnen aan 
het laatste event. Dit event werd bij-
gewoond door Peter de Hoog, ma-
nager van de Amerpoort,
diverse personeelsleden en cliën-
ten.
Het team 6 cola vieux stond de laat-
ste frame van de game af aan Adri-
aan van de Amerpoort. 
Deze geste werd bijzonder op prijs 
gesteld door de cliënten van de 
Amerpoort.
Nadat de laatste bal was gegooid 
gingen alle deelnemers en gasten 
naar De Serre.
Hier stonden heerlijke stamppotten 
klaar voor een ieder. En hier was ook 
de prijsuitreiking. Voor alle teams 
was er een beker.
De cheque  van € 2150,-- en van het 
team De Kanjers van € 450,--werd 
in ontvangst genomen door Ben de 
Roode, cliënt  van de Amerpoort.

Bij deze willen we alle sponsors 
bedanken t.w. Bouwbedrijf Drost, 
Mijdrecht, Oosterwijk Kitverwer-
king, Reewijk, H.M.van Scheppin-
gen, Mijdrecht, M.C.Tegelwerken, 
Amstelveen, Mijdrechtse Glas-
handel, Mijdrecht, v.d. Laan’s 
Glashandel, Vinkeveen, Horeca 
Oogappel, Mijdrecht,De drie Tur-
ven, Vinkeveen, Schildersbedrijf 
van Asselen, Vinkeveen, Restau-
rant Meesters, Mijdrecht, Blik op 
Hout, M ijdrecht, J.van Walraven 
Holding, Mijdrecht, Fa.Scholte 
en Zn, Kudelstaart, Aran inform.
Tech.,Woerden, In & Out crea-
ting Focus, Amsterdam, Sata-
ma Inteactive, Amsterdam, Ho-
man Electro-technisch Buro, 
Mijdrecht, BOB”S Bar, Mijdrecht, 
Adfiza, Vinkeveen, Patricia’s 
Hairstyling, ter Aar, Breewel Be-
drijfswagens, Mijdrecht, Breewel 
Holding, Mijdrecht en Slagerij 
Kruyswijk, Aalsmeer.

Bram de Vries 4e bij 
WK schaatsen
De Ronde Venen - Bram de 
Vries(65)  heeft afgelopen week-
end bij de WK Masters in Erfurt de 
4e plaats behaald in het eindklas-
sement in zijn leeftijdsklasse(65+). 
1e werd Wim Brand (Ned) , 2e Knut 
Nesse (No) en 3e Frans Rietveld 
(Ned). In zijn leeftijdsgroep deden 
18 deelnemers mee uit 6 landen.
Een van de bekendste deelnemers 
aan dit toernooi was Roberto Sighel, 
die de 40+ groep won.

Op het uitstekende ijs van de Gun-
da Niemannhalle in Erfurt haalde de 
Vries de volgende resultaten:
500m 4e in 46.00, 1500m 5e in 
2.23.87, 1000m  4e in 1.30.16(2e tijd 
ooit!) en de 3000m in 4.59.66(5e). 
De 2 laatste tijden waren de snelste 
van het seizoen, zodat op het juiste 
moment is gepiekt.
Op 20 en 21 maart rijdt Bram de 
Vries nog internationale sprintwed-
strijden in Heerenveen en dan zit 
het seizoen er weer op voor hem.
Hij is vastbesloten nog een paar 
jaar door te gaan, temeer daar er is 
besloten aparte Wereldkampioen-
schappen Sprint voor Masters in te 
voeren met ingang van 2009 te hou-

den in Inzell(D). De WK allround is 
in 2009 in Bjugn(No)  

Hoge punten  bij LR & 
PC Willis
Mijdrecht – Afgelopen zondag 2 
maart werd er door LR & PC Wil-
lis weer een onderlinge dressuur-
wedstrijd georganiseerd.  Dit was 
al weer de derde wedstrijd die werd 
verreden voor de Rabobank com-
petitie 2008. Willis werd deze keer 
weer gastvrij ontvangen door familie 
Oudshoorn van manege Maria Hoe-
ve te Mijdrecht. Ondanks de gure 
weersvoorspellingen voor deze dag 
scheen het zonnetje volop en heb-
ben we er weer met z’n allen een 
leuke dag van gemaakt. De wed-
strijd werd op schattige wijze ge-
opend door Max van Scheppingen 
op zijn Pixie. Max reed met zijn 6 
jaar een zeer nette Bixie proef. Heel 
knap stuurde hij zijn pony tussen al-
le balken en pionnen door. Met 42 
punten werd Max eerste en mocht 
hij de mooie beker en het oranje lint 
in ontvangst nemen. 

Oudere
Daarna werd de wedstrijd vervolgd 
met de oudere ponyruiters. Er wer-
den goede proeven gereden en de 
jury kon dan ook goede punten kwijt 
aan deze combinaties. Op de der-
de plaats met 211 punten eindigde 
Liza van Scheppingen met haar po-
ny Remco. Liza reed een nette proef 
en had Remco goed onder contro-
le. Het rode lintje en dus de twee-
de plaats ging deze keer naar Mi-
lou van Wieringen met haar pony 
Virgil met 214 punten. Virgil liet zich 

van zijn beste kant zien en het com-
mentaar van de jury was dan ook: 
“Zéér nette proef!”. Josine Blom-
mestijn werd met haar nog zeer jon-
ge pony eerste met een record aan-
tal punten van maar liefst 218. Josi-
ne had haar pony  erg goed aan het 
lopen en dat was ook aan de pun-
ten te zien.  De wedstrijd werd af-
gesloten door de paarden. De nieu-
we combinatie Marcha Troost met 
haar paard Torsia werd knap vierde 
met 191 punten. Op de derde plaats 
eindigde een voor ons bekend ge-
zicht maar met een nieuwe paard, 
Juliette de Haan met Wise Guy. Zij 
reden 191+ punten bij elkaar. Mo-
niek Nieuwendijk bezette deze keer 
met haar paard Joey de tweede 
plaats met 192 punten. Op de eerste 
plaats eindigde wederom een be-
kend gezicht met een nieuw paard. 
Jennifer Groen mocht deze keer 
met haar paard Toplady het oranje 
lint in ontvangst nemen. Haar paard 
deed haar naam eer aan.  Het was 
een zeer geslaagde dag,  ondanks 
de harde wind. Voor Willis is het jaar 
weer in volle gang.  Komende zodag 
(9 maart) wordt er een leuke menrit 
georganiseerd. De volgende officië-
le wedstrijd zal op 16 maart plaats 
vinden bij Lucky Stable en de vol-
gende onderlinge wedstrijd op onze 
eigen locatie aan de Bovendijk zal 
12 april zijn. Voor meer informatie 
kunt u kijken op onze website www.
lrpcwillis.nl. 

Kienen bij Ser-
viam
Uithoorn -  Op zaterdagavond  8 
maart organiseert Stichting Serviam 
weer een gezellige kienavond in het 
gebouw van KNA nabij het winkel-
centrum Legmeer te uithoorn.
De zaal is open om 1900 uur en wij 
beginnen met kienen om ca. 20.15 
uur. Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie en aantrekkelijke prijzen 
winnen. De opbrengst is bestemd 
voor het ontwikkelingswerk van de 
bekende Uithoornse missionarisen
Deze mensen kunnen daar, met uw 
steun, veel leed doen voorkomen of 
verzachten.
Zij weten hoe en waar hulp moeten 
en kunnen aanwenden.
Zij kennen het land, de gewoonten 
en bovendien spreken zij hun taal.
Komt allen. U heeft een gezellige 
avond en uw geld is goed besteed

AKU in Rabo Westeinder loop
Regio - Hoewel de weersomstan-
digheden veel te wensen over lieten, 
namen toch 15 leden van de lopers 
groep deel aan het retourtje West-
einder in Aalsmeer.
Woei het kort voor de start nog “de 
uiers scheef onder de koeien”, het 
traject bleek wonderwel luw en al-
leen de branding van het meer gaf 
de harde wind aan.
Corné Klein scoorde een prima zes-
de plaats in 34.50 op de 10 km. 
Bram van Schagen werd hier tiende 
in een mooie 38.39. John Celie werd 
de beste van het achtervolgende 
groepje in 45.02, waar Theo Noij 

45.29, Fred van Rossum 45.31, Har-
ry Schoordijk 46.48 en Huub Jansen 
47.09 nodig hadden. Jos Snel nam 
zijn taak als haas voor Margreet van 
der Wilt uitstekend waar en sleur-
de haar naar een prachtige tweede 
plaats in 47.39.
Arie Ligtvoet volgde in 52.18. net 
voor Arno Waaijer in 53.56,  Corrie 
ten Broeke in 57.43 en Jeroen Breg-
geman in 58.59.
Corrie van Dam liep onverwacht 
naar een vijfde plaats in haar klas-
se in 59.29. Jos Lakerveld kwam uit 
op de 5 km. en finishte na een goed 
halfuur in 30.40.

Open Kwakels Libre 2008 
blijft spannend
De Kwakel – Vorig weekend wer-
den in bar ’t Fort de jaarlijkse Open 
Kwakelse Kampioenschappen Libre 
verspeeld. Was het in het verleden 
nog zo dat alleen biljarters van Kwa-
kelse biljartverenigingen mochten 
meedoen, tegenwoordig mag een 
ieder die ook maar enigszins denkt 
dat hij of zij kan biljarten zich kan 
inschrijven.
Het toernooi word verspeeld in drie 
poules, een C poule voor beginnen-
de biljarters met een gemiddelde tot 
1.00, een B poule voor de al wat ge-
vorderden met een gemiddelde tot 
2.00, en de A-poule voor spelers 
met een gemiddelde van boven de 
2.00. Om mee te doen met de fina-
le moesten er eerst een aantal voor-
ronden worden gespeeld. Na afloop 
van deze voorronden plaatsten de 
beste 8 biljarters van iedere poule 
zich voor de finale.

C-poule
In de C-poule is altijd een traditie-
getrouw beeld terug te vinden. Het 
aantal RDBers, biljarters van de 
woensdagavond biljartclub Rosse 
Die Bal, is altijd erg hoog. Dit jaar 
waren het er zelfs vier. De andere 
helft van de finalisten bestond uit 
mensen waarvan we in de toekomst 
mogelijk nog veel zullen gaan ho-
ren. Eén ervan is Peter Ganzevles uit 
Uithoorn.
Een jonge biljarter die wij waar-
schijnlijk over enige jaren in de A-
poule zullen terugvinden. Als hij 
tenminste goed word begeleid. Ook 
de winnares van vorig jaar, Jolanda 
Brandse, stond ook dit jaar weer in 
de einstrijd. Als enige dame in deze 
finale had zij het zwaar te verduren.
In de eerste ronde liet Flip Hooger-
vorst zien dat hij serieuze plannen 
had om de beker mee naar huis te 
nemen. Gerard Schellingerhout was 
de dupe van deze plannen. Met 
een gemiddelde van boven de 1.00 
kwam Gerard er niet aan te pas. Pe-
ter Ganzevles speelde tegen de als 
eerste geplaatste Leon Loos. Leon 
kon de hoge verwachtingen niet 
waarmaken. Al moet Peter niet te-
kort worden gedaan, want hij speel-
de een magistrale partij, met de 
winst als beloning. Jolanda speelde 
tegen Maus de Vries. Met het nog 
wat ruwe spel wat Maus speelt had 
Jolanda duidelijk moeite. Het werd 
een lange partij, met uiteindelijk de 
winst voor Maus.

Moeilijk
Danny Hoogervorst had het in de 
eerste ronde moeilijk tegen Bok 
Voorn. Bok ging er met de winst 
vandoor,het gemiddelde was niet 
noemenswaardig. Tot twee ronden 
voor het einde kon het nog alle kan-
ten op voor wat betreft het kampi-
oenschap. Alleen als Flip Hooger-
vorst zou winnen en Bok Voorn zou 
verliezen, was het kampioenschap 
beslecht. De vroege zondagmorgen 
was voor beiden niet het juiste tijd-
stip om een partij biljarten te spe-
len. Bok speelde een dramatische 
partij tegen Gerard Schellingerhout.  
Al kon ook gezegd worden dat Ge-
rard een superpartij speelde. 25 uit 
25 is voor zijn doen uitstekend. De 
dag ervoor deed hij dat nog beter 
trouwens. Tegen Leon Loos speelde 
hij bijna een gemiddelde van 2.00. 

Dit is een vermelding waard, want 
tot dan toe had Gerard dat nog 
nooit gepresteerd. Door het verlies 
van Bok Voorn, kon Flip Hooger-
vorst twee ronden voor het einde al 
kampioen worden.  Dan moest hij 
wel Maus verslaan.  Maus had  heel 
lang uitzicht op een goed resultaat. 
Alleen die laatste caramboles moet 
je dan wel maken. Als dat niet ge-
beurd laat Flip zien waarom hij de 

terechte kampioen van de C-poule 
is. Ongeslagen zelfs. Chappeau!.
Tweede word Danny Hoogervorst, 
na drie verliespartijen valt de druk 
van zijn schouders, en wint de ove-
rige 4 partijen winnend af te sluiten. 
Bok Voorn word uiteindelijk toch 
nog knap derde. 

B-poule
In de B-poule stonden 8 finalisten 
die op papier aan elkaar gewaagd 
waren. Het beloofde dan ook een 
spannende finale te worden. Peter 
Maijenburg ging uitmuntend van 
start. Tegen gedoodverfd favoriet 
Mark Finnema steeg Peter boven 
zichzelf uit. Met een gemiddelde 
van 2.00 werd Mark aan de kant ge-
zet. Arjan Vlasman mocht beginnen 
tegen Kees van der Meer. Beiden 
komen in hetzelfde team uit in de 
C4. Kees van der Meer maakte het 
Arjan lang lastig, maar moest uitein-
delijk toch buigen. De gemiddelden 
waren voor beiden goed genoeg.
Frans van Doorn, de kampioen van 
vorig jaar, mocht proberen de beker 
dit jaar weer mee naar huis te ne-
men.. In de eerste partij tegen Huib 
Bakker stelde Frans duidelijk zijn as-
piraties ten toon. Huib kwam er 6 te-
kort. Jan Schokman had het moeilijk 
tegen Chris Draaisma. Chris is altijd 
lastig te verslaan. Jan kon gelukkig 
de wedstrijd op tijd in zijn voordeel 
keren. Na 5 van de 7 te verspelen 
ronden konden de nummers één 
tot en met 7 nog kampioen wor-
den. Zo spannend was het in de 
B-poule. Peter Maijenburg mocht 
starten tegen Jan Schokman. Lan-
ge tijd speelde Peter tegen zichzelf. 
Als Peter dit nog eens onder con-
trole krijgt maakt hij grote vorde-
ringen. Het spel was goed genoeg 
om Jan ditmaal te verslaan, wat voor 
Jan het einde betekende van de 
strijd om het kampioenschap. Kees 
van der Meer speelde tegen Chris 
Draaisma. Voor Kees was deze op-
ponent geen angstgegner. Hij won 
dan ook zonder problemen. Frans 
van Doorn speelde een foutloze 
partij tegen Arjan Vlasman. Als al-
les klopt, dan loopt het ook. Met een 
gemiddelde van 2.4 had Arjan geen 
schijn van kans tegen Finnema. Ge-
lukkig kon Huib nog net op tijd zijn 
zenuwen de baas worden, om zo-
doende de winst te pakken. In de 
laatste ronde zou het gaan gebeu-
ren. Kees, Frans,Peter en Huib kon-
den nog aanspraak maken op de ti-
tel. Frans moest dan wel zijn laatste 
partij verliezen. Maar als de prijzen 
gepakt kunnen worden is Frans op 
zijn best. Hij gaf de winst dan ook 
niet meer weg. Huib Bakker kon nu 
alleen nog gelijk komen met Frans, 
en zelfs door een beter gemiddel-
de nog kampioen te worden. Hier 
zag het ook lange tijd naar uit. In 
12 beurten had Huib al 36 caram-
boles. Zijn tegenstander, Peter Ma-
ijenburg slechts 9. Na een sanitaire 
onderbreking waren de rollen om-
gedraaid. Peter ging steeds zuiver-
der spelen, en wist telkens een serie 
van minimaal 5 caramboles noteren. 
Dan gaat het hard. Peter had als eer-
ste zijn aantal caramboles behaald. 
In de nabeurt mocht Huib nog pro-
beren om 5 caramboles te behalen. 
Het bleef bij 3, en dat betekende dat 
Frans van Doorn voor het tweede 

achtereenvolgende jaar kampioen is 
geworden.Door het verlies van Huib, 
schoof Kees van der Meer door naar 
de tweede plek. Huib zelf werd uit-
eindelijk derde, en Peter Maijenburg 
vierde.

A-poule
In de A-poule was het dit jaar moei-
lijk om 8 finalisten op de been te krij-
gen. Veel geplaatste spelers gingen 

op wintersportvakantie, of hadden 
elders dingen te doen. Om toch 8 fi-
nalisten in de finale te krijgen had 
toernooileider Peter Maijenburg in 
Peter van Mastwijk een goed alter-
natief gevonden.

