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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Fractievoorzitter RVB, Anco Goldhoorn met achter hem een deel van de bewuste grond

Heeft Ronde Venen Belang de oplossing voor de
bewoners Marickenland?

Geef de grondeigenaren
toestemming woning te
bouwen, dus ‘rood voor groen!’
De Ronde Venen – We schreven er
vorige week ook al uitgebreid over,
over de problemen voor de bewoners/grondeigenaren van Marickenland. Deze mensen moeten, zoals het er nu naar uitziet, hun grond,
hun bedrijf, hun roots, verlaten.
Goedschiks of kwaadschiks, want
de gemeente wil de grond kopen.
Er moet namelijk op hun grond een
natuurgebied gecreëerd worden.
Dan mag de gemeente De Ronde
Venen 995 woningen bouwen.
Komt dat natuurgebied er niet, aldus de Rijksoverheid, dan geen woningen. Dus wat gaat de gemeente doen: de grond kopen. Maar je
zal er je bedrijf hebben. Natuurlijk
willen de meeste mensen daar niet
weg. Maar nu hebben ze te horen
gekregen: je hebt tot 2012 de tijd
om je grond zelf aan te bieden aan
de gemeente De Ronde Venen, zo
niet: dan wordt het onteigend. Maar
de grondeigenaren/bewoners vinden dat ze veel te weinig geld krijgen aangeboden voor hun grond,
“daar kunnen we niet mee opnieuw
beginnen”, zo stellen zij. Donderdag
a.s. worden de grondaankopen behandeld in de gemeenteraad. Is er
nu echt niets te regelen voor deze
burgers? Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang zegt van wel. Hij
heeft de oplossing.
Huidige situatie
Aan het woord Anco Goldhoorn:
“Het onderhavige raadsvoorstel met
het nieuwe aankoopplan past in de
verwerving van de gronden in het

kader van de overeenkomst die de
gemeente heeft gesloten. In 2006
heeft RVB een motie in de Raad gebracht, die raadsbreed is gesteund.
In deze motie is bijlage b van de
overeenkomst aangehaald, waarin gesproken werd van onteigening
van de rest van de percelen. Om
perspectief aan de agrariërs te bieden werd in de motie gesteld dat de
gronden konden worden verkocht
aan de Gemeente De Ronde Venen,
waarbij de agrariërs voortgezet gebruik tot 2014 werd geboden. Met
deze motie is helaas niets gebeurd.
De wethouder is gezamenlijk met de
provincie met een aangepaste aankoopstrategie gekomen. In dit voorstel wordt de boeren hetzelfde geld
geboden als bij onteigening, maar
ook voortgezet gebruik tot 2014.
In besprekingen met de landeigenaren is dit voorstel door deze landeigenaren als onvoldoende van de
hand gewezen. Dit werd bevestigd
door de uitkomsten van de RTVG.
Op dit moment is 120 ha in bezit.
De nieuwe aankoopstrategie moet
nog in de Raad komen. Op dit moment wordt door een aantal fracties
vastgehouden aan vrijwilligheid. De
vraag is daarom of het nieuwe aankoopplan het wel haalt. Indien het
aankoopplan en de daaraan gekoppelde
bestemmingsplanwijziging
het niet haalt komt de beoogde realisatie van natuur en recreatie in
Marickenland, maar ook de realisatie van woningbouw in Marickenzijde op losse schroeven te staan en
wordt tenminste uitgesteld. Uitstel

Lammetjesdag bij Stal Bos
De Ronde Venen - De lente is begonnen en de eerste mooie dagen hebben zich al aangediend…
Wat is er leuker dan er met het gezin op uit te gaan. Hier alvast een
tip voor tweede paasdag, 24 maart.
Op deze dag organiseert Stal Bos in
Mijdrecht de lammetjesdag. Je kunt
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heerlijk rondkijken op een echte
boerderij en je kunt de lammetjes,
konijntjes, kalfjes, kippen en paarden van dichtbij bekijken en zelfs
aaien. De kinderen kunnen een ritje
op één van de pony’s maken en je
kunt uitleg krijgen over het dagelijks
leven op de boerderij. Aan het eind
van de middag kun je zien hoe de
koeien gemolken worden. Iedereen
is van harte welkom op 24 maart
tussen 13.00 en 17.30 uur op de
boerderij aan de Westerlandweg 10
in Mijdrecht. De toegangsprijs bedraagt 3,50 euro, bij dit bedrag zijn
een consumptie en een ponyrit voor
de kinderen inbegrepen). Kinderen
tot 2 jaar hebben gratis toegang

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL
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betekent dat het mes van het migratiesaldo nul boven het gehele
project komt te hangen. In feite is er
een patstelling ontstaan, waarvoor
een creatieve oplossing voor geboden moet worden. Ronde Venen Belang heeft hiervoor een oplossing
bedacht”, aldus Goldhoorn.
Oplossing
“Het huidige voorstel blijft in tact,
maar wordt via een amendement/
motie aangevuld waardoor de rood
door groen-regeling aan de volledige schadeloosstelling wordt toegevoegd”, zo vervolgt Anco Goldhoorn.
- huidige eigenaren per 27 maart
2008, die meer dan 5 ha. verkopen
kunnen tot 5 ha. grond terugkopen
tegen taxatiewaarde ‘natuur’
- deze grond moet worden ingericht door de eigenaar conform de
nog vast te stellen inrichtingsvisie
Marickenland, waarbij publieke toegankelijkheid is gegarandeerd en
moet worden beheerd volgens het
beheersplan van de natuurbeheerder, vast te leggen in een beheersovereenkomst (kan mogelijk beheersvergoeding tegenover staan)
- professionele veestallen en schuren moeten worden afgebroken,
waarbij de huidige ruimte voor ruimteregeling blijft gelden
- de eigenaar mag op de verworven
grond maximaal 1 extra woning met
bijgebouwen bouwen met een max.
vloeroppervlak van 500 vierkante
meter, waarbij de eis geldt dat er
tenminste 5 ha. is verworven

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Voordelen van deze oplossingsrichting:
- invulling van ‘rood voor groen’
-regeling
- snellere invulling recreatie en
natuur
- goedkopere invulling recreatie en
natuur voor overheid
- minder aankoopkosten overheid
- meer financiële compensatie voor
landeigenaren
- impuls voor vrijwilligheid verkoop
grond
- sluit aan bij ‘landgoedregeling’
- meer perspectief voor landeigenaren”,
aldus de fractie-voorzitter van Ronde Venen Belang.

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Wat is nu precies de Rood voor
Groen regeling. Wat bedoelt men
hiermee?
Goldhoorn: “Concrete invulling
‘Rood voor Groen’-regeling en
‘Landgoedregeling’ biedt grondeigenaren extra financiële armslag.
Rood voor groen betekent dat grond
met bestemming ‘Agrarisch’ wordt
omgezet in ‘Woningbouw’. Met andere woorden, op een stuk grond
waar nu koeien grazen, mag door
wijziging van het bestemmingsplan
een woning worden gebouwd. De
Landgoedregeling houdt in dat op
een groot stuk grond een woning
mag worden gebouwd, waardoor
feitelijk een ‘Landgoed’ ontstaat.
Door beide regelingen te combineren ontstaat in Marickenland een
aantal kleine landgoederen, passend in het gebied. In de oorspronkelijke plannen van de Provincie is
nog geen concrete invulling aan
beide regelingen gegeven. Bovendien moest de grondeigenaar kiezen voor óf schadeloosstelling óf de
‘rood voor groen’-regeling. Ronde
Venen Belang wil met haar voorstel
inhoud geven aan de toezeggingen
van de Provincie, maar belangrijker
nog, door de toezegging bovenop
de volledige schadeloosstelling te
zetten krijgt de grondeigenaar extra
(financiële) mogelijkheden.”

Bel 0297 27 30 37

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

2e Paasdag geopend!

Wie heeft mijn roeibootje
‘meegenomen’?
Vinkeveen – Deze week ontvingen wij het volgende briefje van een
bewoner van Waeterrijck uit Vinkeveen: “ Mijn kleine roeibootje,
wit/blauw, van ongeveer 2 bij 1 meter is de afgelopen weken gestolen
vanaf mijn steiger. Het merk is een sportyac, een zeer simpel bootje,
maar ik was er aan gehecht.
Mocht u weten waar dit bootje zich bevindt, laat het via de
redactie van deze krant even weten, graag tijdens kantooruren:
0297-581698 of per mail: redactiemijdrecht@meerbode.nl

Voorstel raad
Ronde Venen Belang brengt dit
voorstel donderdag in de raad en
dan maar afwachten of de meerderheid van de raad dit een goed plan
vindt. Of het college, de wethouder,
het een goed plan vindt en zeker
niet onbelangrijk, de Provincie hiermee akkoord kan gaan.
In ieder geval is er misschien weer
een lichtpuntje in de duisternis voor
deze grondeigenaren.
Wordt vervolgd.

Bij BLOKids vindt
u de leukste
kindermerken.
Winkelen is er een
feest voor ieder
kind... dus ook
voor de ouders!
Blok Dames-, Herenen Kindermode
rn
Amstelplein 19, Uithoo
T 0297-561353
www.blokmode.nl
info@blokmode.nl

Openingstijden:
ma 13.00 -18.00 uur,
di t/m vr 9.00 -18.00*
uur, za 9.00 -17.00 uur

*Eerste vrijdag van
de maand koopavond

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 19 maart 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
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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.

Servicelijn

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

Nieuwe
VVV gids

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.

Voor de Loosdrechtse
en Vinkeveense Plassen

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

Wethouder Dekker geeft goede voorbeeld
Het wijkcomité Westerheul uit Vinkeveen heeft zich zaterdag
15 maart samen met de buurtbewoners en de scouting actief
ingezet. In de wijk gingen zij aan de slag om het zwerfafval op
te ruimen. Het geheel werd vrolijk muzikaal ondersteund door
muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht.
Wethouder Dekker sprak de deelnemers toe en gaf op het speelveld aan
de Loopveltweg het startsein door zelf rondzwervend afval op te ruimen.
Na de inspannende ochtend, kregen de deelnemers als dank voor deze
schoonmaakactie een mini afvalcontainer met hierin een paaslekkernij en
een pet van de gemeente De Ronde Venen. De landelijke opschoondag

Gemeentehuis later geopend op 20 maart
In verband met een personeelsbijeenkomst kunt u op 20 maart vanaf 10.00 uur
terecht in het gemeentehuis voor al uw gemeentelijke zaken.

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Van oude Menschen…
Stichting Thuis Sterven uit Mijdrecht en het Johannes
Hospitium uit Wilnis grijpen de start van de Boekenweek
2008 aan om de palliatieve zorg onder de aandacht te
brengen. Beide organisaties houden zich bezig met de
begeleiding van mensen in de terminale levensfase.

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.

Maria Ikonomopoulou en Elspeth Pikaar met een materiaalproef
van het kunstwerk.

Kunstwerk
dijkverschuiving Wilnis
In 2008 is het 5 jaar geleden dat de dijk in Wilnis doorbrak.
Ter gelegenheid hiervan komt er een kunstwerk op de
herstelde dijk van Wilnis.

Redactie

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

is een initiatief van de partners van het Impulsprogramma Zwerfafval:
VNO-NCW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie
van VROM, Stichting Nederland Schoon en SenterNovem. Zij hebben als
doel Nederland binnen drie jaar schoner te krijgen. Zwerfafval blijft een
groot probleem in Nederland en staat hoog op de lijst van irritaties. Veel
gemeenten en andere organisaties organiseren daarom opschoon- of
schoonmaakacties. Het impulsprogramma Zwerfafval wil daarbij aansluiten
met de Landelijke Opschoondag. Het signaal dat van dergelijke acties uitgaat
is groot, zeker als meerdere partijen hun krachten bundelen. Door in het hele
land tegelijk de schouders te zetten onder het realiseren van een schone
leefomgeving, ontstaat een positiever gevoel over de openbare ruimte.

Tijdens de watersportbeurs
HISWA is op vrijdag 7
maart het eerste exemplaar
van de nieuwe VVV Gids
voor de Loosdrechtse
en Vinkeveense Plassen
uitgereikt. Deze plassen
worden gepromoot als
het Holland-Utrechts
Plassengebied om de
concurrentie aan te gaan
met andere grote waterrijke
gebieden. De gids heeft
een frisse nieuwe opmaak
gekregen en bevat veel
praktische informatie voor
de toerist en de recreant die
de plassen en omgeving
wil bezoeken. Er staan
onder andere tips in voor
adressen waar overnacht of
gegeten kan worden. Ook
adressen voor bootverhuur
en jachthavens zijn in de gids
opgenomen. Mooie foto’s
geven een goede indruk van
wat de plassen te bieden
hebben.
De gids is dit jaar voor het
eerst verkrijgbaar bij VVV- en
ANWB-vestigingen in heel
Nederland. Daarmee wordt
deze aantrekkelijke regio op
landelijk niveau gepromoot.

Voor dit kunstwerk zijn beeldend kunstenaars Maria Ikonomopoulou en
Elspeth Pikaar op zoek naar verhalen van omwonenden, hulpverleners
en bestuurders over de dijkdoorbraak en daarop volgende hulpactie.
Bewoners komen aan het woord en tekstfragmenten zullen op het
kunstwerk te zien zijn. Gedacht wordt, naast het kunstwerk, over publicatie
van de verhalen. Bewoners van Wilnis krijgen het woord over het water,
over hoe zij de doorbraak 5 jaar geleden hebben beleefd, wat dit toen
voor hen betekend heeft en hoe zij over de betekenis van het water in
de toekomst denken. Onlangs presenteerden Elspeth Pikaar en Maria
Ikonomopoulou hun voorstel aan de kunstcommissie: Het kunstwerk krijgt
de vorm van een bijzonder zitelement op de kruin van de Veendijk. Vanaf
deze plek biedt het zitelement uitzicht over het water, de verschoven
Veendijk en de getroffen woonwijken. Je kunt er van het water genieten
met gezellig vaarverkeer in de zomer. Aan de andere kant roept de veendijk
de herinnering op aan wat het water heeft aangericht; de ideale plek om stil
te staan of zitten en over de gebeurtenis van augustus 2003 na te denken.
Het zitelement wordt gemaakt van bruin-zwarte klei waarop teksten van de
bewoners van Wilnis worden aangebracht in platina (zilver) glazuur. Voor
de woorden op het zitelement zijn de kunstenaars op zoek naar mensen
die hun verhaal willen vertellen. De komende weken zullen de kunstenaars
contact opnemen met diverse bewoners uit Wilnis en omgeving. Wilt u
uw woorden mogelijk deel uit laten maken van dit kunstwerk, neem dan
contact op met dhr. Scholten van de gemeente De Ronde Venen, tel.
(0297) 29 16 16.

‘Van oude menschen…De derde leeftijd en de letteren’ is
het thema van de Boekenweek 2008 die duurt van 12 maart
tot en met 22 maart. Ter gelegenheid hiervan brengt VPTZ
Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) de krant
‘Van menschen die voorbijgaan...’ uit. In deze krant wordt door
middel van verhalen uit de praktijk en interviews duidelijk wat
de organisatie en de vrijwilligers doen en waar ze bij kunnen
helpen. En er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
literatuur rondom de thema’s afscheid, rouw en verlies, sterven
en de dood. Stichting Thuis Sterven en het Johannes Hospitium
overhandigden op 12 maart deze krant aan wethouder Jan van
Breukelen (Wonen, Welzijn en Zorg). Hiermee willen ze meer
bekendheid geven aan de palliatieve zorg, hun organisaties en
de behoefte aan vrijwilligers. Wethouder Jan van Breukelen: “Ik
waardeer het initiatief van het Johannes Hospitium en Stichting
Thuis Sterven. Deze organisaties en de vrijwilligers vervullen
een waardevolle rol voor mensen die het einde van het leven
naderen, en voor hun familieleden. Steeds meer mensen kiezen
ervoor om deze laatste fase van hun leven thuis of in een
hospice door te brengen. De vraag naar nieuwe vrijwilligers is
daardoor ook groeiend. Meer bekendheid voor de palliatieve
zorg stimuleer ik dan ook.” Tot en met zaterdag 15 maart staan
medewerkers van beide organisaties bij Boekhandel Mondria
in Mijdrecht. De krant met een bijgesloten folder van de lokale
organisaties is gedurende de hele Boekenweek te verkrijgen.

Informatieavond over
Cultuurhuis
in De Boei
De gemeenteraad van De
Ronde Venen organiseert
op donderdag 20 maart een
informatiebijeenkomst over
het op te richten Cultuurhuis
in de gemeente De avond
vindt plaats in De Boei,
Kerklaan 32, in Vinkeveen en
begint om 19.30 uur.
Een Cultuurhuis is een centrum
waarin naast een openbare
bibliotheek, verschillende lokale,
(sociaal) culturele instellingen
zijn ondergebracht. De Ronde
Venen kent zo’n voorziening nog
niet, maar de realisatie ervan is
wel een grote wens van de raad
en het college. Momenteel wordt
bekeken in welke vorm, op welke
plaats en met welke instellingen
het Cultuurhuis het best tot zijn
recht komt. Het bureau Grontmij/
Marktplan geeft aan het begin van
de avond een korte presentatie
over wat een Cultuurhuis precies
is en wat de meerwaarde
ervan kan zijn. Ook gaat het
bureau in op de deelnemers, de
onderlinge samenwerking, de
jaarprogrammering, de meest
wenselijke locatie en de grootte
van het Cultuurhuis. Na afloop
van de presentatie kunnen
verenigingen en instellingen,
maar ook inwoners, vragen stellen
en hun mening geven over een
Cultuurhuis. De gemeenteraad
vindt het belangrijk zoveel mogelijk
mensen aan het woord te laten
over het Cultuurhuis en zoveel
mogelijk meningen te horen.
Daarom worden belangstellenden
van harte uitgenodigd de
informatiebijeenkomst te bezoeken.
Van tevoren opgeven is niet
noodzakelijk.
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Werkzaamheden

Afsluiting Parallelweg A2 - Winkel/Vinkenkade
28 maart 2008 t/m 15 april 2008

Begraafplaats Wilnis

Het is weer lente!

