
De Ronde Venen – Morgenavond, 
donderdag 4 maart, zal de Ronde-
veense raad toch eindelijk een be-
sluit moeten gaan nemen. Wat wil-
len ze met het Estafetteproject. 
Doorgaan of kappen. Al maanden-
lang is er over gepraat en verga-
derd, zijn er plannen aangepast en 
veranderd. Nu zal toch eens de ko-
gel door de kerk moeten. Je kan na-
tuurlijk blijven uitstellen, blijven pra-
ten en vergaderen, plannen blijven 
aanpassen, maar daar kom je er niet 
mee. Dat kost alleen maar heel veel 
tijd en vooral veel geld. Het gaat er 
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kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Dorpsstraat 13  Mijdrecht tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

0297 254947

Morgenavond zal besluit moeten vallen over Estafetteproject

Inloopavond vrijdagavond 
heel drukbezocht

wat ze nu moeten besluiten is:
-  willen ze meewerken aan het 

plan.
-  willen ze dat  Argon en CSW ver-

huizen naar de Driehoek en dat 
er op de (dan) oude voetbalvel-
den woningbouw komt.

Daar gaat het om. De tekeningen 
die er nu zijn, zijn globale invullin-
gen. De exacte invulling komt la-
ter en met inspraak. Afgelopen vrij-
dagavond 27 februari werd er in 
het gemeentehuis nog een inloop-
avond gehouden door de gemeen-
te, waarbij iedere belangstellende 
kennis kon nemen van de plannen 
en er konden uitgebreid vragen ge-
steld worden aan de wethouder, aan 
de projectontwikkelaar, enz, enz. Er 
werd druk gebruik van gemaakt.Op-
vallend was dat je deze avond nu 
eens niet dezelfde gezichten zag 
van bijvoorbeeld de mensen die te-
gen het plan zijn. Zij waren er ook, 
maar er waren ook veel andere be-
woners die eens een kijkje kwa-
men nemen. Aan de raad morgen-
avond om te besluiten. Als wij de 
koppen tellen in de raad zoals het 
er na de laatste bijeenkomst uitziet, 
wordt het 13 voor en 10 tegen. Maar 
je weet het echt nooit met deze 
raad. Sommige raadsleden of frac-
ties kunnen binnen vijf minuten 180 
graden draaien.

Wordt vervolgd.

Expositie in bieb Vinkeveen
Vinkeveen - De Aalsmeerse kun-
stenares Connie Fransen exposeert 
haar schilderijen in de bibliotheek 
van Vinkeveen. Connie werkt in het 
atelier in de tuin van haar woonark 
het liefst met acrylverf op doek.

De natuur en het water in haar om-
geving zijn een voortdurende inspi-

ratiebron waarbij de werking van 
het (maan)licht een grote rol speelt.
Ook mensen zijn een belangrijke 
factor in haar werk; de uitstraling en 
de sfeer om hen heen blijft steeds 
een boeiend gegeven. De schilde-
rijen zijn te zien van 3 maart tot 28 
maart tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek.

Onder invloed
Mijdrecht - Rond middernacht van 
zaterdag 28 februari op zondag 1 
maart heeft de politie een 32-jari-
ge man uit Mijdrecht aangehouden 
omdat hij met teveel alcohol op zijn 
auto bestuurde.

De man viel op omdat hij omstreeks 
middernacht op zeer moeizame wij-
ze zijn auto probeerde in te parke-
ren aan de Prinses Margrietlaan. De 
blaastest op straat wees uit dat de 
man inderdaad te veel gedronken 
had, waarop hij werd aangehou-
den. De man weigerde mee te wer-
ken aan de ademanalyse op het bu-
reau, waardoor niet uitgewezen kon 
worden hoeveel de man precies ge-
dronken had. Bovendien weigerde 

hij zijn rijbewijs in te leveren. Hierop 
is het voertuig van de man in beslag 
genomen. De man zal zich voor de 
rechter moeten verantwoorden. Wie wordt de vip van

de 25e editie van het
Wilnis festival?
Wilnis - 2009 is een speciaal jaar 
voor het Wilnis festival. Dit jaar is 
namelijk de 25e editie. Dat laten 
we natuurlijk niet zomaar voor-
bij gaan. Naast speciale activitei-
ten dit jaar zal ook iemand, sa-
men met vriend/vriendin het Wil-
nis festival als VIP gaan beleven. 
Wat moet je hiervoor doen om 
dit te winnen? Stuur jouw meest 
bijzondere verhaal rondom het 
Wilnis festival op. Het verhaal 
wat voor ons er het meest uit-

springt zal beloond worden met 
het VIP arrangement. Zo simpel 
is het! Stuur dit verhaal in voor 20 
april naar feest@wilnisfestival.nl 
of Wilnis festival Margrietstraat 
10 3648 BC Wilnis, Ingezonden 
stukken kunnnen gebruikt wor-
den voor publicaties! Het meest 
bijzondere verhaal zal worden 
gesellecteerd door de organi-
satie en de vrijwilligers. De uit-
slag wordt begin mei bekend ge-
maakt.

SLOEPEN
www.slikkendam.nl

ook nu niet om dat de raad al besluit 
hoe de woningen er precies uit ko-

men te zien, of waar nu precies een 
trapveldje of wandelpad komt. Nee, 



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
(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.

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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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uitgelicHt
elke week wordt op de gemeentelijke 
informatiepagina een lid van de gemeenteraad 
van de ronde venen geportretteerd. Waarom 
is hij of zij actief in de lokale politiek en 
wat moet er in ieder geval nog voor de 
verkiezingen worden gerealiseerd? 
deze week: toon van der Meer.

Toon van der Meer is 69 jaar en raadslid namens 
Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen voor 
Samenwerkende Kernen. Hij woont in Vinkeveen en is 
al jaren getrouwd met Nanda. Hij heeft twee getrouwde 
kinderen en twee kleinkinderen. Toon van der Meer heeft 
30 jaar in Maria-Oord gewerkt en is nu gepensioneerd.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Geen enkel boek, ik heb uit de gemeenteraad leeswerk 
genoeg. Ook kijk en lees ik graag naar de nieuwste 
actualiteiten op televisie en in de krant.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek? 
Sinds 1975. Eerst als leerling bij de KVP, later bij het CDA 
en daarna als fractievoorzitter van Vernieuwend Vinkeveen 
en Waverveen voor Samenwerkende Kernen.

Waar maakt u zich druk over?
Over onze inwoners die denken dat zij niet goed behandeld 
zijn door de gemeente. Ik probeer ze te helpen en adviezen 
te geven. De laatste jaren hoor je veel geluiden dat de 
kern Vinkeveen verpaupert. Het gaat dan om zowel de 
bebouwing in de oude kern als het wegennet. Dat is 
jammer en dat had ik liever anders gezien. Ik ben er wel 
van overtuigd dat het goed zal komen.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
Hoewel ik niet veel tijd heb om televisie te kijken, kijk ik 
graag naar actualiteiten zoals Pauw en Witteman en mooie 
muziekprogramma’s

Waarom zit u in de raad?
Ik ben in 1975 gekozen door de bevolking om voor de kernen 
op te komen en mee te beslissen over de besluitvorming 
binnen de gemeente De Ronde Venen. Ik wil graag alles 
weten wat er gebeurt in De Ronde Venen.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?
Dat er begonnen wordt met het opknappen van de 
Baambrugse Zuwe en met het realiseren van woningbouw 
in Westerheul IV. Ook op andere locaties moet woningbouw 
worden gerealiseerd voor onze jongeren (starters), ouderen 
en doorstromers. Ook mogen er best winkels bijkomen in 

Vinkeveen en Wilnis om de kernen leefbaar te houden.

Wie is uw politieke idool?
Mijn politieke idolen zijn de mensen die nu in deze moeilijke 
tijd moeten besturen om de economie weer gezond te 
krijgen en die moeten proberen de grote werkloosheid 
tegen te gaan.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Eerlijk zijn tegenover elkaar, van mening verschillen mag, 
elkaar respecteren en goede besluiten nemen voor onze 
inwoners. Ik weet dat dit niet altijd aan de orde kan zijn, 
gezien de grote belangen die er op dat moment spelen. 
Denk daarbij aan het Estafetteproject en Marickenland. 

lievelingsplek in de ronde venen?
Dat zijn voor mij de Vinkeveense Plassen.

Toon van der Meer bij de 
Vinkeveense Plassen, 
zijn lievelingsplek in 
De Ronde Venen

eenmalige subsidies 
vrijwilligersbeleid 
Om organisaties en instellingen te stimuleren in en te ondersteunen bij 
hun vrijwilligersbeleid, stelt gemeente De Ronde Venen jaarlijks een 
budget van € 14.000 beschikbaar. De subsidie is bestemd voor de 
uitvoering van éénmalige activiteiten of projecten die een bijdrage leveren 
aan de professionalisering, kwaliteitsverbetering en/of samenwerking in 
het vrijwilligerswerk. Buiten deze subsidieregeling vallen activiteiten die 
erop gericht zijn de waardering voor vrijwilligers te benadrukken. Aan 
deze waardering wordt jaarlijks aandacht besteed door middel van de 
vrijwilligersdag. Ook de aanschaf van materiaal valt buiten de eenmalige 
subsidies vrijwilligersbeleid.
Om in aanmerking te komen voor een éénmalige subsidie vrijwilligersbeleid 
kan een organisatie of instelling tot uiterlijk 1 april 2009 een 
subsidieverzoek bij de gemeente indienen. In de periode na 1 april worden 
de aanvragen beoordeeld en nemen Burgemeester en Wethouders een 
besluit over de verlening van de subsidie. Wanneer het totaal bedrag 
aan aanvragen het beschikbaar gestelde bedrag overschrijdt, zal de 
beoordeling gebeuren op volgorde van binnenkomst. Ook kan het 
verleende bedrag lager zijn dan was aangevraagd.

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

In het subsidieverzoek moet het volgende worden vermeld:
1. Het beoogde doel van de (éénmalige) activiteit;
2. Een beschrijving van de activiteit;
3. Aan welke groep vrijwilligers het ten goede komt;
4. Waar en wanneer de eenmalige activiteit plaats vindt;
5. De hoogte van het budget waar aanspraak op wordt gemaakt;
6. Waar het budget aan wordt besteed;
7. Een begroting;
8. Een contactpersoon waar informatie over de aanvraag kan worden 

ingewonnen;
9. Bank of gironummer waarop het toegekende subsidiebedrag gestort 

moet worden.

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

De subsidieaanvraag moet vóór 1 april 2009 zijn ontvangen door:
 gemeente de ronde venen 
 Afdeling Welzijn 
 postbus 250
 3640 Ag Mijdrecht
Na de sluitingsdatum wordt binnen een termijn van 12 weken een besluit 
op de aanvraag genomen. U wordt hierover geïnformeerd.

Bromfiets- 
certificaat 
omruilen vóór 
1 oktober 2009
Houders van een 
bromfietscertificaat 
hebben tot 1 oktober 
2009 de tijd om hun 
bromfietscertificaat 
om te wisselen 
voor het nieuwe 
bromfietsrijbewijs 
(AM-rijbewijs). Per 1 
oktober 2006 is het 
bromfietscertificaat 
vervangen door de 
categorie AM op het 
rijbewijs. na 1 oktober 
2009 is omruilen van het 
bromfietscertificaat niet 
meer mogelijk. 

Het bromfietsrijbewijs is in 
het leven geroepen om de 
veiligheid van de bromfietser 
en de brommobielrijder te 
vergroten. Inwoners van 
De Ronde Venen die in het 
bezit zijn van het certificaat, 
kunnen dit bij de gemeente 
omruilen voor een AM-
rijbewijs. Dit omruilen kost 
38,75 euro. Ook dient men 
een pasfoto mee te nemen 
die voldoet aan de hiervoor 
gestelde eisen. Het is niet 
nodig om het certificaat om te 
wisselen als u voor 1 oktober 
2009 een autorijbewijs 
haalt; u krijgt dan namelijk 
automatisch het AM-rijbewijs 
op het rijbewijsdocument 
bijgeschreven.Als de houder 
van het bromfietscertificaat 
dit niet voor 1 oktober heeft 
omgeruild, dan moet hij/
zij voor het verkrijgen van 
een bromfietsrijbewijs een 
theorie-examen afleggen bij 
het CBR. Naar verwachting 
wordt per 1 januari 2010 
ook het praktijkexamen 
voor brom- en snorfietsers 
ingevoerd. De verwachting 
is dat door de invoering 
van het praktijkexamen het 
aantal verkeersslachtoffers 
onder bromfietsers flink 
zal dalen. Personen die 
in het bezit zijn van een 
auto- of motorrijbewijs (B 
of A rijbewijs) hoeven geen 
examen af te leggen voor het 
besturen van een bromfiets 
of -mobiel.

Fiets(onder)doorgang 
pondskoekersluis/ brug 
Kerkvaart verbeterd
De fietsonderdoorgang onder de brug over de Kerkvaart in De Hoef 
is verbeterd. Het bestaande wandelpad, een zogeheten laarzenpad 
van het Recreatieschap, is hiermee opgewaardeerd naar een veilige 
onderdoorgang. Wandelaars en fietsers kunnen nu, met fiets aan 
de hand, van de Hoef Oostzijde naar het fietspad langs de Oude 
Spoorbaan komen zonder dat de 80 km/uur weg overgestoken 
moet worden. Deze verbetering is gerealiseerd, doordat bij het 
vervangen van de bestaande beschoeiing onder de brug, ruimte 
ontstond om een voldoende brede doorgang te maken. De brug 
naar de Pondskoekersluis is zo aangepast, dat deze te passeren is 
met fiets aan de hand. Een verkeersveilige oplossing was een lang 
gekoesterde wens van bewoners van de Hoef Oostzijde.

De VROM Starterslening: 
een steuntje in de rug 
voor starters op de 
woningmarkt
Het kopen van een woning is een grote stap, zeker voor starters op de 
woningmarkt. Met de aanschaf van een huis, is een groot bedrag gemoeid 
en het aangaan van de noodzakelijke hypotheek betekent meestal een 
forse aanslag op het salaris. Om jongeren een handje te helpen bij 
de aanschaf van een woning stelt de gemeente De Ronde Venen de 
Starterslening beschikbaar. Met behulp hiervan zijn jongeren makkelijker in 
staat de aankoop van een woning te betalen.

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de maximale 
hypotheek (met Nationale Hypotheek Garantie), die de bank aan de 
koper verstrekt. De Starterslening is in de eerste drie jaar renteloos en 
aflossingsvrij. Jongeren betalen dan dus alleen rente en aflossing op de 
hypotheek die ze bij de bank hebben afgesloten. Om in aanmerking te 
komen voor een Starterslening, moet je aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
-  Je bent tussen de 18 en 35 jaar;
-  Je woont minimaal een jaar in De Ronde Venen;
-  De verwervingskosten voor de woning zijn maximaal €265.000;
-  De Starterslening is niet hoger dan €50.000 en maximaal 20% 
 van het totale bedrag dat je leent. 

Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? 
Op de website www.derondevenen.nl vind je meer informatie 
over de Starterslening en hoe je deze aan kan vragen.

verwijderen boom aan 
nijverheidsweg 
Waternet is voornemens vooruitlopend op de herinrichting van de 
waterhuishouding een boom te verwijderen tussen Nijverheidsweg 
21 en 23 in Mijdrecht. Het betreft een populier die op een duiker 
staat ,die vervangen moet worden Deze werkzaamheden vinden 
plaats op zaterdag 7 maart tussen 8.00 uur en 13.00 uur. De 
Nijverheidsweg zal tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk 
zijn voor doorgaand verkeer. Wij vragen uw begrip voor enige 
verkeershinder of overlast, die u ten gevolge van de uitvoering van 
de werkzaamheden mocht ondervinden. Voor nadere informatie kunt 
u tijdens kantooruren contact opnemen met: mevrouw M. Reerink, 
Waternet, opzichter, tel: (020 )608 26 60.
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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.

AGenDA MeninGVORMenDe 
RAADsVeRGADeRinG 5 MAARt 2009

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 februari 2009.

Agenda
0. Opening.
1. spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RtG’s van 9, 10 en 11 februari 2009.
4. estafetteproject. (raadsvoorstel nr.00/09)
 Door de gemeente is samen met de combinatie Rabobank Veenstromen 

/ Bouwfonds Property Development (BPD) onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van het Estafetteproject. Uit dit onderzoek blijkt dat sprake is 
van een haalbaar plan. Voorgesteld wordt het project te vervolgen en een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

5. Grondruil (raadsvoorstel nr. 0007/09)
 In het kader van de revitalisering van het Oranje Nassau Kwartier ruilen 

Westhoek Wonen en de gemeente een perceel grond met opstallen aan de 
Bernhardlaan en de Raadhuislaan te Mijdrecht.

6. Handhavingsbeleid 2009 (raadsvoorstel nr. 0004/09)
 Het handhavingsbeleid 2009 zal door de raad moeten worden vastgesteld. 

Het college stelt voor de raad te laten stemmen met de uitbreiding van 
de unit handhaving met twee fte juridisch medewerkers. Hierdoor zal er 
voldoende handhavingscapaciteit voor 2009 en latere jaren zijn.

7. Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad (raadsvoorstel nr. 0009/09)

 Voorgesteld wordt het gewijzigde Reglement van orde voor de raad vast 
te stellen in verband met het huidige vergadermodel.

AGenDA BesluitneMenDe 
RAADsVeRGADeRinG 5 MAARt 2009

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 februari 2009.

Agenda
0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergadering van 29 

januari en de vervolgvergaderingen van 2 en 3 februari 2009.
3. Akkoordstukken.
3a. intrekking verordening subsidie jeugdsport 
 (raadsvoorstel nr. 0008/09) 
 Voorgesteld wordt om als pilot de aanvragen van de verenigingen voor de 

Jeugdsportsubsidie te baseren op één thema, namelijk “Samenwerking”. De 
huidige verordening Subsidie Jeugdsport in te trekken en de aanvragen voor 
de tweede helft van 2009 te baseren op de Algemene Subsidieverordening 
Welzijn De Ronde Venen 2005 en de voor deze pilot vastgestelde 
aanvullende beleidsregels. Ook wordt voorgesteld eenmalig €10.000 extra 
budget beschikbaar te stellen. Deze zal ten laste gebracht worden van de 
eenmalige ruimte 2009. 

3b Weigering vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor het oprichten van 
 een houten tuinhuis op het perceel Vinkenkade 7b te Vinkeveen 
 (raadsvoorstel 0005/09). 
 Het weigeren van een vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor het oprichten van 

een houten tuinhuis op het perceel Vinkenkade 7b te Vinkeveen.
4. Beslissing op bezwaarschriften tegen weigering vrijstelling 

bestemmingsplan (raadsvoorstel nr. 0006/09)
 De gemeenteraad heeft vrijstelling van het bestemmingsplan als bedoeld in 

artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geweigerd 
ten behoeve van het bouwplan van Memid Investments b.v. tot het oprichten 
van ateliers nabij Winkeldijk / Buitenborgh / Vinkenkade te Vinkeveen. Tegen 
dit besluit zijn bezwaarschriften ingediend. Hierop dient te worden beslist. 

5. Benoeming leden raadsgroep herindeling2009 
 (raadsvoorstel nr. 0010/09)
 In de raad van 3 februari jl. is besloten van start te gaan met een raadsgroep 

herindeling (klankbordgroep) met vier vertegenwoordigers per gemeente. 
 De raad wordt voorgesteld vier leden en hun plaatsvervangers te benoemen. 
6. sluiting.

Geen baan maar een loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde 
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen 
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal 
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar, 
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het 
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de 
lokale samenleving! ‘samen sterk met onze inwoners’ is een 
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar 
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn 
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. en tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk 
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar open 
sollicitaties zijn ook van harte welkom. Deze kunt u sturen naar: 
sollicitatie@derondevenen.nl.

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. 

7 MAARt 2009 
iVn excursie naar de Pier van iJmuiden
Locatie: verzamelen nieuwe begraafplaats Wilnis (ing. 
Enschedeweg). Aanvang 08.30 uur. Informatie: (0297) 285285, 
http://home.wanadoo.nl/ivnrvu/.IVN excursies kosten € 1,25 pp. Dit 
is een excursie waarvoor geen opgave nodig is. Als de excursie niet 
doorgaat vindt u dat om 7.30 uur op www.sneuper.web-log.nl.
Muziekvereniging Viribus unitis geeft jaarlijkse concert 
voor donateurs 
Viribus Unitis neemt bezoekers mee op een muzikale wereldreis. 
Locatie: De Willisstee aan de Pieter Joostlaan 24 in Wilnis. Aanvang: 
19.30 uur. Toegang: gratis.
Zaag mee met Knotwerkgroep De Ronde Venen 
Natuuronderhoud bij Fort Uithoorn door de Knotgroep De Ronde 
Venen. Er worden meidoorns gesnoeid en zichtassen vrijgemaakt. 
Aanvang 9.00-13.00 uur. Locatie: Fort Uithoorn bij Amstelhoek. 
Vanuit Mijdrecht bij de stoplichten linksaf en meteen weer links. In de 
bocht nogmaals links. Informatie: (0297) 56 74 37. Op de knotdagen 
na 8.30 info bij de coördinator van de dag: Ton ter Linden, 06 203 
057 21. Meenemen: lunch, lepel en beker, goede werkkleding en 
laarzen. Voor koffie, soep en een drankje wordt gezorgd.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

HeRGeBRuiK - DAAR VAARt ieDeReen Wel BiJ!

textiel
Zoals wellicht bekend, verzorgt het kringloopbedrijf Kringkoop alle 12 
kledingbakken in onze gemeente. Het textiel uit deze containers gaat naar 
een eigen sorteerafdeling. De goede kleding wordt hieruit gesorteerd en 
wordt in de winkel weer voor verkoop aangeboden. Ongeveer 12% van al 
het textiel dat Kringkoop uit de containers haalt, is geschikt voor verkoop. 
In totaal is er in 2008 in de gemeente De Ronde Venen 169.000 kilo aan 
textiel ingezameld. Dit betekent dat al dit textiel niet bij het “gewone” afval 
is terecht gekomen en apart verwerkt kan worden.

elektrische apparaten
Elektrische apparaten mogen niet bij het gewone afval. Dit moet 
apart worden ingezameld. Zowel op het afvalbrengstation als bij het 
kringloopbedrijf staat een speciale container voor deze apparaten. 
Kleine apparaten kunnen worden afgeleverd en grotere machines zoals 
wasmachines, koelkasten e.d. haalt het kringloopbedrijf gratis bij u thuis 
op. Uiteraard wel vanaf de begane grond. Kringkoop kijkt de apparaten 
na, indien nodig worden ze gerepareerd en dan weer verkocht in de 
winkel. Grote apparaten worden zelfs verkocht met garantie. Onbruikbare 
apparaten worden op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afgevoerd. 
Enkele voorbeelden van hergebruik (verkocht) in 2008: 131 wasmachines, 
327 televisies, 1.500 huishoudelijke apparaten zoals koffiezetapparaten, 
magnetrons e.d., 3.000 stuks verlichting. Naast wat verkocht is in de winkel 
en wat dus een tweede leven heeft gekregen, heeft het kringloopbedrijf in 
2008 nog ruim 140.000 kilo aan elektrische apparaten vanuit de gemeente 
De Ronde Venen laten afvoeren naar gespecialiseerde recyclebedrijven. 
Nog enkele voorbeelden van hergebruik in 2008: 329 bankstellen, 
24.500 stuks speelgoed, 12 piano’s, 14.000 stuks glasservies, 35.000 
boeken, 243 eettafels, 287 bedden, 301 bureaus, 4.263 schilderijen en 
lijsten en zo kunnen we nog even doorgaan. Door deze producten ter 
beschikking te stellen en te brengen bij Kringkoop of te laten ophalen 
door het kringloopbedrijf, leveren wij met z’n allen onze bijdrage aan het 
verminderen van de afvalberg en biedt het kringloopbedrijf gelijk extra 
werkgelegenheid aan 36 mensen met verstandelijke of lichamelijke 
beperkingen.
Kortom: hergebruik, daar vaart iedereen wel bij!

AGenDA ROnDe tAfel GesPReKKen sAMenleVinG, 
MAAnDAG 16 MAARt 2009, AAnVAnG 19:30 uuR

in Het GeMeenteHuis (inGAnG RAADHuisPlein)

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRPen VAnuit Het COlleGe:
-

2. OnDeRWeRPen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Memo evaluatie brede school (45 minuten)
 Met het college wordt van gedachte gewisseld over de evaluatie van de 

Brede School. Het onderwerp wordt behandeld naar aanleiding van een 
verzoek vanuit het ronde tafelgesprek samenleving van januari 2009. 

B. Memo evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 
 (leA-nota 2006-2010) (30 minuten)
 Op verzoek van de fracties Ronde Venen Belang en CDA wordt de Lokale 

Educatieve Agenda besproken met het college. Stilgestaan bij de effecten 
van het extra beschikbare geld voor dyslexie.

C. Voetbalkooi Vinkeveen (15 minuten)
 De fractie van ChristenUnie/SGP en GemeenteBelangen willen op de 

hoogte worden gesteld van de reden en de gevolgen over het uitstel van het 
plaatsen van een voetbalkooi. De wijkvisie en de verwachtingen die bij het 
vaststellen daarvan zijn gewekt worden hierdoor niet waar gemaakt.

D. informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen 

aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te 
doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 6 maart 2009.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
 De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
 Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

AGenDA ROnDe tAfel GesPReKKen OMGeVinG, OP 
WOensDAG 18 MAARt 2009, AAnVAnG 19:30 uuR
in Het GeMeenteHuis (inGAnG RAADHuisPlein)

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRPen VAnuit Het COlleGe:
A Vaststelling bestemmingsplan “1e herziening lintbebouwing 

Vinkeveen 2003” (raadsvoorstel nr. 0011/09) (60 minuten)
 Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn 35 zienswijzen kenbaar gemaakt. Zowel ambtshalve als 
in verband met de gegrondverklaring van een aantal zienswijzen worden 
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Voorgesteld 
wordt het bestemmingsplan aan te passen, zoals aangegeven in het 
conceptraadsvoorstel en -besluit.

2. OnDeRWeRPen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Procedure voortgang raadsbehandeling over verzoek om 

ontheffing van bestemmingsplan (Herenweg 40a te Vinkeveen) 
 (30 minuten)
 De raad heeft het voorstel over ontheffing van het bestemmingsplan 

voor Herenweg 40a te Vinkeveen twee maal uitgesteld. De fractie van 
ChristenUnie/SGP heeft aangegeven dat de aanvrager recht heeft op een 
besluit en dat op grond van de overgelegde stukken de raad een besluit zou 
moeten kunnen nemen. Besproken wordt op welke wijze deze besluitvorming 
kan plaatsvinden.

B. Ontwikkelingen plan winkelruimte Herenweg 71/73 te Vinkeveen 
(supermarkt c.a) (30 minuten)

 Op verzoek van de fractie Ronde Venen Belang en GemeenteBelangen 
wordt dit onderwerp geagendeerd. Het college wordt bevraagd over de 
ontwikkelingen en of deze binnen de gemeentelijke visie passen.

C. informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 6 maart 2009.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
 De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
 Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

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. U kunt ook kijken 
bij www.verlorenofgevonden.nl 
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren of 
gevonden opgegeven:

GeVOnDen VOORWeRPen 
2009 WeeK 8 en 9

- Een doos CD-Roms.
- Bruine herenfiets.
- Blauwe herenfiets.
- Gouden oorbel.
- Goudkleurig dameshorloge.
- Zwarte dames handtas.
- Grote tas met diverse 

autospullen.
- Diverse sleutels.

VeRlORen VOORWeRPen 
2009 WeeK 8 en 9

- Digitale camera.
- Brommer certificaat plus 

verzekeringspapieren.

- Sparta herenfiets.
- Grijs/zwarte Nokia GSM.
- Een paar dameslaarzen beige 

van kleur maat 40.
- Leesbril met blauwe pootjes 
 V-vorm gestreept.
- Bruine portemonnee met daarin: 

een pinpas en geld.
- Bruine middelgrote portemonnee 

met daarin: pasjes, rijbewijs, 
pasfoto’s en geld.

- Blauwe portemonnee met 
verschillende kleuren bloemen 
met daarin: Id-kaart, bank- en 
schoolpas en een strippenkaart.

- Portemonnee kleur grijs met 
rode letters.

- Oude bruine portemonnee.
- Zwarte portemonnee met daarin: 

een bankpas, geld en diverse 
andere pasjes.

- Gouden schakelarmband van 
ongeveer 8 millimeter breed, 
met kleine schakeltjes.

- Een gouden ring met een ovale 
zwarte steen.

- Diverse sleutels.

Vinkevener J.W. van Kouwen 
heeft maandagavond 2 
maart een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. 
Van Kouwen is gedecoreerd 
als lid in de Orde van Oranje 
nassau. De versierselen 
werden hem opgespeld door 
burgemeester Burgman 
tijdens de jaarvergadering van 
Brandweer De Ronde Venen.

Jos van Kouwen (56) is bijna 35 
jaar (van 1973 tot 2008) actief 
lid geweest van de vrijwillige 
brandweer van De Ronde Venen, 
post Vinkeveen. Hij was onder 
andere actief als brandwacht en 
vanaf 1984 als bevelvoerder. In die 
hoedanigheid was hij veelvuldig 

leidinggevende bij de uitrukken van 
de brandweer. Binnen de Vereniging 
van de brandweerpost Vinkeveen 
en Waverveen is hij een actief 
betrokken lid. Hij was jarenlang 
penningmeester van het bestuur, lid 
van de ontspanningscommissie en 
is thans lid van de commissie voor 
de vijfjaarlijkse ontspanningsreis. 
Ook maakte hij namens de 
brandweer deel uit van de 
Arbocommissie.
Tijdens haar toespraak roemde 
burgemeester Burgman zijn 
betrokkenheid en inzet en stond 
ze stil bij enige anekdotes uit zijn 
brandweercarrière. Ook dankte ze 
hem voor zijn langdurige bijdrage 
aan de openbare veiligheid in zijn 
woonplaats en in de regio.