In de eerste ronde stonden direct 
twee mooie duels op het speelsche-
ma. De gebroeders Jan en Do van 
Doorn speelden tegen elkaar, en de 
gebroeders Bart en Kees de Bruyn. 
Zo konden ze elkaar op het einde in 
ieder geval niet helpen als dat nood-
zakelijk mocht zijn. Jan van Doorn 
had in zijn partij tegen Do het betere 
van het spel. Do had zijn avond niet. 
Zo kon Jan zijn eerste wedstrijd-
punten binnenhalen. Bart de Bruyn, 
van origine een driebander, duwde 
broer Kees in een hoek waar hij nor-
maliter niet graag zit, namelijk de 
hoek waar de klappen vallen. Kees 
is een echte stylist, maar als hij te-
gen een driebander speelt word het 
spelletje voor hem ook ineens een 
stuk moeilijker. Bart was als eerste 
uit, speelde zijn 100 caramboles in 
25 beurten bij elkaar. Jos Spring in 
’t Veld moest tegen Peter van Mast-
wijk aantreden. In de voorronden, 
en zelfs in de competitie met drie-
banden, had Jos in 2008 nog geen 
wedstrijd verloren. Ook deze par-
tij zette Jos zonder problemen naar 
zijn hand. Theo Bartels tenslotte had 
het moeilijk tegen Martien Plasme-

ijer. Martien had eigenlijk moeten 
winnen, maar wist de laatste ca-
ramboles niet op papier te krijgen. 
Theo maakte hier dankbaar gebruik 
van door als eerste uit te gaan. Twee 
ronden voor het einde konden nog 3 
spelers aanspraak maken op de ti-
tel van Open Kwakels Libre Kampi-
oen 2008. Jos Spring in ’t Veld, nog 
steeds ongeslagen, Theo Bartels en 
Bart de Bruyn. 
Theo speelde de voorlaatste par-
tij een foutloze partij. Met een ge-
middelde van 6.00 wist hij zijn moy-
ennepercentage boven die van Jos 
te tillen. De laatste ronde moest de 
beslissing brengen. Jos Spring in ’t 
Veld en Theo Bartels mochten in een 
onderling duel uit gaan maken wie 
zich tot kampioen mocht huldigen. 
Jos liet er geen twijfel over bestaan. 
Theo had al zijn kruit verschoten in 
de voorlaatste partij. Voor het pu-
bliek was het leuker geweest als 
Theo wat dichterbij Jos had kunnen 
blijven. Jos wist ook deze laatste 
partij in winst om te zetten. Dit hield 
in dat Jos het hele toernooi onge-
slagen is geweest, zowel in de voor-
ronden als de finale zelf. Een pres-
tatie die er zijn mag. 
Chappeau!. Theo werd tweede, en 
Bart de Bruyn derde. Al met al een 
geslaagd toernooi voor Peter Ma-
ijenburg. Mede dankzij de entoura-
ge in Bar ’t Fort was het er goed toe-
ven. Op naar 2009.
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Tai-Otoshi judoka’s 
succesvol op Afdelings-
kampioenschappen
Uithoorn - Op zondag 2 maart na-
men 4 judoka’s van Tai-Otoshi deel 
aan de Afdelingskampioenschap-
pen voor pupillen in Amsterdam 
Zuid-Oost. Van een optimale voor-
bereiding kon geen sprake zijn i.v.m 
met de vakantie. Tijdens school-
vakanties word er niet getraind en 
sommige hadden ook nog een lek-
kere skivakantie in de benen.
Toch waren de prestaties de moeite 
waard, voor een stukje in de krant.
Donny Jesterhoudt, Ridgel Warning 
en Robin Meijer traden aan in de 
gewichtsklasse –34 KG. Charlie de 
Graaff in de gewichtsklasse –42KG. 
I.v.m met vakantie werd coach Den-
nis Bakker vervangen door interim 
coach Stefan de Graaff.
Donny Jesterhoudt kreeg in zijn eer-
ste partij al meteen een grote, sterke 
tegenstander tegenover zich. Hoe-
wel Donny zijn uiterste best deed en 
zich fel verweerde, moest hij toch 
het onderspit delven. Na een waza-
ari tegen, pakte zijn tegenstander 
hem direct in de houdgreep en die 
zat zo strak dat er geen uitkomen 
meer aan was.

Zijn tweede partij moest hij tegen 
zijn clubgenoot Ridgel Warning. Ook 
in deze partij deed Donny goed zijn 
best. Misschien keek hij een beet-
je teveel op tegen zijn clubgenoot, 
maar misschien was het ook de 
goede vorm van Ridgel, die er voor 
zorgde dat Donny niet veel kans 
maakte. Hoewel Donny dus 2 wed-
strijden verloor, heeft hij gevochten 
als een leeuw. Elke wedstrijd levert 
weer wat ervaring op en moet dus 
gezien worden als een leermoment 
voor volgende wedstrijden. Met veel 
en serieus trainen en deelname aan 
veel wedstrijden, zal ook Donny kans 
gaan maken op meer winst partijen.

Eerste partij
Robin Meijer kreeg een vrijloting 
voor de eerste partij. Daar is niet 
heel veel aan natuurlijk, als je komt 
om te judoën, maar het geldt wel als 
een winst partij. De eerste echte par-
tij van Robin liep niet echt goed en 
werd al snel verloren met een ippon. 
Maar Robin gaf de moed niet op en 
ging vol de volgende wedstrijden in. 
Partij drie begon Robin lekker fel en 
met een beenhaak kreeg hij zijn te-
genstander naar de grond. Snel er-
bovenop, een houdgreep pakken 
en niet loslaten, leidde tot een vol 
punt. Partij 4 was rommelig maar 
Robin was toch in staat de nodige 
punten te maken. Met een koka en 
een yuko trok Robin ook deze par-
tij naar zich toe. Partij 5 verliep heel 
voorspoedig en werd binnen de mi-
nuut beslist. Met een buitenwaartse 
beenhaak scoorde Robin een ippon 
en dus weer de volle winst. Hoe ver-
der je tijdens een toernooi komt, hoe 
moeilijker de tegenstanders vaak 
worden en dat bleek ook in par-
tij 6. Tegen deze felle tegenstander 
maakte Robin niet heel veel kans. 
Misschien dat de skivakantie nog 
in de benen zat, misschien een mo-
ment van concentratieverlies. Een 
snelle heupworp tegen en het was 
klaar voor vandaag. Met 4 winst- en 
2 verliespartijen werd Robin toch 
keurig, gedeelde, 3e in zijn poule en 
zo plaatste hij zich voor de Noord-
Hollandse kampioenschappen op 
16 maart in Beverwijk. Robin heeft 
nog 2 weken om wat aan zijn tech-
niek te sleutelen. Aan zijn inzet zal 
het zeker niet liggen.
Ridgel Warning liet van de aanwe-
zige Tai-Otoshi judoka’s het mooiste 
judo zien. In zijn eerste partij was 
Ridgel heer en meester en maakte 
de ene na de andere score. Maar 

een partij is pas over na een ippon of 
als de tijd verlopen is. En daar ging 
Ridgel dus de fout in. Hoewel hij een 
straatlengte aan punten voorstond 
liet hij zijn enthousiasme de vrije 
loop en vlak voor tijd zette hij enigs-
zins ongecontroleerd in, waardoor 
zijn tegenstander hem mooi kon 
overnemen en een waza-ari wist te 
scoren. Verlies dus voor Ridgel. Par-
tij 2 liep heel goed en Ridgel liet zich 
niet nog een keer verrassen, met 2 
yuko’s trok Ridgel aan het langste 
eind. De 3e partij was tegen club-
genoot Donny Jesterhoudt en werd 
met een ippon gewonnen. Ridgel 
was fanatiek en liet gevarieerd ju-
do zien. Partij 4 werd met een heup-
worp (ippon) gewonnen en partij 5 
met een binnenwaartse beenworp 
(ippon). Partij 6 werd een moeilijke, 
want naarmate het toernooi vorder-
de ,kreeg ook Ridgel steeds sterkere 
tegenstanders. Ridgel zette wel veel 
worpen in maar het ontbrak aan de 
controle en juiste sturing. Halverwe-
ge de partij ging hij toch met een 
heupworp op zijn rug en dus was 
het ook voor hem klaar, over en uit. 
Ook hij werd met 4 winst- en 2 ver-
liespartijen keurig, gedeelde, 3e in 
zijn poule en zo plaatste hij zich dus 
ook voor de Noord-Hollandse kam-
pioenschappen op 16 maart in Be-
verwijk. Ridgel kan vertrouwen op 
zijn techniek en inzet en als hij zijn 
enthousiasme in goede banen weet 
te leiden dan kan hij daar nog hoge 
ogen gaan gooien.

Beenhaak
Charlie de Graaff zat in een zware 
poule. Omdat Charlie 38,6 KG weegt 
judode hij in de klasse - 42 KG en 
het had er alle schijn van dat zijn 
tegenstanders, groot en zwaar, net 
onder de 42 KG zaten. In zijn 1e par-
tij maakte Charlie weinig kans. Hoe-
wel hij fel begon werd een van zijn 
eerste aanvallen goed overgenomen 
door zijn tegenstander. Charlie ging 
vol op zijn rug en verloor dus met 
een ippon. De 2e partij verliep een 
stuk beter. Na een voorzichtig begin 
scoorde Charlie een koka, de mini-
male score. Hij ging daarna goed 
door en kreeg zijn tegenstander 
met een beenhaak naar de grond. 
Hij ging op de grond goed verder 
en kreeg zijn tegenstander uitein-
delijk in de houdgreep die hij niet 
meer losliet. Volle winst voor Char-
lie. Toen de tegenstander voor de 
3e partij bekend werd zakte Char-
lie de moed een beetje in de schoe-
nen, het was namelijk dezelfde als 
in de 1e partij. Hoewel Charlie zijn 
uiterste best deed en het wat lan-
ger vol hield moest hij tegen deze, 
uiteindelijke winnaar van de poule, 
weer het onderspit delven. Met een 
winstpartij werd Charlie toch nog 5e 
in zijn poule en ook hij plaatste zich 
dus voor de Noord-Hollandse kam-
pioenschappen op 16 maart in Be-
verwijk. Voor Charlie is 
het een kwestie van veel trainen en 
veel wedstrijden judoën zodat hij er-
varing opdoet. 

Dat zal dan weer kunnen leiden tot 
meer winst partijen.
Al met al een geslaagd toernooi voor 
de Tai-Otoshi judoka’s en de interim 
coach was 
dus ook trots op alle 4 de judoka’s.
Over 2 weken kunnen zij op voor de 
Noord-Hollandse kampioenschap-
pen in Beverwijk.

Zondagvoetbal

Werklust Legmeervogels 
beloond
uithoorn - Er moest door bei-
de ploegen hardt gewerkt om nog 
enigszins aan voetballen toe te ko-
men. De wind die volgens de des-
kundige moest afnemen trok zich 
niets aan van deze deskundige en 
liet zich gedurende het duel Leg-
meervogels – Abcoude dan ook da-
nig gelden. Legmeervogels begon 
met de wind in de rug. Hiervoor had 
men zelf gekozen. Is dit verstandig, 
eerst de wind mee? Of moet je kie-
zen voor eerst de wind tegen? Ook 
hier weten de ‘’deskundige’’ best 
een antwoordt op te geven. Als je 
dus kiest om te beginnen met de 
wind mee dan moet je daarop ook 
instellen. Dat viel toch niet mee. De 
kans dat je de bal , met de wind 
mee te snel laat gaan is heel groot. 
Dit was dan ook vaak te zien. Te-
genstander Abcoude lukte het ook 
niet een medespeler  te bereiken; zij 
hadden dan weer te maken dat de 
bal door de wind weer werd terug 
geblazen.  
En dan hebben spelers vaak ook de 
techniek niet in huis op dit niveau 
om een bal goed onder controle te 
houden. Dit alles zorgt er voor dat 
de eerste 45 minuten rommelig ver-
loopt. Op slag van rust weet Leg-
meervogels dan een treffer te ma-
ken. Maar deze wordt mede op ad-
vies van de assistent scheidsrechter 
geannuleerd. Abcoude was er ook 
niet in geslaagd om het Joost Mes-
land, de doelman van Legmeervo-
gels erg moeilijk te maken waardoor 
de rust in ging met de bekende bril-
stand op het scorebord; 0-0.
Voor Legmeervogels was het verve-
lend dat al vroeg in de eerst helft de 
in de warming up geblesseerd ge-
raakte Sander Boshuizen vervangen 
moest worden door het “ jeugdig ta-
lent’’  Denis Kats. Maar dit talentje 
wist zich met groot gemak aan dit 
niveau aan te passen.

In de rust van dit duel moest ook 
Mark Schut in de kleedkamer achter 

blijven. Hij had te veel last van een 
blessure in de eerst helft opgelopen. 
Zijn vervanger was Melvin Gits. Nu. 
Met de wind tegen ging het bij de 
Vogels beter lopen en was er in ver-
dedigend opzicht voor Legmeervo-
gels weinig te doen. Veelvuldig was 
men te vinden in het strafschopge-
bied van de tegenstander. Hun doel 
man moest dan ook al vroeg in de 
tweede helft al zijn kwaliteiten in de 
strijd gooien om Legmeervogels van 
het score af te houden. Maar in de 
57ste minuut was hij kansloos op 
een inzet van Melvin Gits  en was 
de 1-0 voorsprong, op dat moment 
zeker verdiend, een feit. 2 minuten 
later was het 2-0. Deze keer was het 
Stefan van Pierre, die op aangeven 
van Robin Oussoren, de doelman 
van Abcoude weet te passeren. Bij 
een tegenstander als Abcoude be-
tekent dit niet dat je op je lauwe-
ren kunt gaan rusten om het duel 
dan vervolgens gecontroleerd uit te 
spelen. Abcoude heeft dan moge-
lijk geen uitzicht op de titel maar wil 
dan toch wel graag tweede worden 
om dan alsnog via de na-competi-
tie een promotie af te dwingen. In 
de 63ste  minuut krijgen de gasten 
een hoekschop te nemen die keu-
rig voor het doel geplaatst worden. 
Maar in plaats te bal gewoon weg 
te stompen wilde Joost Mesland de 
bal even mooi uit de lucht plukken. 
Helaas dit mislukte, mede doordat 
hij werd gehinderd door eigenspe-
lers en de aanvallers van Abcoude.  
Dan is het dus gewoon 2-1. Abcou-
de denkt dan dat er meer te halen 
is en vergoot de aanval op het doel 
van Legmeervogels. Maar toch blijft 
de verdediging van Legmeervogels 
eenvoudig overeind. Het feit dat Ab-
coude alle of niets gaat spelen levert 
dan weer meer ruimte op voor aan-
vallen van Legmeervogels; immers 
hun verdediging bestaat dan nog 
maar uit drie spelers. In de 38ste 
minuut kan Legmeervogels dan toe-
slaan. Het is Stefan van Pierre die 

goed doorgaat zijn schot nog wel 
gestopt ziet door de doelman van 
Abcoude  maar de bal komt vervol-
gens voor de voeten van Cyrill Gill 
die het dan wel lukt om de bal tegen 
het nylon achter de Abcoude doel-
man te schieten 3-1. 

Twijfels
 Dan, met nog 7 minuten te spelen 
ziet Abcoude in dat er hier bij Leg-
meervogels voor hen niets meer is te 
halen en kabbelt de wedstrijd rustig 
naar het eind. In de 42ste minuut 
wordt Cyrill Gill nog vervangen door 
Bas van Schuffelen.  Door dit resul-
taat behoud Legmeervogels weer 
duidelijk uitzicht op de belangrijke 
2e plaats, Immers deze 2e plaats 
geeft recht op deelname aan de na-
competitie. Dan moet Voorland wel 
kampioen worden. Maar wie twij-
felt nog aan het kampioenschap van 
Voorland dat nu met nog 5 duels te 
gaan een voorsprong heeft van 10 
punten op de naaste concurrentie 
RKDES en CTO’70.

Aanstaande zondag gaat Legmeer-
vogels op bezoek bij De Meteoor 
in Amsterdam. De huidige positie 
van De meteoor op de ranglijst is 
niet gunstig. Verlies van De Mete-
oor tegen Legmeervogels zou voor 
De Meteoor wel eens kunnen bete-
kenen dat zij na een jaar in de der-
de klas te hebben gespeeld weer 
terug moeten volgend seizoen naar 
de vierde klasse. Nu, De Meteoor zal 
zijn huid dus zo duur mogelijk pro-
beren te verkopen. Want welke ple-
og heeft er nu zin om na een sei-
zoen inde derde klasse te hebben 
gespeeld weer terug te moeten naar 
de vierde klasse. Geen enkele ploeg 
toch? Legmeervogels zal er dus in 
Amsterdam Noord van af de eerste 
minuut bij de les moeten zijn. Het 
duel De Meteoor – Legmeervogels 
begint om 14.00 uur en wordt ge-
speeld aan het Perenpad in Amster-
dam-Noord.     

Badmintonvereniging De 
Kwakel op weg naar de top
De Kwakel - We mogen spreken 
van een goed seizoen. De extra trai-
ningen hebben hun vruchten afge-
worpen. Samen met het spelplezier 
heeft dat geleid tot drie teams in 
de top 3. Team 1 heeft lang eerste 
gestaan. Na wat wisselvalligheden 
en een blessure zijn ze uiteindelijk 
derde geworden. Team 2 was vorig 
jaar gepromoveerd. Terecht hebben 
ze laten zien. Ze zijn tweede gewor-
den en dus bijna gelijk weer gepro-

moveerd. Team 3 in topvorm is ook 
tweede geworden. Een goede inves-
tering die extra trainingen. Gelukkig 
dachten de sponsors er ook zo over. 
De Rabobank heeft weer bijgete-
kend, en ook ‘Intersports Duo’ Heeft 
een bijdrage geleverd in de vorm 
van nieuwe rackets voor de jeugd.