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de verbreding van de A2
tussen Holendrecht en Maarssen worden werkzaamheden uitgevoerd aan
de parallelweg A2 tussen viaduct Abcoude en de Winkel (Vinkenkade).
Vanwege deze werkzaamheden wordt de parallelweg in de periode van 28
maart 2008 tot en met 15 april 2008 tijdelijk afgesloten voor het doorgaand
verkeer. De afsluiting geldt niet voor (brom)fietsers en voetgangers. Tijdens
de afsluiting wordt gezorgd dat de Winkeldijk vanuit de richting Abcoude
bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. Buitenborgh blijft bereikbaar via
de Baambrugse Zuwe. Het doorgaande verkeer over de Vinkenkade wordt
tijdens de afsluiting omgeleid via de A2 en de N201. De omleidingsroute
wordt met borden aangegeven. Tijdens de afsluiting zal ter vervanging van
buslijn 126 tussen Vinkeveen Winkelcentrum en Plaswijk/Molenkade, in de
ochtend- en avondspits op weekdagen een pendeldienst worden ingezet.
Voor meer informatie over de pendeldienst, zie www.bba.nl

Op enkele locaties in onze gemeente zijn in oktober machinaal
bloembollen geplant. Het resultaat is nu goed zichtbaar.
Het betreft de volgende locaties: De Dr. J. van der Haarlaan
en de Stationsweg/ Rondweg in Mijdrecht en de Algemene
Begraafplaats, Pastoor Kannelaan en de Veenman in Wilnis.
De aangeplante bloembollen zijn over het algemeen mengsels van
krokussen met narcissen en mengsels van verschillende kleuren
krokussen. Ook zijn soorten met een verschillende bloeitijd met elkaar
gemengd, waardoor de bloeitijd aanzienlijk wordt verlengd. Er is over het
algemeen gekozen voor vroegbloeiende soorten, waardoor met de start
van het maaiseizoen zoveel mogelijk rekening is gehouden. Hiermee wordt
bedoeld dat het loof van de bol volledig moet zijn afgestorven voordat het
met het gazon mee mag worden gemaaid. Hierdoor wordt de levensduur
verlengd en heeft de bol weer nieuwe energie op kunnen doen om volgend
jaar opnieuw uitbundig tot bloei te komen.

Omschrijving

Opmerking

Afsluiting Parallelweg tussen Winkel
en Viaduct Abcoude
(Vinkenkade) i.v.m.
werkzaamheden.
Periode 28 maart
t/m 15 april 2008

Jachthavens/
Winkeldijk bereikbaar
voor bestemmingsverkeer vanaf
Abcoude

Openbaar vervoer

Omleiding alle
Reis via A2 en N201
gemotoriseerd verkeer Vinkeveen/Hilversum
tussen Abcoude en
Vinkeveen

Omleidingsroute voor
openbaar vervoer

Omleiding alle
bestemmingsverkeer
voor Baambrugse
Zuwe en Vinkenkade

Pendeldienst op
weekdagen in de
spitsuren

Reis via N201,
Herenweg,
Baambrugse Zuwe
en Vinkenkade

Afsluiting geldt niet voor fietsers & bromfietsers.

Werkzaamheden Baambrugse Zuwe
en Groenlandsekade in Vinkeveen

Dr. J. van der Haarlaan

Meningvormende raadsvergadering
27 maart 2008
Informatie vergadering

Vergaderlokatie:
raadzaal
Van:		
19.30 uur
Tot:		
22.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2008.

Agenda

1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde
agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RTG 6 en 13 maart 2008.
4. Aankoopplan Marickenland (Raadsvoorstel 00/2008)
Eigenaren in Marickenland geven aan dat ze alleen voor meer dan de
marktwaarde grond willen verkopen voor de aanleg van het natuur- en
recreatiegebied. Ook is meer zekerheid nodig over de uitvoering van
het plan voor zowel inwoners als overheid. Daarom stelt het college
aan de raad voor om in te stemmen met een nieuw aankoopplan van
de stuurgroep Marickenland.
5. Recreatievisie Marickenland (Raadsvoorstel nr. 0016/08)
Er is een recreatievisie opgesteld, waarin keuzes voor de recreatie
in Marickenland worden beschreven. Voorgesteld wordt om de
Recreatievisie vast te stellen. Na aanvulling van het ontwerp
bestemmingsplan met de recreatievisie, het aankoopplan en enkele
andere onderzoeken en ontwikkelingen wordt het in mei 2008 ter visie
gelegd.
6. Aankoop grond Marickenzijde raadsvoorstel (Raadsvoorstel
nr.0014/2008)
De raad wordt verzocht een krediet van € 860.000 beschikbaar te
stellen voor het aankopen van grond voor de ontwikkeling van de
woningbouwlocatie Marickenzijde te Wilnis. Het krediet wordt te zijner
tijd ten laste gebracht van de grondexploitatie Marickenzijde.
7. Verlengen intentieovereenkomst Estafetteproject.
(Raadsvoorstel nr. 0008/08).
De voortgang van het Estafetteproject heeft vertraging opgelopen als
gevolg van het locatie-onderzoek naar alternatieve sportparklocaties
en de besluitvorming daarover. Een besluit over het voor het project
uit te voeren haalbaarheidsonderzoek en gekoppeld daaraan
over het al of niet omzetten van de intentieovereenkomst in een
samenwerkingsovereenkomst wordt thans voorzien in oktober
2008. Omdat de looptijd van de op 12 juli 2007 tussen gemeente
en Rabobank Veenstromen / Rabo Vastgoed B.V. gesloten
intentieovereenkomst is bepaald op één jaar, moet de looptijd worden
verlengd waarvoor de raad haar instemming moet geven.
8. Vrijstelling verplaatsen woonschip en oprichting schuur Arkenpark
De Plashoeve 32 te Vinkeveen (Raadsvoorstel nr. 0009/2008)
Aanvraag om vrijstelling tot het verplaatsen van een woonschip naar
Arkenpark De Plashoeve 32 en oprichten van een schuur op het
perceel Arkenpark De Plashoeve 32 Vinkeveen
9. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 20072010(Raadsvoorstel nr. 0011/08)
Het college heeft in een vierjaren plan vastgelegd op welke wijze zij
de nieuwe Wet maat-schappelijke ondersteuning (Wmo) wil uitwerken.
De activiteiten opgenomen in het plan rich-ten zich op alle inwoners,
maar speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare inwoners. Inwoners
weten met het plan wat zij van de gemeente op het gebied van
maatschappelijke ondersteu-ning kunnen verwachten.
10.Digivenen (Raadsvoorstel nr. 0017/08)
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de
basisregistraties en in het verleng-de daarvan de digitale
dienstverlening te verbeteren is een plan van aanpak gemaakt.
Dit rea-lisatieplan DigiVenen beschrijft de activiteiten die verricht
moeten worden, de planning en de inzet van mensen en middelen
die daarvoor nodig zijn. De raad wordt gevraagd kennis te ne-men
van het realisatieplan DigiVenen en de voor de uitvoering hiervan
benodigde middelen beschikbaar te stellen.

In verband met asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van
verkeersremmende maatregelen worden de Baambrugse Zuwe en de
Groenlandsekade tijdelijk afgesloten voor al het verkeer op woensdag 26
maart en donderdag 27 maart tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Wegwerkzaamheden Tienboerenweg
in Mijdrecht

In verband met asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van
verkeersremmende maatregelen, zal het verkeer op de Tienboerenweg
in Mijdrecht tijdelijk hinder ondervinden op woensdag 26 maart en/ of
donderdag 27 maart tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Wegwerkzaamheden Cliffordweg
in Waverveen

In verband met het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, zal
het verkeer op de Cliffordweg in Waverveen tijdelijk hinder ondervinden op
maandag 31 maart tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Rioolwerkzaamheden Zuiderwaard
(fase 1)

Vanaf 2 april t/m 11 april zal de firma Insituform, in opdracht van de
gemeente, herstelwerkzaamheden uitvoeren aan het riool in de volgende
straten: Dodaarslaan, Turelurenlaan, Gruttolaan, Snippenlaan, Wulpenlaan,
Plevierenlaan, Kievietslaan, Scholeksterlaan en Meerkoetlaan.
Het riool zal van binnenuit worden hersteld. In deze periode zal een
gedeelte van de weg worden afgezet en kan het zijn dat men niet voor
de deur kan parkeren, met uitzondering van invalideparkeervakken. Het
vervangen van de riolering (fase 2) start begin september.

Besluitnemende raadsvergadering
27 maart 2008
Informatie vergadering

Vergaderlokatie:
raadzaal
Van:		
22.30 uur (uiterlijk tijdstip, vangt aan als
			
de meningsvormende raad is afgerond)
Tot:		
23.00 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2008.

Agenda

1. Vaststellen agenda.
2. Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering
d.d. 21 februari 2008.
3. Akkoordstukken.
3a.Beslissing op bezwaar (Raadsvoorstel nr. 0007/08).
Er zijn 38 bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van de
raad om de locatie “De Driehoek” aan te wijzen als de locatie die
tijdens de intentiefase van het Estafetteproject wordt uitgewerkt als
toekomstige locatie voor de voetbalverenigingen Argon en CSW.
Door de Commissie. Bezwaarschriften is een advies uitgebracht over
de bezwaarschriften, zodat de raad nu een besluit kan nemen op de
bezwaarschriften.
3b.Reconstructie Baambrugse Zuwe (Raadsvoorstel nr. 0012/2008)
Dit betreft een voorstel voor een herstart van de voorbereiding van
de reconstructie van het gedeelte van de weg gelegen tussen de
Herenweg en huisnummer 128 teneinde op de kortst mogelijke
termijn een definitieve oplossing voor de problematiek van de jaarlijks
terugkerende (water)overlast te creëren. Voorts wordt voorgesteld
onderzoek te doen naar de meest geëigende oplossing voor het
resterend gedeelte van de weg.
4. Aanbeveling herbenoeming burgemeester
(Raadsvoorstel nr. 00/2008)
5. Voorstel benoeming griffiemedewerkers
(Raadsvoorstel nr. 00/2008)

Takkendag op
donderdag
27 maart 2008

Tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis
ingezameld. Dit jaar is op 27 maart de eerste takkendag.
Tijdens deze takkendag kunt u uw grof tuinafval gratis
aanbieden langs de openbare weg.
Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, zijn
voor deze takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare
weg ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de
inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of
dat anderen er los tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare
bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt
NIET meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; de inzameldienst
neemt het afval dan niet mee.
• De bundels mogen niet langer dan 150 cm. en niet zwaarder dan
20 kilo zijn.
• Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval
en tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de gft-container. Dit
kunt u op takkendag dus niet aanbieden met het grof tuinafval.

Het belgebied

In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf
is aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval
uiterlijk woensdag 26 maart vóór 16.00 uur aan te melden via de
Servicelijn, tel. (0297) 29 18 00. Op de afvalkalender 2008 kunt u
zien welke straten tot het belgebied behoren.

Nota bene

Er is via inwoners van de gemeente een klacht binnengekomen
over het betalen van een boete voor het verkeerd aanbieden van
afval. Personen nemen contact op met inwoners en doen alsof ze
bij de gemeente werken of namens de gemeente bellen en leggen
deze boetes op. Let op, want dit zijn geen gemeentelijke activiteiten
of reële boetes. Deze personen geven zich onterecht uit als
gemeentelijke medewerkers. Gemeente De Ronde Venen werkt niet
op deze manier. Bij formele berichten ontvangt u een brief van de
gemeente met daarin telefoonnummers en contactpersonen vermeld
waar u terecht kunt voor meer informatie.

Servicelijn,
uw helpende hand
Thema 10: Wegen

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

Wegen

Als u klachten heeft, of informatie wilt over het onderhoud van wegen,
straten en pleinen in de gemeente dan kunt u terecht bij de servicelijn. Als
bijvoorbeeld een drempel voor overlast zorgt, omdat deze te hoog of juist
te laag ligt, kunt u dit aangeven bij de servicelijn. Andere voorbeelden van
meldingen zijn gaten of scheuren in het asfalt, een verzakking in straatwerk
of inritten die niet goed op de weg aangesloten zijn. Als bermen vol met
gaten zitten, dan kan dit voor een onveilige situatie zorgen. Ook dit kunt u
doorgeven aan de servicelijn. De bermen worden dan uitgevuld.
Op uw melding wordt binnen 2 werkdagen actie ondernomen. Eenvoudige
en kleinere klachten zullen binnen 7 dagen door medewerkers van
de servicebus worden afgehandeld. Als de klacht echter niet door de
medewerkers van de servicebus kan worden opgelost, zal de klacht door
een aannemer worden verholpen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat
de klacht helaas niet binnen de gestelde termijn verholpen kan worden.
Wij vragen uw begrip hiervoor. Bij omvangrijke werkzaamheden zal de
klacht worden doorgegeven aan de verantwoordelijke ambtenaar. Deze
zal kijken in hoeverre de werkzaamheden noodzakelijk zijn en / of passen
binnen het onderhoud en de hiervoor beschikbare middelen. Als de
situatie zodanig is, dat het gevaar oplevert voor de weggebruikers, zal een
noodreparatie worden uitgevoerd. Definitief herstel zal zo veel mogelijk
worden gecombineerd met wijkplannen of groot onderhoud. Het is niet
vanzelfsprekend dat iedere melding hersteld wordt. Er wordt eerst gekeken
of het stuk weg of straat voldoet aan
de wettelijke eisen. Indien dit het
geval is dan zal er geen actie worden
ondernomen. U krijgt altijd bericht over
de afhandeling van uw melding.
De servicelijn is op twee manieren te
bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag via www.
derondevenen.nl. U kunt het
speciale serviceformulier invullen.
- Telefonisch: De servicelijn is
telefonisch geopend op maandag
tot en met donderdag van 08.30 tot
16.30 uur en op vrijdag van 08.30
tot 12.30 uur via tel. (0297)
29 18 00.
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Nieuwe Meerbode - 19 maart 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Activiteitenkalender De Ronde Venen

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

•
•
•
•
•
•

Witte damesvouwfiets merk
Cavelli
Heren mountainbike
Damesfiets merk Mercure
Damesfiets Batavus
Jongens mountainbike
Zeil van zeilboot/surfplank

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.

Verloren voorwerpen
week 10 t/m 11

Gevonden voorwerpen
week 10 t/m 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

22 maart 2008

23 maart 2008
Ronde van het Groene Hart 2008

Vijf dj’s verzorgen een housefeest in
Jongerencentrum All-Round.

Gouden armband met platte
schakel
Horloge merk Oriënt inscriptie
24-09-1964
Kentekenplaatje van scooter DB
803 P
Zwart lederen portemonnee
Bruin stoffen portemonnee merk
Kippling
Mobiele telefoon Nokia 3110
Damesfiets Giant grijs met
blauwe fietstassen
Sleutelkaart Renault
Zwarte laptop tas met inhoud ca.
50 landkaarten

Op zaterdag 22 maart verzorgen vijf dj’s een housefeest in
Jongerencentrum All-Round. De twee toppers van de avond zijn:
Jorrit B en Funk*D. Jorrit B draait regelmatig in The One in Uithoorn
en hij werd tweede in de BNN dj-contest. Funk*D draait in grote
discotheken zoals de Matrixx in Nijmegen en de Hollywood Music
Hall in Rotterdam. Verder draaien ook DJ Riley, Funky FreshnesS en
beginnend dj Green Felt. Locatie: Jongerencentrum All-Round aan de
Rondweg 1a in Mijdrecht. Aanvang: vanaf 22.00 uur. Entree: E 5.00.