Koninklijke 
onderscheiding voor 
J. van Kouwen
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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 rubriek 
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst  
    datum

Mijdrecht
Constructieweg Oprichten van een tijdelijk bouwbord  Lichte bouwvergunning 2009/0023 23-2-2009
 (nabij Constructieweg 2) 
Hofland 48,50, 52, 54 Veranderen van een gezondheidscentrum Reguliere bouwvergunning 2009/0074 12-2-2009
Industrieweg 41 Aanbrengen van een verdiepingsvloer Lichte bouwvergunning 2009/0083 17-2-2009
Nijverheidsweg Oprichten van een tijdelijk bouwbord  Lichte bouwvergunning 2009/0024 23-2-2009
 (nabij Nijverheidsweg 2) 

Vinkeveen
Achterbos 18 Oprichten van 4 recreatiewoningen  Reguliere bouwvergunning 2009/0068 9-2-2009
 (achter Achterbos 18) fase 1
Herenweg 75 Oprichten van een trappenhuis tbv  Reguliere bouwvergunning 2009/0082 16-2-2009
 ontsluiting en vluchten woningen
Waeterrijck 26 Oprichten van een steiger Reguliere bouwvergunning 2009/0059 3-2-2009
Waverveensepad 8 Realiseren van een inritvloer met  Reguliere bouwvergunning 2009/0093 23-2-2009
 grondkeerwanden fase 1

wilnis
Dorpsstraat 65 Vergroten van een winkelpand en een  Reguliere bouwvergunning 2009/0097 20-2-2009
 functiewijziging op de 1e verdieping fase 1

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

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

 
VOORNEMEN tOt ONthEFFING BEStEMMINGSpLAN

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 5 maart 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffin-
gen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Griffioen 11 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0080 A

Vinkeveen
Heulweg 30 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning 2009/0048 B
 dakopbouw, een aanbouw en een berging

wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 22 Vestigen van een bedrijf in het verhuren  Verzoek om ontheffing 2008/0621 C
 van partytenten en van bijpassende 
 recreatiemiddelen

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 

ordening.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van 
de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mon-
deling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

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

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

Vinkeveen
Demmerik 102 Oprichten van een schuur bij de woning Bouwvergunning 2009/0052 19-2-2009
Herenweg 208 Oprichten van een woning Bouwvergunning fase 2 2008/0724 16-2-2009

wilnis
Dorpsstraat 38 Veranderen en vergroten van een  Bouwvergunning fase 2 2008/0579 19-2-2009
 woonboerderij (2 wooneenheden) 

Kastelein 39 Plaatsen van een dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Bouwvergunning 2009/0039 24-2-2009

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

 
VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt ONthEFFING 

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Mijdrecht
Bozenhoven 28 Vergroten van een berging Bouwvergunning 2008/0703 24-2-2009

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

 
tOEpASSEN BEStuuRSDwANG GEpARKEERDE BOtENtRAILER tEGENOVER VINKEKADE 65 

Op vrijdag 13 februari 2009 is door de opsporingsambtenaar van de gemeente De Ronde Venen een controle uitgevoerd ter 
plaatse van de parkeerplaats gelegen Vinkenkade in Vinkeveen. Uit de controle is gebleken dat er sprake is van een geparkeerde 
boottrailer op de parkeerplaats aan de Vinkenkade, tegenover het perceel Vinkenkade 65. Uit onderzoek door de opsporingsamb-
tenaar van de gemeente De Ronde Venen op 13 februari 2009 is gebleken dat de boottrailer er al geruime tijd staat. Op grond van 
artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een boottrailer langer dan drie achtereenvolgende 
dagen te doen of laten staan op een door Burgemeester en Wethouders aangewezen weg of weggedeelte, waar dit naar hun 
oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijke aanzien 
van de gemeente. Gelet op hetgeen geconstateerd is, kan hiervoor ook geen vergunning verleend worden, waardoor legalisatie 
van de huidige situatie niet mogelijk is. het vorenstaande betekent dat de rechthebbende op genoemd voertuig door middel 
van deze brief wordt verzocht om, gelet op de belangen die de gemeente De Ronde Venen op basis van de genoemde 
wettelijke regeling dient te behartigen, over te gaan tot beëindigen van de overtreding vóór 16 maart 2009, door het (doen) 
nemen van maatregelen. Tevens verzoeken wij de rechthebbende op genoemd voertuig (boottrailer) zich te melden bij 
de gemeente De Ronde Venen, door telefonisch contact op te nemen met de behandelend ambtenaar, onder tel. (0297) 
29 18 07. Gelet op het bepaalde in de artikelen 125 van de Gemeentewet en 5:24 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
gelasten wij dat de boottrailer, geparkeerd op de parkeerplaats tegenover Vinkenkade 65 in Vinkeveen voor 16 maart 2009 
te verwijderen en verwijderd te houden. 
Indien de boottrailer niet binnen de gestelde termijn is verwijderd zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit 
betekent dat wij de boottrailer zullen verwijderen, echter op kosten van de rechthebbende van de boottrailer. Gezien de staat van 
onderhoud van de boottrailer en gezien het feit dat ons niet bekend is wie de rechthebbende van de boottrailer is, zullen wij na het 
toepassen van bestuurdwang, gezien het bepaalde in artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht, overgaan tot het 
opslaan van de boottrailer. Bezwaar: Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebben-
de binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

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: 
Golden Flame International BV voor het oprichten en in werking hebben van een groothandel in haardhout, houtskool en aan-
verwante artikelen alsmede de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op het perceel Genieweg 26, 3641 RH in Mijdrecht. 
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 5 maart tot en met 15 april 2009. Tot en met 15 
april 2009 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 in 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 gelegenheid gesteld te reageren. 
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-west utrecht, Straatweg 66a in Breu-
kelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, 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 waarop het Besluit landbouw milieu-
beheer van toepassing is, van: N. de Jong voor het oprichten van een rundveehouderij, op het adres Veldweg 6A, 3646 AP in 
Waverveen; G.M. Kool voor het uitbreiden/wijzigen van een melkrundveehouderij, op het adres Bovendijk 4, 3648 NM in Wilnis;  
R. de Boer voor het uitbreiden/wijzigen van een melkrundveehouderij, op het adres Gagelweg 8, 3648 AV in Wilnis. 
3. bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen waarop het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is, van: heibedrijf M. Kool B.V. voor het uitbreiden/wijzigen van een hei-, bagger 
en grondwerkbedrijf, op het adres Bovendijk 16, 3648 NM in Wilnis. 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.

Welkom in onze natuurgebieden!

Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap Noord-

Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van ............... (min.  20,-) 
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s): m/v Achternaam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Geboortedatum:  Tel:

E-mailadres:

Bank/girorekening:

Stuur deze bon in een envelop 
zonder postzegel naar: 
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263, 
1900 VB Castricum

Handtekening:

9
0

3
2

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons
mee de natuur te beschermen en word Beschermer van 
Landschap Noord-Holland: vanaf  20,- per jaar ontvangt 
u een Beschermerspas met gratis toegang tot onze natuur-
gebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift. 

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !



Mijdrecht - Ooit wel eens een aan-
nemer en zijn werklui gezien met 
verstand van muziek? Niet? Kom 
dan zaterdag 7 maart naar Immitsj. 
Daar treedt namelijk de band ‘Plork 
en de Aannemers’ op. 
Na het optreden zal iedereen het er-
over eens zijn dat het bij deze band 
totaal ontbreekt aan muzikale rich-
ting, visie en andere dingen. Daarbij 
brengt de band ook nog een half-
blinde en altijd stomdronken stylis-
te mee. 
Wat er dan overblijft is een muzikale 
freakshow. Plork en zijn Aannemers 
proberen het publiek wel te verma-
ken met muziek van onder andere 
Abba, System of a Down, André van 
Duin, Kaiser Chiefs. Niets is te gek, 
maar de band wellicht wel. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
komende zaterdag 7 maart naar Im-
mitsj en trakteer jezelf op een ge-
zonde dosis muzikale humor. 
De entree is 7,- euro (AJOC leden 
betalen 6,- euro) en Immitsj is open 
vanaf 21.30 uur. Onder de 16 heb je 
nog even geen entree, dus neem je 
legitimatie mee!

Uithoorn – Uithoornaar Baart Kos-
ter (42) heeft een colummbundel 
“Kleur bekennen’ geschreven. Een 
heerlijk handzaam boekje waarin hij 
een deel van zijn columns heeft sa-
mengevoegd. Baart is een freelance 
journalist, tekstschrijver en verta-
ler. Zoals achterop zijn boekje te le-
zen valt, schreef hij al talloze Ne-
derlandse, maar ook Engelse arti-
kelen voor magazines, nieuwsbrie-
ven en (inter)nationale kranten. In 

deze bundel komt zijn markante ta-
lent als columnist naar voren. In het 
boek vindt u een greep uit de inter-
netcolumns die hij enkele jaren ge-
leden wekelijks schreef. Zijn lezers-
publiek groeide per columm en dat 
is niet verwonderlijk. Het zijn co-
lumns die je makkelijk leest en als je 
eenmaal bent begonnen in het boek, 
wil je meer. Achterop het boek staat: 
‘Koster is een columnist die opvalt in 
de massa van columnisten die Ne-

derland rijk 
is. Hij springt 
eruit door zijn 
m e s s c h e r -
pe analyse, 
zijn gevoel 
voor humor, 
zijn beeldend 
taalgebruik 
en de unieke 
invalshoeken 
die hij kiest 
bij het be-
schrijven van 
zijn onder-
werpen’. 

En het is 
niet overdre-
ven... het is 
een prach-
tige bundel 
en zeker een 
aanrader om 
te kopen. Het 
is te koop bij 
Boekhandel 
Ten Hoope 
in Uithoorn. 
Ook per site 
is het te be-
stellen: 
www.koster-
teksten.nl
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DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 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, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
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 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis 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.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

 Jeugdkrant

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te 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.

Laten we ons eens verplaatsen in de jeugd van Wajir.
We zijn geschrokken van de resultaten van het onderzoek, dat onze consu-
lent Henk van Apeldoorn heeft gedaan, in dit geval naar de beleving van de 
jeugd in Wajir. Een en al troosteloosheid en mismoedigheid.
Zij hebben/voelen  geen perspectief op een redelijke toekomst.
Zij hebben veelal geen onderwijs genoten (en dit geldt zeker voor middel-
baar onderwijs en vooral voor meisjes), zij voelen zich nutteloos en hebben 
het idee dat zij niets waard zijn. Zij tellen niet mee.
Zij durven nauwelijks ouderen of leiders aan te spreken en durven niet op 
bezoek te gaan in andere huttendorpen.
De deelname aan onderwijs schommelt in Wajir zo rond de 22% en dat is 
zelfs voor Afrika zeer laag.
Een en ander kwam prachtig naar voren toen een film werd opgenomen om 
de jeugd te betrekken bij de ontwikkeling van Wajir met als titel “ASK Y?”: 
Durf vragen te stellen en neem niet alles voor lief en durf je betrokkenheid 
met je volk aan de leiders te tonen.
Voor die film moest een jongen een interview met zijn dorpsoudste – de 
chief - houden, maar hij durfde die nauwelijks aan te spreken.
Het interview verliep prima en tot verbazing van die jongen zei de chief hem 
de volgende dag hartelijk goedendag...

Hoe bereik je in vredesnaam de jongeren om hen te mobiliseren om mee 
te helpen aan de opbouw van hun woongebied? Soms komt het antwoord 
zomaar op je pad...
In de bus had onze consulent een gesprek met een jongen, Samow, die 
journalistiek studeert in Nairobi, maar zijn opleiding niet verder kon betalen. 
Henk vroeg hem om een opstel te schrijven over wat hij had geleerd van 
onze vrijwilligster Danielle en ook één over hoe hij de Secondary School had 
kunnen volgen dankzij het studiebeurs-project van onze stichting. Hij wist 
dit waarlijk prima op papier te zetten.
Het idee was toen snel geboren: Laten we deze jongen vragen een redactie 
samen te stellen van jongeren van diverse stammen en clans, zowel jongens 
als meisjes, en laat hen met onze hulp een tijdschrift voor jongeren maken. 
In zo’n jeugdkrant kun je de jongeren betrekken bij het wel en wee van hun 
leeftijdgenoten, hen vertellen wat hun mogelijkheden zijn, interviews met 
leiders opnemen, praten over sport, enzovoort.
Minister Mohamed Elmi wil deze krant graag gebruiken om, via de jonge-
ren, te communiceren met de bevolking.
Zo’n jeugdkrant willen wij bekostigen en de medewerkers honoreren; niet 
met geld maar met bonnen waarmee zij cursussen kunnen gaan volgen.
Ik zou het prachtig vinden als dit plan van de grond komt.

Ad GroeneveldUitstekende hygiëne bij 
Keurslagerij Bader
Regio - Bij keurslagerij Bader is 
de hygiëne prima in orde. Onlangs 
toetste een onafhankelijk kwaliteits-
bureau bij keurslagerij Bader de hy-
giëne, versheid en productiewijze. 

Op alle punten was de score dusda-
nig hoog dat hiermee een Oorkonde 
Hygiëne is verleend.

Keurslagerij Bader werkt volgens 
de Keurslager Hygiënecode. Deze 
werkwijze is in 2008 door de Voed-
sel en Waren Autoriteit (VWA) voor-
zien van een “groene status”.

De groene status geeft aan dat de 
VWA vertrouwen heeft in het voed-
selveiligheidssysteem van de Keur-
slagers. Het behalen van de Oorkon-
de Hygiëne door Keurslagerij Bader 
is het bewijs dat men bij de Keursla-

ger altijd iets meer kan verwachten. 
De oorkonde is daarom ook vol trots 
in de winkel opgehangen.
Naast de hierboven genoemde as-
pecten van de hygiëne testte en be-
oordeelde het Kwaliteit Bewakings-
bureau Levensmiddelen (KBBL) te 
Wijhe de volgende producten op 
bacteriologische gesteldheid:

Rundvlees  beoordeeld met cijfer 10
Varkensvlees beoordeeld met cijfer 10
Kipfilet  beoordeeld met cijfer 10
Wildschotel  beoordeeld met cijfer 10

Naast deze hygiënekeuring vindt 
er jaarlijks ook een formulekeuring 
plaats bij alle 555 Keurslagers. De 
uitslag van beide keuringen bepaalt 
of Keurslagerij Bader zich weer een 
jaar lang “Keurslager” mag noe-
men.

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn is er weer, en wel 
op zaterdag 7 maart. Komt dus allen 
en er is ruimte genoeg om postze-
gels te ruilen in het Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof. Zoals vanzelfsprekend 
is het op deze beurs altijd gezellig 
om er te praten over de filatelisti-
sche hobby bij een kopje koffie. Par-
keren is geen probleem, er is ruim-
te genoeg. Er zijn altijd leden van de 
Filatelisten vereniging aanwezig, bij 
wie U informatie kunt inwinnen over 

het verzamelen van postzegels.
Ruilen, kopen, verkopen in een ont-
spannen sfeer, dat vindt je op deze 
ruilbeurs. Ook zijn er de vertrouwde 
handelaren aanwezig. Ook de jeugd 
is tussen 11.00 uur en 13.00 uur wel-
kom met om te ruilen en voor even-
tuele vragen over het verzamelen 
van postzegels. De ruilbeurs is open 
van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn.
Wilt U meer weten, bel dan 0297-
525556.

Plork en de Aannemers 
gaan Immitsj verbouwen

Baart Koster schrijft boek 
‘Kleur bekennen’



Mijdrecht - De afgelopen week 
was het een klein feestje bij de poe-
lier aan de Passage in Mijdrecht.

In de afgelopen 10 jaar dat de win-
kel daar is gevestigd, is er ruim 
50.000 kilo van de gegrilde piri-pi-
ri kip verkocht. De lekkere piri-pi-
ri kip, gemaakt van kipkarbonades 
met een klein beentje er nog in voor 
de smaak, is een begrip geworden 
in De Ronde Venen.

“Indertijd zijn we begonnen om de 
verkoop wekelijks bij te houden op 
een bord in de winkel en dat maakt 
het extra leuk, want er wordt vaak 
naar gekeken. De piri-piri komt oor-
spronkelijk uit Portugal en bij ons 
aangepast aan de Nederlandse 
smaak en wordt dagelijks vers ge-
grild.” Aldus poelier-traiteur Van Eg-
mond
Om het succes te vieren is de piri-
piri kip deze en volgende week ex-
tra scherp geprijst (zie advertentie 
elders in dit blad). 
Voor warm afhalen graag even een 
uurtje van tevoren bestellen.

pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 4 maart 2009

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

Hierbij stuur ik wat foto’s, gemaakt na dit weekend.
s’ Nachts worden wij wakker van jongelui die hier lo-
pen te schreeuwen. Dit keer was het schoolplein van de 
Fontein aan de beurt. Het bankje op het paadje langs 
het water achter, tussen de wijk Proosdij en Twistvliet, 

wordt al heel lang gebruikt om afval neer te gooien. 
Hangplek. De wijk wordt er niet mooier op! Misschien 
kan er wat aandacht aan worden besteed?

W. Schouten Mijdrecht 

Wat een rotzooi!

 In het kader van het Estafetteproject wil de gemeente 
de CSW-terreinen in Wilnis bestemmen voor woning-
bouw. De omwonenden zijn ongelukkig met dit plan, al 
beseffen zij dat aan bebouwing van de CSW-sportvel-
den waarschijnlijk niet te ontkomen valt. Hiertegen ver-
zetten zij zich niet. Ernstiger is dat de gemeente ook het 
openbare speelveld/recreatieterrein, dat grenst aan de 
CSW-terreinen, wil opoffferen ten behoeve van de rea-
lisering van het Estafetteproject. Al eerder (2003) heeft 
het buurtcomité zich sterk gemaakt voor behoud van 
groen in de wijk.
Het veld wordt intensief benut als trapveld, speelterrein 
voor de jeugd, uitlaat- en speelterrein voor honden, en 
is een integrerend onderdeel van het bestaande wan-
delgebied ter plaatse. Aan dit alles dreigt een einde te 
komen door de plannen van de gemeente.
Enkele jaren geleden dreigde het veldje ook al ten of-
fer te vallen aan andere belangen dan die van de om-
wonenden. Dankzij de inspanningen van het buurtco-
mité is dit voorkomen. De gemeente - bij monde van 
voormalige wethouder Brouwer - zegde toen toe dat 
de groene bestemming van het veldje gehandhaafd 
zou blijven. Tot grote ontsteltenis van de bewoners van 
Veenzijde II geeft de gemeente er nu blijk van dat zij 

zich van deze overeenkomst niets wenst aan te trek-
ken. Dit grenst aan onbehoorlijk bestuur. 
Het speelterrein kan niet gemist worden in het kader 
van het rendement van het totale plan, aldus de ge-
meente. Zo worden de belangen van de omwonen-
den opgeofferd aan de financiële belangen  van de ge-
meente.
Het buurtcomité is voornemens zich tot het uiterste in 
te spannen voor het behoud van het speelveld. Cor-
respondentie aan het college van B&W werd niet of 
nauwelijks beantwoord. Een verzoek om overleg met 
de verantwoordelijke wethouder Rosendaal werd bot-
weg afgewezen.
Het buurtcomité ziet zich nu genoodzaakt maatregelen 
te nemen. Deze week wordt conservatoir beslag gelegd 
op het betrokken terrein, om te voorkomen dat het re-
creatieterrein in het bouwplan wordt ingebracht. Ook 
de projectontwikkelaars krijgen een aanzegging dat zij 
tegenover de bewoners onrechtmatig handelen als zij 
met de gemeente in zee gaan.
 

Buurtcomité Trilgras/Zorggras e.o.
Gerard de Kuijer, 

Bart van Gulick

Bewoners Wilnis leggen 
beslag op recreatieterrein

Restaurant De Vergulde 
Zon heet nu ‘Cantina del 
Corazon’
Nes a/d Amstel - Op 10 januari van 
dit jaar heeft restaurant ‘De vergul-
de Zon’ aan de Amsteldijk-Zuid 162 
een naamsverandering ondergaan. 
Het heet nu ‘Cantina del Corazon’ 
en biedt een geheel Spaans/Mexi-
caans menuconcept op een hoog 
kwaliteitsniveau. Bovendien een die 
uniek genoemd kan worden in de 
regio. Nergens anders in dit genre 
vindt men een zo uitgebreid aanbod 
aan tapas, voor- en hoofdgerech-
ten met nagerechten om optimaal 
van te genieten, speciale Spaans 
culinaire (zaken)lunches alsook 
(tapas)borrelgarnituur met bijzon-
dere menusamenstellingen voor be-
drijfs- en productpresentaties, fees-
ten en partijen en dergelijke meer. 
‘Cantina del Corazon’, letterlijk ver-
taald ‘Restaurant van het hart’ om-
dat er met hart voor het welzijn en 
genoegen van de gast wordt ge-
kookt . Verder is het aan het water 
in hartje Nes a/d Amstel gevestigd. 
In de woordspeling is bovendien ‘de 
zon’ terug te vinden van de oude 
benaming. Hoewel het restaurant 
(nog) geen Spaans c.q. Mexicaans 
aandoend interieur vertoont, vinden 
liefhebbers van gekruid eten zoals 
dat veelvuldig wordt opgediend in 
Spaanstalige landen, hier een wal-
halla aan mogelijkheden op de me-
nukaart die een zeer uitgebreide 
keuze biedt. Overigens gaat het hier 
niet om zout of scherp eten maar 
gekruide versies zoals men die ter 
plaatse in dat soort landen serveert. 
‘Cantina del Corazon’ beschikt over 
koks en personeel die deze keu-
ken tot hun specialisme hebben ge-
maakt. Een zeer afwisselend palet 
aan gerechten, schotels en met na-
me tapas zal elke liefhebber doen 
watertanden. Wat meer is, de koks 
vinden het een uitdaging om op ver-
zoek van de gast buiten de menu-
kaart om iets bijzonders te koken. 
Daar komt bij dat met verschillen-
de voedingseisen (diëten) rekening 
kan worden gehouden. Naast de 
reguliere menukaart die op zich al 
heel veel bijzonders biedt, is er ook 
een aparte lunchkaart die dezelfde 
relatie biedt met het Spaanse con-
cept. Toch kan men hier ook een uit-
smijter en een tosti eten, zij het dan 
dat die ‘op z’n Spaans’ worden be-
reid en geserveerd zodat de toege-
voegde waarde het gerecht op een 
hoger niveau brengt.
Behalve de particuliere markt richt 
het restaurant zich ook op de zake-
lijke markt in de regio. ‘Cantina del 
Corazon’ biedt plaats aan maximaal 

90 gasten. Voor groepen kan meer 
ruimte worden gecreëerd, waardoor 
120 gasten aan tafel kunnen. Gezien 
de grote belangstelling die momen-
teel aan de dag wordt gelegd voor 
het Spaans/Mexicaanse concept is 
reserveren aan te bevelen. ‘Canti-
na del Corazon’ is zeven dagen per 
week voor iedere liefhebber ge-
opend om eens lekker en speciaal 
te gaan eten. De lunch wordt tot 1 
april uitsluitend in het weekend ge-
serveerd; vanaf die datum ook op 
werkdagen. De keuken is dan van 
12.00 uur tot 22.00 uur beschikbaar.

Succesvol Cantinaconcept
“Even voor de goede orde, wij zijn 
geen tapasbar, maar serveren wel 
deze hapjes aan tafel als daarvoor 
wordt gekozen”, aldus Casper Ra-
maker. Samen met Sabrina Massel-
man en de eigenaresse van de Ver-
gulde Zon, Fatimah Kap, geeft hij in 
een VOF-constructie de voortzetting 
van het restaurant onder de naam 
de ‘Cantina del Corazon’ gestalte. In 
één adem kunnen daarbij worden 
genoemd chef-kok Rob van der Wal 
en Björn Doense als sous-chef. Ge-
zamenlijk brengen zij het Spaans/
Mexicaanse concept op tafel. “Hoe 
wij tot deze samenwerking zijn ge-
komen? Sabrina en ik hebben 10 
jaar lang met veel succes de ‘Coun-
try Cantina’ in Ouderkerk a/d Am-
stel geëxploiteerd. Het concept was 
daar Texaans/Mexicaans. Toen had-
den wij al kennis aan Fatimah om-
dat wij nogal eens activiteiten uit-
wisselden als dat zo uitkwam. Om-
dat de gemeente Amstelveen ande-
re plannen met de locatie had zijn 
wij vertrokken naar Oud-Loosdrecht 
waar we de zaken hebben voortge-
zet onder de naam ‘Cantina del La-
go’. Je ziet, elke keer komt het be-
grip Cantina terug in ons concept. 
Tot vorig jaar maart hebben wij daar 
gewerkt. Intussen is de reputatie 
van Loosdrecht als een aantrekke-
lijke toeristische trekpleister om al-
lerlei redenen in rap tempo in verval 
geraakt. In het winterseizoen draai-
den wij hoofdzakelijk op het zaken-
leven. Vorig jaar heb ik Fatimah ge-
polst over een mogelijke samenwer-
king en voorzetting van de ‘Can-
tina’ bij haar in ‘De Vergulde Zon’. 
Ook al omdat wij toch weer graag in 
onze eigen regio wilden gaan wer-
ken. Omdat zij het succes van het 
concept kent, stemde zij daarin toe 
en na enkele updates van de inrich-
ting zijn we begin dit jaar met elkaar 
van start gegaan. Tot ons genoegen 

konden we daarbij rekenen op ons 
vaste klantenbestand van vroeger. 
Een flink aantal klanten hebben we 
weer kunnen begroeten, zelfs die 
uit Loosdrecht en natuurlijk ook van 
de Vergulde Zon die heel erg ver-
rast waren, maar extra hebben ge-
noten van de gerechten op de me-
nukaart. Dat is al een goed teken!” 
Aldus Casper in een toelichting op 
de veranderingen die binnen de ac-
tiviteiten van ‘De Vergulde Zon’ van 
Fatimah als van hem zelf en Sabri-
na hebben plaatsgevonden. Overi-
gens is het zo dat gasten die wen-
sen dat het culinair wat hen betreft 
wat ‘minder Spaans’ mag, hieraan 
tegemoet kan komen. Waar te ver-
melden is wellicht dat de ‘Cantina’ 
ook een aantrekkelijke cocktailkaart 
heeft. De cocktails worden professi-
oneel samengesteld en geserveerd 
door Casper die behalve restaurant-
beheerder ook een uitstekende bar-
keeper blijkt te zijn...
Naast een particulier gastenbe-
stand gaat Casper zich samen met 
zijn team de komende tijd ook toe-
leggen op de benadering van de za-
kelijke markt in de regio. Daarnaast 
ziet hij mogelijkheden voor de ple-
ziervaart omdat de ‘Cantina’ ook be-
schikt over een ruim terras aan de 
Amstel. “Voor de pleziervaarders 
kunnen we op verzoek schalen met 
tapas maken of schotels met andere 
gerechten. Die kunnen ze bij ons op 
afspraak afhalen door even aan te 
meren. Wij zorgen dan dat het klaar 
staat, waarna ze weer verder kun-
nen varen.”

Uitdaging!
Om eens kennis te maken met ‘Can-
tina del Corazon’ en wat die aan spe-
cifieke gerechten te bieden heeft, is 
er een aantrekkelijke actie bedacht. 
Gedurende de maand maart krijgt 
men bij een bezoek van maximaal 
vier personen van maandag tot en 
met woensdag 25 procent korting 
bij de eindafrekening. Dit op ba-
sis van het meenemen van dit uit-
geknipte artikel of de advertentie in 
deze krant. “Ik zie het als een uit-
daging als u bij ons een keer komt 
eten en wilt laten verrassen. Wij he-
ten u van harte welkom!” wil Casper 
gezegd hebben. 
Parkeren voor de deur of om de 
hoek bij de kerk. Meer weten? Be-
zoek dan de website die volgens 
plan vanaf 7 maart gelanceerd gaat 
worden: www.cantinadelcorazon.nl. 
Meer info: zie advertentie elders in 
deze krant.

Piri-piri succes bij Poelier-
traiteur van Egmond

Kunst in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Wanneer je ie-
mand anders in de ogen kijkt zie je 
wat die ander beweegt. De blik in 
iemands ogen kan je blij maken, 
verliefd, verdrietig of bang. Ogen la-
ten het innerlijk zien, tonen emoties. 
Wat zie jij in de ogen van de ander? 
Welke emoties roept dat bij jezelf 
op? En wat doe jij met die emoties 
van de ander?
Vanaf zondag 1 maart tot en met 
zondag 19 april is er weer een 
kunstproject in de Veenhartkerk. 
Deze keer met schilderijen van Ma-
rijke Snoek. 
Marijke Snoek (1954) wilde als kind 
niet anders dan tekenen, tekenen 
en nog eens tekenen. Pas later in 
haar leven is ze er toe gekomen om 
de kunstacademie te gaan volgen. 
Haar opleiding tot autonoom beel-
dend kunstenaar heeft ze in het jaar 
2006 afgerond.