De jeugd was zich al aardig verbe-
tert ten opzichte van vorig seizoen. 
Toen waren ze namelijk met 1 team 

‘eerste van onderen’ geworden. Dit 
seizoen hebben ze geleerd om de 
shuttle terug te slaan. Nu zijn beide 
teams opgeklommen naar het mid-
den. 
Dat belooft wat voor volgend sei-
zoen als ze meer aan elkaar gewend 
zijn en de nieuwe rackets zijn inge-
speeld. Zolang de training en het 
spelplezier maar hand in hand kun-
nen gaan, gaan we weer een span-
nend seizoen tegemoet.

Zelfverzekerd KDO wint ook 
van ‘angstgegner’ Diemen
De Kwakel - Voor KDO 1 stond er 
afgelopen zondag een belangrijk en 
pittig thuisduel tegen Diemen op het 
programma. De afgelopen vijf ont-
moetingen tegen Diemen eindigden 
namelijk allemaal in een nederlaag 
voor KDO. In het uitduel eerder dit 
seizoen won Diemen met 3-0 van 
KDO. Voor aanvang van de wed-
strijd stonden beide ploegen op 20 
punten uit 16 wedstrijden, kortom 
de winnaar kon goede zaken doen 
voor het klassement.
Trainer Marc Schols startte de wed-
strijd met de volgende elf spelers: 
Peter Onderwater, Rainier Onder-
water, Maykel Sitvast ©, Michael 
Meijer, Paul Hogerwerf, Danny Plas-
meijer, Sven Vlasman, Dennis On-
derwater, Jim Voorn, Rick Kruit en 
Erik Verbruggen. KDO begon de 
eerste twintig minuten van de wed-
strijd afwachtend, wat ervoor zorgde 
dat Diemen de bovenliggende partij 
was, echter wisten zij geen kansen 
te creëren. Het eerste moment dat 
KDO in kansrijke positie kwam was 
het meteen raak. Een secure steek-
pass van Danny Plasmeijer kwam 
terecht bij de vrijstaande centrum-
spits Rick Kruit. Kruit kapte in kans-
rijke positie de keeper uit en maak-
te hiermee zijn 10e competitiegoal 

van het seizoen. Een unieke presta-
tie en lang geleden dat een KDO-
speler zoveel doelpunten in een 
seizoen wist te maken.  Door de-
ze openingsgoal steeg het zelfver-
trouwen bij KDO en zij namen dan 
ook het heft over van Diemen in de 
wedstrijd. In de 35e minuut was het 
opnieuw Danny Plasmeijer die Rick 
Kruit vrij voor de keeper wist te zet-
ten. Kruit was onberispelijk en te-
kende na een knappe volley de 2-0 
aan. Vijf minuten voor rust leek zich 
het doemscenario af te gaan spe-
len, toen Danny Atar van Diemen de 
aansluitingstreffer aantekende, 2-1. 
KDO was bewonderenswaardig niet 
onder de indruk van deze tegentref-
fer en kreeg in de 46e minuut de 
absolute bekroning op een uitste-
kende 2e gedeelte van de 1e helft. 
Wederom was Rick Kruit belangrijk 
voor de ploeg. Door middel van een 
assist stond hij aan de basis van een 
fraaie aanval die koelbloedig werd 
binnengeschoten door de 18-jarige 
Sven Vlasman, 3-1.

Aansluiten
Met deze bevrijdende 3-1 tussen-
stand werd de rust bereikt. In de 
rust was iedereen in uiterst goede 
stemming, maar de 2e helft moest 

nog alles uit de kast gehaald wor-
den om de drie punten definitief 
binnen te halen. Diemen startte de 
tweede helft fel en was duidelijk op 
zoek naar een snelle aansluitings-
treffer. Dankzij een goed georga-
niseerde KDO achterhoede wer-
den er geen kansen weggegeven. 
KDO speelde volwassen en slim de 
wedstrijd uit zonder dat er kansen 
ontstonden. Doron Borger, Wesley 
Roolker en Frank Hogerwerf moch-
ten gedurende de tweede helft hun 
opwachting maken, waarbij er een 
bijzondere rol was weggelegd voor 
Roolker. De A1-junior was er name-
lijk verantwoordelijk voor dat Die-
men in de 80e minuut met 10 man 
verder moest. Pure frustratie leidde 
een Diemen verdediger ertoe om 
Roolker onnodig na te trappen voor 
de ogen van de scheidsrechter. Uit-
eindelijk na ruim 90 minuten spelen 
floot de goedleidende arbiter af en 
dit zorgde voor een flinke ontlading 
aan de Kwakelse zijde. 
Dankzij deze prestatie steeg KDO 
naar de vijfde plaats op de rang-
lijst. Dit kon zo gebeuren, omdat de 
streekderby tussen Ouderkerk en 
NFC in een 1-1 gelijkspel eindigde. 
Voor KDO des te meer een beves-
tiging dat zij op de goede weg zijn 

en uit de laatste 6 wedstrijden maar 
liefst 14 punten wisten te bemach-
tigen. Er kan volop worden meege-
daan om de 3e periodetitel, want 
samen met Ouderkerk staat KDO 
op een gedeelde eerste plaats met 
zeven punten uit drie wedstrijden. 
KDO moet echter met beide benen 
op de grond blijven staan, want zo’n 
wedstrijdmentaliteit als tegen Die-
men zal elke week nodig zijn voor 
goede resultaten. 
Volgende week wacht de lastige uit-
wedstrijd tegen RKAVIC uit Amstel-
veen. De nummer zeven op de rang-
lijst staat virtueel boven KDO, maar 
wij hebben de punten al binnen en 
zij moeten eerst maar zien te win-
nen. In het thuisduel eerder dit sei-
zoen verloor KDO knullig met 0-1, 
dus ook tegen RKAVIC heeft KDO 
wat recht te zetten!

GEEN 
KRANT

ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698
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Dierenambulance en brandweer redders dier in nood

Vastzittende kauw uit 
schoorsteen gered
Wilnis – De brandweer van Wil-
nis heeft vorige week weer eens la-
ten zien dat zij niet alleen redders 
in nood zijn voor de mens, maar dat 
voor hen ook dieren zeker meetel-
len. Als het moet roepen ze hulp in 
van collega’s, maar ook een dieren-
leven telt.
Het begon allemaal doordat een 
echtpaar bemerkte dat er een vogel 
bij hen in de schoorsteen zat. Hoe 
mag Joost weten, want het beestje 
moet via de haard naar boven zijn 
gevlogen, aangezien het van buiten-

af door een beschermkap onmoge-
lijk is. Juist door dat beschermkapje 
kon het dier er ook niet meer uit.
In eerste instantie belden de men-
sen de dierenambulance. Deze wil-
den graag het beestje bevrijden, 
maar hoe kwamen zij bij de schoor-
steen. De brandweer werd gebeld.
Ook zij kwamen direct op de nood-
kreet af, maar bemerkten al snel dat 
zij met hun gewone ladderwagen 
ook niets voor het beestje konden 
betekenen.
Maar de Wilnisse brandweer is niet 

voor één gat te vangen, zij belden 
hun Mijdrechtse collega om de 
hoogwerker. Ook dat was geen pro-
bleem. En toen die eenmaal, met in 
het bakje een brandweerman en 
een medewerker van de dierenam-
bulance, bij de schoorsteen waren, 
was het beestje snel bevrijd.

Gewond aan zijn kopje werd hij 
naar de dierenarts vervoerd. Onze 
fotograaf, Herman van Soest, maak-
te bijgaande plaatjes van deze ge-
slaagde reddingsactie.

Aanstaande dinsdag 11 maart 

Thema-avond vroege 
symptomen van kanker
De Ronde Venen - Dinsdagavond 
11 maart a.s. organiseert Inloophuis 
‘t Anker een themabijeenkomst over 
de negen vroege symptomen van 
kanker bij mannen en bij vrouwen. 
De avond vindt plaats in samenwer-
king met het Koningin Wilhelmina 
Fonds (KWF) en er is een panel van 
drie ervaren huisartsen, Piet ten Ka-
te uit Amsterdam, Pieter Koopmans  
uit Mijdrecht en Cees Romijn uit 
Vinkeveen. Elk van hen behandelt 
een deel van de symptomen.
Een inleiding met grafieken van de 
resultaten van behandeling van ver-
schillende soorten kanker in vroe-
ge en late stadia, toont aan hoe be-
langrijk het is om vroeg te melden, 
op te sporen en te behandelen.

Ook wordt nader stilgestaan bij de 
onzekerheid van de patiënt (‘Is het 
wat en moet ik dit melden?’) en het 
gevaar van vertraging dat hierdoor 
kan optreden en wordt aandacht 
besteed aan de eerste reactie bij 
de huisarts (‘Pluis of niet pluis? Af-
wachten of doorverwijzen’), met ook 
hier gevaar van vertraging. Voor de 
diverse onderwerpen heeft het KWF 
foldermateriaal ter beschikking ge-
steld en er is uitgebreid gelegenheid 
tot het stellen van vragen.

Datum: dinsdagavond 11 maart a.s.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open en 
koffie vanaf 19.00 uur).
Toegang: gratis
Locatie: Inloophuis ‘t Anker

Ondernemende Plannen 
Wedstrijd
Mijdrecht - Rabobank Veenstro-
men is initiatiefnemer van de Onder-
nemende Plannen Wedstrijd. Deze 
is gericht op het naar boven halen 
van zoveel mogelijk nieuwe/creatie-
ve plannen. De 5 winnaars ontvan-
gen een financiering voor hun plan. 
Nieuwe, creatieve en ondernemen-
de plannen zijn van levensbelang 
voor bedrijven en instellingen. Maar 
ondernemerschap is meer dan za-
ken doen en geld verdienen. Je kunt 
ook zeer ondernemend bezig zijn als 
medewerker binnen een bedrijf, als 
docent op school of als bestuurslid 
bij een vereniging.
Rabobank Veenstromen maakt zich 
sterk om in De Ronde Venen en 
Kockengen ondernemende initia-
tieven te bevorderen. In dit kader is 
een wedstrijd in het leven geroepen 
die is gericht op het naar boven ha-
len van zoveel mogelijk ‘onderne-
mende plannen’. Dit kunnen zijn:
-ondernemingsplannen: uitwerkin-
gen van mensen die een eigen be-
drijf willen beginnen. Het bedrijf van 
hun ouders willen overnemen. Een 
doorstart willen maken. Willen fuse-
ren met een ander bedrijf, etc. etc. 
-samenwerkingsplannen: bijvoor-
beeld boeren die samen een plat-
telandswinkel willen beginnen, mi-
lieuverenigingen die een gezamen-
lijke actie bedenken, bedrijven die 

samen meer aan veiligheid gaan 
doen, watersportbedrijven die geza-
menlijk een promotiecampagne wil-
len opstarten, etc. etc.
-ontwikkelplannen: bijvoorbeeld 
een stichting die wil professionali-
seren, een bedrijf dat zich ontwik-
kelt in een compleet nieuwe rich-
ting, een groep jongeren die geza-
menlijk een woningbouwproject wil 
opstarten, etc. etc.

Inschrijven
De inschrijving voor deze Onderne-
mende Plannen Wedstrijd staat open 
voor iedereen die woont, werkt, stu-
deert of recreëert in De Ronde Ve-
nen of Kockengen. 
Doelstelling is de realisatie van zo-
veel mogelijk ondernemende plan-
nen in de praktijk. Om dit mogelijk 
te maken ontvangen de 5 beste On-
dernemende plannen een financie-
ring van Rabobank Veenstromen. 
De organisatie is in handen van stu-
denten van Team Academie Neder-
land, een ondernemende business 
school op MBO en HBO niveau. 
Meer informatie over de Onderne-
mende Plannen Wedstrijd? Haal de 
brochure bij de Rabobank, kijk op 
www.ondernemendeplannen.nl 
of bel met Patrick Bijman van Team 
Academie Nederland, tel. 023-
5479396. 

Alzheimer café in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op woensdag-
avond 12 maart is er een Alzheimer 
Café in het verzorginghuis Zuiderhof 
aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. 
Het Alzheimer Café is een maan-
delijks terugkerende bijeenkomst 
voor (beginnende) dementeren-
den, hun partners, familie en vrien-
den. Onder het genot van een kopje 
koffie praten de bezoekers met el-
kaar over dingen die zij meemaken 
en zij wisselen ervaringen en infor-
matie uit over dementie. De sfeer is 
laagdrempelig en gemoedelijk, el-
ke keer staat een ander onderwerp 
centraal. De gespreksleidster praat 
er met de deskundige over. Er zijn 
nu meer dan 140 Alzheimer Cafés in 
Nederland.
Kom eens langs, het is ook voor 
hulpverleners en alle andere be-
langstellenden. Het café is niet meer 
weg te denken in De Ronde Venen. 
Het café wordt steeds druk bezocht, 
want zeventig procent van de de-
mentiepatiënten woont thuis. Dat 
is zwaar voor de verzorger, meestal 
de partner van de patiënt. Het the-
ma voor 12 maart is: Verlies, je kunt 
niet rouwen en niet hou-en en pas-
torale zorg. 
Gastspreekster die avond is me-
vrouw Els Speet, Pastor bij Zuwe 
Maria-Oord. Men gaat met haar in 
gesprek over hoe het is als je part-
ner, vader of moeder steeds meer 

achteruitgaat. Na de pauze is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Ook deze keer wordt er voor achter-
grondmuziek gezorgd en wel door 
Letta van Maanen. De gastvrouwen 
ontvangen u en maken u wegwijs 
en er is ruimte voor gezelligheid in 
een gemoedelijke sfeer, net als in 
een gewoon café. 

Welkom
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. Daarna is 
er nog gelegenheid om een drankje 
te nemen en even na te praten. 
De toegang is altijd gratis, voor con-
sumpties wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. 
U hoeft zich niet vooraf aan te mel-
den, u bent van harte welkom.
Problemen met vervoer of de op-
vang thuis mogen geen belemme-
ring vormen om te komen. Neemt 
u in dit geval contact op met het 
Steunpunt Mantelzorg, dan wordt 
een oplossing gezocht.

Wilt u meer weten over het Alzhei-
mer café, of wilt u als verzorger van 
een dementerende eens uw hart 
luchten, dan kunt u contact op-
nemen met mevrouw Anneke van 
Breukelen, coördinator van het 
Steunpunt Mantelzorg De Ronde 
Venen, telefoon 0297-230280.

Vlinderfeest bij Vlinderbos
Wilnis - Jenaplanschool Vlinderbos 
heeft op donderdag 21 februari jl. 
haar jaarlijkse Vlinderfeest gevierd. 
Op dit feest mogen alle kinderen, 
teamleden en hulpouders verkleed 
naar school komen. Het feest start 
met een modeshow, zodat de hele 
school alle outfits kan bewonderen. 
Iedereen heeft ontzettend zijn best 
gedaan om er goed uit te zien; van 
superman tot mega mindy, prinses-
sen en stoere mannen en diverse 
beroepen, eigenlijk te veel om alle-
maal te noemen. 
Van elke groep wordt een groepsfo-
to gemaakt, zodat de kinderen nog 

kunnen nagenieten van de mooie 
outfits.
De kinderen van groep 5 tot en met 
8 bedenken in de weken vooraf-
gaand aan deze dag diverse spellen, 
die ze ook zelf uitwerken en op de 
dag zelf begeleiden. Ook dit jaar zijn 
de kinderen weer creatief geweest 
met hun ideeën: spookhuis, haar-
vlechten, waarzeggen, limbo dan-
sen, ballon scheren, estafette, bow-
len, ruiken/proeven, voelen, schmin-
ken en nog veel meer.
Omdat dit een feest voor en door 
kinderen is, maakt het deze dag ex-
tra speciaal.

Van streekarchief naar
regionaal historisch centrum
De Ronde Venen - Morgen, don-
derdag 6 maart, zal streekarchiva-
ris drs J. Berghoef een Power Point- 
presentatie geven voor de Histori-
sche Vereniging ‘De Proosdijlanden’. 
Het streekarchief Vecht en Venen
is het samenwerkingsverband op 
archiefgebied tussen de gemeenten 
Abcoude, De Bilt, Breukelen, Loe-
nen, Maarssen en De Ronde Venen. 
Alle historische archieven van de 

aangesloten gemeenten vallen on-
der de verantwoordelijkheid van het 
Streekarchief.
In het najaar van 2008 wordt in 
Breukelen het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen geopend 
als opvolger van het huidige streek-
archief.
De lezing zal plaatsvinden in ‘De 
Schakel’ aan de Dorpsstraat 20 in 
Wilnis. Aanvang 20.00 uur. 

Bankzaken

•  deze lage rente geldt alleen bij de RenteVoordeel hypotheek
• keuze uit vele afl osvormen
• u betaalt alleen voor voorwaarden die u nodig heeft

Maak een afspraak voor een hypotheek advies. 
Kom langs of bel onderstaand bankkantoor.