Zondag 23 maart 2008 is er een wielerronde (Ronde van het Groene
Hart 2008) van Zoetermeer tot Woerden. De tocht voert ook door
onze gemeente en wel over de N201 (Vinkeveen en Wilnis). De tocht
wordt georganiseerd door Stichting Ronde van het Groene Hart,
kontaktpersoon H.F. Brinkhoff. www.rondevanhetgroenehart.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 aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Communicatieweg 7
Diamant 79
Houtduif 45
Koraal 26
Windmolen 53
Vinkeveen
Groenlandsekade 26
Groenlandsekade 35b
Herenweg 72, 73, 75
Kerklaan 1
Herenweg 255
Wilnis
Burg. Padmosweg 211
Ringdijk 1
Trilgras 19

Veranderen van kozijnen in gevels
Vergroten van een woning
Plaatsen van een dakserre op het
achtergeveldakvlak van de woning
Veranderen van een berging in de
achtergevel van de woning
Legaliseren van een overkapping
aan een schuur

Ontvangst
datum

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2008/0107
2008/0125
2008/0120

27-2-2008
5-3-2008
4-3-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0133

7-3-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0124

5-3-2008

Gedeeltelijk vernieuwen van garages
Oprichten van een oprit
Oprichten van een winkelruimte/
horeca/appartementen
Vergroten van een woning met bijgebouw
en het realiseren van een zwembad

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2008/0119
2008/0137
2008/0138

4-3-2008
10-3-2008
10-3-2008

2008/0118

4-3-2008

Vernieuwen van een kas/ opslag van
een carport met opslag
Vergroten van een rundveestal
Vergroten van een woning met
een dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

2008/0117

3-3-2008

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0136
2008/0128

10-3-2008
5-3-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
vergunning				

Verzenddatum

De Hoef
De Hoef Oostzijde 46, 47
Oude Spoorbaan 33

Plaatsen van 2 woonhuizen en
4 startersappartementen
Opruimen van een baggerdepot (nabij)

Bouwvergunning fase 1

2007/0545

5-3-2008

Aanlegvergunning

2007/0842

7-3-2008

Mijdrecht				
Ridderschapstraat 30
Verhogen van het dak van een berging
Bouwvergunning
2008/0085
Waterhoen 5
Vergroten van een woning
Bouwvergunning
2008/0097
Watersnip 20
Vergroten van een woning met een serre Bouwvergunning
2008/0095
Westerlandweg 2
Vergroten van een rundveestal
Bouwvergunning
2008/0112

11-3-2008
11-3-2008
11-3-2008
7-3-2008

Vinkeveen
Bloemhaven 49
Demmerik 110
Groenlandsekade 43
Herenweg 49a
Vinkenkade 15
Winkeldijk 19a-R147

10-3-2008
11-3-2008
26-2-2008
11-3-2008
11-3-2008
12-3-2008

Wilnis
Amstelkade 68
Herenweg 183b
Herenweg 190

Veranderen van een beschoeiing
Vergroten van een dakkapel
Veranderen van een dakkapel
Vernieuwen van gevelreclame
Vergroten van een woning
Oprichten van een recreatiewoning

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning
Verzoek APV vergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0005
2008/0102
2007/0875
2008/0106
2008/0052
2007/0729

Oprichten van een hobbyloods en het
vergroten van een woning
Plaatsen van een dakkapel
Oprichten van een berging

Bouwvergunning

2008/0024

7-3-2008

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0086
2007/0810

12-3-2008
7-3-2008

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

Bouwplannen
Met ingang van 20 maart 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplannen:

Mijdrecht			
Oosterlandweg
16 essen
slechte conditie, aantasting wilgenhoutrups

Straatnaam

Vinkeveen			
Reigerstraat
2 essen
slechte conditie
Zwanenpark
1 meelbes
slechte conditie

Mijdrecht
Rondweg 1a

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Uitbreiding in het gebruik van een
reeds bestaand horecabedrijf

Verzoek om vrijstelling

2008/0130

A

Verzoek om vrijstelling

2008/0088

B

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2007/0889

C

2007/0772

D

Vergroten van een woning aan de zijgevel Reguliere bouwvergunning

2007/0794

E

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 1 Afmeren van een nieuwe woonark
ter vervanging van een oude woonark
Ter Aase zuwe 3b
oprichten van een bedrijfswoning
		
Vinkenkade 19a
Plaatsen van twee uitbouwen met veranda
Wilnis
Veldzijdeweg 9

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
- Onder C, D en E te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het
plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze verwijst naar
eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook mondeling (aan de
balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Vergadering Wmo-raad
De Wmo-raad vergadert op woensdagavond 26 maart 2008. De vergadering wordt gehouden in kamer 5 in het gemeentehuis van
19.30 uur tot 21.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda openbare vergadering:
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd Bezoekers
3. Stand van zaken wijkparticipatie door Wim Kole, beleidsambtenaar van de gemeente
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
5. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
6. Nabespreking van de vergadering van 20 februari 2008
7. Rondvraag
8. Volgende vergadering en sluiting
Vergadering Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid vergadert op maandag 31 maart 2008. Belangstellenden zijn van harte welkom de
vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in vergaderkamer 6 in het gemeentehuis. De agenda
ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreektijd bezoekers
4. a. Vaststellen verslag vergadering 25 februari 2008 / b. Zaken n.a.v. bovengenoemd verslag
5. Afhandelinglijst vergadering 25 februari 2008
6. Ingekomen en uitgegane post
7. Bijgewoonde vergaderingen
8. Reacties vanuit de rondzendmap
9. Rondvraag
10. Afsluiting

De aanvragen liggen van 19 maart tot 2 april 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee
weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij
de beoordeling worden meegewogen.
Ontwerp-exploitaitevergunning
De burgemeester van De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 20
maart 2008 t/m 1 mei 2008 bij balie 9 en/of 10; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis voor een ieder ter
inzage ligt een ontwerp-exploitatievergunning, op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2005, voor
het perceel Rondweg 1 a, 3641 SC in Mijdrecht (Jongerencentrum Allround) in verband met de uitbreiding van de horeca-activiteiten. Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging schriftelijk
bedenkingen indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen
bij balie 9 en/of 10.
BEKENDMAKiNG: WIJZIGING gemeeenschappelijke regeling
facilitaire dienst utrechtse recreatieschappen (Fdur)
Ter voldoening aan het gestelde in artikel 98 jo 26 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken de Plassenraad
van het Plassenschap Loosdrecht e.o., het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de Plassenraad van
het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Provinciale Staten van de provincie Utrecht en het algemeen bestuur van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, bekend dat zij op respectievelijk 27 juni 2007, 5 juli 2007, 13 juli
2007, 24 september 2007 en 4 juli 2007/30 januari 2008 hebben besloten tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling
Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen (FDUR). Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatie
Midden-Nederland heeft op 15 februari 2008 de wijziging van de regeling vastgesteld.
De tekst van de wijziging is gepubliceerd in het provinciaal blad van de provincie Utrecht. Tevens is de tekst van de wijziging
en de integrale tekst van de Gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland te vinden op de website van Recreatie
Midden-Nederland: www.recreatiemiddennederland.nl. U kunt de tekst van de wijziging inzien ten kantore van Recreatie MiddenNederland, Kanaalweg 95b, 3533 HH te Utrecht of een afschrift opvragen via tel: 030-2974000, e-mail: secretariaat@recreatiemiddennederland.nl.
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: Slachterij/grossierderij Wouters B.V. voor het veranderen en in werking hebben na
die verandering van een inrichting voor het slachten van voornamelijk runderen en schapen en incidenteel geiten en paarden, het
gekoeld opslaan van geslacht vee en transporteren daarvan naar de slagers op het perceel De Hoef Westzijde 33, 1426 AS in De
Hoef. De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 20 maart tot en met 30 april 2008. Tot en met
30 april 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, p/a
de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE 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 Breukelen,
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111
in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.2.bij hen een melding op
basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van: A.J.M. van Lint Holding B.V. voor het veranderen van een
glastuinbouwbedrijf waarop het Besluit glastuinbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Oosterlandweg 33, 3641 PV
in Mijdrecht. Voor het hier vermelde bedrijf 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.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

COLOFON
verschijnt woensdag

Editie 2:

De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven

Editie 3:

Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
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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 BV
Castricummerwerf 23-27
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Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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BOXSPRINGSHOW
NU ACTIEPAK

T.W.V. € 465,

KETTEN KAD

O

- TOT € 1650

,-

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

VOORAANKONDIGING:

CHAZZ 2008

www.morpheus.nl

Pasen bij Kabouter
Pinkeltje
Wilnis - Het is gezellig bij peuterspeelzaal ‘Kabouter Pinkeltje’.
Vrolijk zingen de kinderen liedjes
over Pasen. Abeltje wordt omgetoverd tot paashaas en mag ieder kind
een paaseitje brengen. Lekker smikkelen en smullen. Komende dagen

is het helemaal feest, dan knutselen de peuters een paasmandje in
elkaar, en u raadt het al, met allerlei Paas-lekkernijen die zij mee naar
huis mogen nemen. Peuterspeelzaal
‘Kabouter Pinkeltje’ wenst u allemaal vrolijk en gezellig Pasen.

Goede muzikanten, lekker eten, levende muziek, een prachtige locatie en
een nog mooier doel.
Chazz staat voor Charity Jazz, en is na 2 jaar inmiddels een begrip in De
Ronde Venen. Het wordt -met veel plezier- georganiseerd door de Stichting
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen in samenwerking met de
Stichting Mayaschool Guatemala, bijgestaan door vele andere vrijwilligers
en sponsors.
Omdat alle musici en vrijwilligers geheel belangeloos werken kunnen we
de entree kosten laag houden: voor 15 euro een middag- en avondvullend
programma van topniveau op een toplocatie.
Voorgaande jaren waren we te gast in de schitterende tuin van de famillie van Yperen, voor 2008 heeft de heer Gelderloos boerderij Stoomzicht
beschikbaar gesteld.
Wij gaan er alles aan doen om ook dit jaar, samen met u, te genieten van
onze rijke cultuur en natuur, en daarmee voor de allerarmste kinderen in
minder bedeelde landen onderwijs mogelijk te maken.
Noteer het alvast in uw agenda:
datum: zaterdag 28 juni
15.00 uur tot 23.00 uur
lokatie: De Tuinwinkel, boerderij Stroomzicht
Westzijde 50
1426 AT De Hoef

Spetterende bovenbouwdisco op de Tweemaster

Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: www.chazz.nl
Tot Chazz!
Madelon van der Stap
(Chazz werkgroep SOS De Ronde Venen)

www.sosderondevenen.nl

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

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van F ..................................................

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 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. 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,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

sTIChTING IMET

sTIChTING
REChTswINkEL

Samenwerking de ronde venen

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

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371
of 0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulpverlening, 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

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

Stichting Ontwikkelings

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

Uithoorn- Afgelopen vrijdag vond
de jaarlijkse disco plaats voor de
leerlingen van de bovenbouw van
basisschool de Tweemaster aan de
Arthur van Schendellaan. De oudervereniging regelde deze discoavond
voor de leerlingen van groep 5 tot
en met groep 8. De jongens van
Boombox zorgden voor een avondje
met zeer uiteenlopende muziek, variërend van de laatste housebeats
tot aan echte disco- en polonaisesongs.
Er werd gejumped, gesprongen en
gedanst, maar iets minder dan vorige jaren geschuifeld; de stemming
was klaarblijkelijk niet romantisch
genoeg. Wel werd er na de disco
nog flink aan polonaises gedaan.
Door dit hoge danstempo gingen
de frisdrank en limonade er in hoog
tempo door. Ook de chips en chocorepen vonden gretig aftrek. Eigenlijk
wilden de kids om 21.30 uur nog niet
naar huis, maar er moest toch een
keer een eind aan de feestvreugde
komen. En gelukkig kon er de volgende dag uitgeslapen worden!
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Mastwijk Taekwondo 2x
zilver challenge cup belgië

Jacco van Koeverden Brouwer (met bal) goed voor 7 scores.

Klassebehoud Atlantis 1!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond de laatste zaalwedstrijd voor
Atlantis 1 op het programma. In de
Phoenix kwam Animo uit Geldermalsen op bezoek. Een belangrijke
wedstrijd voor de Fortis-formatie, die
in de strijd tegen degradatie ook afhankelijk is van de uitslag van directe concurrent ESDO uit Kockengen.
Er was veel publiek aanwezig om de
Mijdrechtse korfballers te steunen,
en ook de teams van de week, de
F-jeugd en de Welpen, hebben zich
goed laten horen.
In de uitwedstrijd in Geldermalsen
had Atlantis lange tijd een voorsprong, maar werd uiteindelijk nipt
verloren. Atlantis startte de wedstrijd
dan ook met het vertrouwen dat een
goed resultaat neergezet kon worden. Ook deze wedstrijd werd de
eerste aanval gevormd door Eline
Laaper, Cha ntal Poolman, Mark Goverse en Jacco van Koeverden Brouwer. In de eerste verdediging startten Lisanne van Doornik, Kim Stolk,
Pim de Munter en Jelmer Steen.
Atlantis begon fel aan de wedstrijd

en kwam via een strafworp direct op
voorsprong. Er volgde een gelijkopgaande wedstrijd, waarin beide
teams veel vrije ballen en strafworpen kregen. De strafworpen werden
feilloos verzilverd, maar beide teams
hadden bij de vrije ballen het vizier
minder scherp staan. Atlantis bleek
in de eerste helft beter met de kansen om te gaan en kon een voorsprong van drie punten nemen. Aan
het einde van de eerste helft leek
Animo nog terug te komen, maar
in de laatste seconden wist Jelmer
Steen met een fraai afstandschot de
marge van drie punten weer te herstellen, zodat met een 11-8 stand
aan de tweede helft begonnen kon
worden.
Strafworp
Na de rust wist Animo direct te scoren via een strafworp. Atlantis beleef
goede kansen creëren, maar was
minder zuiver in de afwerking. Hierdoor kon Animo de achterstand verder verkleinen en zelfs terugkomen
tot 12-12. Atlantis wist zich te her-

pakken en kon door onder andere
een afstandschot van de inmiddels
in het veld gekomen Sandra Pronk
uitlopen naar 15-13. Animo gaf zich
echter niet zomaar gewonnen en
wist in de laatste minuten terug te
komen tot 16-16. Atlantis had in de
slotfase de kans de wedstrijd via
een strafworp naar zich toe te trekken. Helaas werd deze gemist, maar
omdat ook Animo niet meer wist te
scoren pakte Atlantis een zeer belangrijk punt.
Omdat concurrent ESDO verloor,
bleek het gelijkspel van de Fortisformatie voldoende voor handhaving in de derde klasse. Een mooi
resultaat, dat mede te danken is
aan de steun van het publiek en de
teams van de week!
Atlantis kan zich nu gaan richten op
de tweede helft van het veldseizoen.
Ook op het veld moet Atlantis nog
de nodige punten pakken, om niet
in de degradatiestrijd te belanden.
Wij hopen u ook op het Atlantisveld
weer te mogen begroeten.

Mijdrechtse Zonwering
brengt Argon A2 succes!
Mijdrecht - Sinds enige tijd loopt
SV Argon A2 trots met een nieuw
tenue. Het shirt is gesponsord door
de Mijdrechtse Zonwering Specialist
en trainer/coach Bob Post heeft via
zijn bedrijf (ODIRIS Ports & Terminals) gezorgd voor nieuwe broeken
en kousen. De Mijdrechtse Zonwering Specialist heeft bijna 25 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van zonneschermen op maat.
Er zijn dan ook maar weinig situaties
te bedenken, waarin zij geen passende zonweringoplossing hebben.
Het is nu juist dit vakmanschap dat
het bedrijf maakt tot wat zijn bedrijfsnaam al zegt: De Mijdrechtse
Zonwering Specialist. Daarom zijn
niet alleen particuliere huizenbe-

zitters bij Ben Blom aan het juiste
adres, ook bedrijven biedt hij oplossingen op maat. Argon junioren A2
speelt dit jaar, na de promotie van
vorig seizoen, in de Hoofdklasse.
Na een stroeve start heeft het team
helemaal de smaak te pakken, daar
zal de nieuwe kleding vast toe hebben bijgedragen. Na het binnenhalen van een periodetitel heeft men
twee weken terug na een rechtstreeks duel met de medekoploper
(dat in winst werd omgezet) nu alleen de eerste plaats te pakken. De
vooruitzichten op een kampioenschap en promotie naar de landelijke 3e divisie komen daarmee heel
dichtbij! Het team, trainer, leiders,

spelers, supporters worden door de
sponsors De Mijdrechtse Zonwering Specialist en ODIRIS Ports en
Terminals succes gewenst voor een
succesvolle afronding van het seizoen.

lijk opgaande strijd geworden, met
veel lange rally’s. De pass was minder precies en de opgooier moest
flink aan de bak om de aanvallers
toch nog goed in stelling te brengen. Het serveerwerk was bij vlagen goed, Marjan Blenk maakte een
mooie reeks, maar te veel foutjes
zorgden dat er geen grote afstand
genomen kon worden van Keistad.
De inzet bleef echter goed, er werd
goed gewerkt en uiteindelijk gewonnen: 25-22.
Dan de belangrijke derde set. Een
zelfde beeld als de vorige set, met
een gelijkopgaande strijd. Het waren niet zo zeer de mega aanvallen
van Amersfoort die de score beïnvloedden maar eerder de eigen persoonlijke foutjes van allerlei aard.
Een hardnekkige trend waar we niet
goed van af komen. Sommige rally’s waren erg goed. Een mooie omloopaanval achterover van middenaanvaller Joke Ruizendaal, mooie

dit kan gebeuren bij een jurysport.
Carel Wielinga wist gelukkig wel
door te dringen tot de finales en hij
wist hierdoor een prachtige zilveren
medaille te winnen.
Carel die door zijn zoontje Jan met
Taekwondo is begonnen liet zien dat
hij zeer goed mee kan komen met
de toppers en zo was de eerste medaille binnen.
Wendy sterk
De zeer talentvolle en 10 jarige
Wendy Langenberg wist in een poule van 19 deelnemers een prachtige zilveren plek te verdienen na een
spannende finalestrijd die nipt werd
verloren maar een fantastische
tweede plaats op dit sterk bezette
Kampioenschap is een hele mooie

Vinkeveen -Afgelopen vrijdag
speelde Atalante H2 de uitwedstrijd
tegen Omniworld H4. In Vinkeveen
was dit nog ontaard in een slachtpartij waarin het Almeerse team
geen genade kende.
In de woestenij van Almere Poort
werd de sporthal gevonden en kon
op tijd begonnen worden. De eerste
set was de concentratie op de belangrijke zaken ver te zoeken en leek
het een herhaling te worden van de
thuiswedstrijd. Met 25-18 ging deze
set makkelijk naar Omniworld.
De tweede set werden twee wissels

reddingen in de verdediging van
Marjan Blenk en Natalie Jansen,
en mooi aanvalswerk dan wel slim
prikwerk van Tineke van Oudenallen. Het scheelde niet veel, op de tenen pakten de gele leeuwinnen ook
setje 3 met 26-24.
In de laatste set had de visite ploeg
het duidelijk gehad. Het valt natuurlijk niet mee op zo’n laatste plek. Op
een stand van 5-5 kwam aanvoerder Annemarie Bakker aan service
en scoorde zo’n 13 punten op rij. Zo
iets gebeurt bijna nooit, de laatste
keer was waarschijnlijk bij de mini’s
geweest. Afijn, het was tekenend
voor de moraal van de Amersfoortsen. Ze gaven het spel uit handen
en met 25-11 konden de dames de
eerste 4-0 winstpartij van dit seizoen op het conto schrijven. Met
deze belangrijke 5 punten zijn de
dames gestegen naar de 9de plek.
Op zaterdag 29 maart spelen de dames in Amersfoort tegen Forza D2,

prestatie.
Wendy wist door haar mooie strakke technieken en sterke manier van
vormen lopen de aandacht van vele
bezoekers te trekken. Wendy is tevens lid van de Nationale Jeugd Selectie Stijl waar zij samen traint met
de beste jonge deelnemers van Nederland. Wendy kan zich nog veel
meer ontwikkelen en daar wordt
dan oo de aandacht aan geschonken. Op het moment is zij samen
met Jan Wielinga zich aan het voorbereiden op het komende zwarte
band examen in juni. De leden van
Mastwijk Taekwondo kon met twee
zilveren medailles en een aantal ervaringen rijker tevreden huiswaarts
keren.