De kern van de expositie is een aan-
tal schilderijen uit het project Bin-
nensteBuiten. Dit project van Marij-
ke Snoek bestaat uit twaalf doeken 
die in samenhang bekeken moeten 
worden. De doeken laten de ogen 
zien van personen uit de christelijke 
traditie van de passie- en paastijd.
Ieder doek toont een unieke, eigen 
emotie van deze personen. “Ik wil 
de expressie die uit de ogen van de 
passie- en paaspersonen spreekt zo 
op het doek presenteren, dat bij de 
kijker allerlei emoties in gang wor-
den gezet”, vertelt Marijke Snoek. 
“Het oog opent ons menselijk inner-
lijk. Door de expressie van ons ge-
zicht worden emoties van binnen 
naar buiten gebracht. Door de an-
der zó intens in de ogen te kijken, 
kunnen er bij de kijker allerlei emo-
ties worden opgeroepen. De kijker 
kan worden geraakt door de ander. 

Hij kan ook worden geconfronteerd 
met zijn eigen innerlijk en emoties, 
met zijn eigen kwetsbaarheid, lijden 
of blijdschap.”
De schilderijen zijn tot en met 19 
april iedere zondagmorgen rondom 
de diensten van de Veenhartkerk te 
bekijken.

De diensten beginnen om 10.30 uur. 
Er zijn in deze periode vijf speciale 
expozondagen. Op deze zondagen 
staat een van de schilderijen cen-
traal in de dienst. De expo en de ex-
pozondagen zijn een aanrader voor 
iedereen die de confrontatie aan-
durft en ervoor open staat om zich 
te laten raken door de ander. 

Afgelopen zondag 1 maart is de ex-
positie geopend, daarbij was Ma-
rijke Snoek ook aanwezig. Zij heeft 
verteld over haar werk en voor be-
langstellenden een rondleiding ver-
zorgd langs de verschillende ten-
toongestelde schilderijen.



De Ronde Venen - Op 27 maart 
vindt de finale plaats van de 25e 
Talentenjacht van het VeenLanden 
College. Het boeiende programma 
bestaat uit 22 acts en een aantal 
toegiften. Er wordt gezongen door 
solisten en duo´s, er zijn bandjes en 

dansgroepen, instrumentale num-
mers en cabaret. En alles is natuur-
lijk live !
Omdat de school 30 jaar bestaat 
wordt er dit jaar extra uitgepakt. 
De show gaat plaatsvinden op het 
enorme podium van theater Vreden-
burg en kan worden bijgewoond 
door iedereen die benieuwd is naar 
de prestaties van dit aanstormend 
talent uit onze eigen regio.
Kaartjes kunnen worden besteld 
door een mailtje te sturen naar 
talentenjacht@hetvlc.nl .

U krijgt dan een bericht met reke-
ningnummer om de kosten (10 eu-
ro plus portokosten) over te maken. 
Hierbij is inbegrepen de bewaak-
te garderobe en een drankje in de 
pauze.
Theater Vredenburg  Leidsche Rijn 
is gemakkelijk met de auto bereik-
baar: neem op de A2 de afslag 7 La-
ge Weide /de Wetering en volg van-
af dat punt de borden Muziekthe-
ater Vredenburg. Parkeren bij Vre-
denburg Leidsche Rijn is gratis. 

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer     
en omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en gevonden honden:  
06-53315557

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440 

Vermist:
- Irislaan 51 in De Kwakel - bruincyperse kater met witte snuit, witte  
 bef en wittepootjes.
- Herenweg in Vinkeveen - een cyperse, slanke kater. Hij heet Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencomplex) grens Uithoorn/Amstelveen 
-    poes, wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,
 grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 31/2 jaar en heet
 Mimi.  
- Burg. Van Trichtlaan in Wilnis - kater van 2 jaar, grijs met witte 
 buik en snuit. Hij heet Chucky.
- Hofland Mijdrecht - Jack Russel, kruising, wit/lichtbruin hond,
 heeft chip en draagt lichtblauw bandje met steentjes, vermist
 sinds 20 januari.

Gevonden: 
- Ruige Kade in Vrouwenakker - jong zwart/bruin katje.
- Vinkenkade in Vinkeveen - zwarte Duitse Dog, kapotte riem.
 Loslopend bij Topsurf.
- Noorddammerweg in Uithoorn - rood/witte kater, witte voetjes.

Goed tehuis gezocht voor:
-  Rode kat van 10 jaar oud zoekt goed tehuis in verband met ziekte  
 baasje.
- Grijze cyperse kittens

pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 4 maart 2009

Aanstaande zondag 8 maart in R.-K. kerk Johannes de Doper

Reüniemis koor Progression 
Mijdrecht/Wilnis - Zoals u de laat-
ste tijd heeft kunnen lezen, viert het 
koor Progression dit jaar haar 40-ja-
rig jubileum!
Voor dit jubileum hebben ze oud-le-
den opgeroepen mee te zingen in 
de eucharistieviering in de R.K. kerk 
Johannes de Doper van Mijdrecht/
Wilnis op zondag 8 maart. 
Heel veel leden hebben zich aange-
meld en het belooft een groot feest 
te worden. Het thema voor deze mis 

is: Heden, verleden en toekomst. 
Voor deze mis heeft het koor pastor 
van Schaik uitgenodigd, hij zal sa-
men met pastoor Griffioen de mis 
voorgaan. Leden en oud-leden van 
het koor willen u hierbij van harte 
uitnodigen deze reüniemis komen-
de zondag 8 maart om 10.00 uur 
met hun te vieren. Zij hopen op een 
grote opkomst. Na afloop is er een 
reünie in het “oude Parochiehuis” 
met alle oud-leden van Progression 

(vroeger Jongerenkoor Mijdrecht/
Wilnis). Zij kunnen daar nog gezel-
lig bijkletsen en leuke herinnerin-
gen ophalen.

Bent u oud-lid van Progression en u 
wilt ook naar de reünie komen, wilt 
u zich dan van tevoren opgeven op 
mailadres: 
progression40jaar@gmail.com.
De organisatie weet dan hoeveel 
oud-leden zij kan verwelkomen.

Betaalbaar eten bij 
Brasserie De Waard
Wilnis - Dit jaar neemt Eric Jansen 
van Brasserie De Waard in Wilnis 
niet deel aan de Restaurantweek. 
De Ronde Venen telt zoveel moge-
lijkheden om daar een keuze in te 
maken, zodat Eric heeft besloten dit 
keer zijn eigen koers te blijven vol-
gen. En dat biedt minstens net zo-
veel perspectieven tegen een aan-
trekkelijke prijs. Sterker nog, bij De 
Waard kunnen liefhebbers van een 
goede pan mosselen of spareribs 
daarvan zoveel eten als ze dat willen 
voor 12,50 euro. Kennelijk zijn er in 
De Ronde Venen hiervoor veel lief-
hebbers te vinden getuige de talrij-
ke reserveringen. “Want reserveren 
moet men wel doen,” zegt Eric, “ik 
koop een beperkte hoeveelheid ver-
se mosselen in en op=op. Je kunt 
mosselen nu eenmaal niet bewaren. 
Bij de spareribs ligt dat wat anders, 
maar toch. En wie niet van mosse-
len of spareribs houdt, kan altijd iets 
anders van de kaart kiezen. Ook dat 
is betaalbaar. Zelfs hebben we som-
mige prijzen wat naar beneden bij-
gesteld. Tenslotte leiden we allemaal 
onder de kredietcrisis, de een wat 
meer dan de ander. Wij willen hier-
mee een gebaar maken naar onze 
klanten dat we ook met hun porte-
monnee een beetje rekening hou-
den. Naast deze bijna traditionele 

aanbieding hebben we een uitge-
breide menukaart met voor elk wat 
wils in voorgerechten, hoofdgerech-
ten en nagerechten. Er is ook ruime 
keuze uit een lekker flesje wijn. Wie 
daarover eerst zijn licht wil opsteken 
zou onze website eens moeten be-
kijken: www.brasseriedewaard.nl.”

Huiselijk
Brasserie De Waard heeft een ken-
merkende en ongedwongen sfeer. 
Men eet hier in een huiselijke om-
geving. Klantvriendelijkheid staat 
hoog in het vaandel. En als er eens 
een keer onverhoopt iets misgaat, 
wordt dat in goed overleg rechtge-
zet. Horecaondernemer Eric Jansen 
is al zestien jaar met zijn brasserie 
actief in de Wilnisse Dorpsstraat.

En met succes. Steeds heeft hij kans 
gezien met een goede kaart en lek-
ker eten klanten aan zich te binden. 
Een jong team van enthousiaste 
medewerkers staat hem daarbij ter-
zijde, zes daarvan zijn in vaste dienst 
en tien worden op parttime basis in-
gehuurd. Met hen doet hij vaak aan 
teambuilding, bijvoorbeeld door met 
hen te gaan volleyballen. Dat ge-
beurt dan tijdens de Wilnisse Feest-
week in augustus, maar nu ook re-
cent in Aalsmeer waar twee teams 

van De Waard zijn gevraagd mee te 
doen in een toernooi dat door De 
Groenteman wordt georganiseerd. 
De Groenteman levert alle groente 
en fruit aan de horeca in de regio.
Waar afgelopen zomer het idee post 
had gevat dat Eric Jansen zijn Bras-
serie zou verkopen om zich daar-
na in Brazilië te gaan vestigen, is 
dit niet meer aan de orde. Eric heeft 
weliswaar een Braziliaanse vrien-
din, maar die verblijft momenteel in 
Nederland. Ook de verkoop van de 
Brasserie aan derden gaat – althans 
voorlopig - niet door. Daarentegen is 
Eric voornemens zijn Brasserie eens 
extra goed in de markt te zetten, he-
lemaal in deze voor een aantal men-
sen cruciale tijden. “Ik blijf lekker 
aan het werk in Wilnis, ik, hou van 
mijn klanten en wil ze graag blijven 
verwennen. Regelmatig hebben we 
een volle bak en dat tekent toch wel 
de sfeer waarvan men houdt en de 
tevredenheid die men overwegend 
aan de dag legt. Vanzelfsprekend 
haken we eveneens in op allerlei 
festiviteiten en feestdagen die er dit 
jaar weer aankomen. Kortom, u bent 
bij ons van harte welkom. Dan zor-
gen wij voor een gezellige sfeer, een 
heerlijk bord eten en een goed glas 
tegen betaalbare prijzen. Wij zijn en 
blijven er immers voor u!”

24 uur Duo-schommelen 
op het AJOC Festival
De Ronde Venen - Op 29 mei 
start het jaarlijkse AJOC Festival in 
Mijdrecht weer. Dit jaar wordt er 
ook weer 24 uur geschommeld. Het 
schommelen is door AJOC echter in 
een nieuw jasje gestoken: het is nu 
24 uur Duo-schommelen.
Je hoeft dus niet meer alleen die 
24 uur vol te maken, vanaf nu kun 
je samen met een vriend of vrien-
din schommelen. Door elkaar om de 
4 uur af te wisselen, maak je de 24 
uur vol. Het blijft de bedoeling om 
zo veel mogelijk slagen te halen. De 

teams met de meeste slagen win-
nen natuurlijk een mooie geldprijs. 
Voor de winnaars is er 350,- euro, 
voor de tweede plaats is 150,- eu-
ro gereserveerd en het team dat als 
derde eindigt, krijgt 75,- euro.
Het schommelkampioenschap start 
op zondag 31 mei om 16.00 uur en 
op maandag 1 juni om 16.00 uur is 
bekend welk team eeuwige roem 
heeft verdiend door als eerste team 
de meeste slagen te maken.
Hebben jullie samen zin in een leu-
ke uitdaging? Of denk je die 24 uur 

alleen te kunnen schommelen? Geef 
je dan snel op! Dit kan vanaf woens-
dag 4 februari op 
schommelen@ajoc.nl. Ook voor vra-
gen en meer informatie kun je te-
recht bij de schommelcommissie 
via bovenstaand e-mailadres. Om 
de schommelaars een extra steun-
tje in de rug te geven komt de band 
One Two Trio bij het opstappen een 
leuk optreden verzorgen. Dit is een 
extra goede reden om de dappere 
schommelaars aan te komen moe-
digen!

Is uw huisdier 
zoek?

       Progression bestaat
veertig jaar!
De Ronde Venen - In het kader van 
het veertigjarig bestaan van Pro-
gression, zijn we op bezoek geweest 
bij Riet, de vrouw van Ton Post. Ton 
was de tweede dirigent van het 
koor. Ik wil bij dezen Riet Post en 
haar dochter Esther ontzettend be-
danken, omdat zij mee wilden wer-
ken aan dit interview.

Riet Post is nu 65 jaar, en ze is 38 
jaar getrouwd geweest met Ton. Ton 
is helaas in 2005 overleden. Toch 
heeft hij een onuitwisbare indruk 
gemaakt en zal zijn naam voor al-
tijd verbonden blijven met het Jon-
gerenkoor. 

Toen het jongerenkoor begon, be-
stond het combo uit de heer Snel; 
orgel, Piet Zaal; gitaar, Johan Okker-
se; klarinet en Ben Scholte; drums. 
Op dat moment bestond er, los van 
het jongerenkoor een bandje: be-
staande uit Ton Post, Piet Zaal en 
Johan Okkerse. Toen Johan Okker-
se na een jaar stopte bij het jon-
gerenkoor, had men in Ton Post al 
gauw een vervanger gevonden. Om-
dat Ton zowel klarinet als saxofoon 
speelde, bood dit meteen nieuwe 
mogelijkheden voor het koor. 
Toen de heer Vermolen, na 4 jaar 
dirigent te zijn geweest, besloot te 
stoppen, moest er een vervanger 
komen. De heer Vermolen zag in Ton 
een uitstekende vervanger: hij kon 
immers noten lezen – hij had bij het 
harmonieorkest van Vinkeveen ge-
zeten – en kon bovendien ook nog 
eens de leden in toom houden. Ton 
zelf heeft een tijdje getwijfeld of hij 
dit wel zou moeten doen, maar is 
uiteindelijk toch overstag gegaan. 

Ton Post
Ton Post is op zijn 30e – 1972 – be-
gonnen met dirigeren van het koor, 
daarvoor had hij al drie jaar in het 
combo gespeeld. Hij is een kleine 20 
jaar dirigent geweest, tot 1988, om-
dat hij het te druk kreeg met andere 
bezigheden. Toen heeft hij het stok-
je doorgegeven aan Wim Holla, die 
al vervangend dirigent van het jon-
gerenkoor was. Onder Ton’s leiding, 
is het koor gegroeid tot ongeveer 70 
leden! De repetitieruimte was veran-
derd, hadden ze onder de heer Ver-
molen nog in de Proostdijschool ge-

repeteerd, onder Ton Post kwamen 
ze terecht in het Parochiehuis. Zelf 
woonden Ton en zijn gezin boven 
het parochiehuis. Dit zorgde voor 
leuke momenten: zo kwamen zijn 
kinderen bijvoorbeeld, altijd tussen-
door ‘even papa welterusten zeg-
gen’ in hun pyjamaatjes.  
Later hebben ze vrij lang de repeti-
ties gehouden in Krejasie, een oud 
houten gebouwtje aan de Padmos-
weg, waar nu aanleunwoningen 
staan.
Ton had altijd veel zin om naar de 
repetities en missen te gaan met het 
jongerenkoor. Ze gingen dan ‘effe 
lekker zingen’, zoals hij dan altijd zo 
mooi zei. Maar, met een groep van 
70 mensen is het wel eens moeilijk 
om iedereen stil te krijgen, onder-
vond ook Ton. Een enkele keer heeft 
hij zelfs iemand moeten wegsturen, 
maar de week erop was diegene er 
weer gewoon, vaak met de woorden: 
“ik zal het nooit meer doen, Ton!”. 
Een van de leukere liedjes uit die 
tijd was toch wel “Onze Vader”, zoals 
ook de heer Vermolen al had aan-
gegeven. Ook werden er veel lied-
jes van “brasil op weg” – Ben Strik 
– gezongen en was ook “Aquarius” 
een favoriet.

Misverstanden
Toch begreep niet altijd iedereen 
wat Ton bedoelde... In die tijd was 
het gebruikelijk dat je de maat sloeg 
voor de mensen in de kerk bij be-
kende liedjes. Hierdoor was je dus 
een slag gedraaid en stond je te-
genover de mensen. Echter, iemand 
achterin de kerk begreep niet wat 
Ton hiermee bedoelde, en zwaaide 
vrolijk naar hem terug!
En zoals bij elk goedlopend koor, 
waren er ook wel eens misverstan-
den... Zo ging het jongerenkoor een 
keertje uit zingen in Kudelstaart. De 
kinderen van Ton waren ook mee-
gekomen, en die zaten op de heen-
weg bij een aantal leden van het 
koor in de auto. Na de mis gingen 
zij spelen in de tuin van de pasto-
rie. Ton ging er vanuit, dat zijn kin-
deren weer met dezelfde mensen 
mee terug zouden rijden. Maar de-
ze leden gingen er vanuit, omdat ze 
de kinderen ook nergens meer za-
gen, dat ze met hun ouders waren 
teruggereden! Het resultaat? Ieder-

Links op de foto Ton Post

een was terug in Mijdrecht, maar de 
kinderen waren nog in Kudelstaart! 
Maar na een telefoontje werden zij 
gelukkig snel weer opgehaald en 
kon men hier achteraf alleen maar 
om lachen. 
Volgens Riet Post waren er meerde-
re hoogtepunten: zo gingen ze elk 

jaar met moederdag zingen in Ur-
sula, zongen ze op trouwerijen, wa-
ren de repetities een dolle boel, was 
de kerk altijd vol en gingen ze na 
de nachtmis altijd met z’n alleen een 
sneetje kerstbrood eten! 
Kortom, het was een onvergetelijke 
periode!

Kaartverkoop is gestart
Finale 25e Talentenjacht 
van VeenLanden College

Motorrijder gewond
Wilnis – Een motorrijder raakte op 
zondag 22 februari gewond bij een 
ongeval.
Rond 15.05 uur reed een 56-jarige 
motorrijder uit Sassenheim over de 
Amstelkade, komende uit de richting 
van De Hoef en gaande in de rich-
ting van Nessersluis. Voor hem reed 
een bevriende motorrijder, 51 jaar 
oud en afkomstig uit Sassenheim. 
De voorste motorrijder remde iets 
in de bocht. Vermoedelijk schrok de 
56-jarige motorrijder daarvan, waar-

na hij de macht over het stuur ver-
loor. Hij kwam ten val en gleed de 
berm in. Daarbij brak hij zijn sleutel-
been. Het slachtoffer werd per am-
bulance naar het Hofpoortzieken-
huis in Woerden gebracht.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Tien tips tegen betutteling
Vervolg van de voorpagina

In het boekje, dat tot stand is geko-
men door gratis medewerking van 
de leden van Onderling Sterk Jan de 
Jong, Ron Liplaa, Ingrid Groers, Bert 
van der Heijden, Karin van de Rotte, 
Hendie van Kleef, Douwe Dirks, Sil-
via Pepping, Hannie Hoogkamer en 
coach Hanneke Bruinsma. Van Nhar 
Entertainment zorgde Michel Rahn 
voor het typetje op de foto’s dat het 
bewuste vingertje opsteekt, de be-
tuttelaar.
Twee leden van fotokring Uithoorn, 
Victor Bicknese en Edward van Ha-
zeldonk, maakten de prachtige fo-
to’s in het boekje. De sponsors van 
het boekje zijn Burgemeester Koot-
fonds, bibliotheek Uithoorn, kapper 
van Houten, modehuis Blok, ver-
voersmaatschappij Connexxion en 
Total Copy Service Aalsmeer.

Voorbeelden
De tien tips in het boekje zijn: Werk 
uit je handen nemen. Hoe kleed je 
je. Negeren, vervoer, vriendschap-
pen, tv kijken, privacy bij de dok-
ter, op tijd naar bed, bij de kapper 
en wat eet jij?

Bij hoe kleed je je staat: Over smaak 
valt natuurlijk niet te twisten. Vraag 
bijvoorbeeld: hoe vind je dat dit mij 
staat? Maak dan je eigen keus en 
kijk of je budget het ook toelaat

Bij Vriendschappen staat: Vriend-
schap tussen twee mensen is fijn. 
Maar een vaste relatie is moeilij-
ker want die bepaalt je leven, je 
toekomst en ook die van je part-
ner. Praat erover met elkaar en met 
de mensen die jou goed kennen, 
om zeker te weten of iemand bij je 
past.

Kienen bij 
Stichting Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 
7 maart organiseert Stichting Servi-
am weer een gezellige kienavond in 
het gebouw van KNA nabij het Win-
kelcentrum De Legmeer in Uithoorn. 
De zaal is open om 19.00 uur en het 
kienen begint om ca. 20.15 uur. Op 
deze avond kunt u weer vele mooie 
en aantrekkelijke prijzen winnen. De 
opbrengst is bestemd voor het ont-
wikkelingswerk van de bekende Uit-
hoornse missionarissen.

Dialezing Israël in De Schutse
Uithoorn – Dialezing over Israël, 
bakermat voor drie godsdiensten. 
Onder deze titel organiseert NVVH-
Vrouwennetwerk op dinsdagmorgen 
10 maart een contactbijeenkomst.

De heer H.M. Hazeveld vertelt aan 
de hand van dia’s over Israël, één 
van de kleinste landen ter wereld, 
klein in oppervlakte maar groot in 
betekenis voor drie godsdiensten, te 
weten het Jodendom, het Christen-
dom en de Islam. Voor de Joden is 
Israël het land van het oude testa-

ment. Voor Christenen is Israël het 
land, waar de Jood (!) Jezus zijn pre-
diking begon en voor de Islam is Je-
ruzalem vooral van belang, omdat 
volgens hun leer, de profeet Mo-
hammed op de berg Moria ten he-
mel is gevaren.

De bijeenkomst vindt plaats in De 
Schutse aan de Merodelaan en be-
gint om 10.00 uur. Voor leden is de 
toegang gratis; ook niet-leden zijn 
van harte welkom, zij betalen 1,50 
euro.

Dinsdagavond 10 maart 
bewonersoverleg De Legmeer
Laat u horen, bespreek 
uw wensen en ideeën

Uithoorn - Volgende week,  dins-
dag 10 maart, vindt het eerstvol-
gende bewonersoverleg De Leg-
meer plaats. Aanvang 19.30 uur, 
in het Buurtsteunpunt op het 
Legmeerplein. Álle bewoners van 
De Legmeer, inclusief Legmeer 
West en het Burgemeester Koot-
park, zijn hiervoor van harte uit-
genodigd. In het eerste deel van 
dit overleg worden de notulen van 
het vorige buurtbeheer- en bewo-
nersoverleg besproken en wordt 
u bijgepraat over de voortgang 
van het Winkelcentrum Legmeer-
plein. Verder krijgt u informatie 
over de voortgang van de werk-
zaamheden die tijdens de buurt-
schouw van vorig jaar naar vo-
ren zijn gekomen. Ook verneemt 
u welke werkzaamheden aan de 
buitenruimtes er in De Legmeer 
op het programma staan en/of 
op dit moment aan de gang zijn. 

Weet u overigens dat het groot-
ste gedeelte van de festivitei-
ten die dit jaar in De Legmeer op 
het programma staan (zoals Ko-
ninginnedag, Sinterklaas, barbe-
cues en overige buurtfeesten) uit 
de koker van het buurtbeheer of 
van overige enthousiaste bewo-
ners komt?
Ook hierover volgt nadere infor-
matie. Na de pauze bent ú ech-
ter zelf aan de beurt. Dan mag ú 
vertellen waar u het wél of niet 
mee eens bent. Wat uw ideeën, 
wensen of plannen voor De Leg-
meer zijn en wat de andere aan-
wezigen hierin mogelijk kunnen 
betekenen. Immers: de leefbaar-
heid van een buurt begint bij de 
betrokkenheid van de bewoners. 
Dus: komt u ook op dinsdag-
avond 10 maart? Uw aanwezig-
heid, deelname en inbreng wor-
den zeer op prijs gesteld. 

Chef-kok Lucas Rive 
verrast de winnares 
receptenwedstrijd
Regio - Chef-kok Lucas Rive ver-
raste gisteravond tijdens het Smul-
webdiner in sterrenrestaurant De 
Bokkedoorns te Overveen de win-
nares van de Smulweb goes… Azië 
wedstrijd. Hobbykok Wina Nieu-
wenhuizen-van Dijk won de rond-
reis door Azië voor twee personen. 
Zij ontving uit handen van chef-kok 
Lucas Rive, Henk Jansen (directeur 
van Smulweb) en Bram Nederlof 
(Amoy), een cheque t.w.v. 3.500 eu-
ro. Met dit bedrag zal zij, samen met 
haar man, een rondreis door Azië 
naar wens samenstellen. 

Niets vermoedende winnares 
ontvangt hoofdprijs
“Het is niet de eerste keer dat ik 
meedoe met een receptenwedstrijd. 
Ooit won ik een eiersnijder, daar 
was ik al blij mee”, aldus de volle-
dig verraste Wina Nieuwenhuizen 
uit Uithoorn. Tijdens de Azië-we-
ken op Smulweb, gesponsord door 

Amoy, leverde zij het winnende re-
cept, Thaise roerbakeend in. 

Smulwebdiner bij De 
Bokkedoorns
Zowel dinsdag- als donderdag-
avond opende het twee Michelin-
sterren bezittende restaurant De 
Bokkedoorns de deuren exclusief 
voor Smulweb, de grootste culinai-
re website van de Benelux. 

Ruim 150 Smulwebleden werden 
met aperitief en amuses ontvangen 
in de keuken van de bekende chef-
kok Lucas Rive. Na een rondleiding 
door de chef-kok zelf, genoot men 
van een door hem samengesteld 
vijfgangenmenu. Onder hen culi-
nair journalist en tv persoonlijkheid 
(Topchef) Ton de Zeeuw.

Het winnende recept: Thaise roer-
bakeend  www.smulweb.nl/1357653/
koken/recept/Thaise-roerbakeend.

U bent allen van harte welkom
Speel mee, doe mee,
denk mee
Uithoorn - Een speelplek in uw 
buurt, waar zou u deze graag zien 
en hoe moet deze ingericht wor-
den? En hoe gaan we de bestaan-
de speelplek inrichten? Met deze 
vragen gaat de gemeente Uithoorn 
op zaterdag 7 maart en 14 maart de 
buurt in. 

Kinderfeest
U bent van harte welkom om samen 
met uw kinderen, al uw wensen ken-
baar te maken. Een cartoonist zal ter 
plekke alle ideeën omzetten in een 
fantastische tekening. Ook is er een 
ballonnentovenaar die met de kin-
deren de mooiste speeltoestellen 
van ballonnen gaat maken. Na het 
gesprek met u en uw kinderen zal 
Gemeente Uithoorn op 17, 18, 23 en 
24 maart in de bezochte wijken bij-
eenkomsten organiseren om met u 
wat dieper in te gaan op de locatie-
keuze en de inrichting van de nieu-
we speelplek. Ook de inrichting van 
de bestaande speelplek wordt dan 
besproken. Voor deze bijeenkom-
sten ontvangt u over ongeveer 2 we-
ken een schriftelijke uitnodiging. 

Speelbeleidsplan 
In juni 2008 heeft de gemeente-
raad het ‘Speelbeleidsplan 2008–
2012’ aangenomen. In dit plan is el-
ke buurt opgedeeld in speelzones. 
De raad wil voor kinderen tot en met 
8 jaar per speelzone twee speelplek-
ken realiseren, tenzij dit door ruim-
tegebrek onmogelijk is. In dit laatste 
geval krijgt de bestaande plek meer 
speelmogelijkheden. Natuurlijk moe-
ten deze speelplaatsen aantrekkelijk 
ingericht en veilig zijn! Het plan zal 
de komende drie jaar worden gerea-

liseerd. Voor meer informatie: 
www.uithoorn.nl/speelbeleidsplan

Onderstaande planning geeft aan op 
welke locaties u en uw kinderen op 
zaterdag 7 maart en 14 maart van 
harte welkom zijn.

7 maart
Locatie	 Tijd
Anjerlaan 11.00 – 11.45
Irislaan 12.00 – 12.45
Distellaan 13.00 – 13.45
Roodhalsgans 14.00 – 14.45
Flevomeer 15.00 – 15.45
Fokkemast 16.00 – 16.45

14 maart
Locatie	 Tijd
Pr. Irenelaan 11.00 – 11.45
Johan van Oldenbarneveldtlaan
 12.00 – 12.45
Sportlaan 13.00 – 13.45
Wederik 14.00 – 14.45
Brunel 15.00 – 15.45
Elsschotlaan 16.00 – 16.45

Nationale Vrouwendag
Uithoorn - Komende zondag 8 
maart is het weer Internationale 
Vrouwendag. Traditiegetrouw reikt 
de Werkgroep Amnesty Uithoorn op 
deze dag rozen uit. Omdat 8 maart 
dit jaar op een zondag valt zullen 
de rozen uitgedeeld worden aan 
de kerkgangsters. De rozen zullen 
dit jaar vergezeld gaan van actie-
kaarten voor Iran en groetenkaar-
ten voor Congo. In Iran worden tien-
tallen activisten voor vrouwenrech-
ten bedreigd, geïntimideerd en vast-
gehouden. In Congo woedt al jaren-
lang een conflict waarbij verkrach-
ting van vrouwen en meisjes wordt 
ingezet als oorlogswapen.
Het schrijven van de maandelijk-
se brieven gaat gewoon door. De-
ze maand naar de autoriteiten van 
Turkmenistan, Libië en Ecuador. Het 
betreft de volgende gevallen: Een 

voormalig minister van Turkmeni-
stan is veroordeeld tot 25 jaar ge-
vangenisstraf omdat hij vermoede-
lijk betrokken is bij een gewapende 
overval op de president.
Een ingenieur uit Libië zit sinds 
maart 2004 gevangen omdat hij kri-
tiek heeft geleverd op de Libische 
leider Mu’ammar al Gadaffi.
Een mensenrechtenactiviste uit 
Ecuador wordt met de dood be-
dreigd omdat zij actie voert tegen 
vervuiling van een rivier als gevolg 
van mijnbouwactiviteiten.