Mijdrecht, Rendementsweg 12 A, (0297) 23 98 98

* NHG. Effectieve rente 5,1%. Rentewijzigingen voorbehouden. 
Vraag naar de voorwaarden.

4,9%*
4,9%* voor 10 jaar vast.

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)

Wilnis - Oranjevereniging De Ronde 
Venen houdt vanavond, woensdag 5 
maart, haar Algemene Ledenverga-
dering. Koninginnedag lijkt nog ver 
weg, maar de Oranjeverenigingen in 

Leden-
vergadering

De Ronde Venen zijn al weer druk 
in de weer om er ook dit jaar een 
feest van te maken. Daarbij hoort 
ook een algemene ledenvergade-
ring. Oranjevereniging De Ronde 
Venen informeert u graag over het 
afgelopen jaar en zal ook een tipje 
oplichten over de activiteiten van dit 
jaar. U bent van harte welkom in De 
Meijert om 21.00 uur. 
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Badmintonvereniging De 
Kwakel op weg naar de top
De Kwakel - We mogen spreken 
van een goed seizoen. De extra trai-
ningen hebben hun vruchten afge-
worpen. Samen met het spelplezier 
heeft dat geleid tot drie teams in de 
top 3. Team 1 heeft lang eerste ge-
staan. 
Na wat wisselvalligheden en een 
blessure zijn ze uiteindelijk derde 
geworden. Team 2 was vorig jaar 
gepromoveerd. Terecht hebben ze 
laten zien. Ze zijn tweede gewor-
den en dus bijna gelijk weer gepro-
moveerd. Team 3 in topvorm is ook 
tweede geworden. Een goede inves-
tering die extra trainingen. Gelukkig 
dachten de sponsors er ook zo over. 
De Rabobank heeft weer bijgete-

kend, en ook ‘Intersports Duo’ Heeft 
een bijdrage geleverd in de vorm 
van nieuwe rackets voor de jeugd.

De jeugd was zich al aardig verbe-
tert ten opzichte van vorig seizoen. 
Toen waren ze namelijk met 1 team 
‘eerste van onderen’ geworden. Dit 
seizoen hebben ze geleerd om de 
shuttle terug te slaan. Nu zijn beide 
teams opgeklommen naar het mid-
den. Dat belooft wat voor volgend 
seizoen als ze meer aan elkaar ge-
wend zijn en de nieuwe rackets zijn 
ingespeeld. Zolang de training en 
het spelplezier maar hand in hand 
kunnen gaan, gaan we weer een 
spannend seizoen tegemoet.

Eind van 3e competitie 
komt in zicht bij BVU
Uithoorn - Afgelopen maandag 
avond 25 februari speelde de Bridge 
Vereniging Uithoorn (BVU) de voor-
laatste van de 3e parencompetitie. 

A-lijn
Dit uitslagen zijn als volgt:
In de A-lijn hebben Stenny en Her-
man Limburg de kop overgenomen. 
Met 59,38% werden zij eerste. May 
Verhoef, met invalpartner Joop de 
Jong, werden 2e met 55,42%. May 
steeg hierdoor 5 plaatsen naar 7 in 
de totaallijst. Martin Kok en Marine-
ke Lang blijven het goed doen, 3e 
met 54,17% en wederom een plaats-
je gestegen. An Heimeriks  en Anke 
Reems delen de 4e plaats met Ada 
Keur en Marion Wiebes, 50,42%, 
daarmee blijven beide paren net als 
vorig week op dezelfde plaats staan. 
Met nog één ronde te gaan is het 
bijzonder spannend geworden: de 
nummers 1, 2 en 3 staan op iets 
meer dan 2%, terwijl de nummers 7 
tot en met 12 op 1,5% staan. Er kan 
dus nog van alles gebeuren.

B lijn
In de B-lijn lijken Kokkie van den 
Kerhoven en Corrie Smit ontketend, 
met maar liefst 70,54% lieten zij dui-
delijk zien hoe het moest. Met deze 
score stijgen zij van 5 naar 2, vlak 
achter een uitstekend spelende Bep 
en John de Voijs, 61,31% is buiten-
gewoon goed en zij blijven leider in 
het algemeen klassement. Gertrude 
Doodkorte en Trudy van den Assem 
delen de 3e plaats met Tini en Jo-
han Lotgerink met ook een zeer ho-
ge score van 57,14%, waarmee bei-
de paren weer iets stijgen. 

Marijke en Ger van Praag nemen 
de 5e plaats voor hun rekening, 
55,95% en goed voor een stijging 
van 4 plaatsen. In de top van de 
lijn lijkt het te gaan tussen de num-
mers 1 en 2, het verschil tussen bei-
de paren bedraagt ruim 2%. Onder-
in moet er nog even hard gewerkt 
worden om niet te degraderen, tus-

sen plaats 9 en 15 is het verschil ook 
slechts 2%.

C lijn
In de C-lijn raken Loes Kroon en 
Theo Vermeij goed op elkaar inge-
speeld, met maar liefst 63,75% wer-
den zij 1e en stijgen daarmee een 
plaats in de totaalstand. 

De winnaars van vorige week, Gerda 
en Joop van Duren, blijven het goed 
doen: 2e met 60% en goed voor een 
2e plaats in de totaallijst. Monique 
Verberkmoes en Corrie van Tol wis-
selen de slechte scores af met goe-
de; deze week was het tijd voor de 
goede score, 58,33% en daarmee 
stijgen zij weer 4 plaatsen. 

Ria Wezenberg had de eer met Ge-
rard Vermeer te mogen spelen, pri-
ma score van 57,50%. Daarmee blijft 
zij leider in deze lijn. Hilly Camme-
lot en Mineke Jongsma mochten 
met 48,75% de 5e plaats innemen 
en stijgen daardoor een plaatsje. 
Ook hier zijn de verschillen klein. 
De nummers 1 en 2 zitten op minder 
dan 2%, terwijl ook 3 en 4 nog kans 
maken op promotie. Voor de com-
plete uitslag en meer info, verwij-
zen 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 inte-
resse zijn gewekt en wilt u eens kij-
ken of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met Hessel Oos-
terbeek, tel. 566103.

Heeft u vragen over de BVU of wilt 
u meer informatie? Onze secretaris 
Marineke Lang helpt u graag verder. 
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
e-mail koklang@wish.nl. 

Bridge ‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 27 fe-
bruari jl. speelden de bridgever-
eniging “De Legmeer” zijn tweede 
zitting van de vierde ronde paren-
competitie 2007-2008. In de “A” lijn 
speelden 13 paren. In deze bezetting 
was de eerste plaats voor Jan Eg-
bers en Ben Remmers met 63,33%. 
Op enige afstand gevolgd door 
Thea Kruyk en Ada van Maarseveen 
zij werden tweede met 56,67%. Ben 
ten Brink en Jan Bronkhorst der-
de met 55,42%. Twee paren deel-
den de vierde plaats met 53,75% 
dit waren Tonny en Otto Steegstra 
en Wim Slijkoord met Francis Terra. 
In de “B” lijn 12 paren en was de 
eerste plaats voor Renske en Kees 
Visser met 59,58% als tweede ein-
digden Mieke van den Akker en 
Ria van Geelkerken met 55,83% en 
met een klein verschil werden Cobie 

Bruine de Bruin en Cora de Vroom 
derde met 55,42% en vierde An Hei-
meriks en Anne Tolsma met 55,00%. 
In de “C” lijn met 11 paren was er 
een monster score voor het gast-
paar Anneke Bonink en Ria We-
zenberg met 70,21% werden zij eer-
ste. Eveneens een hoge scores voor 
Map Kleingeld en Hetty Houtkamp 
zij werden tweede met 65,63% en 
Berend Hamer met To van de Meer 
met 61,25% derde. De overige pa-
ren volgden onder de 50%.  Bent 
u ook geïnteresseerd in bridge, 
dan is het mogelijk ter kennisma-
king  een keer mee te spelen. Bent 
u dat, neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met de secretaris Gerda 
Schavemaker 0297-567458. Voor de 
volledige uitslagen, kijk dan op het 
internet, www. nbbportal.nl/1007/.

BVK start laatste cyclus 
parencompetitie
De Kwakel - Slechts 38 paren za-
ten aan de start van de eerste van 6 
speelavonden van de laatste cyclus 
van de parencompetitie.
 12 paren bonden de strijd aan in de 
A lijn, waar we aan het eind van de 
avond konden constateren dat de 
verschillen in de uitslag deze keer 
wel erg klein waren. 
Op een gedeelde 1e plaats eindig-
den echtpaar Ludwig en paar Mann-
van Vliet met beiden 55%. Op een 
voor hen zeer ongebruikelijke laat-
ste plaats eindigde paar Elenbaas-
Verhoef met 45%. Slechts 10% ver-
schil dus tussen de top en de hek-
kensluiter. Niet onvermeld mag blij-
ven dat echtpaar Bader als nieuw-
komer in de A lijn direkt een podi-
umplaats opeiste met 51,7%.
 In de B lijn met 13 paren  was het 
verschil tussen nummer 1 en num-
mer laatst iets meer dan 20%. Aan 
de kop van de ranglijst vinden we 
Adriaan en Tiny Kooyman, die met 
61,5% de gezusters Ambagtsheer 
precies 1,5% voorbleven. Op de 3e 
plaats vinden we paar de Kuyer-vd 
Poel met 52,8% en dat terwijl Ge-
rard helemaal niet van de partij was. 

Partner Piet v.d. Poel had echter in 
de A lijn met Leny Heemskerk, door 
de afwezigheid van haar vaste part-
ner Agnes v.d. Poel, een score van 
51,3% genoteerd en door dat op-
treden in een ‘hogere’ lijn kregen 
zij 1,5% compensatie. Ingewikkeld 
maar waar.

Paar de Zwart-Kesting was vorige 
week gepromoveerd uit de C lijn 
en deze avond scoorden zij 41,4%, 
waardoor zij op de 13e en dus laat-
ste plaats eindigden.

 In de C lijn met 14 paren was het 
verschil tussen nummer 1 en num-
mer 14 het grootst en wel 28%. Paar 
Fernhout-Houtman behaalde de 
hoogste score van de avond met 
62,1%. Echtpaar Koning deed goed 
mee met 59,6% en paar Koot-Voorn 
haalt voor de 3e achtereenvolgende 
keer de pers door met 55,8% 3e te 
worden. Onderaan vinden we Tilly 
en Frans. Zij  scoren redelijk con-
stant, alleen moet het gemiddelde 
percentage nog wat omhoog. Zij 
blijven goede moed houden en het 
moet er toch een keertje uitkomen.

Kanopoloërs Michiel de 
Ruyter net naast podium
Uithoorn - Tijdens het binnentoer-
nooi van Göttingen (Duitsland) heb-
ben de kanopoloërs van Michiel de 
Ruyter het podium op een haar na 
gemist. Het team eindigde afgelo-
pen weekend op de vierde plaats in 
een deelnemersveld van tien teams. 
Een aardige prestatie, zeker aange-
zien er vijf teams uit de Duitse Bun-
desliga meespeelden. 

Het toernooi begon niet bepaald 
succesvol. Het nog-niet-helemaal-
wakker-syndroom (waar MdR wel 
vaker last van heeft) speelde waar-
schijnlijk een rol. De eerste poule-
wedstrijd ging veels te ruim verloren 
(2-7) tegen de latere toernooiwin-
naar, thuisclub Göttingen. De twee-
de wedstrijd, tegen KG list, werd met 
5-2 gewonnen. De euforie die dit 
met zich meebracht werd echter ge-
temperd door de derde pot, die met 
2-2 werd gelijkgespeeld tegen KKC, 
dat in tegenstelling tot de twee eer-
dere tegenstanders niet eens in de 
Bundesliga speelt. De laatste poule-
wedstrijd werd wel weer gewonnen. 
TUS Warfleth werd met ruime cijfers 
(8-3) aan de kant gezet. 

De kruisfinale (om een plek in de 
halve finale) werd gespeeld tegen 
het enige Deense team dat pre-
sent was op het toernooi. In het 
team speelde een ex-international 
mee. Afgezien van deze speler gaf 
het team vrij weinig weerstand. Na 
een 6-2 overwinning stond MdR in 
de halve finale. De kruisfinale was 
overigens pas om 21:20 uur afgelo-
pen. Toch hadden de Uithoornaars 
het ‘getroffen’ met deze tijd. De laat-
ste pot van zaterdag begon pas om 
23:00 uur. 

Finale
In de halve finale trof MdR het Duit-
se BWS Hamburg. Dit team werd 
vorig jaar nog vijfde van Duitsland. 
De wedstrijd ging zeer gelijk op. Na 
twee speelhelften stond er 2-2 op 
het scorebord. In de eerste helft van 
de verlening werd er niet gescoord. 
In de tweede helft van diezelfde ver-
lenging sloeg het noodlot toe voor 
MdR. Met nog 23 seconden op de 
klok scoorden de Hamburgers de 
golden goal. 
In de verliezersfinale kon MdR niet 
overtuigen tegen VK Berlin. De Duit-
sers hadden weinig balbezit nodig 
om twee keer te scoren. De Uithoor-
naars konden daar maar één goal 
tegenover stellen. Met gemeng-
de gevoelens begonnen de spelers 
aan de vijf uur durende terugreis. 
Aan de ene kant is een vierde plaats 
geen slechte prestatie. Aan de an-
dere kant is het natuurlijk altijd jam-
mer om nét naast het podium te ein-
digen. 

Prijsklaverjassen 
C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag 7 maart is er 
prijsklaverjassen in de kantine van 
de voetbalver. C.S.W. aan de Pieter 
Joostenlaan in Wilnis. om 8.00 uur 
dient u aanwezig te zijn. Het klaver-
jassen begint om 8.15 uur.

Er worden vier maal zestien giffies 
gespeeld.  Voor de vier hoogst ge-
speelde partijen zijn geldprijsjes. Na 
afloop een verloting met leuke prij-
zen. Iedereen is van harte welkom.

Handbalmeiden van 
Legmeervogels/Arrow 
Cleaning A1 kampioen
Uithoorn - Met nog twee competi-
tieronden te spelen zijn de meiden 
van Legmeervogels/Arrow Cleaning 
A1 kampioen. Het team, met speel-
sters die nagenoeg allemaal nog B-
junioren zijn, was eigenlijk al vori-
ge week officieus kampioen na de 
gewonnen streekderby tegen KDO 
A1. 
In een volgepakte KDO sporthal 
werd toen KDO A1, in een zeer 
spannende wedstrijd, verslagen 
met 8-10. Dit weekend stond dus 
de wedstrijd tegen Zeeburg op het 
programma en ongeacht de uitslag 
kon het kampioenschap worden ge-
vierd. Voor het oog van het mas-

saal opgekomen eigen publiek be-
gon Legmeervogels wat slordig aan 
de wedstrijd en daardoor kon Zee-
burg in het begin redelijk bij blijven. 
Doordat Legmeervogels het tempo 
hoog hield werd het verzet van Zee-
burg snel minder. Met enkele snelle 
breaks werd er afstand genomen en 
de rust werd bereikt met een 15-7 
voorsprong.
Toch kon het nog beter, er moest 
wat feller verdedigd worden en de 
tegenstander sneller worden vast-
gezet. Ondanks dat er veel kan-
sen werden gemist was daarna de 
gehele tweede helft eenrichtings-
verkeer richting het Zeeburg doel. 

Na het laatste fluitsignaal van de 
scheidsrechter was de eindstand 
dan ook 31-11 in het voordeel van 
Legmeervogels.

De bloemen konden daarna worden 
uitgereikt door Dick Iskander, de al-
gemeen voorzitter van Legmeervo-
gels. Daarna werden de meiden ver-
rast met champagne van “Friends” 
en het bittergarnituur van “Jack”. De 
eerste klasse is nu bereikt maar we 
hebben nog een lange weg te gaan. 
Volgende week staat alweer een 
nieuwe uitdaging te wachten, na-
melijk de oefenwedstrijd tegen eer-
steklasser NEA.

Wouter Heinrich vierde 
op NK Cross
Regio - Afgelopen weekend heeft 
Wouter Heinrich een 4e plek be-
haald op het Nederlands Kampi-
oenschap cross. Voor de 14-jarige 
AKU-atleet uit Uithoorn was dit zijn 
eerste echte meting met de Neder-
landse top deze winter en die ver-
liep dus erg goed.
Omdat het parcours redelijk snel 
smal werd en het deelnemersveld 
erg groot was (meer dan 80 deel-
nemers), was een goede start erg 
belangrijk. Wouter startte furieus 
en wist als eerste het modderige en 
zware parcours op te gaan. De eer-
ste kilometer liep hij in de kop van 
het veld mee. Halverwege de wed-
strijd versnelden een aantal concur-
renten en zo kwam Wouter op de 
5e plek te lopen. Met nog zo’n 400 
meter te gaan zette Wouter echter 
nog een geweldige eindsprint in en 
wist bijna nog het podium te halen. 
Het scheelde slechts 1 meter op de 
streep maar desondanks was het 
een uitermate goede prestatie.
De dag erna deed AKU-atleet Mar-
cel de Jong mee bij de senioren op 
het onderdeel korte cross. Over het 
zware parcours waar alle nationale 
toppers op aanwezig waren start-
te Marcel uitstekend en ging on-
geveer als 20e de eerste bocht in. 
Zoals verwacht moest Marcel zich 

daarna wat af laten zakken maar 
handhaafde zich goed in het ster-
ke veld en kwam als 49e over de 
meet. Op slecht anderhalve minuut 
van winnaar en wereldtopper Gert-
jan Liefers. 