Verbeten
De 10 jarige Jan Wielinga was ingedeeld met 17 andere deelnemers en
daar was een verbeten strijd gaande
en Jan moest deze keer genoegen
nemen met een vierde plaats doordat hij een kleine hapering maakt in
één van zijn vormen, toch weer een
prima prestatie voor deze nog jonge
talentvolle sporter.
Jan en Wendy liepen ook nog bij de
duo’s maar waren ingedeeld bij 17
jarigen wat een ongelijke strijd was
en zij konden daar geen prijs bemachtigen, toch wisten zij nog een
ronde verder te komen en hiermee
lieten zij zien dat zij grote klasse
hebben.
Foutieve beslissing
Ook Sander Hendriks wist niet door
te dringen tot de finales door een
scheidsrechterlijke foutieve puntentoekenning en daardoor moest
hij genoegen nemen met een vierde
plek wat voor Sander toch een teleurstelling was.
Tijdens het Kampioenschap werd
hier menigmaal over gesproken
door deelnemers en bezoekers maar

Inzet brengt Atalante
Heren 2 punten

Oudenallen D2 doet erg
goede zaken!
Vinkeveen - Vrijdag 14 maart speelden de Oudenallen dames van 2 in
de Boei een belangrijke wedstrijd
tegen de nummer laatst, Keistad D4.
De Vinkeveense dames staan al weken op plek 10, niet veilig voor eventuele P/D wedstrijden...
De eerste set kwam het Vinkeveense team na een aantal rally’s goed
op gang. De pass lag erg mooi en
verdeler Jet Feddema kon alle posities goed bedienen: Inge Bakker
op de diagonaal en Joke Ruizendaal
door het midden klapten lekker tegen de bal aan met diverse directe punten tot gevolg. Verder stond
de verdediging van de Amersfoortse
dames erg kort bij de lijnen opgesteld waardoor het middengat enkele malen mooi benut kon worden
met tactische tikjes of korte smashes. Verrassend snel was daar het
eind van de eerste set: 25-15.
In het tweede bedrijf kwam Keistad
beter in het spel. Het was een ge-

De Ronde Venen - Tijdens de Challence Stijl Taekwondo Cup te Alken
hebben enkele leden van Mastwijk
Taekwondo weer goede zaken gedaan.
De deelnemers van Mastwijk Taekwondo waren Cindy de Jong, Carel
Wielinga en zoontje Jan Wielinga,
Sander Hendriks, Wim Schoenmaker en Wendy Langenberg.
Het Kampioenschap werd bezocht
door zo’n 500 deelnemers en teams
uit verschillende toplanden zoals
o.a. Frankrijk, België, Duitsland Italië, Portugal en natuurlijk ook Nederland.
Door de grote opkomst en de zeer
sterke poules was het een zware
klus voor de deelnemers om door
te dringen tot de finales maar toch
wisten een aantal deelnemers van
Mastwijk Taekwondo dit toch te
doen. Na een lange reis naar België
konden de deelnemers zich gaan
opmaken voor een zware strijd en
vooral Portugal en Frankrijk waren
een verrassing want zij waren met
een zeer sterk team gekomen.
Wim Schoenmaker wist in zijn poule
niet door te dringen tot de volgende
ronde en Wim was vooral mee gegaan om ervaring op te doen en dat
is prima gelukt want Wim kon genieten van vele grote Taekwondoka’s in verschillende poules.
Ook Cindy de Jong wist deze keer
niet door de voorronde heen te komen maar ook zij is weer een ervaring rijker.

uitgevoerd, maar echt zoden aan de
dijk zette dit nog niet wisselend verdedigingsspel liet Omniworld telkens 2 á 3 punten voorkomen en
bij 22-18 leek het een gelopen wedstrijd. Nog eenmaal rechtten de ruggen zich aan Vinkeveense zijde en
werd er vol ingekleund met als resultaat dat de set overging naar Vinkeveen met 25-22.
Gesteund door het resultaat en de
gebogen hoofden aan de andere
kant werd de derde set ingegaan om
een gaatje te slaan. Helaas liet opnieuw de pass het afweten en moest

de spelverdeler kunst en vliegwerk
laten zien om de bal enigszins aanvalbaar te houden.
Ondanks verwoedde aanvalspogingen hield Omniworld het initiatief en
de set met 25-22.
De vierde set liet een grote heropstanding blijken van de Vinkeveners. De service liet zich uitermate gelden en snel werd een grote
marge van 10 punten opgebouwd.
Omniworld kwam nog terug tot op
5 punten maar echt gevaarlijk werd
het niet meer. Vanaf 22-17 werd uitgelopen naar 25-18 waarmee de

vijfde set noodzakelijk werd om het
onderscheid te maken.
In de vijfde set werd snel uitgelopen naar 4-1 door scherp aanvalsspel waarbij de buitenaanval zich
liet gelden. Daarna kwamen de aanvalsgolven van Omniworld op gang
en liepen ze over Atalante heen
naar een 7-4 voorsprong.
Geheel in stijl met het wisselende
wedstrijdbeeld kreeg Atalante weer
de overhand en werd er bij een 87 voorsprong van speelhelft gewisseld. Tot 10-10 ging het vervolgens
gelijk op waarna Omnworld uitliep naar 13-10, een laatste wissel
bracht niet het gewenste effect en
met 15-13 pakte Omniworld de set
en 3 punten.
Tevreden met de onverwachte 2
punten ging het A-side team weer
huiswaarts. Na pasen wacht op 28
maart het hooggeklasseerde Lovoc
in de Boei
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Schoonheidsinstituut Believe
in Beauty is verhuisd
ons komen voor een behandeling
plannen we eerst een intakegesprek. Gedurende dit gesprek bespreken we de wensen van de klant
en welk resultaat de klant van ons
verwacht. Heeft de klant huidproblemen, wil de klant een ontspannende behandeling of komt de klant
voor huidverzorging of huidverbetering. Iedereen heeft een andere huid
en daar passen wij de behandeling
op aan. Veel van onze vaste klanten ervaren dit als erg prettig: ‘Het
is iedere keer als ik bij je kom een
verrassing wat voor behandeling er
wordt gedaan’ is een reactie die ik
vaak hoor. Ik kan vooraf niet vertellen wat voor behandeling de klant
zal ondergaan na 4 tot 6 weken, in
de tussentijd kan de klant op vakantie gaan naar een warm of koud
land, de klant kan ziek worden of
veel stress op het werk krijgen. Bij
iedere behandeling bekijken we opnieuw de huid en bepalen we welke behandeling dan het beste bij de
huid en klant past.

Uithoorn - Na drie en een half jaar
geleden te zijn begonnen aan de
Dorpsstraat 35 te Uithoorn, zijn per
1 maart de deuren open gegaan aan
de Dorpsstraat 28a, waar voorheen
een bloemist gevestigd zat.
Believe in Beauty is een schoonheidsinstituut dat drie en een half
jaar geleden open is gegaan na
een grote verbouwing. De aanloop
van mensen uit Uithoorn, Mijdrecht,
Aalsmeer, Amstelveen en zelfs uit
Amsterdam kwam vrij snel op gang.
Klanten spreken positief over de
behandelingen en de ontspannen
sfeer. Door een toenemende groei
van de vraag naar Believe in Beauty, door een groot aantal advertenties en de mond-tot-mondreclame van de vaste klanten, bleek na
ruim tweeëneenhalf jaar het pand
aan de Dorpsstraat 35 te klein te
zijn. Na een zoektocht en verschillende onderhandelingen kwam aan
de overkant een perfectie locatie vrij
voor Schoonheidsinstituut Believe in
Beauty.
Believe in Beauty is een Instituut
waar u niet meer omheen kunt.
Vanaf de rotonde in het Oude Dorp
van Uithoorn is het bedrijf een echte blikvanger geworden. Een mooie
verlichte en verzorgde etalage zorgt
voor een lage drempel om het instituut binnen te gaan. De ontvangst
in de grote verzorgde winkel is het
binnenkomen alleen al waard. In
de winkel kunt u terecht voor informatie, producten en cadeaubonnen. Believe in Beauty heeft nu drie
saloncabines waar behandelingen
plaatsvinden.
Believe in Beauty heeft zich de laatste 2 jaar gespecialiseerd op het gebied van Anti-Aging. Het instituut
heeft zich gespecialiseerd in het
verjongen van de huid zonder daarvoor inspuitingen en/of lichaamsvreemde stoffen te gebruiken. Na

een uitgebreid intakegesprek wordt
er een persoonlijk behandelplan samengesteld.
“Mensen hebben vaak een onrealistische verwachting over het resultaat van een behandeling”, vertelt
de eigenaresse. “Tijdens het intakegesprek vertellen wij precies wat de
klanten van de behandeling en van
het instituut kunnen verwachten. BioSkinJetting, Carat Peeling en treament en de L3 Laser zijn behandelingen die worden ingezet voor het
realiseren van een natuurlijk resultaat.”
Bij Believe in Beauty kunt u naast
de anti-aging behandeling ook terecht voor huidverzorgende en ontspannende behandelingen. Payot is
een professioneel merk dat vanaf
het eerste uur bij Believe in Beauty wordt gebruikt. Een breed scala aan gelaatsbehandelingen wordt
met dit merk uitgevoerd. For Men is
een merk voor de moderne man van
vandaag. Steeds meer mannen weten de weg naar de schoonheidssalon te vinden. Voor de heren zijn
verschillende gelaatsbehandelingen
in het aanbod opgenomen. Carat is
het merk, gericht op Anti-Aging, dat
wordt gebruikt voor de huidverbetering. Carat is een Nederlands merk
dat bestaat uit o.a. verzorgende
crèmes, ampullen en voedingssupplementen.
Voor de hot-stone massage, harsen of een ontspannende ochtend
met een klein arrangement bent u
bij Schoonheidsinstituut Believe in
Beauty ook in goede handen.
Ilona Westera-van de Veerdonk,
schoonheidsspecialist en eigenaresse van Schoonheidsinstituut Believe
in Beauty aan het woord: “Schoonheidsspecialiste vind ik eigenlijk
een verkeerde benaming voor ons
vak, huidspecialist vind ik een betere benaming voor wat wij doen.
Voor klanten die voor het eerst bij

Sinds deze maand werken er 2
schoonheidsspecialisten bij Believe
in Beauty, Ilona zelf en Patty. In ons
instituut wordt alleen gewerkt met
gediplomeerd personeel. Bij Believe in Beauty staat kwaliteit hoog in
het vaandel en daarom werken wij
alleen met goed geschoold personeel.”
“Believe in Beauty zal zich in de toekomt blijven ontwikkelen”, vertelt
Ilona. “Vooral de huidverbetering is
iets wat veel klanten van ons erg belangrijk vinden.” Vakbeurzen in Nederland en ook in het buitenland
worden door Ilona bezocht en zijn
altijd een bron van inspiratie voor
vernieuwing en verbetering in het
Schoonheidsinstituut. “Veel mensen
zijn huiverig om naar de plastisch
chirurg te stappen en dit is maar
goed ook”, vindt Ilona, “want in het
schoonheidsinstituut kan er nog zo
veel resultaat worden geboekt, zonder dat er lichaamsvreemde stoffen toegevoegd worden. Zolang de
huid maar goed gestimuleerd wordt
door een juiste behandeling te ondergaan en de goede producten te
gebruiken.” Ilona: “Wij als huidspecialist kunnen het niet alleen, samen
met de klant moeten we werken aan
een goed resultaat.”
Naast Anti-Aging kunt u bij Believe in Beauty natuurlijk altijd terecht
voor alle ontspannende en verzorgende behandelingen.
Zaterdag 29 maart is de officiële
opening van Believe in Beauty. Van
12.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom om het prachtig eindresultaat
te bewonderen. Tijdens deze open
dag maakt iedereen die zijn gegevens achterlaat kans op een huidverzorgingspakket t.w.v. 180,00 euro
van Payot of een huidverbeteringspakket t.w.v. 180,00 euro van Carat.
Believe in Beauty is geopend op
maandag en donderdag van 12.00
tot 21.00 uur en dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. In
het instituut wordt er op afspraak
gewerkt. Schoonheidsinstituut Believe in Beauty, alles wat uw huid
nodig heeft!

Aanstaande zaterdag 22 maart

Gezellige Paasactiviteiten
in winkelcentrum
Zijdelwaard
Uithoorn - Zondag 23 en maandag
24 maart is het alweer Pasen! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van winkelcentrum Zijdelwaard daar ook aandacht aan.
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur lopen
er twee Paashazen met een Paasmobiel in het winkelcentrum. Alle
kinderen kunnen daar gezellig geschminkt worden, ze krijgen een
ballon en er is een bekertje limonade voor hen.
Maar ook het muzikale duo Allez Allez is aanwezig en zorgt met aanste-

Uithoorn - Zaterdag 22 maart is het
weer duidelijk dat het Zijdelmeer en
omgeving de thuisbasis is van de
Knotgroep Uithoorn. Er is nog werk
over van de vorige keer. Zo kunt u
deze groep vinden bij de Watson-

weg, maar ook langs de Boterdijk.
Voor een paar mensen is nog even
werk bij het Fort aan de Drecht.
Het is dus van alles. Er wordt om
09.00 uur vanuit de werkschuur op
de hoek Elzenlaantje/Boterdijk ge-

start en men gaat door tot ongeveer
13.00 uur. De Knotgroep zorgt voor
gereedschap, handschoenen, koffie
en soep. U zorgt voor een beker en
een lepel. Meer informatie? Bel Peter Huizinga, tel. 020-6432585.

In verband met Goede Vrijdag zijn
de winkels in winkelcentrum Zijdelwaard op vrijdag 21 maart tot 18.00
uur geopend. De supermarkten zijn
tot 19.00 uur geopend.

De bibliotheek tijdens
de feestdagen
Regio - Tijdens de feestdagen in
het voorjaar zijn de vestigingen
van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen beperkt open.

De vestigingen zijn gesloten op de
avond van Goede Vrijdag 21 maart
(vrijdagmiddag is de bibliotheek
gewoon geopend tot 17.00 uur) en

op tweede paasdag, 24 maart. Verder is de bibliotheek gesloten op
woensdag 30 april, Koninginnedag,
donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag
en maandag 12 mei, tweede pinksterdag. Op maandag 5 mei, Bevrijdingsdag, is de bibliotheek geopend, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Meer informatie is te
vinden op: www.bibliotheekavv.nl.,

Paasactiviteit op kinderboerderij de Olievaar
Uithoorn - Aanstaande zondag 23
maart, eerste paasdag, vindt van
10.00 tot 12.00 uur op de Olievaar de
jaarlijkse paasactiviteit plaats.
Ze gaan om 10.00 uur eieren zoe-

ken! Om 10.30 uur gaat Bob, het
boerderijpaard, de huifkaar trekken en kunnen er ritjes worden gemaakt.
Je kunt je laten schminken en een

paassteker in elkaar knutselen.
Tot ziens op eerste paasdag op de
kinderboerderij aan de Anton Philipsweg.

Voorverkoop AJOC
Festival 2008 groot succes
Mijdrecht - Afgelopen zaterdagmorgen om 11.00 uur ging de voorverkoop voor het AJOC Festival dan
eindelijk van start. Vanaf één uur ’s
nachts stonden de eerste mensen al
voor de deuren van Immitsj, waar de
voorverkoop werd gehouden.
Tot 12.00 uur ongeveer heeft er een
behoorlijke rij voor Immitsj gestaan
waardoor de wachttijd ongeveer een
uur en een kwartier was. Daarna
kortte de rij in en was constant ver-

Knotgroep Uithoorn bij
het Zijdelmeer

kelijke muziek en een optreden voor
een gezellige sfeer. Twee danseressen delen chocolade Paaseitjes uit.
Kortom, samen met alle leuke en
lekkere Paasaanbiedingen van de
Zijdelwaard-winkeliers is winkelen
in Zijdelwaard zaterdag 22 maart
extra de moeite waard!

koop aan de verkooploketten. Het
was ook gezellig, er werd gezongen
in de rij en er werden bekenden ontmoet. En nadat de kaarten gekocht
waren, keerden heel wat blijde gezichten huiswaarts.
Op vrijdag 9 mei treden Moke, Alain
Clark en Jan Smit op. De optredens
op zaterdag 10 mei worden verzorgd door Stevie Ann, Moke, Silkstone, VanVelzen, Racoon en Anouk.
Zondag 11 mei staan Leaf en Gol-

den Earring op het podium. Voor alle
avonden zijn nog kaarten beschikbaar. Ben jij niet in de gelegenheid
geweest om zaterdag je kaarten
voor het AJOC Festival 2008 te bemachtigen, kijk dan op www.ajoc.nl
hoe je aan kaarten kunt komen. De
kaarten zijn uitsluitend nog via internet te verkrijgen. Op de site vind
je onder de kop bestellen de uitleg hoe je aan kaarten kunt komen.
Wees er snel bij, want op = op!
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Volle bak bij prijsuitreiking Albert Heijn!