Wilt u ook schrijven? U kunt de brie-
ven thuis bezorgd krijgen om te ver-
sturen. Een telefoontje is voldoende: 
0297-565172. De brieven zijn ook te 
downloaden via 
Amnesty International Uithoorn.nl 
onder het kopje “Schrijf”

Start Buurtouderproject 
Europarei

Uithoorn - Zaterdag 14 maart 
wordt het startsein gegeven voor 
het buurtouderproject in de Euro-
parei. Een aantal buurtbewoners 
uit de Europarei heeft het initiatief 
genomen om een buurtouderpro-
ject op te zetten. Het buurtbeheer 
Europarei juicht dit initiatief van 
harte toe en helpt hen daarbij.
De aanleiding voor het initiatief 
van de buurtouders is een toena-
me van het aantal overlastklachten 
in de Europarei. Volgens bewoners 
vernielt de jeugd gebouwen, au-
to’s en voorzieningen in de wijk. 
Ook maken jongeren zich schuldig 
aan het beledigen van buurtbewo-
ners en het urineren en blowen in 
de buitenruimte. Ook Woongroep 
Holland herkent het stijgende aan-
tal klachten. Een aantal bewoners 
uit de Europarei heeft genoeg van 
deze overlast en wil zelf een bij-
drage leveren aan het verbeteren 
van de leefbaarheid in de buurt. 
Zij doen dit samen doen met de 
verantwoordelijke instanties zoals 
Woongroep Holland, de politie en 
de gemeente en dat gebeurt met 
het buurtouderproject.
De gemeente is verantwoorde-
lijk voor wat er in de buitenruim-
te gebeurt en daarom heeft zij een 
werkgroep de opdracht geven het 
buurtouderproject uit te werken. Er 
zijn afspraken gemaakt over de ta-
ken van de buurtouders en ande-
re betrokken instanties. De buurt-
ouders gaan een training volgen 
voordat ze de straat op gaan. 
De buurtouders lopen dagelijks 
rondes door de wijk. Doordeweeks 
lopen zij van 19.00 tot 23.00 uur en 
in het weekend tot 24.00 uur. De 
buurtouders zijn duidelijk herken-
baar aan hun kleding: elke buurt-
ouder heeft een bodywarmer met 
opdruk ‘buurtvader’ en ‘buurtmoe-
der. De buurtouders beschikken 
over een mobiele telefoon, zodat 
ze tijdens hun rondes overleg kun-

nen hebben met politie, gemeen-
te en Woongroep Holland. Ook 
kunnen de buurtouders misstan-
den doorgeven aan deze instan-
ties. De activiteiten van de buurt-
ouders spelen zich af in de buiten-
ruimten. Om met elkaar de gang 
van zaken te kunnen bespreken 
heeft het buurtbeheer een ruimte 
gehuurd in de Romeflat. 

Programma	Startfeest
Buurtouders	Europarei	d.d.
14	maart	2009
14.45 uur – Ontvangst in
‘t Buurtnest
15.15 uur - Welkomstwoord
- 1. Buurtbeheerprogramma
Europarei
- 2. Start Buurtouderproject
Europarei

ad. 1: Toelichting op Buurtbeheer-
programma Europarei
- Overhandiging exemplaar van 
programma door de heer ElKalfi 
aan wethouder Verheijen.

ad. 2: Start Buurtouders
- Uiteenzetting over project
- Ervaringen in Amsterdam,
doorde heer M. Ziani.
- Toespraak wethouder Verheijen
- Uitdelen hesjes aan Buurtouders 
door: Brenda Eikelenboom, woon-
consulente WGH; Radjen Jiawan, 
buurtregisseur politie en aantal 
jongeren uit Europarei.
15.45 uur - Pauze
16.10 uur - Sportdemonstratie jon-
geren uit Europarei onder leiding 
van de heer Peter van der Burgh, 
sportdocent Thamen Scholenge-
meenschap (buiten op het plein 
van ‘t Buurtnest bij de achteren-
tree)
16.30 uur - Bezichtiging kantoor 
Buurtouders, Romeflat.
16.45 uur - Napraten onder het ge-
not van een hapje en een drankje.
18.00 uur - Einde.

Nostalgische Avond
De Kwakel groot succes
De	Kwakel - Vrijdagavond 27 febru-
ari stroomden grote aantallen be-
langstellenden het dorpshuis binnen 
om zich een plaatsje te bemachtigen 
in de zaal waar Stichting De Kwakel 
Toen & Nu een Nostalgische Avond 
zou verzorgen. De toeloop was ech-
ter zó groot dat vóór 20.00 uur de 
deur al dicht moest, terwijl er nog en-
kele tientallen mensen buiten ston-
den. De presentatie werd ingeleid 
door Ben Plasmeijer, voorzitter. Aller-
eerst een woord van dank aan dona-
teurs en sponsors van de stichting, 
waarna de heer André Winter naar 
voren gevraagd werd om even in de 
schijnwerpers geplaatst te worden. 
De heer Winter, zoon van de beken-
de Kwakelse schilder Hein Winter en 
zelf ook getalenteerd schilder, heeft 
zijn hele leven allerlei krantenknip-
sels en foto’s over De Kwakel ver-
zameld en ingeplakt. De heer Win-
ter, inmiddels 83 jaar, heeft deze im-
posante verzameling overgedragen 
aan Stichting De Kwakel Toen & Nu, 
waarvoor de stichting hem zeer er-
kentelijk is.
De presentatie op groot scherm werd 
van commentaar voorzien door Dirk 
Plasmeijer, vice-voorzitter en alles-
en-iedereen-kenner van De Kwakel. 
De voorstelling begon met een nog 
nooit eerder vertoonde film over de 

sloop van de oude kerk in 1968, nog 
vóór de invoering van Arbo wetge-
ving, zo werd duidelijk. 

Onderwerpen
Na de pauze was er aandacht voor 
de vele onderwerpen, oude en nieu-
we, die op de website van de stich-
ting te bekijken zijn, zoals Klassen-
werk, Kwakelse Tweelingen, Kwakel-
se Ridders, Kwakelse kunstenaars, 
Kwakelse clubs en verenigingen, 
Kwakelse families, en illustere Kwa-
kelaars. Natuurlijk maakten de ve-
le foto’s veel reacties los bij de aan-
wezigen. En het waren echt niet al-
leen de oudjes die zich kostelijk ver-
maakten! 
Het bestuur van Stichting De Kwakel 
Toen & Nu wil graag op deze plek al 
haar donateurs en sponsors bedan-
ken voor hun financiële steun, want 
alléén met hun steun kan de stich-
ting haar website www.de-kwa-
kel.com beheren en dit soort avon-
den organiseren. Met speciale dank 
aan het Dorpshuis De Quakel dat de 
zaal belangeloos beschikbaar stel-
de en de Activiteitencommissie van 
het dorpshuis dat de koffie aanbood. 
Overigens overweegt de stichting 
om in het najaar wederom een nos-
talgische avond te organiseren, met 
vóórinschrijving!



Michiel de Ruyter laat thuis-
ploeg zweten tijdens NK 4x4
Uithoorn - Het eerste team van Mi-
chiel de Ruyter speelde het afgelo-
pen weekend tijdens het NK 4x4 in 
Groningen de spannendste wed-
strijd van het toernooi. De kanopo-
loërs speelden in de halve finale te-
gen het thuisteam GKV. De gasten 
begonnen goed en kwamen zelfs 
voor met 2-0. Na de rust waren de 
Groningers echter sterker. Halver-
wege de tweede helft stond het 7-
5 voor de thuisploeg. Het slot van 
de wedstrijd was er een om van te 
smullen. Michiel de Ruyter maakte 
gelijk (7-7) waarna GKV direct weer 
scoorde. Gelukkig voor de Uithoor-
naars viel in de laatste minuut de 
8-8. Na flink wat billenknijpen en 
ijzersterk verdedigingswerk, volgde 
het eindsignaal. In de noodzakelijke 
verlenging veroverde MdR de bal al 
binnen een halve minuut, waardoor 
in de counter een grote kans ont-
stond. Helaas werd die kans niet be-
nut. Halverwege de verlenging ver-
diende MdR wellicht nog een pe-
nalty, maar de ploeg kreeg slechts 
een vrije bal. Drie seconden voor tijd 
maakte een tegenstander gebruik 
van knullig balverlies bij MdR en 
scoorde de winnende treffer (met 
zijn peddel nota bene). 
Op deze zinderende halve finale na 
was het toernooi niet echt bijzonder 
voor het door Verlaan gesponsor-
de MdR. In de poule werd het team 
tweede, achter het ongenaakbare 
DKV. Op zich geen slechte presta-
tie, ware het niet dat er in de pou-
lefase slechts met één punt verschil 
werd gewonnen van promovendus 
ZP uit Wormer. Op zondagochtend 
werd deze mindere prestatie nog 
wel rechtgezet met een ruimere 7-3 
overwinning in een oefenwedstrijd, 

maar de nare nasmaak blijft. Ná de 
verloren halve finale was de spirit 
ver te zoeken in het team. De ver-
liezersfinale tegen Odysseus uit Alk-
maar werd dan ook vrij kansloos ver-
loren. Het tweede team kwam pri-
ma voor de dag in Groningen. We-
gens blessures was het van tevoren 
nog even puzzelen om een strijd-
waardig team op het water te krij-
gen. De personele problemen wer-
den opgelost door Maarten Bebel-
man, een talent uit het derde team, 
op te stellen. Het meespelen van de 
jeugdige Uithoornaar verzwakte de 
ploeg helemaal niet. Sterker nog, hij 
werd bijna topscorer van het team. 
Alleen eeuwige goaltjesdief Paul 
Voorbij liet het net vaker bollen. Al 
vóór de laatste poulewedstrijd was 
gespeeld, was duidelijk dat MdR B 
zich had geplaatst voor de halve fi-
nale. Toch liet MdR de teugels niet 
vieren tijdens deze wedstrijd. Omdat 
het team zijn sportieve plicht deed, 

eindigde St. Omer 2 op de twee-
de plaats in de poule. Uitgerekend 
dat team was de tegenstander in 
de eindstrijd. En was de eerste con-
frontatie nog een makkie voor MdR, 
in de finale bleken de Fransen een 
aardig balletje te kunnen gooien. In 
een gelijkopgaande wedstrijd keek 
MdR zelfs nog een paar keer tegen 
een achterstand aan! Na een ´eind-
sprint´ won het Uithoornse team 
toch de titel! 

De Kwakel - Op zaterdag 28 febru-
ari was het voor de recreatie gym-
nastiek meisjes van KDO een span-
nende dag. Wel 26 meisjes hadden 
zich per tweetal opgegeven voor 
een duowedstrijd die georganiseerd 
werd door en bij gymnastiekvereni-
ging ODI in het Spant in Leimuiden. 
Er was een A niveau voor de jong-
ste kinderen en een B niveau voor 
de meisjes vanaf 9 jaar. De toestel-
len waarop geturnd werd, waren de 
balk, lange mat, ringen en de mini-
trampoline. Het spannende, maar 
ook leuke aspect was dat de kinde-
ren de oefeningen niet alleen goed 
moesten uitvoeren, maar ook nog 
eens precies tegelijk. Zij moesten 
dus goed op elkaar letten.
Als eerste onderdeel stond de balk 
op het programma. Chanel en Wil-
lemijn moesten het spits afbijten. 
Dat deden ze zonder wiebelen en 
haalden hier hun eer-
ste zeven binnen. Lau-
ra en Rosa haalden op 
balk het één na hoog-
ste cijfer van allemaal, 
een 7,6. Bij Sanne en 
Lynn moest er af en toe 
een klein hulp hand-
je bij komen, want een 
balk is niet zo breed. En 
draaien en springen er-
op bleek best eng bij 
een eerste wedstrijd. 
Bij de lange mat bleek 
dat er goed geoefend 
was op het gelijk om-
springen gevolgd door 
de koprollen met strek-
sprong. De KDO meis-
jes scoorden hier alle-
maal in de zeven. Een 
7,7 voor Misty en Isa-
bella, een 7,5 voor Cha-
nel en Willemijn én Re-
nee en Kim en 7,4 voor 
Amber en Ilse én No-
va en Jette. Ook het groeten naar 
de jury wat voor het eerst gedaan 
moest worden ging prima tegelijk. 
Alsof ze het al jaren deden, zo een 
spannende turnwedstrijd. Bij de rin-
gen lieten Beau en Jitske prachti-

ge gelijke zwaaien zien. Zij werden 
beloond met een 7,5. Dat was maar 
net lager dan de 8 voor Misty en Isa-
bella die ook nog eens mooie hal-
ve draaien maakten, en hetzelfde 
als Laura en Rosa die precies gelijk 
afsprongen. Renee en Kim spron-
gen de spreidsprong en de spreid-
hoeksprong zo mooi gelijk en hoog 
dat zij daar het hoogste cijfer haal-
den, een 7,8. Bij de prijsuitreiking 
waren de KDO duo’s zeer nieuws-
gierig naar de einduitslag. Sanne 
en Lynn werden 19e, Amber en Il-
se 17e, Nova en Jette 14e, en Renee 
en Kim 11e. Bij de eerste tien van 
de 22 koppels eindigden Jitske en 
Beau als 9e, Chanel en Willemijn als 
8e en Laura en Rosa als 6e. Een duo 
van ODI, Ilse en Kim én een van Ze-
vensprong, Melitia en Marleen ble-
ken op de derde plaats geëindigd 
te zijn met een totaal van 29,5. Een 

duo van Kwiek, Esmee en Jacky ein-
digde op de tweede plaats met to-
taal 30,5 punten. Maar de beste 
twee meisjes waren van KDO. Met 
een totaal van 30,8 werden Misty 
Kas en Isabella van der Knaap over-

tuigend eerste. Heel knap in dit ni-
veau voor een 7- en een net 8-jari-
ge. In het B niveau was het de beurt 
aan de oudere meisjes. Zij turnden 
een of twee niveaus hoger dan de A 
meisjes. Op balk lieten Anke en Eva 
zien hoe het moet. Rustig, mooi ge-
strekt en ook loskomen van de balk 
als je een sprongetje maakt. Een 7,8 
als beloning. Helaas verloor Iris net 
even haar evenwicht waardoor ze af 
moest stappen en een halve punt 
aftrek kreeg samen met Quirine. Bij 
sprong maakten ze dat weer goed 
met een mooie tegelijk gesprongen 
halve draai met gestrekte benen. 
Met een 8 beloond. Net iets minder 
dan de twee gelijke sprongen van 
Denise en Lilian, die daarvoor hun 
hoogste cijfer kregen, een 8,2. Mie-
ke en Quinty waren pas als laatste 
een koppel geworden en hadden 
niet zo vaak samen geoefend. Mieke 

had ook nog eens 
behoorlijk last van 
de zenuwen. Toch 
haalden ze nog 
een 7 gemiddeld 
voor hun onderde-
len. Isa en Maryse 
verrasten de toe-
schouwers. Zij zijn 
nog net geen 9 jaar 
maar deden toch in 
het moeilijkere B 
niveau mee. Daar 
haalden zij het een 
na hoogste cijfer 
van alle deelne-
mers op de lange 
mat, een 7,5 én op 
de balk, een 8. Er 
was een mooie ge-
deelde 6de plaats 
voor Anke en Eva 
en Isa en Maryse 
met 30,3 punten. 
Denise en Lilian 
werden 9e, Quirine 

en Iris 10e en Mieke en Quinty 12e. 
Op paasmaandag 13 april mogen de 
meisjes tijdens de diplomagym in de 
KDO hal laten zien of ze hun oefe-
ningen net zo goed kunnen als ze 
die alleen moeten uitvoeren.

pagina 16 Nieuwe Meerbode - 4 maart 2009

Goede jaarvergadering 
van afdeling Uithoorn van 
Nederlandse Rode Kruis
Uithoorn - Op dinsdagavond 24 fe-
bruari hield de afdeling Uithoorn 
van het Nederlandse Rode Kruis 
haar jaarlijkse ledenvergadering 
in Kerkgebouw de Schutse. Deze 
avond stond in het teken van de te-
rugblik op 2008, bestuurswisselin-
gen en een presentatie van het am-
bitieuze landelijke Rode Kruisplan 
Samen 1.

Terugblik
Na de opening van de vergadering 
door voorzitter Hans Willem Schul-
kes werden allereerst de notulen 
van de jaarvergadering 2008 be-
sproken en goedgekeurd. Vervol-
gens werd er aandacht besteed aan 
de jaarverslagen van  secretaris en 
penningmeester. Secretaris Gon-
nie van Haarlem had een zeer dui-
delijk overzichtelijk verslag gemaakt 
,waarin aan alle activiteiten van het 
afgelopen jaar aandacht werd ge-
geven.

Zo werd er melding gemaakt van 
de goedlopende telefooncirkel, de 
belangrijke taak van de Kerst- en 
Nieuwjaarsbijeenkomsten, het po-
pulaire rolstoelproject, de vakantie-
projecten en de jeugdafdeling. Door 
een goede organisatie lopen deze 
projecten als een trein. Corrie Sas-
sen (en haar vrijwilligers) en de co-
ordinator vakantiereizen Anke Nij-
land zijn de drijvende krachten ach-
ter deze zeer gewaardeerde activi-
teiten. Uiteraard werd er ook stilge-
staan bij het 60-jarig bestaan van de 
afdeling. Dat werd op 23 november 
gevierd met een gezellige bijeen-
komst voor alle vrijwilligers in Rij-
senhout. De voor het eerst gehou-

den Rolstoelvierdaagse onder lei-
ding van Jurriën Westera was een 
groot succes. Vier dagen in juni re-
den tientallen vrijwilligers met plaat-
selijke rolstoelzitters door Uithoorn. 
De laatste dag eindigde bij Verzor-
gingscentrum Het Hoge Heem, waar 
men zeer feestelijk werd binnenge-
haald. Geprobeerd wordt deze ge-
beurtenis tot een jaarlijkse traditie 
te maken. Verheugend is ook dat in 
Uithoorn onder leiding van Johan 
Heimeriks en in samenwerking met 
de afdeling  Aalsmeer een jeugd-
afdeling van het Rode Kruis van de 
grond gekomen is. Het financië-
le jaarverslag was zo als altijd over-
zichtelijk en duidelijk. Terecht kreeg 
scheidend penningmeester Richard 
van den Bergh lof voor zijn positie-
ve beleid. Onder andere hierdoor is 
de financiële positie van de afdeling 
zeer gezond. De jaarlijkse collecte in 
juni 2008 in Uithoorn en De Kwakel 
leverde bijna 9000 op. Een prachtig 
resultaat!

Bestuurswisselingen
Hierna werd er afscheid genomen 
van de twee terugtredende be-
stuursleden Henk Elserman en Ri-
chard van den Bergh. Eerstgenoem-
de was bestuurslid PR en heeft be-
sloten door o.a. veel nevenactivitei-
ten zijn werkzaamheden voor het 
Rode Kruis te beëindigen. Richard 
van den Bergh stelde zijn functie 
als penningmeester ter beschikking 
door drukke werkzaamheden en 
uit onvrede met het financiële be-
leid van het Landelijk Bureau. Beide 
functionarissen kregen een cadeau-
bon en dankwoorden van voorzitter 
Schulkes, terwijl hun echtgenotes 

met een fraai boeket bloemen wer-
den verrast. Gelukkig is er een nieu-
we penningmeester gevonden in de 
persoon van Frans Veen, terwijl de 
PR wordt waargenomen door di-
verse bestuursleden. Helaas kon de 
nieuwe penningmeester deze avond 
niet aanwezig zijn.

Samen 1
Districtscoördinator Hylke Boorsma 
gaf na de pauze een interessante 
inleiding met videopresentatie over 
het ambitieuze project Samen 1. Dit 
project zal met ingang van 1 janua-
ri 2010 in feite zorgen voor een reor-
ganisatie van het gehele Rode Kruis. 
Daardoor moet er in de komende ja-
ren een transparante verenigings-
structuur ontstaan. Enkele kernpun-
ten van Samen 1 zijn: een aange-
scherpte regelgeving op financieel 
gebied, een verbetering van de be-
sluitvorming in alle 390 Rode Kruis 
afdelingen, een poging om meer 
hulp op maat te bieden en het voor-
komen van witte plekken in de hulp. 
Rode Kruis medewerkers en vrijwil-
ligers in de afdelingen zullen voor-
lopig relatief weinig van de grote 
veranderingen merken. Duidelijk is 
echter wel dat het Rode Kruis met 
zijn tijd meegaat en efficiënter en 
zakelijker wil gaan werken.

In zijn slotwoord merkte Voorzitter 
Schulkes nog eens op dat wat er 
ook gebeurt, de leuze  –Het Rode 
Kruis helpt iedereen, onvoorwaar-
delijk en zonder onderscheid- al-
tijd en overal gerealiseerd zal wor-
den. De afdeling Uithoorn kan terug 
zien op een prettige en interessante 
jaarvergadering.

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 re-
dactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Schaap 
met 4

lammeren
Mijdrecht - “De lente is begon-
nen. Precies op 1 maart, ‘s nachts 
om 2 uur, zijn bij één van onze 
30 schapen maar liefst 4 lam-
metjes geboren. 

Dit is bij ons nog niet voorge-
komen. Moeder is trots op haar 
kroost !”, zo schreef ons de fami-
lie Oudshoorn aan de Wester-
landweg 6a in Mijdrecht.

Zo verhuis 
je ruim 200 

koeien…
Mijdrecht - Om 10.00 uur precies is de 
tocht begonnen. Ruim 200 koeien van 
maatschap Mur zijn vanaf de boerde-
rij aan de Oosterlandweg lopend ge-
bracht naar hun nieuwe onderkomen 
aan de Westerlandweg. De afgelopen 
maanden is aan de Westerlandweg 
hard gebouwd aan een nieuwe loop-
stal en melkstal voor de ruim 200 
koeien. De boerderij wordt van origine 
gerund door Gert en Marry Mur aan de 
Oosterlandweg. Samen met hun zonen 
André en Gerco Mur en schoondochter 
Petera willen ze graag het bedrijf voort-
zetten. Vandaag was het dan zo ver. 
Met hulp van veel vrienden en boeren 
uit de buurt is vanaf de Oosterlandweg 
via de Schattekerkerweg de verhuizing 
naar de Westerlandweg uitgevoerd. “In 
een uur tijd waren de koeien op hun 
bestemming”, zo schreef ons de familie 
Mur en stuurde bijgaande foto’s.

Fazant op de
voedertafel

Deze week ontvingen wij van Roswitha van Vliet van de 
Oosterlandweg in Mijdrecht deze twee foto’s met de tekst: 
“De afgelopen dagen hebben wij niet alleen mussen, me-
zen, vinken en duiven etc. op onze voedertafel, maar ook 
de fazanten weten het te vinden. 

Sinds afgelopen weekeind is er al een aantal keren een 
fazant op de tafel gevlogen om ook lekker mee te eten.  
Een uurtje later kwam er nog een fazant bij, dat werd 
ruzie.“

Bingo
Uithoorn - Bij O.A.S.E. wordt mor-
genmiddag, donderdag 5 maart, 
weer bingo gespeeld. Er zijn 6 ron-
den te spelen, met bij elke ronde 
mooie prijzen, zoals o.a. levensmid-
delenmanden. De aanvang is om 
14.00 uur, maar de zaal is open om 
13.30 uur. U vindt O.A.S.E. aan de Ar-
thur van Schendellaan 100a.

KDO meisjes Misty en
Isabella 1e bij duowedstrijd
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ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING
Start project “zelfvertrouwen en veerkracht”
U wilt meer de deur uit? U wilt iets betekenen voor uw 
omgeving of een ander; u wilt zich nuttig voelen? U wilt 
iets ondernemen, maar dan graag in uw eigen buurt? 
Maar u vindt het om de één of andere reden moeilijk 
stappen te zetten om weer onder de mensen te komen? 
De Baat start in samenwerking met het ROC Midden Ne-
derland met een project om mensen in hun eigen woon-
omgeving kansen te bieden in vrijwilligerswerk. Veer-
kracht helpt mensen stap voor stap bij het krijgen van 
meer zelfvertrouwen, het leren zien van hun eigen mo-
gelijkheden en het kijken naar specifieke mogelijkheden 
in De Ronde Venen. Veerkracht- bijeenkomsten worden 
gehouden in het gebouw van De Baat aan de Kerkvaart 
in Mijdrecht. Veerkracht wil mensen helpen weer hun 
weg te vinden in de maatschappij. Door de kwaliteiten 
die iedereen heeft, naar boven te halen. Hierdoor krijgt 
men (meer) zelfvertrouwen om dingen te leren en op te 
pakken. Er wordt in een periode van 1 schooljaar toege-
werkt naar leuk en passend vrijwilligerswerk in De Ronde 
Venen. In wekelijkse bijeenkomsten wordt gewerkt aan 
taalvaardigheid, computervaardigheid en de module 
‘sta sterk’. In een kleine groep worden mensen getraind 
te leren zien ‘wat zij kunnen, ‘wat zij willen’ en ‘wat hun 
mogelijkheden zijn’. Hierdoor voelen zij zich eerder nut-
tig en komen weer onder de mensen! Door een opbouw 
in het programma en het aantal lesmomenten per week 
wennen de deelnemers weer langzaamaan aan een 
werkritme. Er wordt o.a. voor het verkrijgen van ‘stages’ 
nauw samengewerkt met diverse maatschappelijke or-
ganisaties in De Ronde Venen. Iedereen is welkom voor 
een informatief gesprek. Een taal- of leerachterstand of 
psychische problematiek hoeft voor deelname aan Veer-
kracht geen beperking te betekenen. Voor meer informa-
tie over Veerkracht kunt u contact opnemen met Dyanne 
van Tessel, van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van De 
Baat. Dit kan op dinsdag, woensdag en donderdag op 
telefoonnummer 0297 230 280. U kunt ook mailen naar 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

DIGITALE BELASTINGAANGIfTE
Seniorweb verzorgt workshop voor ouderen
De belastingdienst ziet graag dat de belastingaangif-
ten digitaal worden ingestuurd. Seniorweb De Ronde 

Venen geeft workshops voor ouderen die van plan zijn 
om de aangifte digitaal in te dienen maar er weinig of 
nog geen ervaring mee hebben. Aandacht wordt be-
steed aan het downloaden en het installeren van het 
aangifteprogramma op de computer, het invullen van de 
diverse hoofdstukken, het nachecken van de ingevulde 
hoofdstukken, etc. Het hele aangifteprogramma wordt 
doorgewerkt en eindigt daar waar het afgesloten wordt 
en klaar is voor verzending. Om de aangifte digitaal te 
kunnen naar de belastingdienst te kunnen sturen is een 
“digitale handtekening”, een zogenaamde digid, nodig. 
De digitale handtekening moet worden aangevraagd via 
www.digid.nl. Ook hier wordt in de workshop aandacht 
aan besteed. De workshops vinden plaats op dinsdag 3 
maart van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag 6 maart van 10 
00 – 12 00 uur in het Prinsenhuis, Wilhelminalaan 31 te 
Mijdrecht. De kosten bedragen euro 5,-. Hiervoor krijgt 
men een lesboekje en een geprinte versie (hand-out) van 
de presentatie mee naar huis. Opgeven voor deelname 
kan op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10 00 en 
12 00 uur via tel.nr. (0297) 27 27 20 of via email swdrv@
planet.nl. Er geldt: vol is vol. Voor de duidelijkheid: de 
workshop geeft uitleg over hoe het programma om het 
aangifteformulier digitaal in te kunnen vullen werkt. Het 
daadwerkelijk invullen van eigen aangifte dient thuis te 
gebeuren. Wil men hier hulp bij dan kan men een beroep 
doen op de Belastingservice van De Baat.

BELASTINGSERVICE VOOR 65-PLUSSERS
65-plussers die hulp willen bij het invullen van de belas-
tingaangifte kunnen terecht bij de Belastingservice van 
De Baat. De Baat heeft een groep vrijwilligers die daar 
bij kunnen helpen. Bent u 65 jaar of ouder, heeft u geen 
inkomen uit arbeid en heeft u geen vermogen in box 3 
dan kunt u een beroep op hen doen. De kosten zijn 10 
euro per persoon en 15 euro voor een echtpaar. Heeft u 
in 2008 veel medische kosten gehad, dan is het zeker de 
moeite waard om aangifte te doen. Dit is het laatste jaar 
dat u medische kosten kunt aftrekken van de belasting, 
denk aan een bril, gebit, hoorapparaat, de kosten van de 
thuiszorg, vervoer naar het ziekenhuis enz. Voor hulp bij 
aangifte kunt u contact opnemen met De Baat: 0297-
230280. De Belastingservice van De Baat kan nog vrijwil-
ligers gebruiken. Belangstelling? Neem contact op met 
Susan Pelsmaeker, De Baat: 0297-230280

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers 
zoeken elkaar vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor 
maatschappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheids-
bevordering en biedt zij ondersteuning en informatie aan 
vrijwilligers en organisaties.
De vacatures kunt u vinden op: www.steunpuntvrijwilligers-
werk.info. Vrijwilligersorganisaties kunnen hier tevens 
hun vacatures voor vrijwilligerswerk aanbieden.