Talent
De prestaties van de AKU jeugd 
deze winter zijn ook in de breedte 
erg goed te noemen. 16 maart aan-
staande staan maarliefst 23 atle-
ten uit de jeugd van AKU in de fi-
nale van de regionale crosscompe-
titie. Door middel van 3 voorwed-
strijden kan men zich kwalificeren 
voor de finale. Nog nooit was de 
groep geplaatsten voor de finale 
zo groot. AKU investeert het laatste 
jaar steeds meer in de ontwikkeling 
van het talent en dat is direct terug 
te zien in de resultaten van de ver-
schillende atleten. 

Zo zijn er naast de gewone trai-
ningsgroepen de middenafstand-
groep onder leiding van Bert Bouw-
meester, een erg talentvolle groep 
met hordelopers en springers onder 
leiding van Tim Verlaan. En sinds 
een half jaar is er ook voor de jon-
gere junioren een middenafstand-
groep om het jonge looptalent nog 
beter te kunnen begeleiden.

Scouts weer op pad voor 
Jantje Beton!
Uithoorn - De leden van scouting 
Admiralengroep in Uithoorn gaan 
deze week weer collecteren voor 
JANTJE BETON, omdat Jantje Be-
ton zich sterk maakt voor het to-
tale jeugdwerk in Nederland. Jan-
tje Beton vindt het belangrijk dat er 
jeugdactiviteiten moeten zijn en dat 
elk kind er dan ook gebruik van kan 
maken. Zij ondersteunen daarom 
honderden locale projecten in Ne-
derland van speeltuinen, vakantie-
comités, kinderboerderijen, jeugdor-
ganisaties, buurthuizen en nog veel 
meer. Jantje Beton besteedt daarbij 
extra aandacht aan kinderen die het 
moeilijk hebben. Zo zorgt Jantje Be-
ton er bij voorbeeld voor dat jaar-
lijks duizenden kinderen op vakan-
tie kunnen en dat veel kinderen in 
de zomervakantie kunnen deelne-
men aan tal van kindervakantie-ac-
tiviteiten in hun eigen buurt. 
Tijdens de jaarlijkse “Jantje Beton 
Dag” genieten nog eens honder-
den kinderen van een dagje uit in 
een pretpark of dierentuin. Het gaat 
hier om kinderen die anders nooit 

een dagje uit hebben of op vakantie 
gaan, omdat daar bijvoorbeeld thuis 
geen geld voor is. Maar ook dat er 
voor die kinderen veilige speelmo-
gelijkheden zijn ‘op de hoek van de 
straat’. Wil jij weten hoe jouw buurt 
scoort ??? 

Doe dan zelf de Jantje Beton Test 
op www.jantjebeton.nl  !!  U helpt 
om vele lokale projecten mogelijk 
te maken door geld te geven tijdens 
de nationale collecteweek. De leden 
van de scouting Admiralengroep 
geven graag hun tijd door deze col-
lectie te lopen in Uithoorn. 
En we hopen natuurlijk dat u ook 
wilt helpen om deze collecte een 
succes te maken. Uw geld komt 
goed van pas om de projekten van 
Jantje Beton mogelijk te maken. 

En de scouts van de Admiralen-
groep zijn er trots op dat ze deze 
week Jantje Beton een handje kun-
nen helpen met collecteren. Heeft u 
nog vragen rond deze collecte bel 
dan gerust 560040.

Bridge bij
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 26 februari 
werd, de vierde ronde van de paren-
competitie gespeeld.
 In de A-lijn, met 14 paren, werden 
dit keer eerste Greet Overwater en 
Guus Pielage met een, in deze com-
petitie nog niet gehaalde, hoge sco-
re van 66.32%. Kokkie van der Kerk-
hoven en Corrie Smit deden, als 
tweede, niet veel voor hen onder: 
63.19%. Derde werden deze keer 
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck 
met 59.03%.
In de competitiestand is een “aard-
verschuiving” ontstaan:
Bovenaan staan nu Gerda Bosboom 
en Nel Hamelijnck met een gemid-
delde van 56.88%, gevolgd door 
Greet Overwater en Guus Piela-
ge als tweede met een gemiddelde 
van 56.55%. Het “gelegenheidspaar” 
Foukje Kraaij en An van Schaick 
werden laatste met 40.28%. Hier-
door zakten de tot op heden onbe-
twiste eerste en tweede (Lea Wit/An 

van Schaick en Froukje Kraaij/An-
neke van der Zeeuw) naar de vijf-
de, respectievelijk zesde plaats in de 
competitie. Ja partnerruil kan soms 
fatale gevolgen hebben!

In de B-lijn, met 13 paren, werden 
eerste Trudy Fernhout en Wil Voss 
met 60.50%, Inge Dyrbye en Els Ru-
bens plaatsen zich met 59.58% als 
tweede. Derde werden Bibeth Koch 
en Wil Blansert met 56.50%, het 
gelegenheidspaar blijft het goed 
doen!
De competitiestand in de B-lijn le-
vert geen verrassingen op:
Nog steeds staan Thecla Maar-
schalk en Rees van der Post aan kop 
met een gemiddelde van 59.03%. De 
afstand tussen nummer een en twee 
is wel iets groter geworden:

Renske Visser en Ria van Geelker-
ken hebben, als tweede, een gemid-
delde van 55.97%.
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We gaan weer verder de Dorpsstraat in en komen 
het pand van Kees van Vliet tegen die bedden en 
textiel verkocht en dan met name werkkleding 
zoals overalls. Hij werd Kees Lor genoemd van-
wege zijn lapjes en als hij iemand in de maling 
kon nemen zou hij dat niet laten. Hij had een uit-
stekende handelsgeest. 
Dan had je de boerderij van Van Grieken. Daar 
woonden twee vrijgezelle broers en een zuster. 
Toen het huis gesloopt zou worden bleek er een 
enorme voorraad tabak en zeep en dergelijke te 
liggen die door de broers en de zuster geham-
sterd was als noodvoorraad voor een eventuele 
oorlog.  
Wat had de boerderij van Van Grieken met Kees 
van Vliet te maken? Heel veel, want in 1933/1934 
kocht hij de boerderij. De broers en de zuster 
mochten er wel blijven wonen. Maar toen nader-
hand de boerderij gesloopt moest worden voor 
de bouw van het toenmalige raadhuis, dat was in 
het begin van het jaar 1937, werd de grond door 
Van Vliet verruild met de gemeente tegen grond 
aan de toekomstige Irenelaan. Het raadhuis werd 
gebouwd door architect Grandpère Molière en 
werd eind 1937 in gebruik genomen. De grond 
aan de Irenelaan bleef echter lange tijd, tot ver 
na de oorlog, braak liggen en daarna kwam er 
een nieuw pand van Van Vliet in 1957. Dat pand 
was meteen een unicum in Uithoorn, want het 
had een enorme etalage  die uit twee gedeeltes 
bestond met ertussen een wandelpassage. Dan 
had je Piet van der Vaart, de kruidenierswinkel, 
met daarachter het kaaspakhuis van Jac de 
Hoop. Daar werden comestibles verkocht. 

Hobbywinkel
Met een boekje ging men langs de deuren om 
de bestellingen op te nemen die later in de week 
werden bezorgd. Daarnaast was een woning die 
nu een hobbywinkel is en dan kreeg je de groen-
tezaak van Cor Nagtegaal die erom bekend stond 
dat hij de meest, voor die tijd althans, exotische 
delicatessen verkocht met de feestdagen, rond 
Kerst bijvoorbeeld, zoals verschillende soorten 
bessen,  aardbeien midden in de winter en ronde 
krieltjes. Oorspronkelijk waren krieltjes veevoer 
en werden ze vaak weggegooid. Maar Cor zag er 
een handeltje in, schrapte ze schoon en verkocht 
ze tegen een aardig prijsje. 
Naast Nagtegaal stond voorheen een woon-
huis dat een nieuwe voorgevel kreeg en toen 
kwam er een koude bakker in met de bakke-
rij in de Mennonietenbuurt, Jan Koeleman, die 
hard moest werken om het hoofd boven water 
te houden. Maar in die tijd was dat geen uitzon-
dering bij de kleine neringdoenden. Het huidige 
pand van Blok bestond vroeger uit drie huisjes 
die gesloopt werden. Naast die drie pandjes had 
je de wagenmakerij van Verver die na de oorlog 
is overgenomen door Cordes. Die wagenmaker 
had niet zomaar zijn stekje daar. Dat had wel 
zeker een bedoeling. Omdat de wagenmaker 
nauw samenwerkte met de smid Frits Bosman. 
Vroeger had je karren met houten wielen. Voor 
de smederij stond een paal die je eruit kon halen 
en daar werd dan het wiel met de naaf in ge-
legd en een ijzeren band werd gloeiend gemaakt 
in de smederij en dan om het houten wiel heen 
gekrompen, nadat het eerst was afgekoeld door 
het wiel met water te besprenkelen. Die ijzeren 
band was om het slijten tegen te gaan en om de 
vier stukken waar het houten wiel uit bestond bij 
elkaar te houden.

Paard
Ook werd de paal gebruikt om het paard aan vast 
te binden om te beslaan.  De kaasbrikken die op 
de kaasmarkt stonden werden daar gerepareerd, 
de sjezen en de handkarren. 
Dan had je manufacturen de Gouden Leeuw. In 
1892 stond daar een huis met een rieten dak waar 
de bank van lening van de gebroeders Kruiswijk 
in gevestigd was. Helaas brak er brand uit (oor-
zaak onbekend?) en er werd een nieuw pand ge-
bouwd van steen met een houten afbeelding van 
een leeuw op het dak die verguld was, vandaar 
ook de naam. Het was een heel diep pand tot aan 
de Oranjelaan. Het huis tegenover Blok was van 
Wolfi e Blom. Die had een goudhandeltje. Alles 
waar geld aan te verdienen was kocht Wolfi e op 
en verkocht dat weer. Hij handelde in goud, zilver 
en sieraden. Toen in de oorlog de joden werden 
afgevoerd bleek al het goud weg. Ondanks naar-
stig zoeken is het nooit teruggevonden. Na de 
oorlog zijn vrouw en dochter teruggekomen en 
hebben  in het pand gewoond waar nu nog het 
bord Shalom boven de deur hangt. In het pand 
van de  Amsterdamse sigarenhandel kwam later 
Van Bunningen fournituren en daarna  Harry v.d. 
Lugt, de slagerij. Van Bunningen verhuisde toen 
naar een pand aan de overkant. In de slagerij 
werd, zoals toen gebruikelijk was, zelf geslacht. 
Samen met Van Spaan lag achter de winkel een 
slachterijtje. Dan komt er een doodlopend straat-
je, de Blomstraat. Vanaf het dorp waren er drie 
woninkjes links, en rechts had je het pand van 
mevrouw van der Kleij, die samen met haar zoon 
Leo  een kapsalon dreef, en de dierenwinkel van 
haar man.
Aan het einde van de Blomstraat woonde Me-
ijer en als het water in de Amstel hoog stond 
kwam het water bij hun binnen. Op de hoek van 
de Dorpsstraat/Blomstraat had je de winkel van 
Kruis met boter, kaas en eieren. In de etalage 
stond een grote glazen pot, helemaal gevuld met 
eieren. Als je dan vroeg wanneer het onderste ei 
verkocht werd bleek de pot twee keer per dag 
bijgevuld te worden. Je kreeg de eieren mee in 
een papieren zakje en dan maar zorgen dat ze 
niet kapot gingen. Kruis was een van de eersten 
die met een T-ford rondreed, zonder rijbewijs na-
tuurlijk. Maar de auto werd alleen voor zon- en 
feestdagen gebruikt, want zijn handeltje bracht 
Kruis rond met de bakfi ets. De garage stond 
midden in de Blomstraat. 
Wij zien u terug op het Marktplein.

VAN VROEGER    

DORPSSTRAAT UITHOORN
(vervolg)



Musicaltalenten
in Uithoorn
Uithoorn - Provoke is een musi-
cal/theatergroep onder leiding van 
Joost de Jong en DJ Jansen. Deze 
twee mannen hebben hun sporen 
– als uitvoerend artiest én als do-
cent -ruimschoots verdiend in de 
professionele theaterwereld. Joost 
de Jong speelde onder meer hoofd-
rollen in de Joop van den Ende Pro-
ducties Saturday Night Fever en 3 
Musketiers en is momenteel, sa-
men met Simone Kleinsma en Daan 
Wijnands, op de planken te bewon-
deren in Simone’s: “Songs from the 
Heart”.
DJ Jansen studeerde aan de Aca-
demie voor Show/musicaltheater en 
speelde in Grease, Hair en Jeans 6. 
Als docent is hij onder meer betrok-
ken (geweest) bij het NKT, de Frank 
Sanders Academie voor Musical-
theater en de Dansacademie Lucia 
Marthas. 
Met Provoke willen Joost de Jong en 
DJ Jansen een platform bieden voor 
theatertalent van alle leeftijden en 
ze de kans bieden om op professi-
onele wijze betrokken te zijn bij het 
opzetten en uitvoeren van een the-
atervoorstelling. Zo willen ze vooral 
mensen die er om wat voor reden 
dan ook nooit toe gekomen zijn de 
stap naar een opleiding of het the-
atervak te zetten de kans bieden 
om hun talenten te benutten. Mid-
dels zelfstudie en intensieve les-
sen worden de deelnemers zo ge-

vormd dat ze mogelijk alsnog stap-
pen kunnen zetten richting profes-
sionele opleidingen of producties. 
2 B Heard is de tweede show van 
Provoke. In 2006 werd de eveneens 
avondvullende show 4 U ten tonele 
gebracht. 
Janine Borkent, Corinne Rijnders, 
Sandra Bosman, Sophie Smit en 
Jacqueline Janssen, allen uit Uit-
hoorn, hebben in februari 2007 de 
zware audities doorstaan en zijn 
met in totaal 23 enthousiaste men-
sen een jaar bezig geweest om een 
spetterende show te creëren.
“2 B Heard” is een typisch voorbeeld 
van een ‘show in een show’. In de 
productie ziet het publiek hoe een 
groep repeteert voor een uitvoering 
en ook alle haken en ogen van het 
repetitieproces. Het verhaal wordt 
onderstreept door bekende musi-
calsongs uit bijvoorbeeld Grease, 
Rent en Wicked die door de tekst-
schrijvers wel in een nieuw jasje 
zijn gestoken. De uiteindelijke show 
betekent vooral veel dans en zang 
waarbij wervelende dansnummers 
als It’s raining man en I’m so exci-
ted worden afgewisseld met gevoe-
lige songs als Mr. Bojangles en Pur-
ple Rain.
“2 B Heard” is 15 en 16 maart te 
zien in het Griffioentheater in Am-
stelveen.
Kaarten zijn te bestellen op
www.provoke4u.nl

V.l.n.r.: Sophie Smit, Sandra Bosman, Joost de Jong, Jacqueline Janssen, Co-
rinne Rijnders, Janine Borkent

Krokusweekenden succesvol 
voor Danscentrum Colijn
Uithoorn – De beide weekenden 
van de krokusvakantie zijn zeer suc-
cesvol verlopen voor de paren van 
Danscentrum Colijn in Uithoorn. 
Op zondag 24 februari gingen de 
paren naar Den Bosch, met maar 
één doel: ze wilden weer een paar 
kikkers in hun prijzenkast. Deze 
prijzen, inmiddels wereldberoemd 
in Nederland, zijn 2 kikkers op een 
voetstuk die elkaar in danshouding 
vasthouden. Zowel Jeffrey Slof met 
Suzanne v.d. Schilden als Selmar 
Smit en Charlotte Rietveld moch-
ten 2 ‘kikkerprijzen’ mee naar huis 
nemen. Jeffrey en Suzanne werden 
2e in Standaard- en 4e in Latin De-
butanten 4, Selmar en Charlotte be-
haalden twee 5e plaatsen in Debu-
tanten 3 Standaard en Latin. 
Een week later, in Badhoevedorp, 
was de oogst van de paren van Co-
lijn nog iets groter. Dezelfde Jeffrey 
en Suzanne behaalden een 2e plaats 
in Standaard en werden Kampioen 

in de Latin Debutanten 4 klasse. 
Selmar en Charlotte mochten een 
6e prijs in de Standaard Debutanten 
3  meenemen naar Uithoorn.
In de wedstrijdkledingklassen (v.a. 
Nieuwelingen Standaard en v.a. C-
klasse Latin) is de eerste prijs voor 
Ramses v.d. Dussen en Mireille Pi-
est in deze voor hun nieuwe klasse 
binnen; zij werden knap 6e in de C-
klasse Latin.
Al wat langer in het wedstrijd-
danscircuit dansen Alexander Brus-
see en Lisa Jane Diepeveen. Zij be-
haalden eveneens een prachtige 6e 
plaats in de hoogste klasse van Ne-
derland, de Hoofdklasse Latin. 
Aankomend weekend gaan de pa-
ren naar Steenwijk en Zeist, en een 
week later staat het NK Debutanten 
en de NK Latin alweer op het pro-
gramma. 
Uiteraard zien de paren van Dans-
centrum Colijn deze wedstrijden 
met vol vertrouwen tegemoet.