Zaterdag 15 maart vierde het gezamenlijke winkelcentrum het openingsfeest ter gelegenheid van de
afronding van de verbouwing. Samen met de winkeliersvereniging
organiseerde Albert Heijn van Jos
van den Berg een leuk aantal activiteiten in het winkelcentrum.
Aan het einde van de succesvolle
middag vond de prijsuitreiking
plaats van de vierdaagse actie van
Albert Heijn. Dit ter gelegenheid
van de opening op 12 maart na de
eigen interne verbouwing. Klanten
bij AH konden na aankoop van
hun boodschappen (vrijblijvend)
meedoen en de kassabon deponeren in een van de speciaal daarvoor gemaakte kisten.
Aldus kon men meedingen naar
mooie hoofdprijzen, waaronder
drie stedentrips ter waarde van 600
euro en twee volledig verzorgde

vakantiereizen voor 2 personen
ter waarde van 1.500 euro. Te winnen waren ook zes kratten met
boodschappen met een waarde
van 75 euro en drie dinercheques
van elke 250 euro. De clown die de
hele dag al vol overtuiging jong en
oud had vermaakt was ook nu de
aangewezen persoon om de trekking van de prijzen ter verrichten.
Maar vlak daarvoor werden de kinderen door haar nog even een zoet
gehouden met een eigen spelletje
waarbij de kinderen ook een prijs
konden winnen. Tenslotte werd
met zang, dans en het uitdelen van
snoepgoed het kinderprogramma
van die dag afgesloten. Compliment voor de clown!

hal ter hoogte van Albert Heijn.
Zij waren nieuwsgierig of ze in de
prijzen waren gevallen. Hoewel
een volle bak was dat toch relatief
weinig als men bedenkt dat de afgelopen dagen duizenden klanten
de supermarkt hebben bezocht. Uit
ingewonnen informatie blijkt dat
er bijna tienduizend doosjes met
tompouces te zijn uitgedeeld aan
klanten die voor minimaal tien euro
in de winkel hadden besteed…

bakken gepropt. Daarin was een
voorziening aangebracht op armlengte diepte. Zodoende konden
er geen bonnen onderin blijven liggen die daardoor niet zouden kunnen meedoen aan de trekking.
In samenwerking met Jos van den
Berg, zijn partner Diana Prins en
bedrijfsleider Patrick van der Helm
trok de clown theatraal en met
gesloten ogen telkens een bon
uit een van de bakken. Hoewel
van te voren duidelijk was gecomKort en goed, de prijzen werden municeerd dat men persoonlijk
getrokken aan de hand van de aanwezig moest zijn om een evenkassabonnen waarop de deelne- tuele prijs in ontvangst te kunnen
mers hun naam en adres hadden nemen, waren enkele mensen van
geschreven en die daarna door wie de naam werd getrokken, toch
hen in de daarvoor bestemde bak- niet aanwezig. Daardoor misten
ken waren gedeponeerd. Dat kon zij hun prijs. Jammer! Dus werd
10.000 doosjes tompouces
tot en met zaterdagmiddag. Vervol- verder gegaan totdat er wél een
Rond vijf uur hadden zich hon- gens zijn de bonnen allemaal door aanwezige reageerde. Uiteindelijk
derden mensen verzameld in de elkaar geschud en opnieuw in de ging dat toch sneller dan men in

eerste instantie had verwacht. Aldus kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus:
Voor de krat met boodschappen:
C. Kortstra, A. Hogervorst, K. Brouwer, N. Plempers en F. den Hartog,
allen uit Uithoorn en G. Dieman uit
Waverveen.
De Dinercheques ging naar:
P.J. van Klaveren, W. Benschop en
M. Vlasman, allen te Uithoorn.
De stedentrip naar Londen is gewonnen door F. Wooda, Uithoorn;
die naar Berlijn door M. Plantinga uit Uithoorn en de trip naar
Barcelona door A. Riethof uit De
Kwakel.
De geheel verzorgde reis van 8
dagen naar Rhodos is gewonnen
door A. van Rijn uit Amstelhoek.
Dezelfde reis, maar dan naar Gran
Canaria, viel te beurt aan Esmee en

Daniëlle Kappetijn uit Uithoorn.
De reizen kunnen op datum naar
keuze worden geboekt bij Thomas
Cook in winkelcentrum Amstelplein. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Albert Heijn Jos van den Berg: hartelijk bedankt voor de prijzen en
de interessante actieweek. Jos van
den Berg: “En ik bedank mijn partner Diana die de afgelopen weken
samen met onze medewerkers en
leveranciers heel veel werk heeft
verzet. Zonder haar inbreng én
die van het personeel had ik het
niet kunnen organiseren. Tevens
wil ik onze klanten bedanken voor
hun bezoek aan onze vernieuwde
supermarkt die in aantallen onze
stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Graag tot een volgende
keer.”
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Goed geschoten

Vreemd bezoek
kippenhok in De Kwakel
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Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

Laat toch het JOP open in Wilnis

Gratis shoppen bij
Albert Heijn Jos v.d. Berg

Verbouwing raadzaal nu een feit

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

De kinderen
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zéér met
enwoning met permanente
bestemming
thousiast!
een inhoud veel groter
dan 329 m3. Dus wat is er
Voor aan
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gift van de heer Jos van den
Berg.
Reactie op reactie: “Dat u niet blij bent met
hetgeen de ambtenaar
die avond
vertelde,
Dus namens
alle kinderen
begrijpen we, maar hij
het wel
en meldde
leerkrachten
van zo.
de
Er staat geen onwaarheid
in ons artikel. We
Dolfijn…BEDANKT!!!!!!!!
verslaan wat er in een openbare vergadering
wordt medegedeeld. Niet meer en niet minder. Terugkomen op niet gemaakte fouten
kunnen we niet, maar deze brief publiceren,
daar is geen moed voor nodig.
Redactie Nieuwe Meerbode

Uithoorn - In de Nieuwe Meerbode stond een foto van een roofvogel die duif heeft ‘geslagen’.
De vogel die dit heeft gedaan is
een sperwer. Aan de verhouding

tussen het formaat van de prooi en
de sperwer is dit zeer waarschijnlijk een dame.
Een man sperwer is circa 28 cm
van snavel tot staart en de dame

kan wel 38 cm groot zijn. Doordat
het in Nederland steeds beter gaat
met de nog grotere havik wordt de
sperwer min of meer uit zijn oorspronkelijke biotoop (bossen) verdrongen en vinden we deze net als
de grote bonte specht, steeds vaker binnen de bebouwde kom. Ik
weet van een gerenommeerde vogelaar uit De Kwakel dat er meerdere malen sperwers in De Kwakel
zijn waargenomen. Ook bij Europarei, waar ik zelf woon, heb ik al
enkele malen een sperwer mogen
zien.
Op de vraag of de sperwer terug
zal keren naar het duivenhok? Dit
valt niet helemaal uit te sluiten.
Ook een Sperwer houdt wel van
een makkelijke snack, overigens
zal deze eerder een makkelijkere
prooi vangen zoals kleine zangvogels als vinken, mezen en spreeuwen.
Norman Graafsma
Uithoorn

Vreemd bezoek (deel 2)
De Ronde Venen - Voor zover ik kan zien moet het een slechtvalk zijn. En de kans dat hij terugkomt is natuurlijk aanwezig.
Hans van de dierenambulance, Uithoorn/De Ronde Venen.

Vreemd bezoek (deel 3)

De vogel op de foto’s is een sperwer en aan de grootte te zien een vrouwtje. Als het bijvooorbeeld sierduiven zijn,
die minder snel vliegen dan postduiven, is het niet denkbeeldig dat hij nog wel ‘ns terugkomt.
W.M. van Hoogmoed, Wilnis

De loopbrug deel 2
Vinkeveen - Ondergetekende
voelt zich genoodzaakt om wederom te reageren. Na mijn vorig
ingezonden stuk van woensdag
21 november 2007 in de Nieuwe
Meerbode is er tot op heden nog
helemaal niets gebeurd. Voor alle
duidelijkheid, we hebben het hier
over het plan om een loopbrug te
creëren, hoek Baambrugse Zuwe/
Herenweg. Wat er wel is gebeurd,
wethouder Dekker en de heer
Bruynes zijn wezen kijken. En eerlijk is eerlijk, een zware delegatie
en dat vond ik al heel wat.
Echter voelde ik eigenlijk meteen
al aan dat het hele plan voor de
loopbrug niet de interesse had van
de wethouder. Hij toonde dit mede door te melden dat er inderdaad weinig ruimte was om te lopen, toen Lijn 126 (vanuit het dorp
komend richting Amsterdam) de
Baambrugse Zuwe opdraaide en
de leuning (aan noordzijde) maar
moeilijk kon ontwijken.
“Maar”, onderbrak ik zijn betoog,
“daar aan die zijde lopen de wandelaars niet en daar zou je de tegels weg kunnen halen, dan heeft
het verkeer meer draairuimte richting Achterbos…….” Hij zag dit
volgens mij als een tip.
Vervolgens leidde hij mijn aandacht af, door te melden dat hij de
chauffeur op de bus kent... kennelijk heel belangrijk.
Kortom, de brug breder maken,
was zijn voorstel.
“Dat zou kunnen, maar daar zijn
wij die hobbel en puntige obstakels niet mee kwijt”, antwoordde ik.
Waarop hij zei: “maar meneer Van
Zwieten, houdt u er wel rekening
mee dat er onder de door u bedoelde LOOPBRUG ook nog kano’s
moeten kunnen varen……………”.
Ik wist niet of ik moest huilen of
lachen. Stel je voor, kano’s in de
voorwetering aan de Herenweg….
nooit vertoond, maar goed.
Voor lezers die niet op de hoogte
zijn van deze locatie, moeten weten dat de bruggen langs de Herenweg dusdanig hoog (of laag)
zijn dat, bij wijze van spreken, de
eenden hun kop in moeten trekken
om er onderdoor te kunnen.
Toen naderhand de overbuurvrouw
Pietje van de Herenweg kwam informeren, gaf ze meteen te kennen
dat men zich bij haar zou kunnen
aanmelden voor kanowedstrijden

op dit stukje voorwetering.
En zo wordt het probleem gebagatelliseerd en voel je je een kwajongen met een slecht idee. Natuurlijk
wordt er in feite alleen nog maar
aan het gemotoriseerde verkeer
gedacht, belangrijk, geef ik direct
toe, maar sta je als voetganger in
feite in je hemd.
Een week of vier/vijf geleden stond
er in de Nieuwe Meerbode dat de
Baambrugse Zuwe tot aan huisnummer 128 grootschalig zal worden opgeknapt. Ik heb alleen gemist in welk jaar, maar dit terzijde.
Het zal een moeilijke en vooral dure klus worden. Maar in datzelfde
bericht echter géén letter over de
loopbrug, welke ook gesitueerd
zou moeten worden op deze zelfde Baambrugse Zuwe. Mijn voorstel voor deze loopbrug is dan ook
niet moeilijk, zelfs goed uitvoerbaar en vele malen minder duur.
Als ik daar het opknappen van het
Haitsmaplein en de Dorpsstraat in
Mijdrecht tegenoverstel, waar trottoirbanden zijn weggehaald om het
gevaar voor vallen of uitglijden weg
te nemen!? Kort gezegd, een 4-tal
palen, plankjes als loophout en een
hekwerk (om niet in het water te
geraken) en klaar is Kees, Jacq. of
wie dan ook. Daarbij is het ook snel
afgebroken (indien nodig) indien
het groots renoveren (opknappen)
van de Baambrugse Zuwe daadwerkelijk gaat beginnen. We kunnen dan in ieder geval, tot die tijd,
veilig wandelen. En ook het gemotoriseerd verkeer zal dan minder
hinder ondervinden. De Gemeente
zal hierdoor minder geld kwijt zijn
omdat het reeds bestaande voetpad (aan de zuidzijde) niet iedere keer hoeft op te laten knappen.
Want voor al dat opknapgeld zou
deze voorgestelde loopbrug inmiddels al vele malen zijn betaald.
Maar beste lezer: probeert u het
dan zelf eens, met of zonder rollator of kinderwagen, de bocht te nemen en kom eens aan (brug Baam-

brugse Zuwe/Herenweg), parkeergelegenheid aanwezig.
Staande op de parkeerplaats, kijkt
u langs de glasbak richting zebrapad Herenweg, daar hebben wij de
loopbrug in gedachte (zie foto) en
loop eens over de bult en langs de
puntige obstakels.
Maar goed, toch kom ik onze wethouder nog weleens tegen en weet
hij mij, met een sterreclame lachje te melden: “het komt goed hoor,
meneer Van Zwieten”. “Welk jaar”,
vraag ik dan nog snel… maar weg
is onze wethouder (ook weer dat
lachje). Toch was mijn vraag “welk
jaar” op zich geen gekke vraag,
want op 12 maart jongstleden kregen de aanwoners van de Baambrugse Zuwe een brief van ambtenaar Bert van Nieuwenhuysen
(Gemeente De Ronde Venen), die
mededeelde dat i.v.m. asfaltwerkzaamheden de Baambrugse Zuwe
op woensdag 26 en donderdag 27
maart zal worden afgesloten. Dat
aanbrengen van asfalt, dat doe je
toch niet voor eventjes, terwijl je
weet dat binnen afzienbare tijd deze zelfde Zuwe grondig zal worden aangepakt… lijkt mij toch een
beetje weggegooid geld. Intussen
moeten wij, als bejaarden (en overige voetgangers), maar verder hobbelen. In dezelfde brief wordt ook
de bezorgdheid uitgesproken om
het wegdek niet te betreden gedurende het teren van de weg (i.v.m.
met ondermeer schoeiselschade
etc.). Een meevoelende Gemeente-ambtenaar ... die zijn er dus ook.
Tot slot, ik heb gemerkt dat ik als
80-jarige weinig voet aan de grond
krijg. Zijn er misschien mensen die
ons, voetgangers niet alleen, en
nogmaals ook het rijverkeer heeft
baat bij dit plan, meer rijruimte om
op en af de Baambrugse Zuwe te
komen, kunnen helpen... misschien
wel aan een loopbrug? Reacties
gaarne via deze krant
Tot slot, Wethouder Jacq. Dekker,
na anderhalf jaar zo ’vechten’, nu
maar eens géén woorden maar daden, of moeten we wachten tot er
weer verkiezingen komen en we
een nieuwe wethouder hebben?
Maar mocht u tóch het plan hebben het idee van de loopbrug op
te pakken, bedank ik u namens velen.
Hoogachtend
Cor van Zwieten
Baambrugse Zuwe, Vinkeveen
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Huldigingen en bestuurswisseling bij Rode Kruis

Uithoorn - Op dinsdag 11 maart
hield de afdeling Uithoorn van het
Nederlandse Rode Kruis de jaarvergadering in Kerkgebouw de Schutse. Deze avond stond vooral in het
teken van het afscheid van twee bestuursleden en de benoeming van
hun opvolgers. Bovendien werden
er drie leden gehuldigd wegens
trouwe dienst.
Na de opening van de vergadering
door scheidend voorzitter Dullemond, werden eerst de notulen van
de jaarvergadering 2007 goedgekeurd. Vervolgens werd er aandacht
besteed aan de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester.
Afscheid nemend secretaris Henk
van Dijkhuizen maakte in zijn gemakkelijk lezend verslag o.a. melding van de vele plaatselijke en sociale activiteiten. De telefooncirkel
heeft een zeer belangrijke functie,
gelukkig zijn er hiervoor tot nu toe
voldoende vrijwilligers. De traditionele Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomsten worden zeer gewaardeerd
en het rolstoelproject en de vakantieprojecten lopen door een goede
organisatie als een trein.
De jaarlijkse collecte in de week van
24 t/30 juni leverde ruim 7200.- euro
op. Door deze grote opbrengst kunnen er dit jaar 10 extra gasten met
vakantie.
Het financiële jaarverslag kreeg
eveneens veel waardering, dit over-

zichtelijke geheel is bovendien voor
iedereen goed te lezen. Penningmeester Richard van den Bergh
kreeg veel lof voor zijn positieve en
duidelijke beleid toegezwaaid. O.a.
hierdoor is de financiële positie van
de afdeling Uithoorn zeer gezond.
Huldigingen
Hierna werd een drietal Rode Kruisleden voor hun vrijwilligerswerk gehuldigd:
- De dames Simone Tjalsma en Tiny
Zuiderduin hebben al 10 jaar een
luisterend oor bij de telefooncirkel.
Zij doen hun werk in alle bescheidenheid en steeds met plezier. Uit
handen van voorzitter Dullemond
ontvingen zij de onderscheiding en
een oorkonde, waarna de overhandiging van een fraai boeket hun huldiging afrondde.
-Richard van den Bergh is al 20 jaar
vrijwilliger. Hij was in het verleden
veel betrokken bij hulpverlening,
o.a. bij de Bijlmerramp. De laatste
jaren is hij een gedreven penningmeester. Hij heeft, aldus de voorzitter, het hart op de juiste plaats en
ook op de tong. Ook hij kreeg de
onderscheiding, de oorkonde en
een fraai boeket bloemen. De drie
jubilarissen werden met een warm
applaus beloond.
Bestuurswisseling
Na de pauze vond het afscheid

plaats van secretaris en voorzitter.
De laatste was, door gebrek aan een
opvolger, veel langer dan zijn mandaat eigenlijk toestond aangebleven. Eerst werd secretaris van Dijkhuizen uitgeluid.
Acht jaar lang heeft hij verslagen,
agenda’s, notulen en allerlei andere zaken getypt, gemaild en alles op
een voortreffelijke manier bijgehouden. ”Wij voelden elkaar goed aan,
nu we bestuursveteranen zijn geworden, is het tijd om te gaan. We
kwamen niet samen, maar we gaan
wel samen weg”, aldus de voorzitter.
Hij bedankte Henk van Dijkhuizen
voor zijn vriendschap, adviezen en
zijn instelling, kortom, voor de fijne
samenwerking in de afgelopen jaren.
Een cadeaubon en een boeket bloemen onderstreepten zijn woorden.
Hierna werden de rollen omgedraaid en werd er afscheid genomen van de voorzitter. Nu voerde
Henk van Dijkhuizen het woord. Hij
vermeldde dat voorzitter Dullemond
bijna 15 jaar in functie is geweest.
Hij noemde als kernwoorden o.a.
betrokkenheid, accuratesse, humor
en de rust die de scheidende voorzitter uitstraalt. Vooral zijn betrokkenheid bij alle facetten van het Rode Kruis werk werd benadrukt.
Maar ook op sociaal gebied was
Willem Dullemond attent.
Bovendien straalde hij een rust uit,
waardoor ook in gespannen situaties iedereen naar hem luisterde.
De oud-secretaris wenste hem een
welverdiende vrije tijd toe, met o.a.
meer tijd voor zijn vrouw Digna en
voor het reizen naar Finland. Met
een welgemeend:- Willem, we zullen
je missen- besloot hij zijn afscheidswoord. Met een fraai cadeau: een
verrekijker en bloemen voor zijn
vrouw, werd van Willem Dullemond
als voorzitter afscheid genomen.
Ook Nel Lakeman kreeg nog het
woord, zij roemde opnieuw de grote betrokkenheid van de afscheidnemende voorzitter en dankte hem
voor alles dat hij voor het Rode Kruis
betekend heeft.
Nieuwe
Hierna werden de nieuwe bestuursleden voorgesteld. Twee van hen
zijn al kort in functie, namelijk de
secretaris Gonnie van Haarlem en
jeugd coördinator Johan Heimeriks.
De nieuwe voorzitter Hans Willem
Schulkes ontving de voorzittershamer uit handen van de nu oud-voorzitter, die hem veel sterkte, wijsheid
en mensenkennis toewenste. Hans
Schulkes zei op zijn beurt zich te realiseren dat hij een populaire voorvanger opvolgt, hij hoopt met hulp
van allen in zijn taak te groeien.
Onder het genot van een hapje en
drankje haalde men daarna vele oude herinneringen op en maakten
de leden kennis met de nieuwe bestuursleden.
“We hebben een injectie van jong
bloed gekregen”, zei een van de leden als slotconclusie van deze bijeenkomst. Het Rode Kruis Uithoorn
kan na deze sfeervolle jaarvergadering de toekomst optimistisch tegemoet zien.