TIENER- EN JONGERENwERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Belangstelling voor  Kickboksen?
Het jongerenwerk van De Baat organiseert samen 
met Beuving Sport Mijdrecht kickbokslessen. De 
lessen zijn voor jongeren tussen 14 en 20 jaar. De 
eerste les vindt plaats op woensdag 1 april om 20:00 
en duurt anderhalf uur. Kosten: 3 euro per les. Wil 
je meedoen, geef je dan op bij Wouter van Roijen, 
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl. Op de avond zelf 
komen kan ook maar dan kun je alleen meedoen als 
er nog plek is. 
Voetbaltoernooi?
Het jongerenwerk is op zoek naar jongeren die 
willen helpen bij het opzetten van een voetbal-
toernooi voor de jeugd in De Ronde Venen. Be-
langstelling? Geef je op bij Wouter van Roijen,  
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl

PROGRAMMA TIENER- EN 
JONGERENwERK ALLROUND
Youngones (10 t/m 14 jaar)
Dance Party: Vrijdag 13-03-09 van 19.30-23.00 uur
Met leuke dj’s, lekker dansen in een echte discotheek! 
Entree 3 euro met en 5 euro zonder discopasje! Elke 
Woensdag ervoor voorverkoop en pasjes maken in 
Allround!
Chill-Out-Café: 
Vrijdag 27-02-09 van 19.30-22.30 uur
Vrijdag 27-03-09 van 19.30-22.30 uur
Gezellig chillen, beetje poolen, met de Wii spelen 
enz. Gratis entree!
Girlzthing: 
Donderdag 26-02-09 van 16.30-20.00 uur
Donderdag 12-03-2009 van 16.30-20.00 uur
Speciaal voor meiden. Samen film kijken, koken, eten, 
natuurlijk over jongens roddelen enz. De Girlzthing is 
gratis en er wordt elke week lekker samen gegeten!!
Super Sunday Movie: 
Elke zondag van 14.00-17.00 uur
Lekker op zondagmiddag de nieuwste films kijken 
op groot scherm! Helemaal gratis!!

NIEUwE CURSUSSEN
“Express Yourself!!!”
Voor jongeren van 14 t/m 18 jaar
Je leert, door middel van verschillende (drama) 
oefeningen, in 10 lessen wat steviger in je schoe-
nen te staan, bijvoorbeeld voor een groep. Cursus 
start in na de voorjaarsvakantie en is op maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur, op Kerkvaart 2 
in Mijdrecht. De cursus kost 100 euro. Opgeven 
kan bij Wendy. Tel: 0297-230280 of 272829 mail:  
w.dewaal@stichtingdebaat.nl.

ALzhEIMER CAfé DE RONDE VENEN
woensdagavond 11 maart wordt er weer een Alz-
heimer Café in De Ronde Venen georganiseerd in 
verzorgingshuis zuiderhof, futenlaan 50, 3645 GE 
Vinkeveen.
Een Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende 
bijeenkomst voor mensen met (beginnende) dementie, 
hun partners, familie en vrienden. Onder het genot van 
een kopje koffie praten de gasten met elkaar over din-
gen die zij meemaken en wisselen zij ervaringen en in-
formatie uit over dementie. De sfeer is gemoedelijk, elke 
keer staat er een ander onderwerp centraal. Er zijn nu al 
150 Alzheimer Cafés in Nederland. Kom eens langs. Het is 
ook voor hulpverleners en alle andere belangstellenden. 
het thema op 11 maart van het Alzheimer Café is:
“wat maakt de faria-Clowns uniek?”
De spreker deze avond is de heer Harm Bakker. Hij is 
werkzaam bij de Faria-Clowns. Hij gaat informatie geven 
en een film vertonen over het werk van de Faria-Clowns. 
Zij hebben zich gespecialiseerd in het contact maken 
met dementerende ouderen die door hun ziektebeeld 

STIChTING DE BAAT ORGANISEERT: 
MANTELzORGSALON
het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen organiseert 
elke laatste vrijdagmiddag van de maand een Mantel-
zorgsalon. De middag wordt gehouden in het Service-
punt, Gezondheidscentrum, hoofdweg 1 te Mijdrecht. 
De eerstvolgende mantelzorgsalon is op 27 maart van 
14.00 tot 16.00 uur.
Alle mantelzorgers in De Ronde Venen zijn welkom. Het is 
de bedoeling dat mantelzorgers elkaar ontmoeten om, ge-
heel vrijblijvend, met andere mantelzorgers ervaringen uit 
te wisselen. De coördinator en vrijwilligers zijn aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden en tevens zorgen zij voor een 
kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. In De Ronde Venen 
zijn, uitgerekend naar de landelijk cijfers, 300 overbelaste 
mantelzorgers. Dus schroom niet om een praatje te komen 
maken en misschien kunnen wij met een kleine oplossing 
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gezellig winkelen in 
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V.a. 17.00 u. 
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iedere
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11.00 u. 
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bingo

10.15 u. 
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vr. 13 maart 10.00 u.
dagtocht naar de 

zaanse Schans

10.00 u. internetcafé
Seniorweb DRV

di. 3 maart 
14.00-16.00 u. en vr. 16 

maart 10.00-12.00 u. 
workshop 

digitale belasting 
aangifte 2009

iedere
vrijdag

elke zaterdag
17.00 u. h. mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00

koersbal

vr. 20 maart 10.00 u. 
tuincentrum 

Overvecht Utrecht

Passage 
31 maart 19.30 u. 

Paasviering in Herv. 
Verenigingsgebouw

ma. 2, 16 en 30 
maart 14.00 u. 

Oud-hollandse
spelletjesmiddag

1e di. van de 
maand 20.00 u. 
klaverjassen

zo. 1 maart 09.45 u.
 inloopzondag
ma. 2, 16 en 30 
maart 13.45 u.

kaarten

wo. 11 en 25 maart 
11.30-11.45 u.

Rabo/Servicebus

wo. 4 maart 18.30 u. 
bingo

vr. 20 maart 17.00 u. 
eten bij Allround

wo. 4 + 18 maart 
10.45 u. 

Rabo/Servicebus

laatste vr. van de 
maand 14.00 u. 

bingo

di. 3, 17, 24 en 31 
maart 14.30 u. 

sjoelen

wo. 4, 18 en 25 maart 
10.30-11.30 u.
activiteiten 

in de recreatiezaal

do. 5maart 14.00 u. 
(welzijnzaal)

film 
The horse whisperer

vr. 27 maart 10.00 u. 
high Tea in Wilnis 

natuurgebied 
Amstelkade

De Roeping 
5 maart 14.30 u 

spelmiddag 
19 maart 

middag wordt door de bezoekers 
ingevuld

NIEUw
AVONDLIChT

DRIEhUISzAAL

GERARDUS
MAJELLA

zUIDERhOf

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKzIChT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+
Iedere 1e do. van de maand in 
Zuwe Maria-oord (welzijnzaal) 

E4,- of 5x voor E15,-
Zaal open v.a. 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

rollatorspreekuur
in Nieuw Avondlicht

do. 12 maart 
10.00-11.00 u.

vr. 27 maart 14.00 u. 
weekafsluiting
Ger. Gemeente 

Mijdrecht

ma. 23 maart 14.30 u. 
filmmiddag 

met Hen Zaak 
(onder voorbehoud)
di. 24 maart 09.30 u.

Decibel 
gehoortoestellen

do. 19 maart 14.30 u. 
vijfkamp

vr. 20 maart 20.00 u.
euch. viering

za. 28 maart 10.00 u. 
koffieconcert met 

muzikaal gezelschap 
(Amoroso)

do.middag 26 maart 
14.00 u. Albert heijn 

of hema en/of 
de markt, 

koffie drinken bij 
La farola

het Kookpunt
in Allround

vr. 6 + 20 maart 
17.00 u. 

do. 26 maart 12.00 u.
Open Tafel 

vr. 27 maart 15.30 u.
Café hans

di. 31 maart 
09.30-12.00 u. 

hema uitje

do. 26 maart 
12.00-16.00 u. 

Themadag ‘lente’ 
za. 28 maart 14.30-

16.00 u. spelmiddag

Open Tafel
do. 26 maart12.00 u. in Zuiderhof. 

Aanmelden 9 dagen van tevoren op di. 
tussen 9.30-10.30 u. bij Zita Kranenburg.

Onze Kontakt Morgen
Wo. 18 maart v.a. 09.30 u. 

de palingvisser-palingroker Dhr Rekelhof 
uit Kudelstaart weer hier alles van.

wo. 4 maart19.00 u.
optreden koor 

Excelsior
ma 9 en 23 maart 

14.00 u. 
kaart/spelmiddag

do. 5, 19, en 26 maart
09.00 u.

biljarten

di. 3 maart 
20.00-22.00 u. 

avondprogramma 
‘Jezus 

afbeeldingen in 
de loop der tijden’ 
spreker Dhr Snoek

do. 5 maart 
14.30-16.00 u. 
zingen rond 

het orgel

do. 12 maart 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag 
met muziek 

(Henny Voorend 
komt spelen)

Boodschappen-
dagen: Let op! 

De winkelmiddagen 
hebben steeds een 

andere bestemming

wo. 11 en 24 maart 
19.00 u. 

filmavond
do. 19 maart 11.30 u. 

thema maaltijd

do. 5 en 19 maart
14.00 u.
sjoelen

vr. 6 maart 10.30 u.
schilderen met 

kinderen groep 7
di. 10 maart 14.30 u.

bingo

do. 5, 12, 19 en 26 
maart 18.30-21.00 u.

koffie 
in de recreatiezaal

di. 17 maart14.00 u.
bingo

do.ochtend 5 maart 
10.00 u. Lidl 

Pr. Margrietlaan en 
koffiedrinken bij 

La farola

wo. 25 maart 14.00 u.
 bijbelkring

vr. 13 maart 10.30 u.
toneelstuk 

sneeuwwitje 
groep 7

do 19 maart 14.30 u.
optreden 

smartlappenkoor

di. 17 maart 
10.30-11.15 u. 

bezoek 
peuterspeelplaats

do. 26 maart 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag met 
muziek 

van Hans Borghardt

do.middag 19 maart 
14.00 u. Boni en/of 

de markt, 
koffie drinken bij 

La farola

vr. 20 maart 15.00 u.
weeksluiting 

Herv. Kerk Vinkeveen

wo. 11 en 25 maart 
10.45-11.15 u. 

Rabo/Servicebus
do. 12 maart 12.00 u.

gezamenlijke 
maaltijd

wo. 11 maart 
20.00-21.30 u. 

Alzheimer café
do. 12 maart 14.30-

16.00 u. creatief

vr. 20 maart 
10.15-11.15 u. 

firma Doorduyn 
komt met collectie 

dames- en 
herenkleding

do.middag 12 maart 
14.00 u. Boni en/of 

de markt, 
koffie drinken bij 

La farola

Alzheimer Café: 
verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 

Vinkeveen. 11 maart. 
V.a. 19.30 u. staat de koffie klaar. 

Thema: ‘wat maakt de faria-Clowns 
uniek?’. De spreker deze avond 

is de heer Harm Bakker.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN MAART 2009

Mantelzorgsalon 
elke laatste vrij.middag van de maand. 
van 14.00-16.00 u. in het servicepunt te 

Mijdrecht, inl. bij Esther Smit.

vaak niet meer te bereiken zijn. Na de presentatie is er 
gelegenheid om vragen te stellen. De gastvrouwen ont-
vangen u en er is ruimte voor gezelligheid en contact 
met elkaar. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het 
programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 
uur. Daarna is er gelegenheid een drankje te nemen en 
na te praten. De toegang gratis. Voor consumpties wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. U hoeft zich vooraf niet 
aan te melden, u bent van harte welkom. Problemen met 
vervoer of de opvang thuis mogen geen belemmering 
vormen om te komen. Neemt u in dat geval contact op 
met het Steunpunt Mantelzorg, dan wordt een oplossing 
gezocht.
Volgende Alzheimer cafés:

8 april: Notaris en Dementie
13 mei: Als het thuis gaat knellen
10 juni: Bewegen en dementie
Inlichtingen
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u 
contact opnemen met: Esther Smit, coördinator Steun-
punt Mantelzorg, Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, tel. 
0297-230280, email: mantelzorg@stichtingdebaat.nl.

het zorgen voor een ander minder zwaar maken. Voor meer 
informatie over de mantelzorgsalon kunt u contact opne-
men met: Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, 
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, tel. 0297-230280, email: 
mantelzorg@stichtingdebaat.nl
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Zaterdagvoetbal
Argon verzuimt te scoren
Mijdrecht - Argon is er niet in ge-
slaagd de eerste competitiewedstrijd 
na de winterstop in winst om te zet-
ten. Tegen Loosdrecht werd het in 
een boeiende wedstrijd 1-3 voor de 
gasten. In de eerste zeven minuten 
verzuimde Argon te scoren zodat de 
eerste tegentreffer onverwachts al 
na acht minuten op het bord stond. 
Met enige regelmaat bouwde Loos-
drecht de voorsprong op tot 0-3, pas 
in de tweede helft, waarin Argon de 
bovenliggende partij was kon Argon 
eenmaal scoren.
Bij beide ploegen waren nogal wat 
basisspelers om verschillende rede-
nen afwezig zodat er veel gescho-
ven moest worden in de opstellin-
gen. Het openingsoffensief was voor 
Argon, een drietal goede mogelijk-
heden liet men echter onbenut, bij 
een pass van Albert Mens schoot 
Ruben Kraan voorlangs en Albert 
Mens kwam een teenlengte tekort 
na aangeven van Wessel Maijer. De 
mooiste kans was na zeven minu-
ten toen Ruben Kraan alleen voor 
doelman Stephan Visser verscheen, 
Kraan koos voor een lob die over 
de doelman ging maar ook over het 
doel. Het antwoord van Loosdrecht 
kwam snel een onverwacht, bij een 
aanval over links verraste Nick van 
Henten de Argondefensie met een 
schuiver: 0-1. 

Afstand
Loosdrecht produceerde daarna 
nog een paar afstandschoten maar 
die werden een prooi voor Argon-
doelman Bas van Moort. Nadat Mi-
das Luyer namens Loosdrecht na 
een leuke aanval te hoog mikte was 
het even later Wim van der Schagt 
die profiteerde van slap uitverdedi-

gen bij Argon, hij kreeg de bal on-
verwacht voor de voeten en aarzel-
de niet: 0-2. Argon probeerde de 
marge te verkleinen maar Wessel 
Maijer schoot in de rebound voor-
langs, een afstandschot van Jimmy 
van Veen kon doelman Visser niet 
verrassen en een pass van Albert 
Mens kon door Ruben Kraan niet 
worden verzilverd. In de slotfase van 
de eerste helft kwam Loosdrecht op 
0-3 middels een verwoestend schot 
van Paul van Huisstede.

De tweede helft drukte Argon Loos-
drecht terug op eigen helft en kreeg 
enkele mogelijkheden, bij een doel-
poging mikte Mark Flapper en Wes-
sel Mayer onzuiver. Na een kwar-
tier was het wel raakte toen Ruben 
Kraan op aangeven van Jimmy van 
Veen beheerst de stand op 1-3 zet-
te. Daarna was er nog een mogelijk-
heid voor Kraan maar hij stuitte op 
doelman Visser. Vlak voor tijd schoot 
Pim van der Maarel van dichtbij 
naast na aangeven van Lars Sloot-
haak en Loosdrecht kwam de twee-
de helft niet verder dan een schot 
op de paal. Wel had het in de laat-
ste minuut nog recht op een straf-
schop maar de arbiter van dienst 
vond de eindstand van 1-3 blijkbaar 
voldoende.
Zaterdag speelt Argon bij de num-
mer laatst van de ranglijst: Eemnes. 
Aanvang 15.00 uur.
Spelers Argon: Bas van Moort, Gar-
ry Fokker, Remco von Lindheim, Mi-
chael Levering, Bas Immerzeel (53 
Lars Sloothaak), Albert Mens (74 
Pim van der Maarel), Mark Flapper, 
Wessel Maijer, Ruben Kraan, Alan 
Doorson (69 Danilo van der Klei), 
Jimmy van Veen.   

Een grote keus in sporten 
tijdens SportKick!
De Ronde Venen - Het aantal spor-
ten waarmee kinderen in De Ronde 
Venen kennis kunnen maken tijdens 
de projecten Kies voor Hart en Sport 
en SportKick! is dit jaar opnieuw toe-
genomen. 21 Sportaanbieders doen 
mee aan beide projecten om kin-
deren in aanraking te brengen met 
sport. SportKick! is het introductie-
programma dat zich specifiek richt 
op leerlingen uit de klassen 1 tot en 
met 4 van het middelbaar onderwijs, 
Kies voor Hart en Sport is voor de 
kinderen uit de bovenste vier klas-
sen van het basisonderwijs.

Grote sportkeuze
De kinderen kunnen tijdens bei-
de projecten kennismaken met 
een reeks aan sporten. Er kan bij-
voorbeeld meegedaan worden aan 
streetdance, waterpolo en tennis, 
maar ook minder bekende sporten 
zoals taekwondo, duiken en zeilen 
staan in het cursusaanbod. In het 
project SportKick! wordt samenge-
werkt met verenigingen uit Breuke-
len en Loenen, hierdoor is voor de-
ze doelgroep het aanbod nog gro-
ter. Voor SportKick! kan onder an-
dere ook ingeschreven worden voor 
schietsport, pencak silat, aerobics 
en handbal. Volop keus dus!

Sportaanbod en aanmelding
Organisatie en coördinatie voor bei-
de projecten wordt gedaan door 
Sport in De Ronde Venen in op-
dracht van De Ronde Venen. Op de, 
volledig vernieuwde website www.
sportinderondevenen.nl , kan ie-
dereen het sportaanbod nalezen 
en zich aanmelden. Beide projecten 
voldoen aan een belangrijke vraag. 
Dat blijkt onder andere uit het feit 
dat na één week het projectbureau 
al bijna 200 aanmeldingen binnen 
heeft. 

Deadline aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich voor 
Kies voor Hart en Sport aanmelden 
tot woensdag 4 maart. De inschrij-
ving voor SportKick! sluit op maan-
dag 9 maart. Na de sluiting van de 
inschrijftermijn worden alle jeugdi-
ge sporters ingedeeld in groepen. 
Via een brief worden de deelnemers 
hiervan op de hoogte gesteld. 

Wil je zeker zijn van deelname aan  
Sport in De Ronde Venen, meld je 
dan snel aan: 
tel. 06–43093929, 
e-mail: 
info@sportinderondevenen.nl
www.sportinderondevenen.nl .

In memoriam
Ton Aarsman

Lid van Verdienste

Vinkeveen - Op donderdag-
avond is er een bijzondere alge-
mene ledenvergadering geweest 
bij Bridgevereniging De Bridge-
boei in Vinkeveen.
Het Bestuur stelde voor om Ton 
Aarsman tot Lid van Verdienste te 
benoemen. Een enthousiast ap-
plaus was de reactie van de le-
den. De stemming was dan ook 
unaniem voor deze benoeming.

Ton en Janny waren leden van het 
eerste uur en al snel bood Ton aan 
om te helpen met het materiaal op 
te ruimen na de bridgeavond. Niet 
lang daarna bood hij ook aan om 
op donderdagavond vroeg te ko-
men om te helpen de bridgezaal 
klaar te maken.
Na bijna 12 ½ jaar trouwe dienst 
moest Ton helaas door ziekte zijn 
taken stopzetten.
Het jubileum zal pas in oktober 
plaatsvinden, omdat de datum 
wordt aangehouden van de offi-
ciële Oprichting, Ton zal dit jubile-
um niet meer meemaken.
De laatste keer dat Ton aanwezig 
was, was op de Kerst-Drive-Din-
ner-Bridge avond, een feestelij-

ke afsluiting voor hem, hoewel wij 
dat op dat moment nog niet wis-
ten.

Donderdagavond 12 februari is 
Ton naar het Hospitium gebracht. 
Toen ik hem daar bezocht was 
het eerste wat hij zei: als je hier 
de laatste weken van jouw leven 
mag wonen, dan is doodgaan niet 
erg meer.
Ton was heel blij en erg geluk-
kig in het Hospitium, tegen ie-
dereen die mij vroeg hoe het met 
Ton ging, vertelde ik dat hij in een 
tiensterrenhotel woonde. 
Vrijdagmorgen 27 februari ben ik 
Ton het goede nieuws gaan ver-
tellen. Hoewel hij al sinds woens-
dagmiddag in een diepe slaap 
lag, zagen wij aan zijn reactie dat 
hij ons nog kon horen, een knijp 
in de hand of een glimlach op zijn 
gezicht.

Zaterdagavond is Ton overleden, 
er zal geen uitvaart zijn.
Wij hebben in Ton een hele fijne 
bridgevriend verloren.

Sonja Dillions

Kevin Regelink vierde 
bij NK marathon
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 28 februari zijn de Neder-
landse Kampioenschappen mara-
thon voor alle categorieën gehou-
den in het Thialf in Heerenveen.

Om 8.30 uur werd er begonnen met 
de jongste pupillen en om 11.25 uur 
startten de heren junioren A met 
onder anderen Kevin Regelink uit 
Wilnis. Kevin had zich goed voorbe-
reid door vrijdag al af te reizen naar 
Heerenveen om ’s avonds nog een 
ijsgewenningstraining te doen.

Na nog wat tactische aanwijzingen 
van zijn vader/coach Henk Rege-
link, ook een verwoede marathon-
schaatser, werd begonnen met de 
wedstrijd.

De tactiek was om de beste rijders 
in het peloton in de gaten te houden 
en niet de wedstrijd te willen ma-
ken. Kevin heeft niet erg vele mara-
thonervaring zoals Mark Huisman, 
broertje van Sjoerd Huisman Neder-
lands Kampioen natuurijs, en Wou-
ter Mesker al twee jaar achtereen 
Nederlands Kampioen in zijn cate-
gorie.

Vlak na de start gingen drie rijders 
er meteen vandoor, onder wie Mar-
cel van Ham uit Alkmaar. Het pelo-
ton liet die jongens hun gang gaan 

waardoor de drie al gauw een halve 
ronde pakten.

Twee jongens gaven het halver-
wege de wedstrijd op in de kop-
groep, Marcel van Ham ging sterk 
alleen door. Kevin hield zich rustig 
en dacht ‘laat de ervaren jongens de 
koploper maar terughalen’, maar de 
toppers bleven ook afwachten want 
diegene die hem gaat halen is zelf 
kansloos! De winnaar was dus in dit 
stadium van de wedstrijd bekend.

Kevin ging voor de tweede plaats en 
in de laatste ronden ging hij achter 
Wouter Mesker aan de laatste bocht 
in om Wouter uit de bocht in te ha-
len. In de bocht maakte Kevin een 
misslag en Adriaan van Velde kwam 
binnendoor bij Kevin en pakte ook 
Wouter Mesker nog. Kevin was erg 
teleurgesteld om de vierde plaats 
want hij had graag op het podium 
gestaan.

Een vierde plek is wel het slechtste 
wat je als sporter kan halen. Kevin is 
hiermee wel de snelste eerstejaars 
junior A geworden, dus volgend jaar 
weer een nieuwe kans.
Uitslag: 1. Marcel van Ham uit Alk-
maar, 2. Adriaan van Velde uit Kan-
tens, 3. Wouter Mesker uit Noorde-
loo, 4. Kevin Regelink uit Wilnis, 5. 
Kevin Spithorst uit Schildwolde.

Voor De Vinken 1 is het 
één voor twaalf
Vinkeveen - Voor het eerste team 
van korfbalvereniging De Vinken 
stond afgelopen zaterdag de be-
langrijke wedstrijd tegen kampi-
oen Woudenberg op het program-
ma. Met nog drie wedstrijden te 
gaan vecht de Fortisformatie tegen 
degradatie. Deze wedstrijd speelde 
De Vinken vol fanatisme en maakte 
het de kampioen erg lastig. Blessu-
releed en pech in de afronding nek-
ten uiteindelijk de Vinkeveners. Een 
13-12 verlies maakte deze wedstrijd 
voor De Vinken een zware domper 
voor handhaving in de tweede klas-
se.  

Functies
Een lastige wedstrijd die alle kanten 
op kan gaan, zo gaf coach Siem-
ko Sok aan het begin van de wed-
strijd aan. De Vinken was gebrand 
van Woudenberg te winnen om zo 
van de één na laatste plek te ko-
men. Woudenberg, onlangs in de 
laatste uitwedstrijd al kampioen ge-
worden, wilde voor eigen publiek de 
kampioenswedstrijd spelen. Zo be-
gonnen onder het trommelgeluid in 
de aanval Mariska Meulstee, Mela-
nie Kroon, Peter Kooijman en Peter 
Koeleman. De verdediging bestond 
uit aanvoerdster Charita Hazeleger, 
Joyce Kroon, Pascal Kroon en Ruud 
Oussoren.
De Vinken kwam gretig en fana-
tiek uit de startblokken. De functies, 
waar op getraind was, werden goed 
ingevuld. Peter Kooijman schoot De 
Vinken als eerste van de nul af. Na 
de 1-1 schoten Ruud en Pascal het 
achttal uit Vinkeveen naar een 1-3 
voorsprong. 
De Vinken kreeg vertrouwen in het 
aanvalspel en kon verdedigend de 
rug recht houden. Met goed werk 
van Peter Koeleman en Melanie 
Kroon in de paalzone kon Mariska 
Meulstee van afstand de korf door-
boren. De aanval hierna verstap-
te Melanie Kroon zich ongelukkig, 
waardoor ze niet meer deel kon ne-
men aan de wedstrijd. Martine Koe-
dijk was haar vervangster. Zij kon de 
draad van het aanvalsvak snel op-
pakken, waardoor Mariska opnieuw 
tot score kwam. In het andere vak 
was Pascal sterk in de afvang en 
waren erg geregeld goede kansen 
in de paalzone.

Naarmate de wedstrijd vorderde gin-
gen de Woudenbergers meer zak-
ken en waren sommige aanvallen 
van De Vinken van korte duur. Daar-
entegen had Woudenberg goed ver-
zorgde en lange aanvallen. Scherpe 
acties naar binnen en een sterke af-
vang resulteerde in drie doelpunten 
waardoor de stand 4-5 werd. Na een 
slimme vrije bal van Mariska kwam 
de kampioen weer op gelijke hoog-
te. Net voor rust bewees Mariska tot 
tweemaal toe dat ze over een zuiver 
schot beschikt.

Pech
Na rust was het opnieuw De Vin-
ken dat de score opende en nu in 
de persoon van Joyce Kroon. Na 
een lange doelpuntloze periode 
kon Woudenberg de 6-10 maken. 
In deze vakwisseling kreeg De Vin-
ken opnieuw blessureleed. Charita 
verdraaide haar enkel en ging ba-
lend en ondersteund door verzorg-
ster Ria Kamminga het veld af. Silvia 
van Dulken was haar vervangster en 
maakte zo haar debuut in het vlag-
genschip. Woudenberg werd een 
tandje scherper en scoorde meteen 
twee keer.

Aan Vinkenzijde was het lastig om 
georganiseerd aan te vallen. Beide 
ploegen kwamen op gelijke hoog-
te waarna Peter Koeleman zijn ty-
pische kans achter de paal door 
de korf lepelde. En waar het Vinke-
veense aanvalsvak net niet zuiver 
genoeg was in de afronding, benut-
te de gedreven Woudenbergers de 
kansen wel. Na de 13-11 bracht Pe-
ter Kooijman nog even de hoop te-
rug met een afstandschot, maar 
meteen hierop volgde het eindsig-
naal.  

Opnieuw een weggegeven voor-
sprong met een nipt verlies als re-
sultaat. Met nog twee wedstrijden 
in het vooruitzicht heeft De Vinken 
nog alles in eigen hand. Als eerste 
zal volgende week van hekkenslui-
ter Nova gewonnen moeten wor-
den.  Deze wedstrijd zal aanvangen 
in De Boei om 17.20 uur. Met steun 
van het publiek zal het eerste alles 
op alles zetten om de overwinning 
te behalen. Alle invallers en reser-
ves bedankt!

Volleybaldames van Atalante 5 
winnen van koploper
Vinkeveen - Het redelijk goed 
draaiende Atalante 5 heeft afgelo-
pen vrijdag verrassend van de trot-
se koploper VHZ uit Nieuw Vennep 
met 3–1 gewonnen.
In deze wedstrijd was de opdracht 
voor de thuisploeg om lekker te 
gaan spelen en daaruit misschien 
een paar setjes te winnen.

In de eerste set nam VHZ meteen de 
teugels in handen met veel serves 
druk en harde aanvallen. Atalante 
kwam door deze druk niet echt in 
haar spel en met 10–25 verloor men 
kansloos. In de tweede set bleef dit 
basisteam in tact en kon men door 
betere serves en pass in het spoor 
van VHZ blijven.

Bij 11–12 brachten de ingewisselde 
Marga Turenhout en Ria de Wit het 
overwicht bij Atalante. Op het einde 
van de set kwam VHZ met een aan-
tal aanvallende punten nog dicht-
bij maar met 26–24 wist Atalante 
de set binnen te slepen. Deze winst 
bracht rust en zekerheid in het er-
varen Atalante team. Roos Aarsman 
serveerde de thuisploeg in de der-
de set naar een ruime voorsprong, 
13–3. Ook de aanval met Marion En-
gelen, Trudie Ruizendaal en Anne-
ke Aarsman scoorde diverse pun-

ten en als team won Atalante de-
ze set ruim met 25–15. In de vierde 
set met Anneke van Zwieten en Bea 
Driehuis terug in de basis bleef Ata-
lante solide spelen. Met gevarieer-
de serves en goed gebruikmakend 
van de mindere speelsters van VHZ 
was de voorsprong steeds voor de 
thuisploeg. De koploper wist het ni-
veau van de eerste set niet meer te 
halen. 
Mede omdat Atalante goed en en-
thousiast bleef spelen behield de 
ploeg haar voorsprong.

Met 25–20 werd de set gewonnen 
en was de 3–1 eindstand een toch 
wel verrassend feit. Hierdoor blijft 
Atalante 5 op een zekere 3e plaats 
achter VHZ en VCH staan. Deze 
wedstrijd was een goede generale 
voor de titanenwedstrijd tegen Ata-
lante 3 van aanstaande vrijdag om 
20.00 uur in De Boei. 