Ophalen oud ijzer
De Kwakel - Zaterdag 15 maart a.s. 
komen leden van Tavenu weer oud 
ijzer ophalen in de gebruikelijke wij-
ken van De Kwakel en Vrouwenak-
ker.
U doet hen een groot plezier als u 
uw oud ijzer aan de weg plaatst. 
De Tavenu-leden verzoeken u geen 

autobanden, koel- en vrieskasten 
mee te geven. Hiervoor moeten zij 
betalen. Heeft u veel of zwaar oud 
ijzer, bel dan even naar Piet Kas, tel.  
0297-567141.
De opbrengst van deze actie komt 
ten goede aan het instrumenten- en 
uniformenfonds van Tavenu.

Nostalgie
Regio - “Gelukkig, de dagen krij-
gen wat langer licht en de winter 
(die toch al niet heftig was) krijgt 
zowaar al voorjaarsallure. De radio, 
op de achtergrond, brengt de ene 
na de andere hit uit de jaren 70 naar 
mijn gehoororganen.Zoetgevooisde 
klanken voeren mij naar een land-
schap met een hoog vakantiegehal-
te. Noem het gerust naïef, onprak-
tisch of zweverig, maar af en toe is 
het heerlijk om even weg te mijme-
ren en je terug te trekken in het land 
van Hippies en Flower Power. 
Even weg uit deze hectische sa-
menleving en weg van de blunders, 
die onze politieke leiders, met zo-
veel kundigheid weten te camou-
fleren. Even wegdromen ook uit de 
wereld van steeds meer maken om 
óp te maken. Waarschijnlijk kijken 
we daarom ook zo massaal naar: 
“Boer zoekt vrouw”. Even weer die 
sfeer van vroeger proeven; even te-
rug naar ‘de Nostalgie’.
Deze terugblik alleen al kan soms 
de rust brengen, die ik ook steeds 
weer voel na een avondje repeteren 
met het Mannenkoor ‘Immanuël’. 
Wie meent, dat dit zingen in een 

koor van bijna 90 man, slechts voor-
behouden is aan een groepje senie-
le oude mannen, mag zijn mening 
wel heel snel herzien. Onder de be-
zielende leiding van een jonge, dy-
namische dirigent, die afgestudeerd 
is aan het conservatorium, worden 
in een kleurrijke afwisseling, ne-
gro spirituals, klassieke stukken en 
heerlijk in het gehoor liggende vlot-
te liederen geleerd. Na zo’n avond 
zijn alle muizenissen (als ze er al 
zijn!) weer even verleden tijd. Kijk, 
en dat zou ik nu zo graag iedereen 
eens een keertje mee willen laten 
maken. Die ongedwongen sfeer van 
mannen onder elkaar, die door de-
ze repetities zich voorbereiden op 
het jubileumconcert dat dit jaar ge-
vierd zal worden in Trier. We geven 
hier een concert en geloof me: “Het 
dak van de kerk in Trier, gaat er af!!” 
Iets voor jou? Wat weerhoud je? 
Kom gewoon eens langs op dins-
dagavond in gebouw De Rank aan 
de Bernhardlaan in Mijdrecht. Vanaf 
20.00 uur tot 22.00 uur repeteren we 
daar en geloof mij maar: het is nog 
veel leuker, dan ik je kan voorspel-
len. Kijk gerust eens op onze web-
site www.mannenkoor-immanuel.
nl of bel voor informatie met 0297-
284854. Tot ziens ?” Aldus een koor-
lid van Immanuël.

Dagtocht naar De Betuwe
De Ronde Venen - Een van de ve-
le activiteiten van de Stichting ‘Para-
plu’ is het organiseren van gezellige 
dagtochten. Op donderdag 17 april 
a.s. wordt een dagtocht georgani-
seerd naar o.a. De Betuwe. Met een 
zeer comfortabele touringcar wor-
den de deelnemers naar Leerdam 
vervoerd, waar overgestapt wordt op 
een mooie rondvaartboot. De boot-
tocht gaat over het mooie, schone 
riviertje De Linge, zodat men gedu-
rende anderhalf uur kan genieten 
van de prachtige uitzichten die deze 
rondvaart biedt. Op de boot worden 
ook enkele kopjes koffie met gebak 
aangeboden. In een gerenommeerd 
restaurant wordt daarna een goed 
verzorgde en uitgebreide koffietafel 
aangeboden, waarna via een prach-
tige route door De Betuwe koers ge-
zet wordt naar Tiel, voor een bezoek 
aan de bekende Tingieterij. Hier 

wordt een interessante rondleiding 
door de tingieterij verzorgd en wordt 
een kop koffie aangeboden. Tenslot-
te wordt een bezoek gebracht aan 
het mooie, historische plaatsje Bu-
ren, in het hart van De Betuwe, waar 
volop gelegenheid zal zijn om het 
pittoreske plaatsje met al zijn his-
torische bouwwerken en geveltjes 
te bezoeken. De terugreis van de-
ze dagtocht is tussen 17.00 en 18.30 
uur. De deelnameprijs aan deze in-
teressante dagtocht is afhankelijk 
van het aantal deelnemers 38,00 
euro of 43,00 euro.
Voor meer informatie over deze ac-
tiviteit en voor aanmelding kan con-
tact worden opgenomen met Jac-
queline Adema, tel. 0297-283908. 
Via e-mail kan men altijd terecht op: 
stichtingparaplu@planet.nl
of op de website; 
www.stichtingparaplu.nl .

Culinaire Wijnmarkt van
Meesters een traditie waard
Mijdrecht - Zondag 2 maart or-
ganiseerde Grand Café–Restaurant 
Meesters een geslaagde Culinaire 
Wijnmarkt. Tussen 13.00 en 17.00 uur 
presenteerden vijf gerenommeerde 
wijnleveranciers een interessante 
en gevarieerde selectie wijnen in de 
fraaie zalen en gangen van het com-
plex. Elk van de vijf wijnleveranciers 
(die stuk voor stuk ook aan Restau-
rant Meesters leveren) had een ei-
genzinnige keuze gemaakt uit zijn 
of haar leveringsprogramma en dat 
maakte het proeven tot een gewel-
dige belevenis.
Van Zuid-Afrika tot Australië en van 
Chili tot Frankrijk. Van parelend wit 
tot verrassend diepgaand rood. Het 
was er allemaal. Inclusief een unie-
ke serie biologische wijnen van De 
Lindenhoff. Maar ook Sauter, Ock-
huizen, Vinites en Yves Krimpenfort 

hadden hun beste beentje voorge-
zet en lieten de vele gasten genie-
ten van mooie wijnen, waar echte 
ontdekkingen tussen zaten. De gro-
te wijnkennis van de leveranciers, 
maakte een bezoek aan elke stand 
tot een waar feestje.
Tussen de bedrijven door serveer-
den de medewerkers van Meesters 
overheerlijke hapjes en kleine ge-
rechten, vers uit de keuken van het 
restaurant. Amuses met botervis, 
steak tartaar, zalm en vismousse. 
Schalen vol met vers stokbrood, wa-
ter, nootjes, olijven, diverse bijzon-
dere worstsoorten en zelfs zeever-
se Zeeuwse oesters. Deze Culinaire 
Wijnmarkt heeft alles in zich om een 
smakelijke traditie te worden. 
Kijk voor meer informatie of de acti-
viteitenagenda op:
www.restaurantmeesters.nl

Wethouder Levenbach gaat ondanks beloftes aan raad 
en burgers gewoon door:

Er komt slechts één onderzoek: 
slopen van de Irenebrug en het 
plaatsen van een loopbrug!

Uithoorn - Dat is toch wel even 
schrikken als je als pers onverwacht 
in de krokusvakantie wordt opge-
trommel d voor een extra persuur 
met betrekking tot de omlegging 
van de N201 en de bijbehorende af-
sluiting. Waarom moet dit zo nodig 
in de vakantie gebeuren als twee-
derde van de bevolking op vakan-
tie is en dus ook niet de krant kan 
lezen. En wat is er nu zo belangrijk 
dat er een ingelast persuur moet ko-
men en dus niet op de gebruikelijke 
donderdag, zodat het nog even mee 
genomen kan worden in de kranten 
die dus door een groot deel van de 
bewoners van de gemeentes nu niet 
gelezen wordt. Is dit met een voor-
opgezet doel gedaan of denken we 

nu te slecht over de politiek? Het 
antwoord laat ik graag aan de lezers 
over. Een document, bestaande uit 
zeven bladzijden, dat diezelfde och-
tend nog tijdens het collegeoverleg 
is besproken. En je hoeft eigenlijk 
het stuk niet eens zo uitvoerig te le-
zen want de strekking is duidelijk:
Er wordt een onderzoek verricht 
naar de plannen van het college 
(dus afsluiting, weghalen van de 
Irenebrug, en een nieuwe lange 
brug voor langzaam verkeer).

Beloftes
Tja, dat geeft toch te denken. Wordt 
er gesjoemeld met de wensen van 
de raad, van de winkeliers, van de 
bewoners van Amstelhoek, van de 

gemeenteraad van De Ronde Ve-
nen? Tijdens de raadsvergadering 
op 24 januari is door Gemeentebe-
langen en de andere fracties, be-
halve de PvdA, duidelijk aangege-
ven dat de raad in principe voor af-
sluiting is maar dan wel onder be-
paalde voorwaarden. En die voor-
waarden zijn de volgende: een on-
derzoek naar andere varianten, een 
overzicht van de kosten, zowel het 
eventueel slopen van de Ireneburg 
als het aanleggen van een nieuwe 
brug. Het college blijft nog steeds 
in gebreke om een volledig kosten-
plaatje te geven met betrekking tot 
hun voorstel. Vreemd als je bedenkt 
dat alle onderzoeksbureaus die voor 
de meest uiteenlopende projecten 

worden ingeschakeld meteen met 
een kostenplaatje kunnen komen 
en het lijkt mij toch dat je in ieder 
geval een schatting kunt maken. 
Hieruit kun je concluderen dat men 
eigenlijk totaal geen idee heeft hoe-
veel belastingcenten dit weer gaat 
kosten. In het amendement van Ge-
meentebelangen staat vermeld dat, 
voordat het college een voorstel 
doet voor vervanging van de Irene-
brug, onderzocht moet worden wat 
de consequenties zijn voor het op-
heffen van een directe autoverbin-
ding tussen en Amstelhoek en (de 
parkeergarage in) het dorpscen-
trum van Uithoorn. 

Omgedraaid
Maar wordt daar meteen in ge-
noemd rapport aan toegevoegd het 
volgende: Bij de economische ef-
fectenrapportage zal ook in ogen-
schouw genomen moeten wor-
den dat door het weghalen van de 
doorgaande verbinding het dorps-
centrum beter bereikbaar wordt 
voor de inwoners van Uithoorn (het 
valt op dat er niet eens gesproken 
wordt over de inwoners van Amstel-
hoek). Weer wordt aangegeven dat 
een kostenplaatje moeilijk te maken 
is en pas kan wanneer de kaders 
zijn vastgesteld. Een merkwaardi-
ge situatie. De zaak wordt dus om-
gedraaid en de raadsleden krijgen 
weer geen antwoord op hun vra-

gen. De drie varianten worden be-
sproken waarvan variant 1 het plan 
dus is van het college. Wat ook op-
valt in het rapport bij de bespreking 
van de verschillende varianten is dat 
expliciet wordt vermeld dat bij twee 
van de varianten er geen enkele 
noodzaak is om de Irenebrug te be-
houden. Dat is tendentieus in mijn 
ogen. Wat ook weer vragen oproept 
zijn de woorden ’Enkel’ en ‘moeten’ 
en wel in de volgende zinsnede “En-
kel wanneer blijkt dat een vaste oe-
ververbinding tussen het dorpscen-
trum van Uithoorn en Amstelhoek 
gewenst blijft zal er een onderzoek 
moeten plaatsvinden. 

Voldongen feit
Waarom ‘enkel’ dat is toch niet con-
form de wens van de raad. Er zou 
gelijktijdig een onderzoek naar al-
le varianten plaatsvinden en het 
woordje ‘moeten’ geeft al aan dat 
het college coûte que coûte wil vast-
houden aan haar eigen plan. Duide-
lijk blijkt uit het genoemde rapport 
dat bij de verschillende varianten de 
Irenebrug gesloopt moet worden. Er 
wordt geen voorstel gedaan. Het is 
al een voldongen feit. Er wordt geen 
enkel voorstel gedaan dat de Irene-
brug met een tweede ontwikkelge-
bied combineert.
In de eindconclusie wordt nog eens 
duidelijk gesteld dat de uitkom-
sten van de onderzoeksvraag al-

lesbepalend zijn voor de ontwik-
keling van ontwikkelgebied 2. Met 
andere woorden, op die ontwikke-
ling wordt steeds maar gehamerd 
om aan te geven dat de andere va-
rianten, die dus geen keuze zijn van 
het college, eigenlijk wel de prul-
lenmand in kunnen. Een echt goe-
de stedenbouwkundig architect zou 
toch wel met een creatief plan kun-
nen komen maar men moet natuur-
lijk wel willen! Ook een constatering 
waar je vraagtekens bij zou kunnen 
zetten is de volgende: Bij de uitwer-
king van de onderzoeksvraag hoeft 
de bevolking niet uitgebreid betrok-
ken te worden. Waarom niet? Is dit 
democratie? Om de bezwaren van 
inwoners en belangenverenigingen 
niet helemaal naast zich neer te leg-
gen wordt een stuurgroep in het le-
ven geroepen. Maar een stuurgroep 
heeft geen enkele zeggenschap. 
Een zoethoudertje dus. Wel is ge-
bleken bij navraag dat bewoners en 
belangenverenigingen dit plan ju-
ridisch kunnen aanvechten en dan 
wel eens een sterk punt zouden 
kunnen hebben. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Biljarten
Chris Esser wijst Cens 2 
met kortste partij de weg
De Ronde Venen - In week 27 lie-
ten al de koplopers wat punten lig-
gen. Alleen Cens 2 profiteerde op-
timaal door een 9-0 overwinning. 
Chris Esser en Hans Bras hadden 
ieder maar 16 beurten nodig om 
hun partij te winnen. Frank Bijlhou-
wer was met een serie van 16 ca-
ramboles goed voor de procentu-
eel hoogste serie van de week. De 
Schans leverde een prima prestatie 
door met 3 spelers met 5-4 van De 
Kuiper/van Wijk 2 te winnen. John 
Beets en Theo Valentijn hadden on-
danks de handicap maar 26 beurten 
nodig om hun partij op hun naam te 
schrijven. Cens 1 was met 5-4 net 
iets sterker dan De Kuiper/van Wijk 
1. Desmond Driehuis was op dreef 
door in 23 beurten van Pieter Coe-
nen te winnen. De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1 verloor op het nipper-
tje van Dio 1 met 4-5. Bert Fokker 
en Ab Weijmer haalden de punten 
voor De Merel 1 binnen. De Merel/
Metaal Mijdrecht 2 zag De Vrijheid 
met 4-5 aan het langste eind trek-
ken. Evert Oudhof overtrof zichzelf 
door in 17 beurten Dave Meijer het 
nakijken te geven.
Bob’s Bar 3 was met 7-2 Dio 2 de 
baas. Erik Spiering, Frank Bijlhou-
wer en Stefan Vos zorgden dat de 
punten in Mijdrecht bleven.

Verrassend
Kromme Mijdrecht 1 won verras-
send van De Paddestoel 2 met 6-3. 

Hennie Versluis en Gerrie Hözken 3 
waren veel te sterk voor Sjoerd van 
Agteren en Robert Daalhuizen. John 
Oldersma en Pim de Jager deelden 
de punten. De Paddestoel 3 verloor 
overtuigend met 2-7 van De Krom-
me Mijdrecht 2. Eduuard van de 
Weerthof, Ab Augustin en Herman 
van Yperen zorgden voor de punten 
van De Kromme Mijdrecht 2. Cens 2 
walste met 9-0 over De Paddestoel 
1 heen. Chris Esser, Zweder van 
Dalen, Jos Bader en Jelte Huizen-
ga waren debet aan het feestje van 
Cens 2. De Merel/Metaal Mijdrecht 
4 kwam met 4-5 net iets tekort te-
gen Bob’s Bar 2. Hans Bras zorgde 
met zijn prima partij ook voor het 
extra punt van zijn team. De Merel/
Metaal Mijdrecht 3 won met 5-4 van 
Bob’s Bar 1. 

CSW haalt uit tegen 
Abcoude
Wilnis - Afgelopen zaterdag werd 
op een winderig sportpark in Wil-
nis de aanstaande gemeentederby 
gespeeld tussen CSW en Abcoude. 
De ploeg uit het wandelstokkendorp 
stond stijf onderaan met slechts 6 
punten. De Wilnissers waren ver-
plicht om tegen deze tegenstander 
drie punten te halen en deden dat 
ook. De trekker werd deze middag 
8 maal overgehaald en er verdween 
geen bal achter doelman Jordy 
Wens, 8-0 derhalve. Door de harde 
wind was het moeilijk voetballen. 
CSW nam direct het initiatief en kon 
door Cesar de Kuijer en Frank Zaal 
gevaarlijk worden. De openingsgoal 
liet echter 20 minuten op zich wach-
ten. Frank Zaal werd de diepte in 
gestuurd en schoot de bal beheerst 
in de linkerhoek. Abcoude wist aan-
vallend geen vuist te maken. Slechts 
als er balverlies werd geleden in de 
handbalopstelling waarin CSW de 
zestien meter omsingelde waren er 
countermogelijkheden.