Brandweer Aalsmeer en Uithoorn zoeken vrijwilligers:

“Er gaat veel tijd in zitten, maar
je krijgt er veel voor terug”
Aalsmeer/Uithoorn - Bij de
brandweer is niet alleen spannend,
het kan ook gevaarlijk zijn en vergt
verantwoordelijkheid en saamhorigheid, maar is ook boeiend en uitdagend. De brandweerkorpsen van
Aalsmeer en Uithoorn zijn op zoek
naar vrijwilligers die zich als brandweerman of –vrouw willen inzetten
voor ‘hun dorp’.
De opleiding is gratis, maar wie
zich aanmeldt moet er volledig achter staan, evenals de partner en de
werkgever. “Er gaat veel tijd in zitten, maar je krijgt er veel voor terug”,
aldus de kazernemanagers Wilfred
van Randwijk van Aalsmeer en Nico
Theuns van Uithoorn.
De beide korpsen hebben op dit moment nog voldoende mensen, maar
willen graag continuïteit waarborgen. Het Aalsmeerse korps heeft 42
brandweerlieden, in Uithoorn staan
dagelijks 32 mannen en vrouwen
paraat. Want, was vroeger ‘bij de
brandweer’ echt een mannenbaan,
tegenwoordig dragen ook heel veel
vrouwen hun steentje bij.
De korpsen bestaan beide uit een
gemêleerd gezelschap qua beroepen en opleidingsniveaus, maar
als er uitgerukt moet worden staat
men als één team. “Saamhorigheid
is heel belangrijk. Je moet als team
toch de klus klaren”, vertelt Wilfred.
“Natuurlijk hebben we ook een personeelsvereniging en houden onder

Seniorendag weer heerlijk
gezellig
Uithoorn - Ook dit jaar is de jaarlijkse, door de plaatselijke Lions
Club georganiseerde, Seniorendag
weer een groot succes geworden.
Mede door het gevarieerde en ongedwongen programma zat de sfeer
er meteen goed in. Ras - entertainer

Erwin Fillee opende flitsend waarna Kelly ter Bruggen en zeer zeker
Willeke d’Estell met prachtige songs
ons aangenaam vermaakten. Onze
Uithoornse senioren hebben genoten van liedjes van weleer en meer
recenter ballades. Ook het accorde-

onistenduo de Carsellis boeide door
knappe muziek die stevig aan elkaar gepraat werd. De familie Colijn
zorgde wederom voor voortreffelijke
catering en organisatie, zodat eenieder zeer tevreden huiswaarts ging
na een gezellige middag.

andere kaartavonden. Deze uitjes
versterken het teamgevoel. Maar je
moet de brandweer niet vergelijken
met een ‘gewone’ vereniging, het
vergt verantwoordelijkheid en goed
voorbereid zijn. Er staan dan ook regelmatig oefenavonden op het programma.” Nico vervolgt: “Een hechte club hebben, is eigenlijk onontbeerlijk. Bij calamiteiten moet iedereen blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.” Beide heren zijn
nu beroeps, maar zijn ook als vrijwilliger bij de brandweer gekomen
of zoals ze zelf zeggen: “Wij zijn ook
achter in de wagen begonnen.” Zij
weten, en hebben het meegemaakt,
dat tijdens de opleiding best veel
gevraagd wordt van de cursisten.
Maar eenmaal de opleiding voltooid

betekent een brede kennis bezitten. “Ze kunnen branden bestrijden, reanimeren, mond-op-mondbeademen en omgaan met gereedschappen”, legt Nico uit en hij vervolgt: “De werknemer krijgt er ook
wat voor terug. Brandweerlieden
zijn zich bewuster van gevaar. Kijken om zich heen.

“Mannen en vrouwen die wonen
en/of werken in Aalsmeer en die
van hun werkgever naar de kazerne
mogen als de pieper gaat. Of mensen die ’s nachts werken en dus
overdag beschikbaar zijn.

Zijn er rookmelders, zijn er nooduitgangen en zijn deze vrij, etc.?” Na
de opleiding kunnen de allroundbrandweermannen en –vrouwen
zich verder specialiseren via gerichte cursussen en interne opleidingen.
Midden in samenleving
Geïnteresseerd? Weet dat je als vrijwilliger bij de brandweer fysiek en
mentaal sterk in je schoenen moet
staan. Niet iedereen kan rustig zijn
of haar werk doen, terwijl de vlammen uitslaan.
Zoals Wilfred en Nico zeggen: “Je
maakt leuke en ook vreselijke dingen mee en het kost tijd, maar bij
de brandweer is wel boeiend, uitdagend, heel divers en je staat midden
in de samenleving.” Buiten de gratis
opleiding, de cursus kan in twee jaar
in de avond gevolgd worden, maar
ook in twee à drie weken overdag,
krijgen vrijwilligers bij de brandweer
ook vergoedingen bij uitrukken, oefeningen en voor de gemaakte kilometers en Uithoorn biedt tevens
gratis gebruik van sportfaciliteiten.
De brandweerkorpsen zijn met name op zoek naar mannen en vrouwen die overdag beschikbaar zijn.

In Aalsmeer hebben we een brandweerman die hier werkt en overdag
wil en mag uitrukken, terwijl hij ’s
avonds paraat staat in zijn woonplaats Assendelft”, vertelt Wilfred.
“Wij ook”, vult Nico aan.
“Een brandweerman die woont in
Vinkeveen, maar werkt in Uithoorn.
Heel handig zulke vrijwilligers.”
Dus: Blijf jij cool als het heet wordt?
Ben je tussen de 18 en 40 jaar en
is vrijwilliger bij de brandweer jouw
bijdrage om je in te zetten voor de
gemeenschap? Bel 020-5556666,
mail
vrijwilliger@brandweer-amsterdam-amstelland.nl of kom langs
tijdens een oefenavond.
In Aalsmeer komen de brandweerlieden wekelijks op maandag vanaf
20.00 uur bijeen in de kazerne aan
de Zwarteweg, in Uithoorn iedere
woensdag vanaf 20.00 uur in de kazerne aan de Zijdelweg 1.
Je bent welkom! En alvast een notitie waard: Op zaterdag 5 april organiseert de brandweer Aalsmeer de
wedstrijddag voor 21 brandweerploegen in Noord-Holland.
Deze voorronde gaat uitmaken welke teams uiteindelijk mogen deelnemen aan de landelijke finale.
Tekst: Jacqueline Kristelijn

Data toneelopvoering gewijzigd
Wilnis - De Toneelgroep van de
Ontmoetingskerk in Wilnis heeft
wegens bijzondere omstandigheden de opvoering van het blijspel
‘Dorpsbelangen’, verplaatst van 14
en 15 maart naar vrijdag- 28 en zaterdagavond 29 maart aanstaande.
Beide voorstellingen vinden plaats
in gebouw De Schakel, Dorpsstraat
20 in Wilnis en de aanvang is 20.00
uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-

verkoop bij Schilderswinkel van
Harberden, Herenweg 48 in Wilnis.
De prijs is 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot en
met 12 jaar. Kaarten die zijn gekocht
voor de oude data blijven gewoon
geldig en kunnen op beide avonden
gebruikt worden, d.w.z. als u kaarten heeft voor de vrijdagavond kunt
u die (bij verhindering) ook op de
zaterdagavond gebruiken en omgekeerd.
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Drukbezocht openingsfeest
winkelcentrum Amstelplein

Met een druk op een grote rode
stopknop opende wethouder Jeroen
Verheijen van de gemeente Uithoorn afgelopen zaterdag om half
elf in het bijzijn van tientallen belangstellenden officieel de draaideur
van het verbouwde winkelcentrum
Amstelplein. Dat ging gepaard met
het vrijlaten van een wolk blauwe
en witte ballonnen die via de brede
deuropening aan de Amstelpleinkant het luchtruim kozen. Vervolgens
marcheerde ‘Bloaskapel De Fluutjes’
uit Bussum in vol ornaat onder het
spelen van vrolijke muziek met een
grappige tamboer maître en zijn ludiek springende dansmarieke voorop, de hal van het winkelcentrum
binnen.
Alvorens de openingshandeling te verrichten ging de wethouder kort in op de
centrale functie die het winkelcentrum
in de toekomst voor Uithoorn meer nog
dan nu zal hebben. Dit in het licht van
de voorgenomen structuurvisie van het
oude dorp als over enkele jaren de provinciale weg N201 is omgelegd. Dan zullen de twee delen van het oude centrum
– als alle plannen doorgaan - weer aan
elkaar worden gebreid. De Irenebrug
zal haar functie als toegangspoort naar
Uithoorn op die plaats verliezen. Verheijen wenste de bewoners veel plezier
met het winkelcentrum, waarbij hij opmerkte dat hier en daar nog de puntjes
op de i moeten worden gezet. Ook dat
het winkelaanbod voor de dagelijkse
boodschappen en andere zaken ruim
voldoende is om er gezellig te winkelen.
Dat veel mensen dit met hem eens
zijn bleek die dag ook wel, waar méér
bezoekers dan anders vanwege de publiciteit nieuwsgierig poolshoogte kwamen nemen. Onder hen eveneens veel
ouders met (kleine) kinderen. Geen wonder want ter gelegenheid van de opening had de winkeliersvereniging samen
met Albert Heijn Jos v.d. Berg gezorgd
voor leuke activiteiten en aanbiedingen
waarmee jong en oud een plezier kon
worden gedaan. Zo was er een spontane vrouwelijke clown die niet alleen
op verschillende manier de kleintjes
bezighield, maar ook van ballonnen
dier-figuren maakte. In die bezigheid
betrok zij jong en oud. De clown was
bovendien een gezel-

lige praatster waarbij men duidelijk kon
horen dat zij van Limburgse komaf was.
Dat misstond bepaald niet in die vrolijke ambiance, waar het steeds drukker
werd. Ook al toen een andere activiteit
zich aandiende in de hal, namelijk het
‘Bruisende Bubbel Buizenspel’. Daarbij
konden bezoekers van het winkelcentrum leuke prijzen winnen, te beginnen
met een vraag- en antwoordspel. Het
betrof hier voornamelijk vragen over het
Amstelplein en de omgeving van Uithoorn. Bij de juiste antwoorden mocht
men uit een rek kokers trekken. Daarin
bevonden zich teksten en afbeeldingen
van de prijzen die men gewonnen had.
Totdat er een ‘mispoes’ uit de koker werd
getrokken. Dan verloor men het recht op
alle prijzen en werd met een volgende
kandidaat verder gespeeld. Een leuk
spel dat veel publiek trok.
Hoogtepunt
Buiten op het Amstelplein stond de
Mini-Express trein klaar waarmee kinderen een gratis ritje konden maken. Die
lieten zich dat natuurlijk geen tweemaal
zeggen. Het treintje maakte een rit rond
het Amstelplein en het winkelcentrum
en keerde vervolgens weer terug op het
‘station’: naast de bushalte midden op
het plein. Intussen bleef de ‘Bloaskapel’
vrolijk haar deuntjes blazen. Dat alles
trok veel bekijks tot ver in de middag
met als hoogtepunt de prijsuitreiking
van de AH-actie.
Ter hoogte van Albert Heijn stroomde de
hal van het winkelcentrum nagenoeg vol
met mensen die dat wilden bijwonen om
te zien of zij in de prijzen waren gevallen. Een indruk daarvan ziet u elders in
deze krant. Na afloop liep de hal echter snel leeg en werd het weer rustig
in het winkelcentrum. De opening van
het verbouwde winkelcentrum is door
nagenoeg alle winkeliers en bezoekers
als een leuk evenement ervaren en in
een ongedwongen sfeer verlopen. De
door de winkeliers aangekondigde aanbiedingen zijn door het winkelend publiek zeer op prijs gesteld. Een woord van
dank past de winkeliersvereniging én
de deelnemers dan ook die deze
gezellige openingsdag mede tot een
succes
hebben
gemaakt!
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Scholengemeenschap Thamen
houdt Talenten Tank
Uithoorn - Eindelijk was het dan
zover: vrijdagavond 14 maart jl. hield
de scholengemeenschap Thamen
een Talentenjacht onder de naam
Thamen Talenten Tank (TTT). Op initiatief van docenten Myra Brons en

Het staat nu al vast dat er volgend
jaar weer zo een geweldige Thamen
Talenten Tank-avond georganiseerd
zal gaan worden. Want, dat Thamen
talenten in huis heeft, dát is wel duidelijk!
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Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- De Kwakel, omgeving Mgr. Noordmanlaan 41 bij kwekerij, hond,
Franse Buldog, 5 jaar oud, roepnaam Skip, kleurstelling zwart
gestroomlijnd, witte bef, stomp staartje, met kaal plekje.
Chipnr. 528210000305165.
- Vinkeveen, omgeving Baambrugse Zuwe, kater, kleurstelling
wit met een enkele rode vlek bij oor en op rug, roepnaam Ruud.
Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Westerlandweg Mijdrecht, kat, E.K.H., lapjes,
tenger, kleurstelling veel wit. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Trasmolen, kat, Cypers. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Karel Doormanlaan, poes, zwart met wit en
witte voetjes, op buik wit vlekje, heeft een rood bandje om met
belletje. (06-17515133).
- Vinkeveen, omgeving Baambrugse Zuwe, lapjeskat, vrouwtje.
(asiel Amstelveen).
- Wilnis, omgeving Herenweg, kater, E.K.H., kleurstelling muis grijs.
(asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving Potmeer, kater, E.K.H., kleurstelling vaal
rood. (06-17515133).
- Vinkeveen omgeving Herenweg, kater, kleurstelling rood.
(asiel Amstelveen).

Lieke Voorn konden vanaf half januari deelnemers zich inschrijven
en uiteindelijk waren er vijftig enthousiaste leerlingen met de meest
uiteenlopende acts: muziek, zowel
klassiek als popmuziek, zang, dans
en drums.
Vanaf 20.00 uur was de zaal open
en stroomde het publiek binnen.
Binnen een half uur zat de zaal vol
met enthousiaste ouders, familieleden, leerlingen, docenten en andere
belangstellenden.
Het spektakel startte met een djembe sessie vanuit de zaal. De opening
was direct al spectaculair en dat
beloofde veel goeds voor de hele
avond! En niets was minder waar!
De presentatie was in handen van
twee vierde klas leerlingen, Karima en Stacey en brugklasser Wouter. Als volleerde ‘Wendy van Dijks’
praatten ze de acts aan elkaar.
Ook de techniek, het geluid en het
licht, waren in handen van leerlingen. Scholengemeenschap Thamen
heeft niet voor niets een volwaardige elektro-afdeling.
Bewust was er voor gekozen om
geen winnaar uit te roepen voor deze Talentenjacht.
Deelnemen was belangrijker dan
winnen. In wezen was gewoon elke
deelnemer winnaar!

New Beauty, de beurs op
het gebied van anti-ageing
Mijdrecht - Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverzorging in Mijdrecht, werkt ruim negen
jaar naar volle tevredenheid met het
anti-ageing concept van Pascaud
Beauty Innovations.
Door Pascaud is ‘Périne’ uitgenodigd om samen met zeven andere
VIP salons van Nederland de consument op de New Beauty in de RAI
te woord te staan.
Natuurlijke huidverjonging
Pascaud Beauty Innovations is in
1989 opgericht door Mardge Pascaud. Eind jaren negentig startte
het bedrijf met de ontwikkeling van
het Pascaud anti-ageing concept
voor natuurlijke huidverjonging. Het
hoofdkantoor is gevestigd in het
Belgische Maaseik.

Van Kouwen Groep geeft op
tweede paasdag gratis weekendjes
shoppen in Maastricht weg
Het verkoopteam van Van Kouwen is al
overtuigd van de nieuwe Agila en wil dit
graag met u delen!