Het jongere 3e team dat op de 5e 
plaats staat wil graag van het erva-
ren 5e team winnen. In de twee vori-
ge ontmoetingen tegen elkaar won-
nen beide teams ieder één keer in 
leuke wedstrijden. 
Beide teams rekenen op veel steun 
van het volleybalpubliek om er weer 
een leuke happening van te maken.

De Vrijheid/Biljartmakers 
bouwt de voorsprong op
Regio - Het team van De Vrijheid 
uit de Amstelhoek won afgelopen 
week met 7-2 van Stieva/Aalsmeer.    
Door deze winst en een geleden 
verlies van Dio 1 tegen De Kromme 
Mijdrecht 2 van 2-7 heeft de Vrijheid 
een riante voorsprong in de team-
competitie.

De Kromme Mijdrecht won met 5-4 
van De Merel/Metaal Mijdrecht 4.
Cens 2 was met 7-2 te sterk voor De 
Merel/Metaal Mijdrecht 2. Zweder  
van Dalen was met zijn serie van 10 
procentueel de beste van de week.
De Paddestoel 1 won met 5-4 van 
Bobs Bar 1. Carolien van Wijk stond 
tegen Joop Luthart op winst, maar 

Joop benutte de nabeurt gretig en 
kwam tot een remise.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won 
met 5-4 van Dio 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 won 
eveneens met een 5-4-tje, dit ech-
ter tegen Cens 1. Wim Berkelaar en 
Cor van Wijk waren de stimulerende 
factoren voor De Merel, beide heren 
kwamen tot redelijk korte partijen, 
in respectievelijk 17 en 18 beurten.
De Schans won met 7-2 van De Kui-
per van Wijk. Rob ten Den van De 
Kuiper was de opmerkelijke man 
van de match, hij deed slechts 17 
beurten over de partij tegen Hein 
Voorneveld. Bobs Bar 2 verloor met 
2-7 van De Paddestoel 3.

Aanstaande vrijdag 6 maart
Bingoavond De Lijnkijkers
Mijdrecht - Komende vrijdag 6 
maart organiseert Supportersver-
eniging De Lijnkijkers weer een bin-
goavond in het clubgebouw van de 
sv Argon. 
Aanvang 20.00 uur en de kaarten 

kosten 0,50 euro per stuk. Uiter-
aard zijn er weer vele mooie prijzen 
te winnen, waaronder een Portable 
KTV met wandsteun.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis!



Mijdrecht - Op 23 februari was 
het zover... de tweede metamorfo-
se avond die werd gehouden bij Hizi 
Hair, die gevestigd  is aan de Dorps-
straat 46 in Mijdrecht.
In de kerstbijlage van deze krant van 
2008 stond een bon waarbij de con-
sument een metamorfose kon win-
nen bij kapsalon Hizi Hair. De res-
pons was zo geweldig. Er waren ve-
le mensen in en om Mijdrecht die 
het nieuwe jaar kleurrijk en met een 
geheel andere coupe wilden begin-
nen.
De vijf winnaars kregen half janu-
ari bericht dat zij werden verwacht 
op 23 februari om 18.30 uur bij Hi-
zi Hair.
Uiteraard stonden de koffie en de 
thee klaar toen de winnaars bin-
nenkwamen. De specifieke wensen 
werden doorgenomen en wat heel 
belangrijk was: wat wil men echt 
NIET!!
Daarna begon het team van Hi-
zi Hair, te weten Yvonne, Kim, An-
drea, Alissa en Renata, met de kleu-
renanalyse. Deze kleurenanalyse is 
een heel bijzondere manier om te 
ontdekken welke kleurpigmenten 
er zichtbaar worden van de natuur-
lijke huid, en deze dan te vertalen 
naar een haarkleur. Dit gebeurt door 
middel van  sjaals die hier speciaal 
voor ontworpen zijn. Zo heeft u altijd 
de haarkleur die het beste bij u past, 
ongeacht of het nu een blondtint of 
een donkere tint gaat worden.

Haarkleuring
De karakters van een gewenste 
haarkleuring, die zorgen voor het 
juiste effect.
De winnaars gaven zich geheel over 
aan de creativiteit van de hairstylis-
te’s. De spiegels werden afgeplakt 
en er werd een foto gemaakt.
Toen de kleuringen eenmaal klaar 
waren en de winnaars zich heerlijk 
hadden laten verwennen in de mas-
sagestoelen, werd het tijd voor de 
visagie die werd verzorgd door Eve-
lien, werkzaam in een parfumerie-
zaak en up-to-date is als het gaat 
om make-up en advies.
Intussen was het wel tijd voor een 
hapje en een drankje, want het 
blijft spannend als je niet precies 
weet wat er allemaal gebeurt op je 
hoofd.
De winnaars werden geknipt en ge-

styled en zo rond 22.00 uur konden 
zij zichzelf bewonderen in de spie-
gel. Uiteraard werd er weer een fo-
to gemaakt van het geweldige eind-
resultaat.
De reacties van de winnaars wa-
ren heel positief en ook het team 
van Hizi Hair keek met een goed ge-
voel terug op deze leuke en gezelli-
ge avond.
Nieuwsgierig geworden naar wie zij 
zijn en wat zij doen? Kijkt u dan eens 
op hun website:  www.hizihair.nl 
Wilt u ook een metamorfose? 

Vraag ernaar in hun winkel! Vanaf 
9 maart t/m 18 april hebben zij een 
spectaculaire actie waarbij u maar 
liefst 20% korting krijgt op uw kleur-
behandeling.

Tevens loopt er een actie. Bij aan-
koop van 2 Kerastase producten 
krijgt u een heerlijke geurfles ca-
deau. Actie alleen geldig voor Hizi-
Hair Cardhouders.
Vraagt u gerust naar de speciale Hizi 
Hair Card. De medewerkers van Hizi 
Hair leggen u dit graag uit.

Nes aan de Amstel - Momenteel is 
er op boerderij Kerkzicht te Nes aan 
de Amstel sprake van een ware ge-
boortegolf. 
“Geheel onverwachts“, aldus boe-

rin Marijke ”beginnen de schapen 
nú al te lammeren! Ik had juist de 
ram apart van de schapen gehou-
den, zodat de lammetjes pas in de 
lente geboren zouden worden. Er is 

echter vroegtijdig een vreemde ram 
op bezoek geweest die een groot 
gedeelte van de schapen zwanger 
heeft gemaakt. Ook mijn koeien be-
ginnen wat later als verwacht nu op-
eens allemaal tegelijk te kalveren. In 
5 dagen zijn er wel 6 kalveren en 12 
lammetjes geboren.” 

Om deze geboortegolf de baas te 
kunnen, slaapt ‘boerin Marijke’ 
‘s nachts bij de schapen en gaan 
om beurten zij of haar man ‘Tarzan 
Frans’ zowel overdag als ‘s nachts 
de koeien en schapen controleren. 
Gelukkig zijn de bevallingen tot nog 
toe redelijk verlopen en heeft deze 
week ‘veearts Robin’ maar één kee

De huisvesting van al deze moe-
derdieren en hun jongen heeft ook 
nogalwat voeten in de aarde! 

“Het is buiten in het weiland nog te 
nat en te koud. Daarom hebben wij 
nu zelfs in de garage schapen, lam-
meren en kalfjes gehuisvest. De au-
to moet maar een paar weken bui-
ten staan.

U bent welkom om op kraamvisite te 
komen op zaterdagen”, zo beëindigt  
Marijke het gesprek.

0Adres en informatie kunt u vinden 
op www.boerderijkerkzicht.nl

Uithoorn - Donderdagavond rond 
half negen is op de Noorddammer-
weg ter hoogte van de Randhoorn-
weg een auto te water geraakt.
Het duikteam van Amstelveen en 
de brandweer van Aalsmeer wer-
den opgeroepen. Ook werd het mo-
biel medisch team opgeroepen, dat 
kwam niet per helikopter maar per 
bus ter plaatse om assistentie te 
verlenen aan het slachtoffer, dat 
dankzij de hulp van voorbijgangers 
uit haar auto is gered. 
De 68-jarige vrouw zat al zeker 20 
minuten in de auto, die op zijn kop 
in het water lag. Voorbijgangers za-
gen de auto en besloten te water 
te gaan. Daar ontdekten zij de ver-
kleumde vrouw en haalden haar uit 
haar benarde positie. De brandweer 
zocht de sloot nog af voor eventuele 
andere slachtoffers, maar die waren 
er niet. Het slachtoffer is afgevoerd 
en de politie zorgde ervoor dat de 
auto uit het water werd gehaald.
 
 Foto: Ronald van Doorn
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Geweldig eindresultaat op 
Metamorfose-avond bij Hizi Hair!

Opening nieuwe pand 
Dierenbescherming 
drukbezocht
Regio - Zaterdag 28 februari jl. vond 
de officiële opening van het nieu-
we pand van de Dierenbescher-
ming Afdeling Aalsmeer en omstre-
ken (Aalsmeer, Uithoorn en De Ron-
de Venen) plaats. Tijdens deze druk-
bezochte bijeenkomst werd door de 
oud-burgemeester van Aalsmeer, de 
heer Joost Hoffscholte, en de oud-
wethouder van Aalsmeer, de heer 
Piet Boom, de openingshandelingen 
verricht. Beide heren hebben zich in 
het verleden, samen met oud-be-
stuursvoorzitter Theo Peters, inge-
spannen om een geschikte nieuwe 
locatie voor de Dierenbescherming 
te vinden.
De openingshandelingen beston-
den uit de onthulling van het buiten-
bord en de muurschildering in het 
pand. Deze kleurrijke muurschilde-
ring, vervaardigd door Désire Zaal, 
stelt de hand in het logo van de Die-

renbescherming voor, met daar-
in schilderingen van diverse dieren 
verwerkt. 
De heer Hoffscholte hield een toe-
spraak, waarin hij ondermeer wees 
op de diversiteit aan werkzaamhe-
den die de Dierenbescherming ver-
richt en haar belang voor de samen-
leving, waarvan dieren ook deel uit-
maken. De voorzitter van de Die-
renbescherming Aalsmeer e.o., de 
heer Hans Paar, maakte in zijn toe-
spraak onder andere de winnaars 
van de georganiseerde fotowedstrijd 
bekend en wees op het belang van 
het nieuwe pand voor de Dierenbe-
scherming.
Tijdens de opening, waarbij diverse 
gemeenteraadsleden aanwezig wa-
ren alsook de directeur van de lan-
delijke vereniging van de Dieren-
bescherming, de heer Frank Dales, 
werd een feestelijke taart aangesne-

den met een beeltenis van het nieu-
we pand. Daarnaast werden er di-
verse hapjes en drankjes geserveerd 
en stond er een kraampje met infor-
matiebrochures over het werk van 
de Dierenbescherming. 
De eerste paal van het nieuwe 
pand werd geslagen op 18 april vo-
rig jaar door de burgemeesters van 
Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Ve-
nen gezamenlijk.
In het nieuwe pand, dat gelegen 
is aan de Beethovenlaan 122 in-
Aalsmeer, zal de Dierenbescherming 
haar activiteiten voortzetten. Zo zal 
aanstaande vrijdag 6 maart een bij-
eenkomst van de Kids for Animals, 
de jeugdclub, worden gehouden. 
Op dinsdag 17 maart vanaf 20.00 
uur vindt de jaarvergadering plaats, 
met aansluitend een lezing, verzorgd 
door Stichting AAP. Geïnteresseer-
den zijn van harte uitgenodigd. 

Goede opkomst voor 
vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker
Mijdrecht – Afgelopen maandag 
heeft de GGD Midden-Nederland 
uiteindelijk 379 meisjes van de 492 
genodigden gevaccineerd tegen 
baarmoederhalskanker. Mijdrecht 
heeft daarmee een opkomstpercen-
tage van 77%. De GGD is tevreden 
over deze opkomst. De inenting is 
niet verplicht en landelijk is er reke-

ning gehouden met een opkomst-
percentage van ongeveer 70%. De 
volledige vaccinatie tegen baarmoe-
derhalskanker bestaat uit drie prik-
ken. De meisjes komen voor de laat-
ste twee nog terug in april en sep-
tember. Deze vaccinaties maken 
deel uit van de landelijke inhaal-
campagne ‘Prik en Bescherm’ die 

is opgezet voor meisjes die geboren 
zijn tussen 1 januari 1993 en 31 de-
cember 1996. 
Baarmoederhalskanker is een vorm 
van kanker die relatief vaak voor-
komt bij vrouwen. Daarom zit deze 
vaccinatie vanaf dit jaar in het Rijks-
vaccinatieprogramma (RVP) voor 
12-jarige meisjes. 

Wethouder Van Breukelen plakt een pleister bij het eerste meisje dat gevaccineerd werd in Mijdrecht

Dierenportretten
De Ronde Venen - Het is niet een-
voudig om een portretfoto van een 
dier te maken, maar als het lukt, zijn 
veel menselijke trekjes te herken-
nen. Gedurende de gehele maand 
maart tonen de leden van fotowork-
shop De Ronde Venen portretfoto’s 
van dieren in gezondheidscentrum 
Croonstadt.

Met grote ogen kijkt de struisvo-
gel in de lens en toont haar prach-
tige wimpers. Dit moment is slechts 
van korte duur en moet je als foto-
graaf in een fractie van een secon-
de de beelduitsnede bepalen en de 

ontspanknop indrukken. Geen een-
voudige opgave, maar wel een leu-
ke en leerzame. Zeker als je met al-
le clubleden onder begeleiding van 
een professionele fotograaf een die-
rentuin bezoekt.

Uitleg en tips over portretfotografie, 
maar ook over dierengedrag, maken 
het iets makkelijker. Naast deze the-
orie is het in de praktijk nodig om 
geduld te hebben en snel te reage-
ren. Op de foto-expositie is te zien 
dat de resultaten beestachtig leuk 
geworden zijn. Meer foto’s en infor-
matie: www.fotoworkshop.nl

Geboortegolf op boerderij 
Kerkzicht in Nes aan de Amstel

Auto te water op Noorddammerweg



De Ronde Venen - De interne 
scoutingwedstrijden gaan over twee 
weken weer van start en de da-
mes Vendel zijn er al druk mee in 
de weer. Het thema dit jaar is dui-
zend en één nacht en de dames zien 
er al fantastisch uit. Eenieder is be-
nieuwd waar de heren Verkenners 
mee voor de dag komen, of laten ze 
zich dit jaar weer door de meiden op 
de kop zitten?

Na de interne scoutingwedstrijden 
(isw) komen de regionale scouting 
wedstrijden (rsw) en daarna de lan-
delijke scoutingwedstrijden (lsw). 
Vorig jaar gingen de dames van 
het Vendel door naar de landelijke 
scoutingwedstrijden waar ze van de 
120 teams 37ste werden en ze zijn 
vastbesloten dit jaar hoger te eindi-
gen. De  Explorers van Eliboe scou-
ting gaan dit jaar weer meehelpen 
met het organiseren van de regio-
nale scoutingwedstrijden, deze ver-
eniging is jaarlijks de bezielende 
motor achter de RSW, waar geluk-
kig ieder jaar meer scoutingvereni-
gingen aan meedoen. Vorig jaar wa-
ren er 19 teams en dit jaar worden 
het er waarschijnlijk weer meer. Het 
gaat in deze weekeinden niet alleen 

om de sportieve prestaties maar 
ook om het ontmoeten van andere 

scouts en vooral voor de gezellig-
heid. Voor informatie www.eliboe.nl
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Schenking van Tafelronde 169 en jachthaven Omtzigt 

Buitenboordmotor voor 
Stichting de Bovenlanden
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag stak Tafelronde 169 de han-
den uit de mouwen om de Stichting 
de Bovenlanden te ondersteunen 
met het knotten van de bomen op 
de Gagelweg. De Stichting de Bo-
venlanden beschikt over een aan-
tal voor onze omgeving kenmerken-
de gronden dat de Stichting in ei-
gen beheer beschermt en onder-
houdt. Voor de derde keer assisteer-

de een jonge groep ondernemers, 
deel uitmakende van Tafelronde 
169, met het knotten van bomen op 
deze gronden.
Aan het einde van de ochtend werd 
de stichting extra ondersteund, daar 
er namens Nederlandsche Tafelron-
de 169 ‘De Ronde Venen’ in samen-
werking met jachthaven Omtzigt te 
Vinkeveen een buitenboordmotor 
werd gesponsord. De Stichting de 

Bovenlanden, die grotendeels af-
hankelijk is van donaties om haar 
missie zijnde het instand houden 
van de wonderschone natuur en 
zijn specifieke eigenschappen in en 
rond De Ronde Venen, kan met de 
buitenboordmotor de oude vervan-
gen en haar werkzaamheden vanaf 
het water makkelijker uitvoeren. 
Voor meer informatie:
RT169.nl of debovenlanden.nl

Driehuisschool viert carnaval 
bij Gerardus Majella

De Ronde Venen - De kinderen van de Driehuisschool hebben carnaval gevierd in Gerardus Majella.
Ze liepen de polonaise, dansten een rondje en aten chips. Nadat ze de liedjes hadden gezongen en een heuse mo-
deshow hadden vertoond, deden de kids alaaf, alaaf en zwaaiden ze de mensen gedag.

Raad van State wijst verzoek tot voorziening af

De derde brug, hij komt er!
Abcoude - De gemeente Abcoude 
mag beginnen met het aanleggen 
van een derde brug over de Ang-
stel.

Dit is het gevolg van een uitspraak 
van de Raad van State, het hoogste 
rechtsprekende orgaan op het ge-
bied van bestuursrecht in Neder-
land.

De Raad van State heeft de voorzie-
ning die was aangevraagd door een 
groep inwoners van de gemeente 
Abcoude afgewezen. Met deze be-
slissing komt er een einde aan een 

lange periode van juridisch touw-
trekken tussen gemeente Abcou-
de en de provincie Utrecht en een 
groep bewoners.
De groep bewoners had een voor-
ziening aangevraagd nadat het be-
stemmingsplan waarin de derde 
brug vermeld staat, was goedge-
keurd door de provincie. In de voor-
ziening was gevraagd om het bou-
wen te verbieden zolang de be-
roepsprocedure liep. Nu de Raad 
van State de voorziening heeft af-
gewezen kan de bouwvergunning 
worden verleend en kan de ge-
meente beginnen met bouwen.

Herinrichting van het centrum
Deze uitspraak zal ook gevolgen 
hebben voor de volgorde waarin de 
werkzaamheden die nodig zijn in 
verband met de herinrichting van 
het centrum worden verricht. Het 
aanleggen van de derde brug zal nu 
prioriteit krijgen boven het opnieuw 
inrichten van de Hoogstraat.

Door eerst de brug aan te leggen 
zal het namelijk eenvoudiger wor-
den om het verkeer om te leiden. Zo 
wordt de overlast die de werkzaam-
heden aan de Hoogstraat opleveren 
tot het minimum beperkt. 

Tafelronde 169 opent officieus 
Uitkijktoren Botsholpad
De Ronde Venen - In het voor-
jaar 2008 organiseerde de Neder-
landsche Tafelronde 169 ‘De Ronde 
Venen’ voor het eerst een uniek ei-
landen-golfevenement op de diver-
se zandeilanden van de Vinkeveen-
se Plassen. 

De opbrengsten van dit evenement 
zijn gebruikt voor de realisatie van 
een uitkijktoren in het natuurgebied 

van de Botshol. Om de daadwerke-
lijke realisatie van de toren te vie-
ren was een tiental (oud)leden ter 
plaatse om een toast uit te brengen 
op de afronding van dit succesvol-
le project. De officiële ingebruikne-
ming volgt later dit jaar.

De toren staat langs het wandel-
pad van de stichting Natuurmonu-
menten, dwars door de Botshol en 

de Noordplas, tussen de Botholse-
dijk en de Winkeldijk. 
Meer informatie over de wandelrou-
te is te vinden op www.natuurmo-
numenten.nl.

Vanaf de toren is een mooi uitzicht 
over de prachtige natuur van dit ge-
bied. Dit jaar wordt er op 17 april a.s. 
voor de tweede keer het Eilandgolf 
georganiseerd.

Scouting Eliboe bezig met 
voorbereiding wedstrijd 
‘duizend en een nacht’



Vinkeveen - Donderdag 26 februa-
ri was er weer een uitwedstrijd ge-
pland door de NeVoBo. Eenieder die 
kon, kwam naar deze wedstrijd, zelfs 
diegenen die eerste gezegd hadden 
dat het moeilijk werd kwam. Geluk-
kig werd de wedstrijd maar opge-
schoven naar een later tijdstip en 
zouden ze officieel om 21.15 begin-
nen. Dat werd uiteindelijk een uur 
later. Tja, wat kan je doen als ver-
eniging, als één van de teamspe-
lers nog aan het scheidsrechteren 
is. Daar is geen mouw aan te pas-
sen, ook is het natuurlijk onmoge-
lijk een niet gebruikt veld in te zet-
ten voor deze wedstrijd, dit alles is 
natuurlijk heel begrijpelijk.
Dus ze waren al een uur aan het in-
spelen, en zelfs Rein had door dit 
uitstel tijd genoeg om zich bij de se-
lectie te melden. Wat was de insteek 
deze avond? Ze hadden geen ver-
sterking, Atalante moest het doen 
op eigen kracht. Vooraf was de te-
genstander redelijk geobserveerd. 
Dus bij het wedstrijdbegin, de op-
stelling bekendgemaakt, en wat 
tips, niet te veel dacht de coach nog 
waar het team voordeel mee kon 
hebben. Het bleef bij niets minder 
dan dat Ajax met 2-1 voorstond, dat 
was op dat moment hééél belang-
rijk. Dus de start van de eerste set 
was laat, maar goed voorbereid.
Atalante kon bijblijven tot aan de 10, 
daarna was het droefenis, de pass 
vloog alle kanten op, was die goed, 
dan was de set-up net niet helemaal 
lekker, was dat goed, dan was de 
aanval net uit of net (gewoon in het 

net dus) of net niet (te makkelijk). 
Rein, Erik en Ingmar stonden langs 
de kant en zagen het noodlot zich 
voltrekken: 14-25. Getergd werd er 
aan de tweede set begonnen, Ata-
lante was weer helemaal het man-
netje en ging dan ook weer mee 
met de tegenstander. Gezellig mee 
tot aan de 25, en won deze met 27-
25, een punt met een goud randje 
op de nummer twee gepakt.
De derde set dacht Atalante toen 
nog aan een mogelijke opening, 
Sven viel goed aan, en voor de rest 
was het zeker al na elven. En ook 
het midden viel goed aan, als de 
middenaanval dan ook wel de set-
up kon krijgen. 
Zoals al gemeld, het was het na el-
ven, alleen kreeg Atalante de stand 
niet verder dan elf: 11-25. De vier-
de set: als je in het veld staat denk 
je nog dat er een goede activiteit 
heerst, maar volgens de mensen 
langs de kant zag deze set er niet 
uit. En dus verloor Atalante deze ook 
met 15-25. 

Een uitwedstrijd in Uithoorn, meer 
uit kan je het niet hebben. En SAS, 
de club van Uithoorn, je begint een 
wedstrijd normaal door elkaar een 
prettige wedstrijd te wensen. Maar 
dat zat er al niet in en als je dan 
daarna over iedereen wat te zeggen 
hebt en de scheidsrechter wil “hel-
pen” bij iedere beslissing, dan be-
grijp je waarom er zo een groot bus-
station is in Uithoorn. 
Toch een punt gepakt en dat voel-
de goed.
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Sport- en spelinstuif in de 
Willisstee goed geslaagd
Wilnis - De organisatoren kun-
nen terecht spreken van een zeer 
geslaagd evenement. Vorige week 
dinsdag werd de sport- en spelinstuif 
bezocht door meer dan 150 enthou-
siaste kinderen die zich drie uur 
lang konden vermaken met spelle-
tjes, limonade, spekjes en een ijsje. 
Om half 2 hadden zich al heel wat 
kinderen verzameld bij de inschrij-
ving en ook later kwamen ze nog 
wel binnen. Veel ouders bleven kij-
ken vanaf de tribune en zagen hun 
kroost, soms nog wat zoekend, veel 
plezier beleven aan alle activitei-
ten. In totaal waren er 15 spelletjes 

die varieerden van steltlopen, bas-
ketballen, ringzwaaien, spekhap-
pen tot een hoedje van papier vou-
wen. Er werden folders van de gym-
nastiekafdeling van Veenland mee-
genomen, want veel kinderen willen 
nu ook wel eens komen meedoen 
bij een gymles. De kinderen wer-
den allemaal weer keurig opgehaald 
en verlieten moe, maar voldaan, de 
gymzaal en vroegen wanneer dit 
weer komt. Reken er maar op dat dit 
volgend jaar herhaald wordt en het 
nog beter wordt.
Voor meer info over de gymlessen  
www.veenland.nl

Atalante H2 ziet kans 
een punt te pakken

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de gespeelde wed-
strijd van dinsdag 24 februari liet 
het nieuwe lid Frederik Mulckhuijse 
meteen iedere kaarter het onderspit 
delven, en kwam met 5191 punten 

op de hoogste plaats. Tweede werd 
Theo Kranendonk met 5059 punten, 
als derde eindigde Gerrit de Busser 
met 4930 punten, vierde werd Fer-
ry Verbraak met 4896 punten en als 
vijfde eindigde Edwin van der Schaft 
met 4882 punten. De troostprijs ging 
naar de hardzwoegende Berto Blom 
met 3934 punten.

Van Agteren en van 
Zwieten kwartfinalisten
De Ronde Venen - In het drieban-
den toernooi van D.I.O./ Café De Me-
rel hebben zich het afgelopen week-
end Sjoerd van Agteren en Jim van 
Zwieten geplaatst voor de kwart-
finales. Ook door naar de kwartfi-
nales zijn de volgende spelers: Ral-
ph Dam, Pim de Jager, Henny Hoff-
mans, Hans Bras, Maarten Dulmus, 
Wim Bakker, Stefan Vos, Hein Voor-
neveld, Patrick van der Meer, Jan 
Eijesker, A. Augustin, Wim Roest, 
Thijs Hendrikx, Bert Fokker, Hans 
Dikker, Dave Meyer, Tino van Bem-
melen, Jaap Hoogendoorn, Herman 
Turkenburg, Bert Dijkshoorn, Paul 
Huzemeier, Nick v.d.Veerdonk, John 

Vrielink, Peter Driehuis, Roy Leem-
reize en Wil Bouweriks. De kwartfi-
nales zijn te spelen op de data 28 
en 29 maart en 4 en 5 april. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij op zaterdag 
14 maart om de voorronden te spe-
len. Men kan zich voor dit toernooi  
nog inschrijven aan de bar van Ca-
fé de Merel, Arkenpark  MUR 43 te 
Vinkeveen of telefonisch op de vol-
gende nummers, tel. 0297-263562 of 
0297-264159. In het weekend van 6, 
7 en 8 maart is er geen driebanden-
biljart maar het Open Ronde Venen 
libre kampioenschap, dat begint ko-
mende vrijdag 6 maart om 19.00 uur 
en eindigt op zondag 8 maart.

Verlies voor volleybalsters 
van Atalante 2
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde het tweede damesteam van 
Atalante tegen de nummer 3 Neder-
horst D1. De afgelopen trainingen 
met D1 maakt echt wel dat het be-
ter loopt bij D2, de reacties worden 
sneller, er zit meer structuur en een 
stijgende lijn in. Maar dan moet het 
nog wel gedaan worden tegen zo’n 
nr 3... Marleen Sondermeijer, oud-
dames 1 speelster, is het team ko-
men versterken met haar positieve 
en fanatieke aanwezigheid, ze kan 
blokken en knallen als de beste. In-
ge Bakker was ook weer van de par-
tij, terug van de elleboogblessure en 
ondanks de vakantie afwezigheid 
van Marjan Blenk kon coach Nan-
cy Schockman beschikken over een 
brede selectie van 9 meiden. 
De eerste set begon ietwat gefor-
ceerd en Nederhorst kon direct een 
mooi rijtje maken. De Vinkeveense 
dames kwamen langzaam op gang 
en voor ze het wisten stond het 11-
22 achter. Maar toen begon de in-
haalrace, er werd goed gewerkt, en 
Atalante kwam terug tot 18-25. Veel 
te laat begonnen, maar mooi inge-
lopen.. 
In set 2 stond Marleen in de basis 
op het midden en ging het met goe-
de moed verder. Het was spannend 
en haast verrassend voor zowel de 
thuisploeg als de tegenstander om 
te zien hoe de nieuwe aanwinst veel 
ballen wist af te blokken en een paar 
mooie aanvallen maakte. Iedereen 

werd geïnspireerd en het ging lange 
tijd gelijk op tot zo ongeveer 19-19. 
Helaas was het geluk niet helemaal 
met de gele dames, passes vlogen 
weg, aanvallen waren net aan uit en 
soms een servicefout te veel. Alle-
maal dure puntjes die de dames de 
set kostten met 20-25. Inge Bakker 
kwam in de ploeg maar de spirit was 
iets matter dan de vorige, die toch 
zo knap en strak gelopen was. Voor-
al de basis met service pass en ral-
lypass waren niet toereikend. Met 9-
25 de bietenbrug op... 
De laatste set was weer een ople-
ving met de equipe van set 2 en An-
nemarie Bakker op de plak van Jet 
Feddema. Het was flink knokken 
en Annemarieke Wijnands scoorde 
mooie punten op de diagonaal. Ook 
Tineke Vellekoop was lekker be-
zig en verdedigend goed alert. Joke 
Ruizendaal was een stabiele factor 
op het midden, Natalie van Schep-
pingen haalde onmogelijke ballen 
van de grond en Marleen Sonder-
meijer scoorde vele punten door het 
midden. In de twintig stond D2 op 
achterstand maar kwam puntje voor 
puntje dichterbij, met name dankzij 
een mooi rijtje van 3 door het mid-
den dat allemaal scoorde. Helaas 
lukt het nét niet en werd het 23-25 
voor de gasten. Het team blijft posi-
tief, het is zooo dicht bij... 
Aanstaande vrijdag spelen de da-
mes wederom thuis in De Boei te-
gen de nummer 5.