Handsbal
Na een half uur spelen de 2-0. Een 
handsbal in de zestien meter en 
John Groenewegen mocht aanleg-
gen voor de strafschop. De keeper 
had geen kans op de geplaatste bal. 
Nog voor de rust de 3-0 voor CSW. 
De Kuijer werd diep gestuurd en 
met het scheenbeen schoot de klei-
ne aanvaller de bal tegen de touwen. 
De Wilnissers begonnen de tweede 
helft wat onrustig. De tegenstander 
was van een bedenkelijk niveau en 
de Wilnissers kregen zoveel ruimte 
dat iedereen dacht een doelpunt te 
kunnen maken. Dit lukte het eerste 
half uur van de tweede helft niet. De 
keeper van Abcoude had de middag 
van zijn leven en heeft nog zeker 5 

doelpunten voorkomen. Uiteindelijk 
was er geen houden meer aan. Eerst 
een mooie steekbal van Frank Zaal 
die Vincent Wens bediende. Wens 
bereikte de Kuijer en de 4-0 was een 
feit. Even later een prachtige aanval 
via Jilles Klumper. Zijn voorzet werd 
in één keer genomen door Nick de 
Vink en de bal verdween prachtig in 
de verre hoek, 5-0. Abcoude kwam 
er niet meer uit en even later werd 
Jay Wijngaarden naar de grond ge-
werkt, strafschop. 

Dit maal schoot Cesar de Kuijer de 
bal binnen, 6-0. Nog geen twee mi-
nuten later een vrije trap van John 
Groenewegen die bij de tweede paal 
werd teruggebracht door De Vink 
en de ingevallen Ronald Lucassen 
had bal voor het intikken, 7-0. Nog 
was de koek niet op. Ronald Lucas-
sen had een Dennis Bergkamp be-
weging om de verdediger heen en 
schoot de 8-0 binnen. Kort daarna 
floot de scheidsrechter af en was 
CSW drie punten rijker. Volgende 
week een uitwedstrijd in Hilversum 
tegen Altius. 

Stunten, skaten en skee-
lerlessen
De Ronde Venen - Les nemen in 
skaten en skeeleren is goed voor de 
veiligheid op de weg. Weten en kun-
nen remmen is belangrijk en geeft je 
een zeker gevoel. Leuk om het geza-
menlijk te leren in een groepje maar 
ook individuele les is mogelijk. Een 
groep bestaat uit ongeveer 8 - 10 
personen.
Je leert verschillende technieken 
om te kunnen stoppen, snelheid 
afnemen terwijl je van een helling 
rijdt, zigzaggen en achteruit rijden. 
Door allemaal spelletjes leer je het 
spelenderwijs. 
De jeugd kan na de basiscursus 
deelnemen aan 3 lessen om te le-
ren stunten. Hier leer je hoe je een 
verhoging op en afrijdt zoals een 
quartre en allemaal andere leu-
ke stuntjes.  Er zijn lessen voor de 
jeugd vanaf 5 jaar beginners, gevor-
derden en stuntlessen op dinsdag-
, donderdag- en vrijdagmiddag om 
13.30 uur en 16.00 uur. Voor de vol-
wassenen is er les op vrijdagavond 
en op zaterdagochtend 09.45 uur. 
De lessen worden afgesloten met 
een test waarin de veiligheid wordt 
getoetst. Bijvoorbeeld: Bij een snel-
heid van 15 km per uur moet je bin-

nen 6 meter stilstaan. Bij het afrijden 
van een helling moet je om verschil-
lende pionnen heen skaten. Je moet 
ergens onderdoor rijden. Iemand 
veilig thuis kunnen brengen. Drem-
pels op en af kunnen rijden en nog 
veel meer. In de gevorderde cursus 
en bij de volwassenen wordt er meer 
gewerkt aan de techniek van het rij-
den. Het pootje over wordt aange-
leerd en verbeterd. Bij het gebruik 
van een goede techniek ontwikkel je 
meer snelheid en dit vereist een pre-
ciezer remmen. Bij een snelheid van 
25 km per uur moet je binnen 9 me-
ter stilstaan.  Volwassenen hebben 
5 lessen van 5 kwartier en de jeugd 
heeft 7 lessen van 1 uur. Volwasse-
nen kunnen ook inschrijven bij de 
jeugd en krijgen dan in één groep 
les. Meldt je snel aan want als er 10 
inschrijvingen zijn bij één groep dan 
gaat de cursus van start. 
Centrum voor Beter Bewegen. 
De cursus start vanaf de Turkoois 4 
in Mijdrecht. Inlichten en aanmel-
den bij het Centrum voor Beter Be-
wegen, Carla van Nieuwkerk, tele-
foon 0297 284855.

Paul Schuurman 
prolongeert libre titel
De Ronde Venen - Tijdens een ma-
ratonfinale in Bobs Bar te Mijdrecht 
is Paul Schuurman kampioen ge-
worden in de 4-5 sterklasse libre 
van Biljartfederatie De Ronde Ve-
nen 2008.
Er waren 6 kandidaten voor de titel 
die zaterdag om 11.00 uur ’s mor-
gens begon.  Iedereen moest 1x te-
gen elkaar uitkomen dus er stonden 
15 partijen op het programma.
Gezien het aantal te maken caram-
boles en de spannende ontknopin-
gen werd het zaterdagavond 23.00 
uur voordat de laatste carambole 
voor die dag viel.

Na 3 gespeelde partijen gingen 
Kees de Zwart, Paul Schuurman, 
Bert Loogman en Theo Valentijn met 
4 matchpunten huiswaarts.
Zondag resteerde voor alle spelers 
nog 2 partijen en er werd weer om 

11.00 uur begonnen. Om 17.30 uur 
kon de nieuwe kampioen gefelici-
teerd worden.
Er werd hoogwaardig spel afge-
leverd en de partijen waren kort 
waardoor een hoog moyennepro-
cent werd neergezet.
Alleen Bert Loogman snoepte Paul 
2 dure puntjes af door in 17 beurten 
te winnen.
Federatievoorzitter Cor van de Kraats 
maakte de volgende uitslag bekend 
en zette allen in de bloemen .
1 Paul Schuurman  8 pnt. 9.082
2 Bert Loogman  6 pnt.  5.341
3 Kees de Zwart  6 pnt. 5.427 
4 Theo Valentijn  4 pnt.  3.885
4 John Beets  4 pnt. 4.802
5 H Hoffmans  2 pnt. 4.392

Paul Schuurman hoogste tournooi-
serie:  59 caramboles, tevens kortste 
tournooipartij: 13 brt.

Het OPEN Openingstoernooi: 
At your service!
Wilnis - Zit u er ook al even over 
na te denken om een sport te gaan 
doen? Maar weet u nog steeds niet 
wat? Wij kunnen u een handje hel-
pen bij het nemen van die beslis-
sing.
Het Openingstoernooi is dit jaar in 
een nieuw jasje gestoken! We heb-
ben er een OPEN Openingstoernooi 
van gemaakt! U kunt op deze mid-
dag geheel VRIJBLIJVEND een kijk-
je komen nemen bij Tennis Vereni-
ging Wilnis. Op zondag 30 maart a.s. 
organiseren wij het Open Openings-
toernooi voor mensen die graag 
eens willen kijken of tennis wel iets 
voor hen is. Je hoeft geen balgevoel 
te hebben (of misschien heb je dat 
wel, maar weet je dat nog niet), wie 
weet vind je het gewoon leuk. Je 
hoeft niet alleen te komen, je mag 
ook iemand meenemen. Ook is het 
niet nodig om een tennisracket in 
je bezit te hebben. Heb je geen rac-
ket? Dan zorgen wij daarvoor! Ook 
de eigen leden van TVW kunnen 
meedoen en ook zij kunnen vrien-
den of familie meenemen. Het enige 

wat je wel moet hebben is een leef-
tijd van 18 jaar of ouder.  Het is een 
toernooi met eigen leden, maar het 
is voor mensen die nog nooit geten-
nist hebben vooral een leuke en ac-
tieve kans om een kennis te maken 
met het tennis en onze vereniging. 
Als je vroeger als eens hebt geten-
nist en dat nu weer op wilt pakken, 
grijp je kans! Voor maar liefst 1 eu-
ro kun je een middag tennissen met 
een hapje tijdens het uitrusten!
Bij de organisatie van het Open 
Openingstoernooi wordt er voor ge-
zorgd dat alles op sterkte wordt in-
gedeeld. Zo krijg je een goede kijk 
in de keuken van het tennis. Twij-
fel je nu nog? Wat houdt je tegen? 
Misschien dat wij antwoord op die 
vragen kunnen geven. Voor infor-
matie kun je bellen met Isabel He-
melaar 0297-288878 (isabel@racel-
and.com) Ben je al wel overtuigd? 
Je kunt je opgeven op onze websi-
te  www.tvwilnis.nl of bij Isabel He-
melaar. 
Wacht niet te lang, VOL = VOL! 
Meld je aan voor 23 maart as.

Nordic Walking overdag 
en ’s avonds
De Ronde Venen - We zien het al 
meer in de Hollandse straten dat er 
een sport zoals Nordic Walking is 
bijgekomen. Het lopen met stok-
ken is goed voor je houding, je loopt 
rechter op. Je loopt lichter omdat 
je met de stokken tegen de grond 
duwt. Het is een sport waarbij je zo-
wel je benen als armen gebruikt. 
Een training voor al je spieren. In 
tegenstelling tot gewoon wandelen 
gebruik je intensiever je arm-  en 
nekspieren. 

Doordat je de inspannende bewe-
ging afwisselt met ontspanning in 
de arm- en nekspieren worden de-
ze spiergroepen heerlijk los. Nek- 
en schouderklachten worden ver-
licht en soms verdwijnt hoofdpijn 
en andere klachten. Niet dat Nordic 
Walking een wonder is, maar toch 
het proberen waard. Er zullen altijd 
mensen zijn die het lopen met stok-
ken geen gezicht vinden! Maar je 
kunt het doen voor je gezondheid. 
Heerlijk in de frisse buitenlucht. Pro-
beer het maar eens! Bij het Centrum 
voor Beter Bewegen kun je les ne-
men in Nordic Walking. De stokken 
zijn aanwezig dus hoef je niet direct 
aan te schaffen. Eerst weten of het 

een sport is die bij jou past.
Er zijn 7 lessen nodig om de tech-
niek te leren en daarna kan je in 
een groep deelnemen waarin lek-
ker gelopen wordt. In deze laatste 
groep wordt door oefeningen klei-
ne schoonheidsfoutjes eruit ge-
haald. De cursus Nordic Walking 
kost e67,50 en voor het gebruik 
van de stokken komt er e1,50 per 
keer bij. Je kunt je aanmelden voor 
maandag 19.30 uur, op 17 maart be-
gint de eerste les. Op woensdag 19 
maart start er ook een cursus om 
09.30 uur. 

Voor de gevorderde is er een groep 
op dinsdag 18.30 uur vanaf 18 maart 
en om 20.00 uur. 
Op donderdag doen we vanaf 20 
maart aan Nordic Walking om 10.30 
uur. 
De gevorderden betalen per keer 
e4,70. Op zondag wordt er om de 
week een Nordic Walking tocht ge-
houden vanaf steeds een ander 
startpunt. Interesse? Vraag naar het 
rooster! De cursus start vanaf de 
Turkoois 4 in Mijdrecht. Inlichten en 
aanmelden bij het Centrum voor Be-
ter Bewegen, Carla van Nieuwkerk, 
telefoon 0297 284855.

Klaverjasclub Onder Ons
De Ronde Venen - Vinkeveen - KJC 
Onder Ons houdt zaterdag 15 maart 
weer haar jaarlijkse Paas-koppel-
kaartavond, met mooie paasprijzen 
waaronder een paasbrood van een 
meter. Iedereen is welkom. 

De avond begint 20.30 uur in het 
Meertje Achterbos 101 in Vinke-
veen. Er worden 3 keer 16 gifjes ge-
speeld op zijn Amsterdams.

Dinsdag 26 februari was vanwege 
de krokus vakantie de deelname 
minder groot, en werd er ook niet 
hoog gekaart. De uitslag was: 1. Cor 
de Haan met 5041 punten, 2. Jan 
van de Linden met 4838 punten, 3. 
Elly Degenaars en Frans Bierstekers 
met 4792 punten, 5. An van de Meer 
met 4574 punten. De troostprijs ging 
naar Rob van Achterbergh met 3864 
punten.

Hertha revancheert zich 
met winst op koploper
Vinkeveen -  In de wedstrijd van af-
gelopen zondag tegen lijstaanvoer-
der Vriendenschaar heeft SV Hertha 
zich knap weten te herstellen van de 
afstraffing een week eerder tegen 
MSV ’19. De nare smaak van de 0-
6 werd enigszins goedgemaakt met 
een even knappe als onverwachte 
4-2 overwinning. Door het ontbre-
ken van de geschorste v/d Broek en 
de geblesseerde Post, v/d Meijs en 
Maijer misten de Vinkeveners prak-
tisch de gehele voorhoede. Hierdoor 
was een aangepaste tactiek vereist 
om het de tegenstander moeilijk te 
maken. Zo werd de opstelling ge-
maakt met twee diepe spitsen, een 
blok op het middenveld en een vier-
mans verdediging. In het begin van 
de wedstrijd bleek al direct dat de 
bezoekers uit Culemborg de best 
voetballende ploeg uit de competi-
tie zijn. Met name voorin lopen spe-
lers van grote kwaliteit rond die het 
elke tegenstander moeilijk kunnen 
maken via snel aanvalsspel en han-
dige loopacties. Dit resulteerde niet 
direct in uitgespeelde kansen, maar 
er was wel regelmatig gevaar voor 
het doel van Hertha. 

Eerst kon doelman Voorbij red-
ding brengen bij een afstandschot 
en een zwakke uithaal op de rand 
van de zestien meter werd geblokt, 
voordat het eerst doelpunt viel. Een 
korte corner werd voor het doel ge-
bracht en de laatste man van Vrien-
denschaar kon ongehinderd inkop-
pen bij de verlaten eerste paal: 0-1. 
Zoals zo vaak dit seizoen leek Hert-
ha een standaardsituatie de das om 
te gaan doen, maar al snel kwam de 
ploeg op gelijke hoogte. Een ope-
ning van Wim Mollers op Peter Post 
zorgde voor de ruimte op rechts, 
waar de lopende spits van Hertha 
indook en op assist van Post kon hij 
met de buitenkant van de rechter-
voet knap bij de tweede paal bin-
nenschieten: 1-1.

Forceren
Het restant van de eerste helft leek 
Vriendenschaar niet haar geliefde 
spel te kunnen spelen, omdat Hert-
ha dit simpelweg op de juiste ma-
nier wist te ontregelen. Ook de wind 
maakte het voetballen lastig en dit 
speelde zondag in het voordeel van 

de thuisploeg. Na rust leek Hertha 
de wedstrijd zelfs meer in handen te 
krijgen. Vriendenschaar leek steeds 
meer te gaan forceren en met het 
inbrengen van de meer statische 
spits werd het aanvallend een stuk 
minder gevaarlijk dan voor de thee. 
De gastheren konden er regelma-
tig gevaarlijk uitkomen en dankzij 
sterk verdedigen, het goed vasthou-
den van de bal in de voorhoede en 
bijsluiten van de middenvelders zat 
de 2-1 er eerder in dan de 1-2. Dit 
idee bleek juist, want opnieuw was 
het de Hertha-spits die van dichtbij 
wist te scoren na onoplettendheid in 
het strafschopgebied aan de over-
kant. 2-1.

Vrijwel direct na deze treffer gingen 
de Culemborgers op zoek naar de 
gelijkmaker met meer opportunis-
tisch spel. Dit zou ook leiden tot de 
gelijkmaker, al had het hier wel de 
hulp van Hertha voor nodig. Een ho-
ge bal waaide richting Hertha-doel 
en via Voorbij en de lat wist de op-
lettende spits binnen te werken: 2-2. 
Vrijwel direct na deze treffer was het 
opnieuw Hertha dat de voorsprong 
pakte. Mollers veroverde de bal op 
het middenveld, stuurde zijn colle-
ga voorin weg met een dieptepass 
en de doelman had het nakijken te-
gen de snelheid van zijn tegenstan-
der: 3-2. Vriendenschaar leek hier-
mee te knakken, maar het bleek niet 
op te geven. 
Voordeel voor Hertha in deze situ-
atie was dat er steeds ruimte ont-
stond om te counteren. Hier werd 
optimaal gebruik van gemaakt en 
10 minuten voor tijd kreeg Hertha 
dan ook een vrij trap op de rand van 
de zestien. Deze werd binnenge-
schoten door de uitblinkende spits 
van de thuisploeg, die hiermee zijn 
vierde goal van de match scoorde: 
4-2. De wedstrijd eindigde hiermee 
onverwacht in een overwinning voor 
de Vinkeveners en een zeperd voor 
de bezoekers. Hertha pakt hier-
door bonuspunten in de strijd te-
gen degradatie, maar het moet heel 
vreemd lopen willen de Culembor-
gers geen kampioen worden in de-
ze competitie. Aanstaande zondag 
treft Hertha nummer 2 Maarssen in 
Maarssen, als er om 14.00 uur wordt 
afgetrapt.