Mijdrecht - Eindelijk is het zover!
Op tweede paasdag arriveert de
nieuwe Opel Agila in de showrooms
bij de Van Kouwen Groep. Bij zo’n
mooie gelegenheid hoort een pas-

sende introductie, dus openen alle Van Kouwen-bedrijven op tweede paasdag 24 maart de showroom
deuren in Amsterdam, Amstelveen,
Aalsmeer en Mijdrecht van 10.00 tot

Hizi Hair knipt voor
War Child
Mijdrecht - Op 2 april is het zover, dan knipt Hizi Hair, gevestigd
aan de Dorpsstraat in Mijdrecht,
voor War Child! Alle 51 vestigingen
van kapperketen Hizi Hair staan die
dag hun totale knipomzet af, zodat
er kan worden geïnvesteerd in een
vreedzame toekomst. War Child is
een organisatie die kinderen in oorlogsgebieden helpt om hun gevoelens opnieuw te leren uiten door
middel van zang, dans, toneel, creativiteit en sport. Ook heel belangrijk
dat deze kinderen worden gehoord

door medewerkers van War Child
om zo hun verdriet en eenzaamheid een plekje te geven. Kinderen
uit oorlogsgebieden hebben zoveel
gezien en meegemaakt dat zij niet
meer onbevangen in het leven kunnen staan. Het is dan ook onacceptabel dat miljoenen kinderen de dupe zijn van de oorlogen die niet uit
hun naam worden gevochten. “Het
is natuurlijk fantastisch om hier aan
mee te werken”, aldus Renata Cherillo, franchisenemer van Hizi Hair in
Mijdrecht. “Ook mijn medewerkers

16.00 uur.
Maar wees op tijd, want voor de
eerste tien kopers ligt er een heerlijk weekend shoppen in Maastricht
klaar!
zijn heel gemotiveerd om deze dag
heel speciaal te laten verlopen.
We hebben dan ook het een en ander georganiseerd. We openen om
9.00 uur en de hele dag zal in het
teken staan van War Child. We hebben ballonnen en pennen, ook kunt
u die dag meteen donateur worden.
Vanaf 13.00 uur zal er een wervelend optreden zijn van Pètra, een
buikdanseres uit Wilnis. Meedoen
met de workshop buikdansen kan,
maar kijken mag natuurlijk ook!
Laat u verrassen in oriëntaalse sferen en lekkernijen. Pètra geeft buikdanscursussen in Wilnis en is ook te
boeken voor kinderpartijtjes, workshops en optredens op feestjes:
www.buikdansenmetpetra.tk
Tel:

Uniek in de regio, doordat de Van
Kouwen groep al jaren tot de best
presterende Opel dealers van Nederland behoort, hebben zij als één
van de weinige dealers 60 nieuwe
Agila’s in kunnen kopen die nog allemaal voor de zomervakantie de
weg op kunnen!
Gewoon heel veel ‘Paas’voordeel!
De Agila’s, die zij uit voorraad kunnen leveren, zijn alle uitgerust met
een comfortpakket waar 50% korting op wordt gegeven. Daarnaast
heeft Van Kouwen de laatste maand
weer scherp ingekocht en hebben
zij veel ‘actieprijzen’ voor alle voorraad auto’s. Als klap op de vuurpijl
geeft Van Kouwen alleen op tweede paasdag 1500 euro extra inruil bij
aankoop van een voorraadauto!
Speciaal voor de kinderen is de
paashaas langs geweest en heeft
allemaal eieren verstopt in de showroom. Komen jullie helpen deze te
vinden? Van Kouwen is geopend op
tweede paasdag van 10.00 tot 16.00
uur. Voor meer informatie zie:
www.vankouwen.nl.
06-24612613. Verder hebben wij op
die dag vanaf 13.30 uur Clown Benno die zal zorgen voor een zeer leuke middag met goochelen en hij zal
zijn ballonkunsten laten zien. Natuurlijk wordt dit aangekleed met
snoepjes en drinken voor de kinderen, terwijl de ouders zich heerlijk
laten verwennen in onze massagestoel en geknipt worden volgens de
laatste haarmode en genieten van
een heerlijk kopje koffie of thee. U
kunt misschien ook alvast een kijkje nemen op de geheel vernieuwde
website: www.hizihair.nl , daar leest
u nog meer meer over onze actie!
Het bezoek aan de kapper geeft nu
dubbel resultaat! Kom allemaal naar
Hizi Hair op 2 april. Hizi Hair is 6 dagen geopend.” Aldus Renata.

Het concept vult de ruimte tussen
‘gewone’ verzorging en de stap naar
een arts en omvat rimpelcorrectie,
lifting en versteviging.
Bij lifting en versteviging van het gezicht en ogen, verstrakking van de
oogcontouren en behandeling van
vochtwallen onder de ogen levert
de Pascaud-L3 laser direct bijzondere resultaten op. Dit alles zonder
chirurgische ingrepen.
Bovendien is deze zogenaamde Niet
Invasieve Laser technologie, ook wel
koud laser genoemd, bijzonder geschikt als voor- en nabehandeling
van cosmetische ingrepen.
New Beauty beurs
Op 15 en 16 maart werd de Amsterdam RAI omgetoverd in een beautyspektakel. Alle trends op het gebied van cosmetische chirurgie, behandelingen, producten en huidverzorging waren er te vinden. Pascaud
was aanwezig met een grote stand
om de consument van alle informatie te voorzien.
Zo konden bezoekers op de Pascaud-stand een L3 laser behandeling bekijken of zelf een gratis
proefbehandeling ondergaan.
Of ze konden kiezen voor een MAC
hi-tech huidanalyse die tegen een
gereduceerd tarief werd aangeboden.

Marijke Helwegen
Marijke Helwegen is trouw gebruikster van de producten, Carat genaamd, die Pascaud ontwikkelt en
op de markt brengt!
Zij was dan ook op de New Beauty aanwezig en was, samen met
Mardge Pascaud, dagelijks te zien
op het beautystage voor een presentatie over het concept.
Beautysalon Périne
Marijke Helwegen is één van de
trouwe cliënten die bij Beautysalon
Périne, de L3 en bijbehorende behandelingen voor anti-ageing en
producten gebruiken.
Marijke Helwegen: “Ik steek niet
onder stoelen of banken dat ik verschillende cosmetische operaties
heb ondergaan. Maar de conditie
van mijn huid wordt hiermee niet
verbeterd. Ik ben buitengewoon enthousiast over de zichtbare en voelbare effecten van de Carat behandelingen, producten, de L3 (softlaser) en het professionele advies van
Beautysalon Périne.
Ik kom hier dan ook regelmatig om
mijn huidconditie goed op peil te
houden. Mijn huid voelt stevig, ziet
er fris uit en ondanks mijn drukke
werkzaamheden voel ik mij vitaler
dan ooit.”
Bent u niet in de gelegenheid geweest om afgelopen weekend de
New Beauty te bezoeken, dan wil
Beautysalon Périne u alsnog de
kans geven om gebruik te maken
van de daar geldende aanbieding.
Heeft anti-ageing op natuurlijke wijze uw interesse en wilt u weten wat
natuurlijke huidverjonging voor uw
huid kan betekenen?
Neem dan deze week contact op en
maak een afspraak voor een gratis
advies consult en proefbehandeling
met de L3.
Ook de aanbieding voor de MAC
behoort tot de mogelijkheden.
Zie de website www.perine.nl
Beautysalon Périne is gevestigd op
Hofland 4 te Mijdrecht. Tel 0297273121.
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Othello

op het Veenlandencollege
Prachtige vertolking van
Shakespeare´s tragedie
Donderdag en vrijdagavond hebben de leerlingen van
het Veenlanden College weer een top prestatie geleverd.
Voor het zevende achtereenvolgende jaar hebben zij, in
het engels, een toneelstuk van Shakespeare op de planken gezet . En elk jaar blijkt het nog weer beter te kunnen.
De belangstelling om mee te doen was zo groot, dat er begin
oktober audities moesten worden gehouden. Vanaf november is er wekelijks gerepeteerd en na de kerst zelfs twee keer
in de week . Dat allemaal onder de enthousiaste leiding van
de docenten engels, Paula Wilcox en Eric van Lint. Het prachtige decor en de kostuums waren ontworpen door docente
beeldende vorming Marian van Klaveren met hulp van Michelle Liesveld uit 4 atheneum. Het decor bestond uit grote
blokken, die als ze gedraaid werden, steeds een andere achtergrond lieten zien: een straatbeeld, de slaapkamer, zaal of
de kade van de haven van Cyprus. De decors waren gemaakt
door een groepje leerlingen o.l.v. Adriaan van der Veer, Cor
Veerhuis en Dirk Roodenburg. Licht en geluid was in zeer
goede handen van 6 leerlingen o.l.v. docent Remco Tieman.
In de hal van de school was een tentoonstelling ingericht
met de posters die voor deze speciale gelegenheid gemaakt
waren door leerlingen van havo 4.
Het drama begint op Cyprus, eind 15e eeuw. De eerste acte
verplaatste de toeschouwers naar het huis van Lady Brabantio (moedig gespeeld door stand-in Paula Wilcox) waar overwinnaar admiraal Othello ( magnifieke rol van Tom Fokker)
thuis komt bij zijn vrouw Desdemona ( Janneke Bokkes). Zijn
ambitieuze adjudant Iago (Timon de Graaff ) voelt zich echter
verraden als Othello niet hem, maar Cassio (Norbert Rigter)
tot zijn persoonlijke luitenant benoemd. Iago zint op wraak
en moedigt de geheime verlangens van Roderigo (Pieter
Hoogerwerf ) voor Desdemona aan.
Op slinkse wijze drijft hij Othello er uiteindelijk toe om zijn
mooie vrouw te vermoorden. Wanneer Othello ontdekt dat
alles waarin hij geloofde op leugens berust, slaat hij de hand
aan zichzelf. Jaloezie blijkt een onomkeerbaar proces, een
sluipend gif met vreselijke consequenties. Naast genoemde
spelers werden de overige rollen met overtuiging en prachtig gespeeld door Claire Seijsener (Emilia), Sabine Rademaker (Bianca), Marieke Gobée (Gratiana), Christian de Ruiter
(Lodovico), Peter de Jonge (Montana), Matthijs Geijtenbeek
(A Duke) en Thom van Rijn (A soldier).
Na afloop van beide voorstelling werden alle medewerkers
beloond met een staande ovatie. Ook rector Karin van Oort
liet zich niet onbetuigd en verraste alle medewerkers met
een bloemenhulde. Zichtbaar trots op “haar mensen” prees
zij, in het engels, deze top prestatie en sprak zij de hoop uit
dat deze unieke traditie nog vele jaren op het Veenlanden
College zal worden voortgezet. Voor docent Eric van Lint, met
zijn fantastische inbreng, zal echter een vervanger moeten
worden gezocht. Hij woont volgend jaar in Portugal en zal
zeker gemist worden.
Uitgebreid fotoverslag op: www.veenlandencollege.nl.
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Vandaag, woensdag 19 maart, neemt dokter Ingrid
Verbeek-Starink afscheid als huisarts bij het Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Na 23 jaar huisarts in De Ronde Venen te zijn
geweest vertrekt zij om een andere uitdaging in
haar vakgebied aan te gaan. Eerder heeft zij ruim
20 jaar bij de huisartsenpraktijk van dokter Pieter Koopmans in Mijdrecht gewerkt. Die besloot
begin 2005 te stoppen wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. Een paar maanden later stapte Ingrid Verbeek samen met haar
collega dokter Phons Link en de assistentes over
naar het nieuw gebouwde Gezondheidscentrum.
Daar heeft zij nog ruim drie jaar gewerkt. Op 1
april dit jaar viert zij haar 25-jarig ambtsjubileum
als huisarts. Vanzelfsprekend zijn al haar patiënten geïnformeerd over haar aanstaande vertrek.
Die kunnen/konden tijdens de afscheidsreceptie
haar nog even spreken en bedanken voor de zorgverlening. De Nieuwe Meerbode had een gesprek
met de scheidende huisarts.
U bent lange tijd huisarts geweest in De Ronde Venen,
maar u woont in Abcoude. Bent u daar zo aan gehecht
dat u nooit hebt overwogen om in uw ‘verzorgingsgebied’
te gaan wonen? Tenslotte draaide u ook mee in de huisartsenpost in Woerden.
“Nee, wij wonen sinds begin jaren tachtig in Abcoude
en het bevalt ons prima. De Ronde Venen ligt op een
steenworp afstand en ik was altijd binnen een half
uur op de praktijk. Verkassen was dus niet nodig. Mijn
echtgenoot en onze twee kinderen hebben het hier altijd naar hun zin gehad. Ik ben overigens zelf niet geboren en getogen in Abcoude. Oorspronkelijk kom ik uit
Loosdrecht. Daar heb ik 21 jaar gewoond, zelfs nog in
het begin van mijn studie. Toen ging ik vanuit huis met
de auto naar Amsterdam. Later toch maar op kamers
gaan wonen in de hoofdstad. Dat bleek uiteindelijk
makkelijker. Dat heb ik tot 1984 volgehouden. Intussen
had ik ook mijn echtgenoot Max Verbeek leren kennen en we besloten te gaan wonen in Abcoude. Onze
kinderen, een jongen en een meisje, zijn er medio jaren
tachtig geboren.”
Sommige mensen hebben al tijdens hun kinderjaren een
beeld wat zij later willen worden. Was dat bij u ook zo, in
dit geval ‘dokter’ worden?
“Ja, ik wist op mijn vijfde jaar al dat ik dokter wilde worden. Ik was bepaald geen poppenkind zoals dat heet,
eerder wat medisch-technisch aangelegd. Mijn wens
was óf chirurg óf psychiater te worden. Dat zijn twee
uitersten in het vakgebied, dat weet ik. Maar toch. De
eerste popjes die ik kreeg heb ik vakkundig opengesneden om te zien wat er in zat… Tijdens mijn co-assistentschap vond ik alles op medische gebied leuk en
interessant, met uitzondering van oogheelkunde. Alsof
het zo was voorbestemd kon ik de chirurgie wel vergeten omdat mijn ogen daarvoor minder geschikt bleken te zijn. Toch wilde ik een breed terrein omspannen
op medisch gebied en dat werd de huisarts. Want die
komt met alles in aanraking, van ongevallen tot ziekte.
Dit werd versterkt omdat ik tijdens mijn studie bij een
huisarts in Loosdrecht een keer kon ‘meelopen’ in zijn
praktijk. Huisarts blijkt een ‘rijk’ vak te zijn waar je alle
medische aspecten van het vak tegenkomt, zowel technisch als emotioneel. Vooral de mens als ‘patiënt’ heb ik
tot op de dag van vandaag als heel belangrijk ervaren.
Daar komt dan de belangstelling in relatie tot de psychologie weer bovendrijven.”
Hoe bent u in Mijdrecht bij de huisartsenpraktijk van Pieter Koopmans terecht gekomen?
“Dat was eigenlijk toeval. Na mijn artsenstudie en de
toen nog éénjarige opleiding voor huisarts in Edam
– nu is dat vier jaar – ben ik daar blijven hangen. Dat
was op freelance basis. Toen kon dat nog. Er waren drie
huisartsen en om de drie weken had je weekenddienst
van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Verder hadden wij twee avond- en nachtdiensten op dinsdag en
donderdag. Daarbij ook bevallingen. Drukke weken
dus. Op zeker moment werd het op freelance basis
werken moeilijk voor artsen vanwege een aanpassing
in de Nederlandse wetgeving. Ik moest een vast dienstverband hebben, maar dat was financieel niet haalbaar
voor die huisartsenpraktijk. Daarom ben ik een korte
periode werkloos geweest. In die tijd werd onze dochter
geboren. Ben daarna gaan rondkijken of ik ergens als
parttime huisarts alsnog aan de slag kon komen.
Intussen wilde ik ook mijn horizon verbreden en ben
met een studie homeopathie begonnen. Op die manier
kon ik naar mijn mening patiënten meer bieden als ik
weer als huisarts kon gaan werken. Op zeker moment
kwam ik dokter Pieter Koopmans tegen. Hij maakte
deel uit van een vestigingscommissie voor het aantrekken van huisartsen als daar door zittende huisartsen
op locatie vraag naar was. Hij wilde niet alleen maar
artsen in opleiding daarvoor rekruteren. Kort en goed,
eind december 1985 hadden wij een gesprek en op 1
januari 1986 kon ik bij hem in Mijdrecht beginnen. Bij
zijn huisartsenpraktijk aan de Parel heb ik ruim twintig jaar samen met hem en de assistentes Corrie van
Moort en Ingrid Wakker met veel plezier en betrokkenheid gewerkt. Samen met Pieter Koopmans heb ik heel
wat discussies gevoerd over de zin en onzin van de homeopathie. Ondanks de verschillen van mening was dat
altijd in een goede sfeer.”
In 2005 verhuisde de praktijk naar het nieuwe Gezondheidscentrum. Was dat noodzaak vanwege ruimtegebrek?
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“Nee hoor, we hebben met elkaar altijd heel knus in
de praktijkruimte van Pieter Koopmans kunnen werken. Maar hij stopte met de praktijk toen hij 61 werd.
Dat was voor hem het moment om zijn stethoscoop
aan de wilgen te hangen. Een paar maanden later zou
het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg in
Mijdrecht opgeleverd worden. Misschien ook een toeval
zou je kunnen zeggen dat dit net in die tijd plaatsvond.

het ziekenhuis gebeld hoe ik erbij kwam dat aan te vragen. Het was immers puur specialistenwerk? Na mijn
uitleg vond men het toch wel logisch wat ik had gedaan
en sindsdien kan de huisarts dergelijke specialistische
onderzoekingen zelf aanvragen. Ik beschouw dit als
een succes en ben blij dat ik daaraan mijn steentje heb
mogen bijdragen. Op die manier is het ook makkelijker
om preventief te werken aan iemands gezondheid. Een