Argon zondag
Argon deelt de punten in 
Hilversum
Mijdrecht - In de zoals altijd boei-
ende ontmoeting tussen FC Hilver-
sum en Argon hebben de ploegen 
genoegen moeten nemen met ieder 
één puntje. Gezien de wedstrijd een 
acceptabele deling, al was Argon in 
de tweede helft lang de ploeg, die de 
thuisploeg in de verdedigende stel-
lingen dwong. Maar omdat de gast-
heren een voorsprong koesterden, 
was dat voor hen een logische uit-
gangsstelling, die pas diep in bles-
suretijd toch afgestraft werd.
De twee ploegen zochten ieder van 
meet af aan zo veel als mogelijk de 
aanval en dat leverde voor het pu-
bliek een heel leuke en boeiende 
eerste helft op. Kansjes kwamen er 
over en weer: Patrick Lokken zag 
al vroeg in de wedstrijd zijn poging 
weggewerkt worden, van der Poll 
schoot na een afgeslagen hoek-
schop maar net langs de verkeer-
de kant van de paal, terwijl weer Pa-
trick Lokken na 11 minuten de bal 
na een verre pass van Rory van Gu-
lik in een keer met het hoofd ver-
lengde, waar hij de bal mogelijk 
ook nog aan had kunnen nemen. 
Nu wist doelman Hilbers te redden. 
Na ruim een kwartier was er een ra-
zendsnelle omschakeling van Hilver-
sum, waarbij Clobus in schietpositie 
kwam, maar zijn inzet trof de lat bo-
ven doelman Eelco Zeinstra. Enke-
le minuten later een goede actie van 
Ben Ebu-Mordi, die op snelheid het 
strafschopgebied van de gastheren 
in trok, maar daar het overzicht ver-
loor. Zijn inzet eindigde op de voe-
ten van de doelman, waar twee me-
despelers in goede positie voor het 
doel aanwezig waren. 
Halverwege de eerste helft viel de 
openingstreffer en die kwam op het 
conto van Argon in de persoon van 
Michael Kentrop. Een combinatie 
op de rechtervleugel bood Michael 
van Laere de kans om de achter-
lijn te halen en uit zijn voorzet werd 
door de inkomende middenvelder 
met een schuiver in de verste hoek 
doelman Hilbers verschalkt, 0-1. De 
voorsprong was echter een uiterst 
kort leven beschoren, want 2 minu-
ten later viel een verre voorzet van 
de linkerkant in het strafschopge-
bied van Argon.

Afgetroefd
Frank Verlaan werd in de lucht af-
getroefd door Ozturk en zo beland-
de de bal voor de voeten van de net 

ingevallen Renger, die met een hard 
schot van 12 meter de stand weer in 
evenwicht bracht, 1-1. Ondanks de-
ze tegenvaller beef Argon de aan-
val zoeken en de betere kansen wa-
ren dan ook voor de bezoekers. Zo 
kreeg Patrick Lokken uit een voor-
zet van Kelvin de Lang een uitgele-
zen kopkans, maar hij mikte het leer 
precies in de handen van de doel-
man. Enkele minuten later brak Ben 
Ebu-Mordi weer door, maar omdat 
hij zijn voorzet inleverde bij de thuis-
ploeg, kon deze direct weer om-
schakelen.
Terwijl Jasper de Haer de voorzet 
van Ozturk middels een sliding on-
schadelijk maakte, klonk het fluitje 
van scheidsrechter Maas en wees 
hij naar de stip, omdat Nicolai Ver-
biest aan het shirtje had getrokken 
van Cabeza.

Vanaf de stip zette Kos de thuis-
ploeg op een 2-1 voorsprong, die de 
rust haalde omdat Patrick Lokken in 
de laatste minuut de pech kende, 
dat de bal uit zijn prima vrije trap op 
de lat eindigde.

Na rust was het niveau minder, 
maar dat gold niet voor de inzet. 
Beide ploegen gingen diep, waar-
bij Argon toch wat de overhand had 
en Hilversum gokte op de uitval. Pa-
trick Lokken kopte na een uur spe-
len net over na een voorzet van Mi-
chael Kentrop, terwijl hij halverwege 
de tweede helft door een snel rea-
gerende Hilbers van scoren af werd 
gehouden. Met Jasper de Haer als 
extra kracht in de aanval werd de 
gelijkmaker nog steviger gezocht en 
na 80 minuten was hij heel dicht bij 
succes, maar de bal ging nipt langs 
de verkeerde kant van de paal. Na-
dat invaller Patrick in minuut 89 bij 
een van de uitvallen verzuimde, om 
de strijd te beslissen, kwam in de 
blessuretijd dan toch de verdiende 
gelijkmaker: de voorzet kwam van 
Kelvin de Lang en de bal eindigde 
voor de voeten van Jasper de Haer, 
die via de binnenkant van de paal 
de puntendeling tot werkelijkheid 
bracht, 2-2.
Of beide ploegen hier wijzer van 
worden, is de vraag, minimaal zes 
ploegen blijven in ieder geval nog 
meedoen voor de titel, zodat nog 
spannende weken te verwachten 
zijn.

Korfballers Atlantis 1 
nemen punt mee uit 
Mijdrecht -  Het door Pimentel Fa-
steners gesponsorde Atlantis 1 trad 
afgelopen zaterdag aan tegen de 
nummer twee SDO in Hillegom. In 
2009 is Atlantis goed bezig, met pas 
twee nederlagen. Van de wedstrijd 
eerder in het seizoen was bekend 
dat SDO een sterke ploeg is met een 
sterk collectief, er werd toen verlo-
ren met 12-16. 
Na twee weken vrij te zijn geweest 
ging de competitie afgelopen zater-
dag verder. Atlantis 1 is nog steeds 
niet geheel veilig voor nacompeti-
tie. Peter van der Wel was in de trai-
ning geblesseerd afgehaakt en zit, 
met de van een blessure herstellen-
de Jacco van Koeverden-Brouwer, 
in de ziekenboeg. Chantal Poolman 
is hersteld en keerde terug in de ba-
sisopstelling. Mark Goverse nam de 
plek van Peter van der Wel over en 
Jelmer Steen, Lisanne van Doornik 
en Chantal Poolman completeerden 
het eerste verdedigingsvak. Pim de 
Munter, Auke van der Zijden, Ma-
sha Hoogeboom en Sandra Pronk 
begonnen in de aanval. Arjen Mar-
kus, Barry van de Waa en Kim Stolk 
zaten op de reservebank. 
Atlantis wist wat er te doen stond en 
begon scherp aan de wedstrijd. On-
danks de 2-0 achterstand, snelde de 
ploeg naar een 3-7 voorsprong. De 
laatste tien minuten van de eerste 
helft werd SDO sterker en de rust-
stand was 8-8. In de rust was het 
duidelijk dat er kansen waren. At-
lantis deed niet onder voor de te-

genstander, in tegendeel de ploeg 
was iets sterker. De coach hamer-
de op de organisatie, geduld en het 
pakken van de goede kansen. Atlan-
tis begon de tweede helft goed, met 
meteen een voorsprong. Aanval-
lend werden de kansen afgemaakt 
en verdedigend stond het goed. Tot 
de laatste tien minuten had Atlan-
tis steeds de voorsprong en stond 
het 10-13. Aanvallend werd er niet 
meer gescoord en vanaf dat mo-
ment kwam SDO steeds dichter-
bij en twee minuten voor het einde 
scoorde SDO de gelijkmaker. Arjen 
Markus kwam in het veld voor Jel-
mer Steen om nog een doelpunt te 
maken, helaas mocht dit niet baten. 
Met een 13-13 eindstand ging At-
lantis enigszins tevreden het veld af. 
Er was weer een punt binnen, het 
gevoel zei ook dat er misschien wel 
meer in had kunnen zitten. Conclu-
sie is wel dat Atlantis in vergelijking 
met eind 2008, vooruit is gegaan. Er 
worden meer punten behaald en het 
spel ziet er beter uit. 

Ondanks het verdiende punt is At-
lantis nog steeds niet geheel veilig 
voor nacompetitie. Komende zater-
dag 7 maart komt Swift op bezoek 
bij Atlantis. Dan zal Atlantis vol ver-
trouwen weer gaan knokken voor 
de overwinning en de stijgende lijn 
proberen door te zetten. 
Atlantis 1 speelt om 16.40 thuis in 
de Phoenix sporthal. Het team kan 
alle aanmoedigingen gebruiken!

Nico Koster prolongeert 
libre-titel 3-sterklasse
De Ronde Venen - Tijdens de 
rechtstreekse finale 3-sterklasse li-
bre van Biljartfederatie De Ronde 
Venen heeft Nico Koster, speler van 
het team De Kuiper/van Wijk zijn ti-
tel geprolongeerd. Vrijdagavond 
startte op 2 biljarttafels in De Krom-
me Mijdrecht de eerste serie wed-
strijden van 8 deelnemers. Deze 
keer was het een rechtstreekse fi-
nale en de tafels stonden er pico-
bello bij. Zoals reeds bekend onder 
de biljarters is De Kromme Mijdrecht 
een gastvrije gelegenheid waar nie-
mand iets tekort kwam.
De vaste kern van De Vrijheid gaf 
acte de présence, ondersteunde 
mededeelnemer Fred van Eijk en ar-
bitreerde menig partijtje op vakkun-
dige wijze. Na 2 dagdelen stonden 
zaterdagavond Desmond Driehuis 
en Henk Doornekamp met de bes-
te papieren. Voor de zondag stond 
er voor alle deelnemers nog 2 speel-
wedstrijden op het programma. Het 
was voor de wedstrijdleiding onder 
leiding van Aria en Lucia een zware 
opgave om goed naar een echte fi-
nalepartij te dirigeren. Voor de laat-
ste 2 partijen koos men voor 1 ta-
fel zodat iedereen het volledig kon 
gaan volgen. Nico Koster had in-
middels aan zijn plicht voldaan en 
haalde er het hoogstmogelijk resul-
taat uit, 10 punten dus. Desmond 
Driehuis kreeg onverwachts een 
nederlaag te verwerken van Tobi-
as Hagenbeek die z’n carambolle-
tjes vlotjes uit z’n keu toverde. Henk 
Doornekamp wilde ook het maxima-
le maar kreeg de lat veel te hoog ge-
legd. Henk moest binnen 10 beurten 
van tegenstander Fred van Eijk win-
nen om Nico van de troon te hou-
den. Fred speelde een prima partij 
en gaf Henk geen kans zodat die il-
lusie de mist inging. De oudste deel-
nemer Joop Luthart van 78 jaar gaf 

goed partij tegen de jonkies en 
heeft beloofd om volgend jaar weer 
een poging te wagen. Ben Fransen 
die bij Oase kerstkampioen was ge-
worden, kwam niet verder dan 3 van 
7 winstpartijen.
Tegen 17.00 uur maakte Ton Bocxe 
de uitslag bekend, bedankte ieder-
een voor de medewerking en de be-
langstelling. Aria reikte de Rijdes-
bloemen uit en Bocxe-Biljarts prij-
zenset.

Uitslag
1 Nico Koster, De Kuiper/van Wijk
 10 pnt
2 Tobias Hagenbeek, Bobs Bar 10 pnt
3 Desmond Driehuis, Cens  8 pnt
4 Henk Doornekamp, De Schans 8 pnt
5 Fred van Eijk, De Vrijheid 6 pnt
6 Ben Fransen, De Merel 6 pnt 
7 Hans van Rijn, De Merel 4 pnt 
8 Joop Luthart, Bobs Bar 4 pnt



Wilnis - CSW heeft zich in de twee-
de helft langs het stugge DHSC ge-
knokt. De ploeg uit Utrecht wist de 
kampioenskandidaat uit Wilnis vori-
ge week nog drie punten af te pak-
ken maar kon deze week maar een 
helft tegenstand bieden.
CSW liet vorige week alle pun-
ten liggen in Utrecht en wist amper 
kansen te creëren. Trainer Plomp 
gaf zijn ploeg dan ook de opdracht 
mee om de ruimtes voor zijn voor-
waartse niet dicht te lopen en iets 
ingezakter te gaan spelen. Tevens 
moest er karakter getoond worden 
omdat CSW hier vorig week ook op 
afgetroefd werd. In vergelijking met 
de vorige week verving alleen Frank 
Zaal de geblesseerde Kevin Bakker, 
verder gingen dezelfde spelers het 
veld in.

De wedstrijd begon in een laag tem-
po. Daarbij leek het alsof CSW de op-
dracht om te strijden voor de punten 
niet begrepen had. Wanhopig pro-
beerde de Wilnissers spits De Kuijer 
te bereiken maar DHSC bleef simpel 
overeind. Echte kansen vielen er te 
noteren voor de Wilnissers. Het ni-
veau van de wedstrijd was matig te 
noemen. CSW liet zich veel te mak-
kelijk aftroeven en zowaar liet DH-
SC zich op de helft van CSW zien. 
Via een kopbal en een afstands-
schot wist DHSC zelfs gevaarlijk te 
worden maar doelman Alblas stond 
zijn mannetje in het doel.

CSW kwam zeer gemotiveerd uit 
de kleedkamer. De boodschap leek 
eindelijk doorgedrongen te zijn bij 
de CSW’ers. Een fel CSW wist DH-
SC eindelijk terug te dringen op ei-
gen helft. DHSC kwam er voetbal-
lend niet meer uit en de eerste se-
rieuze kans kon tot direct tot een 
doelpunt worden verwerkt. Spits De 
Kuijer kreeg vanaf de linkerkant de 
bal voor en Raymond Wens volleer-
de de bal knap achter de doelman 
van de Utrechters. CSW bleef ach-
terin makkelijk overeind en wist, in 
tegenstelling tot de eerste helft, nu 
ook veel tweede ballen op het mid-
denveld te winnen. Halverwege de 
tweede helft wist Alexander Bos de 

voorsprong te verdubbelen door een 
vrije trap tot doelpunt te verwerken. 
DHSC ging vanaf dat moment alles 
of niets spelen en bracht een extra 
spits in om de aansluitingstreffer te 
forceren. CSW had ondertussen ook 
gewisseld en Van Bergen en Wijn-
gaarden in het veld gebracht. Vijf 
minuten voor tijd wist DHSC voor 
het eerst serieus gevaarlijk te wor-
den maar een kopbal spatte uiteen 
boven keeper Alblas. CSW wist nog 
gevaarlijk te worden via Van Bergen 
maar zijn halve omhaal vloog net 
over het doel van DHSC. In bles-
suretijd kon DHSC, na een overtre-
ding van verdediger Bos in de zes-
tien meter, via een penalty, toch nog 
aansluiting vinden. CSW bleef ech-
ter zeer gevaarlijk via Wijngaarden 
die met zijn snelheid de verdediging 
van DHSC in verlegenheid wist te 
brengen. Ver in blessuretijd was hij 
het dan ook die de uiteindelijke 3-1 
wist te noteren. 

Helaas wist koploper TOV met maar 
liefst 0-6 AH’78 op te rollen en dus 
blijft CSW op een tweede plaats 
staan, drie punten achter de ploeg 
uit Baarn. Over twee weken kan 
CSW wel de tweede periode veilig 
stellen door punten te pakken tegen 
Eemboys. 
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AKU hegemonie in 
Roadrunnersloop Leiden
Uithoorn - Op de 15,2 km in de 
vierde loop van het Zorg en Ze-
kerheid-circuit in Leiden waren de 
AKU dames oppermachtig. Anouk 
Claessens, Jolanda ten Brinke en 
Karin Versteeg verdeelden de ere-
plaatsen onderling. Seniore Anouk 
werd eerste overall in de prima tijd 
van 1.01.25, Jolanda tweede bij 
de dames 34-44 in 1.03.27 en Ka-
rin werd hier vlak achter knap der-
de in 1.04.25. De loop werd begun-
stigd door het eerste lentezonnetje 
van het jaar en gaf op het pad door 
de open weilanden de deelnemers 
als extra bonus ook nog een zacht 
briesje in de rug.
Anny Calmez deed er iets langer 
over, maar was toch zeer content 
met haar 1.22.20.
Bij de heren reikte John van Dijk, 
tussen de vele deelnemende cory-
feeën naar een uitstekende vierde 
plaats in 53.17 en klaarde Paul Hoo-
gers de klus met een eerste plaats 
bij de 55 plus in een zeer scher-
pe 56.54. Bram van Schagen volg-
de keurig met 59.54, dus net binnen 
het uur!
Harry Schoordijk kon Rob Bos net 
voor blijven met 1.07.06 om 1.08.50, 
maar in leeftijd zit er wel zo’n 30 jaar 
tussen! Guido van Vliet liep naar be-
horen en liet 1.11.05 aan tekenen, 
terwijl bij Nan van den Berg bleek 
dat hij zijn zieke echtgenote be-
hoorlijk miste gezien een enigszins 
teleurstellende 1.13.15. Arie Ligtvoet 
daar en tegen deed het verrassend 
goed in 1.16.39 en Richard Mayen-
burg sloot de afstand der sterken af 
in 1.24.48.
De 10 km. liet een apen trotse Bauk-
je Verbruggen zien die in de laatste 

kilometers, gehaast door Jos Snel, 
een prachtig PR neerzette in 46.30.
Trainster Kim de Bruin moest haar 
laten voorgaan, maar deed het met 
47.58 toch behoorlijk.
Atie van Oostveen had nog duide-
lijk last van een pas sinds kort over-
wonnen griepje gezien haar 52.30, 
maar werd er toch maar mooi der-
de mee in haar klasse.
Corrie ten Broeke zat haar op de 
hielen met 52.41 maar was toch niet 
helemaal tevreden met deze tijd. Wel 
blij was Claire van der Post, die als 
oudste deelnemend AKU lid 55.40 
nodig had.
Bij de heren liep Fred van den Bo-
gaard keurig naar een regelmatige 
43.16 en vond John Celie met zijn 
44.14 dat het wel wat sneller had 
gekund. Jaap Verhoef bleef netjes 
binnen de vijftig met 49.47 en Maar-
ten Breggeman bevrijdde zich van 
de winterse kou met een tijd binnen 
het uur in precies 59 minuten, offi-
cieel. Nico Klerx kon het juiste ritme 
echter niet vinden en deed er zes 
minuten langer over. Op de 5 km. 
kwamen Corrie van Dam en Jos La-
kerveld uit en finishten beiden rond 
een half uur.
In Aalsmeer werd parallel de West-
einder loop gehouden. Evelien 
Hooijman deed  het bij de meisjes 
uitstekend door in 27.12 op de 5 km. 
met een derde plaats en een beker 
naar huis te gaan. Thimo Mayen-
burg kwam uit op de 1 km. en pakte 
eveneens een derde plek plus beker 
in 4.05. Isabel Hooijman legde de-
ze afstand af in een prima 4.25 en 
Adinda Mayenburg had voor de af-
stand 4.54 nodig, dus allen bleven 
netjes binnen de 5 minuten per km.

Dammersachttal ADV 
verplettert tiental DVSB 2
Regio - Voor de zesde keer deze 
damcompetitie kwam het Amstel-
landse ADV incompleet achter de 
borden. In de laatste ronde stond 
niets meer op het spel, ondanks een 
zeer theoretische mogelijkheid om 
derde te worden en promotiewed-
strijden af te dwingen. Hetgeen zo-
wel gold voor thuisclub DSVB 2 als 
voor de gasten van Amstelland.

Teamcaptain Krijn ter Braake liet de 
borden 2 en 5 leeg. Dat resulteer-
de na een uur spelen in twee regle-
mentaire nederlagen. En nadat Thij-
men Stobbe een dam tegen kreeg, 
leek het pleit helemaal beslecht: 6-
0. Lang bleef die stand op het sco-
rebord staan en op slechts een en-
kel bord leek ADV te kunnen tegen-
scoren. Zo kwam Paul Lohuis – ana-
loog aan zijn partij op de onderlinge 
de dinsdag ervoor – in het voordeel. 
Maar winst was dat nog niet. 
Na drie uur spelen keerden de 
kansen in Amstellands voordeel. 

Eerst was het teamcaptain Krijn ter 
Braake die met een standaardslag-
zet in het klassieke middenspel toe-
sloeg, daarna won Paul Lohuis zoals 
verwacht; Kenny kroon stond plots 
gewonnen en moest vervolgens 
een remiseaanbod afslaan; en tesa-
men met Gert van Willigen, die af-
scheid nam met de topscoordersti-
tel van ADV, brachten zij de tussen-
stand binnen tien minuten van 6-0 
naar 6-8.

Een gevoelige dreun voor de spelers 
van DVSB 2, die ook op de ande-
re borden al zwaar onder druk ston-
den. Bob Out won weer eens: in een 
dammeneindspel was hij het behen-
digst en met een fraai damoffer be-
sliste hij de partij. Jan Pieter Drost 
kon daardoor genoegen nemen 
met remise: het elfde punt en dus 
winst voor ADV. Wiebo Drost gaf de 
winst nog extra glans door zijn goe-
de stand te verzilveren: 7-13 eind-
stand.

Dennis Looij wint 
overtuigend in België
Regio - Waar afgelopen weekend 
het wielerseizoen voor de profs be-
gon in België werd tegelijkertijd ook 
het startgeschot gegeven voor het 
wielerseizoen van de 15- en 16-jari-
ge wielrenners. Voor de UWTC was 
Dennis Looij uit Wilnis afgereisd 
naar onze zuiderburen. In een wed-
strijd waarbij veelvuldig werd aan-
gevallen en het lang onrustig was 
werden in de laatste kilometers alle 
vluchters achterhaald en moest een 
massasprint uitsluitsel bieden over 
de uitslag. Dennis was zonder twij-
fel de rapste en wist met een straat-
lengte voorsprong de winst naar 

zich toe te trekken. Hiermee was zijn 
eerste winst van het seizoen binnen 
en toont Dennis aan op de goede 
weg te zijn.
Een dag later tijdens het Kampioen-
schap van Uithoorn wist hij samen 
met eveneens van de UWTC afkom-
stige Thijs Leijgraaff het podium te 
behalen. Dennis pakte een tweede 
plek en Thijs een zeer fraaie derde  
plek. Kortom, de UWTC-trein staat 
op het goede spoor! 
Wilt u de UWTC blijven volgen? Dat 
kan op www.uwtc.nl met de nieuw-
ste ontwikkelingen in de wedstrij-
den!

Grote keus in sporten 
tijdens SportKick!
De Ronde Venen - Jongeren in de 
leeftijd van twaalf tot en met zes-
tien jaar uit de gemeente De Ron-
de Venen, kunnen zich aanmelden 
voor SportKick! Een introductiepro-
gramma waarin de jeugd kennis-
maakt met allerlei bekende en min-
der bekende sporten. Deelnemers 
die SportKick! helemaal afmaken, 
maken kans op een waardebon van 
20,00 euro.

SportKick!
In het project SportKick! werken al-
lerlei sportverenigingen uit De Ron-
de Venen, Breukelen en Loenen 
samen. Hierdoor is het sportaan-
bod groot. De  deelnemers kunnen 
zich onder andere inschrijven voor 
schietsport, pencak silat, aerobics 
en handbal. Aanmelden voor Sport-
Kick! kan nog tot en met maandag 
9 maart. 

Sportproject Kies voor 
Hart en Sport
Speciaal voor basisschoolkinderen 
uit de klassen vier tot en met acht 
is er het sportproject Kies voor Hart 
en Sport. In dit introductieprogram-
ma kunnen kinderen meedoen met 
sporten zoals: streetdance water-
polo en tennis. Maar in het cursus-
aanbod zitten ook minder beken-
de sporten zoals taekwondo, dui-

ken en zelfs zeilen. Deelnemers die 
Kies voor Hart en Sport helemaal af-
maken, maken kans op een waar-
debon van 20,00 euro. Aanmelden 
voor Kies voor Hart en Sport kan tot 
en met woensdag 4 maart.

Het volledige sportaanbod van 
SportKick! en Kies voor Hart en 
Sport  staat op de website www.
sportinderondevenen.nl. Aan de 
projecten doen 21 sportaanbie-
ders uit De Ronde Venen mee. Hier-
door zijn de keuzemogelijkheden 
voor de deelnemers groot. Organi-
satie en coördinatie voor beide pro-
jecten wordt gedaan door Sport in 
De Ronde Venen in opdracht van de 
gemeente. Na één week heeft het 
projectbureau al bijna 200 aanmel-
dingen binnen. 

Deadline aanmelding
Aanmelden voor Kies voor Hart en 
Sport kan tot woensdag 4 maart. 
De inschrijving voor SportKick! sluit 
op maandag 9 maart. Na de slui-
ting van de inschrijftermijn wordt ie-
dereen ingedeeld en ontvangen de 
deelnemers een bevestigingsbrief. 
Aanmelden kan op www.sportin-
derondevenen.nl ! Ook eerdere aan-
meldingen voor SportKick! en Kies 
voor Hart en Sport maken kans op 
een waardebon van 20,00 euro.

Veenlopers op podium in 
Leiden en Aalsmeer
Regio - Afgelopen zondag ston-
den er Veenlopers aan de start van 
de Roadrunnersloop in Leiden en 
de Westeinderloop in Aalsmeer. Er 
waren twee mooie tweede plaatsen 
voor respectievelijk Michael Woer-
den in Leiden en Julitta Boschman 
in Aalsmeer.

Ondanks zijn mooie tweede plaats 
keek Michael Woerden met ge-
mengde gevoelens op de Road-
runnersloop, onderdeel uit van het 
Zorg&Zekerheidcircuit. Zijn groot-
ste tegenstander voor dit circuit 
trapte net voor het 5 kilometerpunt 
tegen de schoen van Michael. Mi-
chael raakte daardoor uit balans 
raakte en smakte met 18 km/u te-
gen het asfalt. De rest van de wed-
strijd liep Michael achter de feiten 
aan, maar rukte met z’n 50.57 op 
15,2 km nog wel op naar een twee-
de plek. Z’n grootste tegenstander 
pakte echter de overwinning…
Frans Woerden had een uitstekend 
weekend. Hij liep op zaterdag tij-
dens de Knotwilgenloop in Woerden 
al een halve marathon in 1.22.45. Tij-
dens de Roadrunnersloop kwam hij 
tot een tijd van 58.19. Willem van 
Leeuwen moest Frans dit keer voor 
laten gaan. Hij zat echter maar een 
halve minuut achter hem. Een tijd 
van 58.49 is heel mooi voor Willem. 
Martien Lek komt al lekker in vorm 
voor z’n voorjaarsmarathon. Martien 
liep nu een tijd van 1.02.33 op de 
15,2 km. Henny Buijing bewees in 
vorm te zijn voor z’n hele marathon 
van Rome, over 3 weken. Hij liep op 
zondag een tijd van 1.08.18, 2 mi-
nuten sneller dan vorig jaar. Tijdens 

de Knotwilgenloop op zaterdag liep 
Henny echter bijna een persoonlijk 
record op de 15 km met z’n 1.05. Jos 
van ’t Schip tenslotte had een zware 
wedstrijd, getuige zijn 1.19.06.
Op de 10 kilometer nam Herman 
van ’t Schip deel. Hij bleef net on-
der de 50 minuten: 49.26. Karin van 
Zijtveld liep op zaterdag in Woerden 
dezelfde tijd op de 10 km.

Magisch
Bij de Westeinderloop in Aalsmeer 
waren er mooie prestaties voor 
Veenlopers. Julitta Boschman fi-
nishte op een mooie tweede plaats 
in een tijd van 42.54. Johan Baas 
bleef voor het eerst na z’n blessu-
re onder de ‘magische’ grens van 40 
minuten: een uitstekende 39.49. Het 
was maar goed dat Johan zo hard 
liep, want zijn zoon Mark begint al 
aardig dichtbij te komen. Mark liep 
namelijk 41.06. Ook Jos Bunschoten 
stond in Aalsmeer aan de start. Hij 
liep een tijd van 45.27.
Het is nu mogelijk om niet alleen op 
dinsdag, maar ook op donderdag bij 
De Veenlopers te trainen. Het verza-
melpunt voor de training op donder-
dag is hetzelfde als op dinsdag: op 
de Rendementsweg, tussen West-
hoek Wonen en Garantie Meubel. 
De training wordt verzorgd in toer-
beurt door één van de trainers van 
De Veenlopers. Er is volop aandacht 
voor een goede warming-up en 
cooling-down. De Veenlopers biedt 
iedereen de mogelijkheid om de ko-
mende weken geheel vrijblijvend 
en gratis kennis te maken met de-
ze nieuwe trainingsmogelijkheid. De 
trainingen beginnen om 19.30 uur.

Van Rijn Racing van start 
op de Duivelsberg
Regio - Afgelopen zondag 1 maart 
vond de eerste rallyracingwedstrijd 
plaats van het nieuwe seizoen. Op 
Belgische bodem vond het eerste 
startsignaal plaats van 2009. Op het 
Duivelsbergcircuit in Maasmeche-
len draaide de SEAT Cordoba van 
Van Rijn Racing zijn eerste rond-
jes. De auto heeft in ‘de winterstop’ 
enkele aanpassingen ondergaan, 
waaronder een compleet nieuwe 
versnellingsbak. 
Deze wedstrijd werd nog maar eens 
meer dan duidelijk dat autosport 
een teamsport is! Het team van 
monteurs had veel werk te verrich-
ten tussen de manches door.
Want de start van de 1e manche 
zorgde al voor de nodige schade. 
De uit Mijdrecht afkomstige Den-
nis van Rijn, moest starten vanaf de 
buitenste startpositie. Dat deel van 
de startlijn is erg vuil. Extra moeilijk 
om daar een goede start te kunnen 
maken. 
Toen de rode lichten gedoofd waren, 
lukte het toch om een snelle start te 
maken. Van Rijn meldde zich aan 
de buitenkant van het veld, maar 
na aangeraakt te zijn en een tou-
ché met andere deelnemers, was de 
race een paar bochten verder over. 