Start fietsseizoen TTC de Merel
De Ronde Venen - Zondag 2 maart 
was het weer zover, de start van het 
fietsseizoen bij Toer-Trimclub De 
Merel. Een aantal fanatieke club-
leden heeft in de wintermaanden 
doorgefietst op de racefiets of ATB. 
Voor de overige leden was afgelo-
pen zondag weer de eerste keer dat 
de fiets tevoorschijn werd gehaald. 
Maar liefst 23 fietsers stonden af-
gelopen zondag om 09.00 uur klaar 
voor vertrek bij café-bar De Padde-
stoel op Hofland 33a te Mijdrecht. 
Traditioneel werd de Openingsrit in 
een rustig tempo gereden met al-
le leden samen, zowel van de zon-
dag als de donderdagclub. Zo heeft 
iedereen de kans om na een lange 
winter gezellig bij te praten. Toch 

moest er ook hard gewerkt worden, 
er stond namelijk een flinke wind, 
kracht zeven ! Gelukkig wel met een 
lekker zonnetje.
Kees Kuijlenburg leidde de fietsers 
langs mooie weggetjes in de omge-
ving. Via Spengen ging de rit naar 
Kockengen, Vleuten en Harmelen, 
om zo via Haarzuilens, Portengen 
en Wilnis weer terug te keren bij De 
Paddestoel, voor een kop koffie of 
ander drankje.
Als u een keer mee wilt fietsen bent 
u van harte welkom! De eerste ke-
ren kunt u kosteloos meefietsen om 
zo de sfeer te proeven. 
Voor informatie : E.Steenhuis-Geert-
sema 0297-284545 of  www.ttcdem-
erel.nl
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Nieuwe sport bij Stichting 
Spel en Sport 55 Plus
De ronde Venen -  Stichting Spel 
en Sport 55 Plus neemt Sportief 
Wandelen op in haar uitgebreide 
assortiment bewegingsvormen. De 
stichting is de hele week al zeer ac-
tief in alle sporthallen en zorgin-
stellingen van de Ronde Venen om 
55 plussers in beweging te krijgen 
of in beweging te houden. Ditmaal 
gaat het om een activiteit die buiten 
plaatsvindt, gedurende het zomer 
seizoen. Zodra de klok vooruit gezet 
wordt, gaan de lessen van start. 

Sportief wandelen is voor iedereen 
van 55 jaar en ouder die op een ple-

zierige manier in groepsverband 
wil bewegen in de buitenlucht. De 
les bestaat uit een gevarieerde en 
verantwoorde opbouw van uithou-
dingsvermogen en techniek. Aspec-
ten als coördinatie en lenigheid ko-
men ook aan bod. Het niveau kan 
aangepast worden aan ieders mo-
gelijkheden.

Er wordt ongeveer een uur getraind 
in groepen van maximaal 15 wande-
laars onder leiding van een gediplo-
meerde docent. Het vertrekpunt is  
bij de ingang van sporthal de Willis-
stee in Wilnis, dan wordt er gewan-

deld in het speelwoud en op het ter-
rein van CSW, dus altijd in de buurt 
van de Willisstee.
Op dinsdag 1 april gaat deze activi-
teit van start om 19.00 uur. Voor wie 
zin heeft, kan er na de les nog een 
kopje koffie gedronken worden in 
de Willisstee.

Voor informatie en inschrijven kunt 
u bellen met Jos Kooijman (0297-
285519) of Lydia de Rijk (0297-
522382 na 19.00uur). U kunt altijd 
vrijblijvend een keertje meelopen.
De kosten voor deze cursus zijn: € 
76,-- voor 30 weken.

Tom Zuijdervliet opnieuw 
kampioen van TTC De Merel
De Ronde Venen - Een ruime meer-
derheid van de leden van Toer Trim-
club De Merel was op donderdag 28 
februari aanwezig op de algemene 
ledenvergadering. Een mooie op-
komst voor de fietsvereniging. En-
no Steenhuis Geertsema, de voor-
zitter, ging op rappe wijze door de 
agendapunten heen. Er waren geen 
heikele punten te behandelen. Het 
draait goed binnen de vereniging.
Enno vertelde blij te zijn met de 
komst van twee nieuwe sponsors, 
namelijk Rabobank Veenstromen en 
Roeleveld Timmer- en Onderhouds-
bedrijf VOF. Deze nieuwe sponsors 
stellen de vereniging in staat om ac-
tiviteiten te ontplooien op het gebied 
van onder andere ledenwerving.
Vorig jaar trad Wijtze de Vries af 
als voorzitter van TTC De Merel. Hij 
bleef toen nog wel aan als gewoon 
bestuurslid. Dit jaar verlaat Wijtze 
echter het bestuur. Peter Meijer, een 
van de bestuursleden, stond uit-
gebreid stil bij de vele verdiensten 
die Wijtze tijdens zijn 26-jarige lid-
maatschap en tienjarige voorzitter-
schap voor de fietsvereniging heeft 
gehad. Wijtze heeft de vereniging 
door moeilijke jaren geloodst. Wijtze 
kreeg, samen met zijn vrouw, bloe-
men en uiteraard een cadeau.

Werfactie
Het eerste halfjaar van 2008 zal in 
het teken staan van een grote le-
denwerfcampagne. De vereniging 
ontplooit diverse activiteiten om po-
tentiële leden binnen te halen. Zo 
worden er op zes achtereenvolgen-
de zaterdagen trainingen gegeven 
aan aankomende (race)fietsers of 
mensen die uit willen proberen of 
het fietsen in verenigingsverband 
wat voor hen is. Op zondag 20 april 
houdt de vereniging een Open Dag.
Na het officiële gedeelte volgde de 
uitreiking van de jaarprijzen aan de 
winnaars in de diverse ledencatego-
rieën.

Algemeen clubkampioen werd, net 
als vorig jaar, Tom Zuijdervliet uit 
Noorden. Hij fietste vorig jaar tijdens 
het fietsseizoen 14.174 kilometers 
bij elkaar. Tom ‘verdiende’ zijn kilo-
meters vooral door dagelijks van zijn 
woonplaats Noorden naar zijn werk 
in Amsterdam Zuidoost te fietsen. 
Tweede werd Kees Smit uit Wilnis 
(12.464 kilometer) en derde Co van 
der Laan uit Vinkeveen (12.455 kilo-
meter). Tussen de nummers 2 en 3 
zaten maar 9 kilometers. Als Co een 
kwartiertje langer had gereden, was 
hij op de tweede plaats geëindigd.

De uitslag per leeftijdscatego-
rie is
Veteranen 3 (65 jaar en ouder):
1. Kees Kuijlenburg; Wilnis 8.560 km
2. J Turkenburg; V’veen 6.570 km
3. Johan Zaal; Vinkeveen 6.375 km

Veteranen 2 (55 t/m 64 jaar):
1. Kees Smit; Wilnis 12.464 km
2. Co vder Laan; V’veen 12.455 km
3. Jan Bunnik; Nieuwkoop 11.719 
km

Veteranen 1 (t/m 54 jaar):
1. T Zuijdervliet; Noorden 14.174 km
2. R v Bemmelen; A’veen 9.400 km
3. René Elenbaas; De Hoef 5.762 km

De Rittenkampioen is het lid van de 
fietsvereniging dat aan de mees-
te toertochten en clubritten heeft 
deelgenomen. Bijna traditiegetrouw 
kreeg Nico Kroon uit Vinkeveen de 
prijs uitgereikt. Het fietsseizoen is 
weer begonnen voor TTC De Merel.
Op zondag 16 maart vindt de eerste 
toertocht plaats: de Meije Vlisttocht. 
Dat is een tocht van 90 kilometer in 
groepsverband. Niet-leden worden 
uitgenodigd om ook mee te rijden. 
Uitgebreide informatie is te vinden 
op de website van de vereniging,  
www.ttcdemerel.nl.

Zaterdagvoetbal

Argon geeft voorsprong 
uit handen
Mijdrecht - In een matige wed-
strijd heeft Argon tegen ZCFC de 
voorsprong die het in het begin van 
de wedstrijd nam, in dezelfde helft 
weer weggeven zodat de thuisploeg 
met een 3-1 voorsprong kon gaan 
rusten. In de tweede helft, met de 
wind mee, zette Argon grote druk 
op de ZCFC defensie. Maar die 
bleef wonderlijk genoeg overeind 
en stond slechts één doelpunt toe 
zodat Argon na een 3-2 eindstand 
met lege handen naar Mijdrecht af 
kon reizen.

Na vijf minuten was er lang opont-
houd omdat Argondoelman Niels 
Verhaar bij een redding ongelukkig 
met zijn neus in aanraking kwam 
met een knie. 

Na weer opgelapt te zijn moest hij 
na twintig minuten toch worden 
vervangen door Patrick Brouwer. 
Na dertien minuten kwam Argon op 
voorsprong, een combinatie tussen 
Pieter Aafjes en Patrick Berkelaar 
werd uiteindelijk door Ruben Kraan 
afgerond 0-1. 

Maar na een half uur moest Argon 
al een tegendoelpunt toestaan, een 

Argonverdediger gleed onderuit en 
Esman profiteerde 1-1. 
Ingrijpen
Nadat Garry Fokker tien minuten 
voor rust nog kon ingrijpen door een 
bal van de doellijn te halen was het 
De Jonge die de defensie van Ar-
gon aftroefde: 2-1, en in blessuretijd 
werd Argondoelman Patrick Brou-
wer verrast door een boogbal van 
Honig 3-1.

De tweede helft, met de wind mee 
deed Argon er van alles aan om 
doelpunten te forceren, coach Frank 
den Oudsten zette een extra aanval-
ler in, Ian Zevenhoven kwam in het 
veld voor Pieter Aafjes en de aan-
vallend ingestelde Lars Sloothaak 
verving Dennis Kooyman. Aanvan-
kelijk had dit geen succes, een eer-
ste doelpoging van Ian Zevenho-
ven kwam in handen van de keeper 
van ZCFC maar met nog ruim een 
kwartier te gaan werd het 2-3 door 
Alexander Bos nadat hij de bal had 
ontvangen van Patrick Berkelaar. 

Gelijk
Even later hing de gelijkmaker in de 
lucht toen één van de aanvallers van 
Argon op het ZCFC doel kon afgaan, 

helaas constateerde de dienstdoen-
de arbiter buitenspel, echter een 
verdediger werd over het hoofd ge-
zien. Hij kwam op zijn beslissing te-
rug met als resultaat een stuiterbal 
die niets opleverde. 

Hoewel Argon de verdediging van 
ZCFC onder druk zette leverde dit 
geen doelpunt op, Youri van Adri-
chem was nog wel dichtbij maar zijn 
omhaal waaide naast. 

Bij schaarse uitvallen werd de thuis-
ploeg wel gevaarlijk, maar bij een 
vrije trap van Groenhof greep Brou-
wer goed in bij een andere poging 
schoot een aanvaller van ZCFC 
over.

Zaterdag mag Argon proberen kop-
loper DVVA de voet dwars te zetten, 
aanvang 14.30 uur in Mijdrecht.

Opstelling Argon: Niels Verhaar (22 
Patrick Brouwer), Tony van Reijn, 
Pim van der Maarel, Alexander Bos, 
Garry Fokker, Dennis Kooyman (64 
Lars Sloothaak), Youri van Adri-
chem, Pieter Aafjes (56 Ian Zeven-
hoven), Ruben Kraan, Mark Flapper, 
Patrick Berkelaar. 

Atlantis 2 laat punten bij 
TOP
De Ronde Venen - Het door Pi-
mentel Fastener gesponsorde twee-
de team van Atlantis speelde afge-
lopen zaterdag een late wedstrijd 
om 21.45 uur in de sporthal “Was-
beek” te Sassenheim.

 Door afwezigheid en blessures had 
Atlantis 2 een gewijzigde opstelling. 
Met de volgende opstelling werd 
gestart, in de eerste aanval: Inge van 
Moort, Wilma Kranenburg, Auke van 
der Zijden en Klaas van Heeringen. 
De verdediging bestond uit: Mirjam 
Gortenmulder, Sandra Pronk, Barry 
van der Waa en Bert Pauw. Daar-
naast zaten Pleun Neurink, Tamara 

Gortenmulder en Masha Hoogen-
boom op de bank.
 Aangezien TOP (S) al alle wed-
strijden in de poule met winst weet 
te behalen, werd dit een zware en 
moeilijke wedstrijd voor Atlantis.

 TOP (S) wist ook als eerste te scoren, 
maar dat liet Atlantis niet zo maar 
gebeuren. In de 15 minuten van de 
wedstrijd wist Atlantis het gelijk te 
houden met TOP (S). Na een aantal 
mooie kansen ging Atlantis met een 
score van 7-4 de rust in.

 Na de rust wist Atlantis het eerste 
doelpunt te scoren, waardoor At-

lantis iets dichter bij TOP (S) kwam, 
helaas scoorde TOP (S) daarna ook 
nog een aantal keren. In de loop van 
de tweede helft wisten zowel At-
lantis en TOP (S) nog verschillende 
malen te scoren. Met een stand van 
13-8 werd Inge van Moort gewisseld 
voor Masha Hoogenboom. 

Na de wissel wisten zowel TOP en 
Atlantis nog beide te scoren. Toen 
werd Auke van der Zijden gewisseld 
voor Pleun Neurink. In de laatste 5 
minuten wist TOP (S) de wedstrijd 
helemaal naar zich toe te trekken. 
De wedstrijd werd geëindigd met 
een score van 18-10.Argon wint na matige 

partij voetbal
Mijdrecht - De ontmoeting met het 
laag geklasseerde DCV uit Krimpen 
aan den IJssel heeft Argon bepaald 
niet gebracht, wat er van verwacht 
werd. De gasten staan in een kans-
loze positie en dus zou het nog voor 
de titel strijdende Argon een maatje 
te groot moeten zijn, maar eens te 
meer werd bewezen dat een voet-
balwedstrijd niet op papier wordt 
gespeeld. 
Met de stevige wind in de rug start-
te Argon met aanvallende bedoe-
lingen en men was ook sterker 
dan de bezoekers, maar veel kan-
sen leverde het veldoverwicht niet 
op. Na zes minuten schoot Patrick 
Lokken vanuit een moeilijke positie 
net over het doel van sluitpost van 
Krevelmaar daarmee was het kruit 
in het eerste kwartier al verscho-
ten. Doelman Eelco Zeinstra moest 
in de eerste helft precies een keer 
handelend optreden, toen Jubithana 
na een kwartier in kon schieten na 
een voorzet van de rechtervleugel, 
voor het overige kwamen de gas-
ten niet aan aanvallen toe. Maar het 
overwicht van Argon leverde wei-
nig doelkansen op, al had Ceryl Ba-

né halverwege het eerste deel pech, 
dat hij de bal wel langs doelman van 
Krevel wist te werken, maar een ver-
dediger nog voor de lijn redding zag 
brengen. Maar gezien de verschil-
len op de ranglijst was het al met al 
veel te weinig, wat Argon in de eer-
ste helft liet zien.

Tegenwind
Na rust startte Argon feller en on-
danks de tegenwind bleef men de 
bovenliggende ploeg. Na een klein 
uur spelen leverde dit ook de lang-
verwachte voorsprong op, toen na 
een vrije trap van Jeroen Westera 
een scrimmage ontstond voor het 
doel van DCV, waar Michael Ken-
trop uiteindelijk als winnaar uit te 
voorschijn kwam, al rolde de bal na 
zijn inzet maar net over de doellijn 
voor de 1-0.

De hoop, dat deze voorsprong be-
vrijdend zou werken, bleek helaas 
ijdel, want het spel bleef steriel en 
dus gingen de gasten meer en meer 
geloven, dat er aan de Hoofdweg 
wat te halen viel. In het laatste kwar-
tier kwamen er voor hen ook moge-

lijkheden en Eelco Zeinstra moest 
enkel malen sterk optreden om er-
ger te voorkomen. Een kwartier voor 
tijd kwam hij zelfs in botsing met de 
doorbrekende invaller Tavares, maar 
scheidsrechter Kok oordeelde, dat 
er geen overtreding bij in het spel 
was, al was alles wat DCV was het 
daar bepaald niet mee eens. In de 
laatste minuten waren er nog mo-
gelijkheden voor Patrick Lokken na 
een door frank Verlaan verlengde 
voorzet, maar de spits ontbeerde 
ook nu de scherpte en zag zijn inzet 
geblokt. Ook bij een doorbraak van 
de ingevallen Thabiso van Zeijl ont-
brak de precisie bij de voorzet, zo-
dat ook deze mogelijkheid verloren 
ging en daarom was het maar goed, 
dat Sergio de Windt in blessure-
tijd een inzet van Hammach na een 
hoekschop van de lijn wist te trap-
pen, anders waren er alsnog twee 
punten ingeleverd in de strijd om de 
bovenste plaatsen. Daar blijft Argon 
door de winst nu wel om meedoen, 
maar het is duidelijk dat in de ko-
mende weken heel anders gespeeld 
zal moeten worden om die kansen 
niet teniet te doen.
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