Na binnenkomst in het paddock 
bleek er, buiten de blikschade, een 
lekke band te zijn en een gebroken 
aandrijfas. Veel sleutelwerk voor de 
monteurs van Van Rijn Racing. 

Niet gelukt
Naarmate de reparaties aan de 
Cordoba vorderen, begon ook de 
tijd te dringen. Van Rijn Racing luk-
te het om de SEAT weer startklaar 
te krijgen voor de tweede heat. Als 
hun dit niet gelukt was, was de kans 
op een finaleplaats weggeweest. 
Immers moet men minimaal twee-
maal finishen om zich te kwalifice-
ren voor een finaleplek. De mon-

teurs hielden Dennis van Rijn in de 
strijd! De tweede manche startte 
Van Rijn wederom vanaf de buiten-
ste lijn, weer viel er een goede start 
te noteren. Maar een spin onderaan 
de Duivelsberg gooide roet in het 
eten. Wel kon er een tijd neergezet 
worden en behield het team uitzicht 
op de B-finale. 
In de derde manche werd de beste 
start van de dag gemaakt. Van Rijn 
startte als 5e en kon door buiten-
om te gaan in de eerste bocht be-
slag leggen op de derde positie. Het 
gat naar de nummer 4 was snel ge-
maakt en in de tweede ronde nam 
van Rijn de joker lap. Kwam bij dat 
Van Beers in een Renault stuk ging, 
zo behield hij de derde plaats. He-
laas sloeg de pechduivel weer toe 
en brak weer een aandrijfas. Er zat 
niets anders op dan de Cordoba aan 
de kant te zetten en de laatste ron-

des van de wedstrijd vanaf de zijlijn 
toe te kijken. 
De dag zat erop voor Van Rijn Ra-
cing uit Mijdrecht. Het team heeft 
tijdens de wedstrijd nuttige infor-
matie vergaard. Ook aan ervaring 
is het team weer een stuk rijker ge-
worden. Hiermee kan aan de slag 
worden gegaan om de Cordoba nog 
beter neer te zetten voor de eerste 
Nederlands Kampioenschap-wed-
strijd in Valkenswaard. Deze wed-
strijd vindt plaats op 19 april op het 
welbekende Eurocircuit. 

Voor meer informatie en foto’s kunt 
u terecht op de website 
www.vanrijnracing.nl. 
Ook is Dennis van Rijn deze week 
te gast in het sportprogramma “2 
the Point”. De uitzending zal vrijdag 
9 maart te zien zijn op Midpoint TV, 
de lokale televisiezender.

Legmeervogels A1 boekt
belangrijke overwinning
Uithoorn - Na drie weken geen 
wedstrijden mochten de meiden 
eindelijk weer aan de bak. De uit-
wedstrijd tegen NEA uit Ouderkerk 
stond op het programma. Ook dit 
zou weer geen makkelijke wedstrijd 
worden. De thuiswedstrijd tegen dit 
team werd maar liefst met 9-19 ver-
loren. Toen werden er veel doelpun-
ten gemaakt door hun nr. 3 en de 
dames waren dus gewaarschuwd. 
Vanaf het begin werd deze speel-
ster direct vast gezet en dat pakte 
goed uit. In de eerste helft kon zij al-
leen scoren vanuit vrije worpen. De 
eerste helft was een gelijkopgaan-
de strijd. De teams waren aan el-
kaar gewaagd en dus was de stand 
bij rust 9-8 in het voordeel van NEA. 
Aan het begin van de tweede helft 
scoorde de nr. 3 van NEA drie keer 
achter elkaar en waren de dames 
van Legmeervogels weer wakker. 
Vanaf dat moment werd er voor ie-
dere bal geknokt en kreeg het pu-
bliek een hele leuke wedstrijd voor-
geschoteld met heel veel spannen-
de momenten. De stand bleef ge-
lijk opgaan. Toen de keepster van 
Legmeervogels een strafworp pri-
ma uit het doel haalde en de dames 

via een prachtig uitgespeelde break 
aan de andere kant direct scoorden, 
leek NEA even geknakt. Langzaam 
werd er een kleine voorsprong op-
gebouwd en die werd niet meer uit 
handen gegeven. De dames speel-
den de wedstrijd heel geconcen-
treerd uit en wonnen met 18-16. De 
ontlading daarna was zeer groot. In 
de stand in de jeugddivisie staan de 
dames nu op een veilige plaats. Zij 
hebben de degradatieplaats verla-
ten en gezien het programma van 
de teams onder hen moet het luk-
ken om deze plaats vast te houden 
en zodoende in het eerste jaar in de 
jeugddivisie zich te handhaven. Dat 
zou een heel goede prestatie zijn 
voor dit team, dat maar liefst 2 klas-
ses hoger speelt dan vorig seizoen. 
Morgenavond, donderdag, wordt 
om 20.00 uur de inhaalwedstrijd 
tegen Westsite gespeeld en aan-
staande zondag spelen de dames 
om 11.10 uur tegen UDSV. De da-
mes zullen alles uit de kast moeten 
halen om tegen deze teams punten 
te gaan pakken. Westsite en UDSV 
staan op de 2e en 3e plaats in de 
stand. Beide wedstrijden worden in 
De Scheg in Uithoorn gespeeld.

Uithoorn - Zondag 22 maart zal 
een bridgedrive worden gehou-
den in de barzaal van Sporthal 
de Scheg. Deze Lentedrive staat 
open voor elke bridgeliefhebber 
in de regio. 
De drive wordt georganiseerd 
door bridgevereniging De Leg-
meer in samenwerking met Ba-
cu.
Aanmelding per telefoon bij Cor 

Hendrix, tel. 0297-531674 of per 
e-mail aan bacu@ymail.com , al-
tijd met opgave van beide na-
men.
De kosten bedragen 8 euro per 
paar. 
Aanvang 13.30 uur, melden uiter-
lijk om 1315 uur. 
Er zullen 24 spellen topintegraal 
worden gespeeld.
Aarzel niet, maar meld je aan.

Bridgeactiviteiten
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Legmeervogels D1 wint 
door met pressie te spelen
Uithoorn - Zaterdag 21 februa-
ri was het de dag om Blauw-Wit D1 
thuis te ontvangen. We weten in-
middels dat het spelen tegen een 
Amsterdamse ploeg lastig is. Hier-
op moet je als speler op voorbereid 
zijn. Vandaag leek het er op dat alles 
mee zat, en dat was ook zo.

In de laatste training is geleerd 
hoe je op de meest effectieve ma-
nier pressing kunt spelen. Dit ver-
taalde zich naar de wedstrijd. De 
tegenstander werd vroeg vastge-
zet en hierdoor ontstond er paniek 
bij Blauw-Wit. We konden hierdoor 
eenvoudig twee keer scoren. Doel-
puntenmakers Tex Koster en Rob 
van Buschbach. Rob van Buschbach 
die de druk over de gehele wedstrijd 
opvoerde werd daarom terecht man 
of de match. Bij de 2-0 sloop er iets 
in de ploeg. Blauw-Wit laten schie-
ten op een enigszins hard veld is 
vragen om moeilijkheden (2-1). Na 
een periode van over en weer strijd 

leveren was het Blauw-Wit dat de 
gelijkmaker maakte (2-2).
In de rust heeft de trainer Bas Sack 
duidelijk gemaakt waar het om gaat. 
Als speler moet je inzien wanneer je 
beter bent. Dit dien je dan ook te la-
ten zien door overtuigend en met al-
les wat je in je hebt te spelen. Jouw 
wil opleggen aan je tegenstander. 
Deze rede had duidelijk effect. Rob 
van Buschbach ging nog harder te-
keer, hierdoor kwam er weer paniek 
bij Blauw-Wit en moest er meerdere 
malen door Blauw-Wit aan de nood-
rem getrokken worden. De scheids-
rechter was resoluut in het geven 
van een strafschop. Nick Wijnhout 
ging achter de bal, die als een echte 
voorstopper de bal simpel hard en 
laag inschoot. Hierna was het Rob 
van Buschbach die een schitterende 
goal maakte door van links met de 
linkerbuitenkant voet met een kurv 
tegendraads in de rechterhoek te 
scoren, fantastisch! Loon naar wer-
ken heet dit, voor het hele team. 

Sensationele ontknopingen bij 
Bridge Vereniging De Kwakel
De Kwakel - Het was vorige week 
al voorspeld en deze week kwam 
het ook uit: de spanning bij de BVK 
over wie er zouden promoveren of 
degraderen bleef tot de laatste kaart 
aanwezig. Wie waren stressbesten-
dig, wie konden de spanning niet 
aan, zouden er favorieten sneuve-
len en niet verwachte paren succes 
boeken?
Cor hield de spanning er lekker in 
toen hij de uitslagen bekend ging 
maken. Jammer is het wel dat, tij-
dens het voorlezen van de uitslagen, 
er altijd mensen zijn die niet het fat-
soen kunnen opbrengen om daar 
hun aandacht even op te richten en 
er vrolijk tussendoor blijven kweb-
belen. Voor Cor moet dat uiterma-
te irritant zijn.
Ondanks dat hebben ze kennis kun-
nen nemen van de uitslagen en 
daar waren toch weer wat verras-
singen bij.
In de A lijn was de 1e plaats voor 
Dick Elenbaas en André Verhoef 
met 66,67% en hiermee rukten zij in 
de totaalstand op van de 7e naar de 
2e plaats met 54,35% gemiddeld. 2e 
werden Jaap en Geke Ludwig met 
63,9% en dat bracht hen op de 3e 
plaats in de totaalstand. De hoofd-
prijs in de eindrangschikking was 
echter, zoals verwacht, voor Kitty en 
Huub van Beem met een gemiddel-
de van 55,83% over 6 avonden, me-
de dankzij hun 3e plaats op deze 
slotavond met 54,17%.
Aan de onderkant van de ranglijst 
viel het doek voor José Moller en 
Yvonne Koestal, Loes en Frayo Frit-
schy, Cor Hendrix en Bep Verleun 
en voor Hann Mann en Fie Brokke, 
die na een flitsende 1e seizoenshelft 
in een (ongetwijfeld tijdelijke) wat 
mindere periode zitten.

B lijn
In de B lijn leek de 1e plaats na vo-
rige week ook wel vast te staan. De 
toenmalige nummers 2, Anneke Kar-
las en Jaap Verhoef, moesten 15% 
goedmaken op de slotavond en dat 
leek teveel van het goede, maar het 
gebeurde toch. Met de hoogste sco-
re van de avond (67,26%) scoorden 
zij bijna 21% meer dan Loes Kroon 
en Ria van Zuylen en daardoor wer-
den zij met het hoogste gemiddel-
de van de 3 lijnen (56,03%) dan 
ook 1e in de eindrangschikking. Op 
een verrassende 2e plaats op deze 
avond eindigde Hetty Houtman met 

invalster Ria Wezenberg met 59,8% 
en daarmee ontsprongen zij degra-
datie. Roel Knaap en Rie Bezuyen fi-
nishten als 3e met 53,8%.
Naast de al genoemde paren An-
neke-Jaap en Loes-Ria, mogen ook 
Klaas en Paula Kniep en Wan en 
Atie Overwater volgende week hun 
opwachting maken in de A lijn, want 
die werden resp. 3e en 4e.
Drie paren moeten vanaf volgende 
week vanuit de C lijn terug zien te 
keren naar de B lijn. Dat Lous Bak-
ker met AFC coryfee Hans Elias het 
vege lijf niet meer konden redden 
was al enige tijd duidelijk en ook Ria 
Bulters en Ans Nieuwendijk hadden 
wel een extreem hoge score nodig 
om hun lot te ontlopen en dat lukte 
hen helaas niet. Dat echter ook het 
veteranenteam May Verhoef-Joop 
de Jong af moet dalen naar de C lijn, 
daar was toch echt geen rekening 
mee gehouden. Die gaan een hele-
boel nieuwe gezichten tegenkomen 
de komende 6 weken en het is niet 
uitgesloten, dat zij een waar schrik-
bewind zullen gaan voeren.

Degradatie
Drie degradanten dus slechts uit de 
B lijn en dat kwam omdat de win-
naar van de C lijn reglementair niet 
kon promoveren. Roel Knaap had 
met diverse invallers gespeeld en 
deed dat ook nog eens zeer goed 
met een gemiddelde van bijna 56%, 
dus hij was met afstand 1e gewor-
den, maar het te grote aantal in-
vallers stond helaas promotie in de 
weg. Niettemin natuurlijk een puike 
prestatie.
Vorige week waren diverse paren 
op scherp gezet en Toos Boerlage 
en Bep Brockhoff reageerden daar 
het beste op. Met 58,7% werden zij 
1e en daardoor 2e in de totaalstand, 
wat dus promotie opleverde. Addie 
de Zwart en Hetty Kesting werden 
met 56,25% 2e en Jannie en Nico 
Koning 3e met 55,56%. Hennie en 
Jan van der Knaap en Irene Egberts 
en Annie Lauwers scoorden net vol-
doende om de felbegeerde 2e en 3e 
promotieplaats in de wacht te sle-
pen en de vlag ging dan ook uit in 
de Orchideelaan in De Kwakel bij 
Jaap op nr 5, Irene op nr 7 en An-
nie op nr 9. Bij de verkieizng van de 
sportstraat van het jaar in De Kwa-
kel strijdt de rest van het dorp nu ui-
teraard nog slechts om de 2e plaats, 
dat moge duidelijk zijn.

KDO-selectie kookt voor sponsors
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
een deel van de kantine van KDO 
omgetoverd in een sterren-restau-
rant. Op initiatief van de KDO-se-
lectie waren de resultaatsponsors 
uitgenodigd om te genieten van 
een avond vol culinaire hoogte-
punten en entertainment. De spon-
sors en het bestuur werd een uitge-
breid viergangenmenu voorgescho-
teld en tussen de gangen door wer-
den er drie rondjes “Wie ben ik” ge-
speeld, wat natuurlijk hilarische ta-
ferelen opleverde met een mix van 
sponsors, begeleiding, bestuur en 
spelers op het podium. 

De resultaatsponsoring bestaat in-
middels alweer zo’n 10 jaar bij KDO 
en deze groep van sponsors beta-
len per gewonnen wedstrijd van 
KDO 1. Het grootste deel van de op-
brengst wordt in de jeugdopleiding 
gestopt, en het restant gaat naar 
de selectie voor o.a. trainingskam-
pen. Hoofdsponsor Huub van Die-
men van Kwekerij de Amstel stond 
10 jaar geleden aan de wieg van dit 
succesvolle sponsormodel en werd 
door voorzitter Erik van Egdom nog 
even in het zonnetje gezet omdat hij 
na dit seizoen stopt met het hoofd-
sponsorschap, na vele jaren van 
trouwe “dienst”. Gelukkig wist KDO 

1 zondag met een knappe 1-0 over-
winning op Swift weer 3 punten aan 
haar totaal toe te voegen, wat hard 
nodig was na een te lange periode 

Eindelijk loon naar 
werken voor KDO 1
De Kwakel - Afgelopen zondag 
mocht KDO 1 weer een uiterst be-
langrijke wedstrijd in de strijd te-
gen degradatie spelen. Nummer zes 
Swift uit Amsterdam kwam naar De 
Kwakel om het de Kwakelaars zo 
lastig mogelijk te maken. Zaterdag-
avond bewees de KDO-selectie dat 
zij erg blij is met de resultaatspon-
sors en bediende hun op hun wen-
ken door een volledig verzorgd di-
ner inclusief avondprogramma aan 
te bieden. De sponsors hoefden dit 
jaar slechts vier keer in de buidel te 
tasten en konden op deze manier de 
kredietcrisis te boven blijven. Aan-
voerder Maykel Sitvast deed op de-
ze avond echter de belofte dat de 
drie punten tegen Swift in De Kwa-
kel zouden blijven. En belofte maakt 
schuld, zo vond de gehele KDO-se-
lectie.
Trainer Ron Langhout kon deze mid-
dag weer beschikken over de lang-
durig geblesseerde verdediger Mi-
chael Meijer en hij stond dan ook 
gelijk in de basis. Swift kwam als 
sterkste uit de kleedkamer en zet-
te KDO gelijk vol onder druk. KDO 
kwam heelhuids uit deze periode en 
kreeg naarmate de wedstrijd vor-
derde het heft in handen. Het pro-
bleem waarmee KDO de afgelopen 
periode mee heeft gekampt was het 
feit dat er erg weinig kansen werden 
gecreëerd. Daar werd deze middag 
definitief afscheid van genomen, 
want Dennis Onderwater, Rick Kruit 
en Dennis Roolker kregen mogelijk-
heden, maar wisten deze ternau-
wernood niet te verzilveren. In de 
30e minuut claimde Swift een doel-
punt, maar volgens de scheidsrech-
ter was de bal niet over de lijn ge-
gaan en met deze beslissing mocht 
KDO niks zeggen. Met een 0-0 
stand werd de rust bereikt.

Reacties
In de rust waren er positieve reac-
ties vanuit de begeleidingsstaf over 
het vertoonde werklust en getoon-
de passie in de eerste helft. Met de-
ze positieve woorden in het achter-
hoofd begon KDO de tweede helft 
sterk. Een minuut na rust omspeel-
de Rick Kruit twee tegenstanders en 
kwam schuin vrij voor de keeper te 

staan. Hij aarzelde net te lang (voor 
geven of zelf schieten) om een keu-
ze te maken en zijn poging kon met 
geluk worden gekeerd door de Am-
sterdamse doelman. Het spel bleef 
op en neer golven, zonder dat KDO 
kansen weg gaf aan Swift. Verse 
krachten Patrick den Haan en Rob 
Rewijk kwamen in de loop van de 
tweede helft in het veld om de ge-
lederen te versterken. Beide ploe-
gen bleven hopen op een bevrij-
dende openingsgoal, maar tot de 
83e minuut konden zowel KDO als 
Swift dit niet voor elkaar krijgen. In 
de 83e minuut kon heel De Kwakel 
Dennis Roolker op handen dragen. 
Na een goede doorkopbal van Pa-
trick den Haan kwam spits Dennis 
Roolker oog in oog met de keeper 
te staan. Hij twijfelde geen moment 
en schoof de bal onberispelijk in de 
rechterbenedenhoek, 1-0. Een oor-
verdovend gejuich was het gevolg 
en de zo bekritiseerde Dennis Rool-
ker rekende hiermee in één keer af 
met zijn mindere start bij KDO. 
KDO bleef knokken voor wat het 
waard was en Swift gooide alles 
op de aanval om alsnog de gelijk-
maker te forceren. In de 89e mi-
nuut werd terecht, na hard duwen 
van een Swift aanvaller een doel-
punt uit een corner, afgekeurd. Ten-
slotte wist verdediger Frank Hoger-
werf in de 93e minuut nog een bal 
van de lijn te halen en bewees hier-
mee KDO een grote dienst. Na uit-
eindelijk 95 minuten keihard werken 
floot de scheidsrechter af en kon 
KDO eindelijk na 2 november 2008 
weer eens juichen voor een compe-
titie overwinning.

Ranglijst
Dankzij deze broodnodige over-
winning passeert KDO BSM op de 
ranglijst en kan er na een slechte 
tweede periode een begin worden 
gemaakt aan een succesvolle derde 
periode. Volgende week gaat KDO 
op bezoek bij nummer drie Laren’99. 
In de thuiswedstrijd werd er met 0-5 
verloren dankzij hun zeer lange ster-
ke spits Jeroen Calis. KDO zal er al-
les aan moeten doen om hem uit de 
wedstrijd te halen en wie weet wat 
er dan mogelijk kan zijn!

Fietsen voor Kampioenschap 
van Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag 1 
maart werden op het UWTC par-
cours aan de Randhoorn de kampi-
oenschappen van Uithoorn verreden. 
In totaal wisten 58 jeugdrenner het 
parcours van Uithoorn te vinden. Bij 
de A categorie stonden 9 rennertjes 
aan de start, onder wie Mieke van de 
Veerdonk en Eric Looij. Beiden moes-
ten zes keer het viaduct over en dat 
is voor deze leeftijd een hele opga-
ve. Eric werd 6e en Mieke 9e.  In ca-
tegorie B reden 18 renners hun wed-
strijd, onder wie drie leden van de 
UWTC. Arjan Looij, Daniel Wiegmans 
en Wesley van Dijk moesten in to-
taal 11 ronden. Alledrie hebben de 
koers goed uitgereden. In categorie 
C de jarige Rick van Wieringen in zijn 
wedstrijd met 17 wielrenners. Hij fi-
nishte als 8e. Bij categorie D ston-
den aan het vertrek voor UWTC, An-
dré Looy, Jeroen van Pierre en Etien-
ne Lenting. Vanaf de start werd er 
even gekeken naar André Looy maar 
na 2 ronden koos bij voor een lan-

ge ontsnapping. In het begin van de 
koers werd er hard gereden, maar 
Jeroen en Etienne konden goed vol-
gen en na hier en daar toch nog wat 
demarrages werd er af gesprint van-
af plaats 3. Jeroen kwam jammer ge-
noeg een paar centimeter tekort voor 
een 3de plaats, volgende keer lukt 
het zeker wel, en werd mooi 4de. Eti-
enne had in de wedstrijd na wat kor-
te ontsnappingen toch iets te veel 
gedaan en kwam in de sprint wat te 
kort en werd 10de. 
Zaterdag 28 februari werd het kam-
pioenschap van de Zaanstreek bij 
ZWC DTS verreden. Alleen Jeroen 
van Pierre en Etienne Lenting wa-
ren voor UWTC aan de start in ca-
tegorie 7, mede door het mooie weer 
bleef het peloton bij elkaar. Eén Ren-
ner wist te ontsnappen uit het pelo-
ton, en werd niet meer teruggepakt, 
Jeroen en Etienne reden een goede 
wedstrijd na 45 minuten en 3 ronden 
? werd er afgesprint. Jeroen werd 
5de en Etienne 8 st.

Bridgevereniging
De Legmeer

Uithoorn - Woensdagavond 25 fe-
bruari jl. startten de leden van de 
bridgevereniging “De Legmeer“, 
met haar eerste  zitting van de vier-
de ronde parencompetitie 2008/09. 
In de “A” lijn met 16 paren toon-
den Joop van Delft en Toon Overwa-
ter dat zij niet voor niets in de der-
de ronde als eerste waren geëin-
digd. Zij werden nu ook eerste met 
60,71%. Ook de twee volgende pa-
ren vervolgden hun goede spel. Ben 
ten Brink en Jan Bronkhorst werden 
tweede met 59,82%. Als derde Luuk 
Smit en Lijnie Timmer met 58,04%. 
Beb de Voijs en Anne Tolsma vier-
de met 53,87%. In de “B” lijn met 15 
paren was er een goede start voor 
Hans en Sonja Selman, zij werden 
eerste met 59,38%. De drie degra-

danten uit de “A” lijn deden het ook 
goed, Huub en Mariane Kamp wer-
den tweede met 59,03%, op de der-
de plaats Dick Krug en Jan Schave-
maker met 58,68% en An en Jan van 
Schaick vierde met 56,04%. De “C” 
lijn startte met 11 paren, hier wer-
den Floor Janssen en Tonny de Jon-
ge eerste met de prachtige score 
van 67,19%. Sybren en Mick Frant-
zen tweede met 56,77%. De der-
de plaats ging naar Maria Baas en 
Klaas Verrips met 54,69. 
Bent u ook geïnteresseerd in bridge, 
speel dan een keer ter kennisma-
king mee.
Neem dan telefonisch contact op 
met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met Gerda Schavemaker 
0297-567458.

Finalestress bij BVU
Uithoorn - Met de laatste zitting op 
de rol nemen de rode vlekken in de 
hals dramatisch toe in de finale van 
de tweede ronde parencompetitie. 
In de C- lijn zetten Ada van Maar-
seveen & Jan Visser de zaken even 
recht door na twee mindere partij-
en een eerste plaats te scoren met 
59,9% en en passant op te rukken 
naar de tweede plaats totaal. De 
promotiestrijd spitst zich hier voor-
al toe tussen hen en de paren Hilly 
Cammelot & Mineke Jongsma, Tiny 
& Bram van Klaveren en Riki Spook 
& Theo van Vliet die met z’n vieren 
onderling nog geen 2% gemiddeld 
verschillen.
De eerste promotieplaats, van de 
twee lijkt na de 51,04% in deze ron-
de veilig voor Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman, mits 
ze cool genoeg kunnen blijven? Tini 
& Johan Lotgerink kwamen net iets 
te laat op stoom met nu een tweede 
plek met 58,85%, om ook nog een 
vinger in de pap te kunnen houden, 
net als Chiel van Beek & Fons Roe-
lofsma die nu derde werden met 
54,69%.
In de B-lijn staan May Verhoef & 
Nel de Ruiter een lichtjaar voor en 
promoveren zeker naar het BVU 
bridge Walhalla. Ada Keur & Mari-
on Wiebes deden met hun tweede 
plaats met 56,04% zeer goede za-
ken en staan nu zelfs tweede totaal. 
De concurrentie om de resteren-
de twee promotieplaatsen is echter 
groot. Ook Leo Leenen & Henk van 
der Schinkel, hoewel erg wisselval-
lig spelend, Loes Kroon & Theo Ver-
meij en To van der Meer & Tineke 
van der Sluijs die nu eerste werden 
met 57,19%, zijn nog niet kansloos.

De A- lijn telt drie degradatieplaat-
sen waarvan twee nog geheel open 
liggen. Ans Breggeman & Anne Tols-
ma lijken een geslaagde demarra-
ge naar behoud te hebben gemaakt 
met hun derde plaats en 57,08% van 
deze ronde. Gertrude Doodkorte & 
Trudy van den Assem hebben met 
hun 49,58% wellicht net voldoende 
ontsnappingssnelheid ontwikkeld, 
terwijl het met An & Bert Pronk met 
nu 44,17% niet echt wil vlotten.
Wim Baars & Marcel Dekker en 
An Heimeriks & Anke Reems zul-
len echt nog een uitschieter moeten 
maken om de val te voorkomen.
Bovenaan is het net zo adembene-
mend, vier paren binnen schoots-
afstand van elkaar. Bep & John de 
Voijs voeren nu het konvooi aan met 
54,83% gemiddeld, waar hun eerste 
plaats in de vijfde zitting met 61,67% 
debet aan was. Nico van der Meer & 
Hans Wagenvoort staan met 54,42% 
nipt achter, evenals Marineke Lang 
& Martin Kok met 54,13%. Greetje 
van den Bovenkamp & Ria Wezen-
berg gaan Stenny & Herman Lim-
burg nu met 53,85% om 53,19% net 
voor, waarbij opgemerkt moet wor-
den dat Stenny en Herman met een 
tweede plaats en 60% zich aardig 
opgewerkt hebben. Ben ten Brink & 
Gijs de Ruiter hadden met 45% een 
“off evening” en lijken de boot ge-
mist te hebben. Wilt u ook eens in 
de slag gaan en met ingehouden 
adem de uitslag afwachten? Kom 
dan bridgen bij Bridge Vereniging 
Uithoorn, elke maandagavond in de 
barzaal van Sporthal De Scheg, van-
af 19.15 uur. Voor inlichtingen: Se-
cretaris Marineke Lang tel: 0297 
569432, na 18.00 uur.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 24 februari 
werd de vierde zitting van de derde 
competitie gespeeld.

In de A-lijn, met vijftien paren, wer-
den eerste Greet Overwater en Guus 
Pielage met 67.08%!. Tweede Frouk-
je Kraaij en Anneke van der Zeeuw 
met 59.72%, ook niet mis! Derde 
Renske Visser en Ria van Geelker-
ken, met 58.33%, Zo kennen wij jul-
lie weer dames! Dan de competitie: 
eerst maar weer de “A”:

De dames Tini Geling/Paula Kniep 
staan, nog steeds, eerste. Houden 
zo en zet de stormfok er maar bij 
want Greet Overwater en Guus Pie-
lage volgen u, met de wind in de zei-
len?, op de hielen als tweede. Frou-
kje Kraaij en Anneke van der Zeeuw 
staan nu derde.

In de B-lijn, met twaalf paren, wer-
den eerste Nel Bakker en An van 
der Poel met 62.92%. Tweede Co-
rinne van der Laan en Anne Tolsma 
met 58.33%. Derde Bibeth Koch en 
Tina Wagenaar met 55.83%.
Voor wat betreft de stand in de “B” 

competitie:
kon schrijfster dezes maar hetzelf-
de zeggen als vorige week, maar de 
stand is “compleet” veranderd: 
Eerste nog steeds Alice de Bruijn 
en Josè Möller dat wel, doch twee-
de zijn nu Nel Bakker en An van der 
Poel. Derde staan Corinne van der 
Laan en Anne Tolsma.
De “consistente dames” Fernhout/
Voss hebben zich de wind uit de zei-
len laten halen en staan nu... Kom 
dames, u heeft nog twee keer de 
gelegenheid om uw positie te her-
overen, ook maar een stromfok op-
zetten! 

Spelen bij Hartenvrouw
Ook spelen bij Hartenvrouw? In-
lichtingen bij Alice Oostendorp, tel. 
0297-540183.

van mindere resultaten. De resul-
taatsponsors moesten dus eindelijk 
weer eens in de buidel tasten, en 
als KDO de komende wedstrijden 

net zo’n mentaliteit op de mat weet 
te leggen als afgelopen zondag dan 
moet er nog een aantal overwinnin-
gen behaald kunnen worden.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698