IN
GESPREK
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Huisarts,
Ingrid Verbeek-Starink
Phons Link heeft toen de praktijk van Koopmans overgenomen en we zijn met hem én het volledige patiëntenbestand in het voorjaar van 2005 verhuisd. Dat was
wel een hele verandering omdat het veel groter was
en de uitstraling veel professioneler overkwam dan het
‘knusse’ aspect voordien. Ook dokter Thurkow kwam bij
ons in het Gezondheidscentrum. Die verhuisde van de
Croonstadtlaan hier naartoe en zit er ook nog. Kortom,
de knusse praktijk van weleer was ingeruild voor een
polikliniekachtige omgeving. En passant zat ik ook in
de Raad van Bestuur van Vinkenoord in Vinkeveen. Heb
dat tien jaar met plezier gedaan. Maar daarna breidde
de ouderenzorg zich snel uit met toetreding van MariaOord, Snavelenburg en dergelijke, wat nu onder Zuwe
Zorgcentra valt. Dat werd mij allemaal te grootschalig
en daarom ben ik daarmee gestopt.”
Hebt u naast uw beroep als huisarts ook specialismen
in huis?
“Huisarts zijn is tegenwoordig al een specialisme.
Daarnaast zou je een stukje homeopathie er ook toe
kunnen rekenen. Maar daarin ben ik niet verder gegaan. Mijn échte specialisme zoals ik dat voel is de benadering en omgang met de mens achter de patiënt
in de breedste zin van het woord. De mens met zijn
verhaal en proberen tot hem of haar door te dringen
wat de werkelijke oorzaak van zijn of haar klachten is,
lichamelijk dan wel psychisch. Het moet gebaseerd zijn
op een wederzijds eerlijk en open contact, zonder een
opgestoken belerend vingertje van mijn kant. Van dat
laatste houd ik niet. Mensen moeten met een opgewekt en positief gevoel de praktijk verlaten en zelf het
idee hebben dat zij werken aan de verbetering van hun
eigen gezondheid. In dat licht gezien doe ik graag aan
een stukje opvoeding. Hoop daarmee de mensen aan
te zetten tot oplettendheid en zelfdiscipline. Bijvoorbeeld om regelmatig de voorgeschreven medicijnen in
te nemen en niet schromen echt te bellen als dat nodig
is. Geen twijfelgevallen maar handelend optreden. Dat
kan veel lichamelijke of geestelijke schade voorkomen.
Indien nodig kan ik heel direct zijn tegen een patiënt.
Dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen, maar heeft
wel tot resultaten geleid.
Bent u blij met alle nieuwe technische voorzieningen die
ook de huisarts nu mag gebruiken?
“Nou en of. Veel tweedelijnszorg van specialisten is
naar de eerstelijns gegaan. De hele zorg is trouwens
aan verandering onderhevig. In financieel opzicht duidelijk commerciëler getint en of ik daar blij mee ben?...
Een logisch gevolg van de veranderingen is wel dat de
huisartsen in hun praktijk méér mogelijkheden hebben.
Zoals hartfilmpjes maken en longfunctie onderzoek.
Daarbij ben ik wel van mening dat specialisten over je
schouder mee moeten kijken om de juiste beslissingen
te kunnen nemen. Ergo, je moet als huisarts dus wel
ondersteuning krijgen. Destijds wilde ik eens een botdichtheidsmeting laten maken bij een patiënt omdat die
mogelijk aan botontkalking leed en ik daar het mijne
van wilde weten. Want wat de specialist doet moeten
wij toch ook kunnen? Dat scheelt immers veel werk in
de tweedelijnszorg en het voorkomt dat de patiënt van
hot naar her wordt gestuurd. Ik werd daarover vanuit

aspect dat momenteel steeds meer opgeld doet.”
U vertrekt bij het Gezondheidscentrum omdat u zich op
een andere manier wil inzetten voor de patiëntenzorg. In
welk verband moeten wij dit zien? Gaat u zelf een praktijk opzetten?
“Op deze vraag wordt kennelijk een diepgaand antwoord verwacht. Toch is het zo simpel. Waar het om
gaat is dat ik in een iets rustiger tempo wil gaan werken. Ik wil meer tijd kunnen besteden aan mijn patiënten. Door de gewijzigde praktijkvoering ligt het huidige
tempo voor mij te hoog. Misschien komt dat wel doordat de zorg steeds vaker een commercieel etiket krijgt
opgeplakt. Daaraan ontkomt ook een huisartsenpraktijk vaak niet. Niettemin heb ik gezocht naar mogelijkheden om aan dat rustiger tempo gestalte te kunnen
geven. En die heb ik gevonden. Dat vernam ik op 12
maart jongstleden. Ik kan u zeggen dat ik begin april
ga werken voor twee huisartsen in Breukelen bij het
Gezondheidscentrum aldaar. De beide artsen willen het
vanwege hun leeftijd ook wat rustiger aan gaan doen en
daar sluit mijn invulling mooi bij aan. Wat zij ook doen
is huisartsen opleiden, iets wat mij ook wel ligt. Daarin
ga ik eveneens participeren. Huisarts is tegenwoordig
een specialisme. Voordat een zojuist afgestudeerde
arts dat is, heeft hij of zij heel wat stages en overlegsituaties met een ervaren huisarts doorlopen. Het is mij
overigens niet bekend of er al een vervanger voor mij is
gevonden om de praktijk van Phons Link te versterken.
Voor zover ik weet is men er wel naar op zoek.”
Hoe ziet u vanuit uw optiek de toekomst van ons zorgstelsel? Betaalbaar of niet, een politiek hangijzer?
“Mensen zullen altijd zorg nodig blijven hebben, betaalbaar of niet en welk politiek standpunt je ook inneemt.
De vergrijzing wordt er niet minder om. Ziekten waarvan iedereen dacht dat we die onder de knie hadden,
steken de kop weer op. Kijk maar naar de tbc. Nieuwe
ziekten dienen zich aan. Evenals oprukkende ziekteverwekkers uit tropische en subtropische streken die
hier inmiddels kunnen overleven door klimaatveranderingen. Ook doordat we overal naartoe kunnen reizen
kunnen ziekten gemakkelijk worden overgedragen. Dat
moeten we in de gaten houden en er maatregelen voor
nemen. Dat kost geld en inspanning en te zijner tijd misschien wel weer een aanpassing van het basispakket
en aanvullende verzekeringen. Ik denk dat de gezondheidszorg voor de mensen in ons land, maar ook buiten
onze grenzen, steeds duurder zal worden en er steeds
meer eigen bijdragen zullen worden verlangd. Dat wat
je zuinig aan geld gespaard hebt ben je straks kwijt aan
de zorg. Aan de andere kant willen mensen ook steeds
meer. Vinden ze het
heel gewoon dat bijvoorbeeld een Total
bodyscan ook in het
pakket zit, of door
de verzekering wordt
vergoed. Men wordt
dus
veeleisender.
Het kan ook allemaal
want het apparaat is
toch beschikbaar?
Dus heb ik er recht

op hiervan gebruik te maken. Een tendens is ook dat
iedereen zoveel mogelijk zelfstandig thuis moet kunnen
blijven wonen, ook bij hogere leeftijden. Dat impliceert
dat de Thuiszorg een steeds grotere wissel zal trekken
op het beschikbare budget en dat blijkt nu al te krap te
zijn… Het kan niet missen, ook hiervoor zal een steeds
hogere bijdrage worden gevraagd. Verder zijn er meer
mensen nodig om aan die zorg vorm te geven. Wat
ik een enge ontwikkeling vind is het DNA-onderzoek
waarbij men vanaf het babystadium van iedereen een
DNA-profiel wil maken en dit vervolgens in een database op te slaan. Bij dat onderzoek kan van te voren al
komen vast te staan welke ziekten de mens bij het ouder worden zal kunnen krijgen en welke aanleg hij of zij
daarvoor heeft. Als je dat daaruit kunt afleiden is er in
de toekomst niemand meer te verzekeren! Want de verzekeringsmaatschappij kan dan op voorhand zien wat
hij aan kosten kan verwachten. Als je dan een zorgverzekering wil aanvragen kan men een standaardformule
inbouwen die naar de resultaten van dat DNA-onderzoek verwijst. Iedereen weet dan wat hem te wachten
staat. Dat vind ik geen goed idee.
Vanzelfsprekend heb ik absoluut geen bezwaar tegen
verder wetenschappelijk onderzoek van het DNA als dit
kan leiden tot eerdere en succesvolle behandeling van
terminale ziekten en verschijnselen.”
Als we dat zo aanhoren kenschetsen wij u als een druk
bezette vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor haar werk en haar patiënten. Maar is er ook
ruimte voor ontspanning? Heeft u hobby’s, gaat u op z’n
tijd wel leuke dingen doen met uw gezin?
“Ja hoor. Ik speel graag piano, verzamel miniatuurflesjes parfum en eau de toilette en ga graag naar het theater. Ik lees vooral in de vakantie, ben dol op wandelen
en houd van natuurvakanties. Wat ik daarbij ook graag
doe is raften! Dit laatste zal wellicht niemand achter mij
zoeken…”
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Winnaars voorleesdagen bekend
De Ronde Venen - Op woensdagmiddag 12 maart was de Regionale Voorleeswedstrijd van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen. Presentatrice Peet Koetsier
mocht veertien kandidaten aankondigen die zouden strijden voor
de eerste plaats van de Provinciale
Voorleesronde.
Het publiek in het kerkcentrum De
Ark probeerde zijn favorieten aan te
moedigen door yells en spandoeken.
Het was voor de jury, die bestond
uit Jan van Breukelen (wethouder

in De Ronde Venen), Ida van Benten (vestigingcoördinator van bibliotheek Breukelen) en Annemieke
Knoppers (vrijwilligster in de bibliotheek Maarssenbroek) een zware
middag met het luisteren naar veertien deelnemers die allemaal hun eigen kwaliteiten hadden. Na het juryberaad kwam daar dan het verlossende woord van de voorzitter van
de jury.

Als eerste is geëindigd: Christa Meelker van de OBS de Tweesprong uit Maarssen. Christa had

een fragment voorgelezen uit het
boek ‘Dreadlocks & lippenstift’ van
Maren Stoffels. De jury vond dat ze
het ‘cool’ had voorgelezen en dat
ze zich ook niet heeft laten afleiden
door het overgaan van een mobieltje
in de zaal, maar onverstoorbaar verder ging. Zij heeft uit handen van de
voorzitter Jan van Breukelen, naast
de officiële ingelijste voorleeskampioen-oorkonde, een boekenbon en
ingeblikt snoep cadeau gekregen.
Als tweede is geëindigd Sherrin
Groenendijk uit Mijdrecht van de
basisschool de Hoeksteen en als

derde Eveline Joore uit Breukelen
van de school De Schepershoek.
De laatste twee hebben een mooie
Nationale Voorleesdraagtas gekregen. Alle andere deelnemers ontvingen uit handen van de voorzitter
van de jury een boekenbon, een oorkonde en een speciaal potlood. De
voorzitter had ook voor elke deelnemer een apart praatje. Hij zei dat hij
genoten had van de kwaliteiten van
de verschillende voorlezers.
De Provinciale Voorleesronde wordt
gehouden op woensdag 26 maart in
De Kom in Nieuwegein.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

Alphahulpen

(3 tot 12 uur per week)

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

Zorg voor iedereen

Prachtige uitvoering van
Johannes Passion
in Mijdrecht
De Ronde Venen - Met twee duimen omhoog gestoken naar het
koor gaf dirigent Toon de Graaf na
afloop van de Johannes Passion
duidelijk blijk van zijn grote waardering voor de prestatie van christelijke oratoriumvereniging Amicitia Uithoorn. Onder zijn leiding werd
vrijdagavond 14 maart samen met
begeleidingsorkest Continu, 6 solisten en organist Eric Jan Joosse de
Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd in de R.K. kerk Johannes de
Doper te Mijdrecht/Wilnis. Een werkelijk prachtige uitvoering die de
aanwezigen in de volle kerk menigmaal de adem deed inhouden.
Voor velen is de Paastijd pas aangebroken na een uitvoering van de
Matthäus of Johannes Passion bijgewoond te hebben. De opvoering
van deze magistrale werken van
Bach betekent immers dat Pasen
nadert.
Bach schreef de Johannes Pas-

sion komen diverse thema’s voor.
De twee belangrijkste zijn echter
het thema van het ‘koningschap van
Jezus’ en van het begrip ‘waarheid’.
De Christus figuur toont zich een
charismatische leider en Pilatus als
heerser wordt steeds zwakker. Jezus is als zoon van God ter wereld
gekomen om de zonden van de hele mensheid op zich te nemen. Met
‘Het is volbracht’ sterft Jezus.
Sterk
Na het eerste deel met het door het
koor sterk gezongen ‘Herr, unserer
Herrscher’ werd al snel duidelijk dat
op deze avond een prachtige weergave van de Johannes Passion zou
klinken. Bas-bariton Hans de Vries
zette een berouwvolle Petrus neer.
Bas Ronald Dijkstra imponeerde in
de rol van de Christus figuur, evenals de andere solisten: tenor Geert
Berghs, sopraan Ruzanna Nahapetjan en alt Martine Straesser. De

van Jezus bezongen wordt, leek
het alsof de aanwezigen de adem
inhielden: doodstil bleef het in de
kerk. Datzelfde gebeurde eveneens
na de slotaria van sopraan Ruzanna
Nahapetjan die op zeer indringende
wijze met haar heldere stem de wereld de boodschap meegaf ‘Uw Jezus is dood’. Uit de slotkoraal eindigend met ’Ik wil u prijzen tot in de
eeuwigheid’ bleek de grote professionaliteit van Amicitia Uithoorn:
magnifiek gezongen, vol overgave
met een prachtig slotakkoord. Het
bleef enig moment doodstil, daarna
draaide dirigent Toon de Graaf zich
om en barstte het applaus los. De
volle kerk beloonde koor, solisten,
organist en dirigent met een minutenlange staande ovatie.
Tevreden
Na afloop toonden de koorleden
zich zeer tevreden. Voor Amicitia Uithoorn was het de vierde maal dat de

Een geslaagd voorjaarsconcert van brassband
Concordia
Vinkeveen - Een goed gevulde
kleine zaal in het dorpshuis te Vinkeveen luisterde naar het optreden
van brassband Concordia onder leiding van Stephan Koppelaar en de
jeugd die een belangrijk deel van
het concert opvulde.
Begonnen werd met enkele stukken
die een Noorse achtergrond hadden
waaronder het stuk voor orkest en
flugel, de solo in dit stuk werd voortreffelijk gespeeld door Aniek Stolwerk, een van de jeugdige speelsters van de band. Daarna was het
de beurt aan de jeugd die gevormd

sion in drie maanden. Deze werd
voor het eerst opgevoerd in 1724 te
Leipzig. Bach ontleende het grootste deel van de tekst aan het Johannes Evangelie. In de Johannes Pas-

moeilijke rol van Evangelist werd
door tenor Harry van Berne zeer
doorleefd gezongen.
In het tweede deel na de aria van
Martine Straesser waarin de dood

Johannes Passion gezongen werd.
Diverse koorleden oordeelden deze
uitvoering als ‘de beste’. Ook de dirigent was bijzonder tevreden en basbariton Ronald Dijkstra sprak van
‘een zeer doorvoelend concert’.
De uitvoering van de Johannes
Passion was in samenwerking met
stichtingen Cultura De Ronde Venen, Vrienden van Amicitia en Vrienden Monument Johannes de Doper. Gedrieën kunnen zij terugzien
op een bijzonder geslaagd concert.
Volgend jaar staat de Matthäus Passion door het Dudok Koor en Orkest
op het programma, een coproductie
van de stichtingen Cultura De Ronde Venen en Vrienden Monument
Johannes de Doper.
Om alvast in de agenda te noteren:
zaterdag 28 maart 2009.

werd uit een aantal koperblazers dat
nog les heeft en een 12-tal blokfluiters. Het was geweldig om te zien
hoe deze kinderen, onder de bezielende leiding van Bernadette de
Bree, geconcentreerd hun partijtje
meespeelden. En dan te bedenken
dat sommigen van deze kinderen
nog maar heel kort les hebben.
Na dit optreden werd Rinus Borst
gehuldigd omdat hij 60 jaar lid is van
de vereniging. Uit handen van de
voorzitter mocht hij de draagspeld
ontvangen die uitgereikt wordt door
de KNF bij zulke gelegenheden.
Na de pauze bestond het program-

ma voor het grootste gedeelte uit
muziek van het westen van Amerika. Het tweede stuk was speciaal
gekozen om de koperblazers die les
hebben mee te laten spelen, en het
moet gezegd worden, zij stonden
hun mannetje/vrouwtje.
Het arrangement voor brassband
uit de musical The West Side Story
riep bij het publiek veel herinneringen op aan het verleden toen deze
muziek veelvuldig hoorbaar was op
de radio. Het concert werd besloten met een toegift wat een dankbaar applaus van het publiek tot gevolg had.

Verbouwing van C1000
De Ronde Venen in Wilnis

Wilnis - Eindelijk is het dan zover,
de C1000 supermarkt in Wilnis gaat
uitbreiden. Deze week worden de
eerste voorbereidingen getroffen.
Het is een wens die al wat langer
leeft bij ondernemer E. Suyten. De
afgelopen jaren zijn er diverse plannen uitgewerkt, maar uiteindelijk in
de koelkast gezet vanwege de mogelijke verplaatsing naar het C.S.W.
terrein. Het lijkt erop dat deze verplaatsing nog enkele jaren gaat duren en er is daarom besloten toch
op de huidige locatie te gaan investeren. De huidige luifels aan de binnenzijde van het plein worden bij
de supermarkt getrokken, waardoor
de mogelijkheid ontstaat de supermarkt in te richten volgens de laatste inzichten van de C1000 formule.
Intern wordt er gesproken over

‘C1000 oranje’, dit betekent dat er
bijvoorbeeld ook in Wilnis een bakkerij-afdeling komt in de supermarkt. Daarnaast wordt bijna alles
vernieuwd: van koelingen, inventaris
tot en met de CV-installatie. Bijzonder om te vermelden is dat er bij de
keuze van de koelingen gekozen is
voor een energiezuinige installatie,
voor de klant is dit zichtbaar doordat er op de vriezers glasafdekking
komt, maar ook glasdeuren voor een
gedeelte van de koelingen.
Natuurlijk wordt het personeel niet
vergeten. Nieuwe bedrijfskleding
hangt reeds in de kast maar moet
nog even wachten, totdat alles af
is; het is nog even wennen aan de
nieuwe kleuren.
Naast de binnenkant van de supermarkt wordt ook het buitenaanzicht

aangepast met vrolijke en frisse
kleuren, tevens wordt het parkeerterrein aangepakt om er voor te zorgen dat de klanten niet meer spontaan met hun winkelwagen van de
stoep af rijden of in grote plassen
water stappen. Met de gemeente
wordt nog overlegd over de daadwerkelijke uitvoering van het parkeergebied rondom het winkelcentrum.
De komende weken zullen er dus
bouwactiviteiten plaatsvinden en
ook in de winkel zullen er wat afdelingen verplaatst worden om het
werk te kunnen uitvoeren, een tijdelijk ongemak, maar het uiteindelijke resultaat is dat er eind mei een
moderne en bijzonder fraaie C1000
supermarkt zal zijn waar de Wilnisse
bevolking trots op is.
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Eerste kievitsei terug in
polder Wilnis-Veldzijde
De Ronde Venen - Op de stormachtige morgen van woensdag 12
maart jl. werd het eerste kievitsei
in de Utrechtse Venen gevonden
door Robert Peek in de polder Wilnis-Veldzijde. Het is de derde keer
dat Peek als eerste een ei vindt. Hij
vond het nestje met drie eieren in
een perceel bouwland waar vorig
jaar maïs stond. Peek is melkveehouder aan de Bovendijk en boert
met zijn ouders in maatschap. Als
lid van de Agrarische Natuur- en
Landschapsvereniging ‘de Utrechtse Venen’ doet het bedrijf al vele
jaren aan weidevogelbescherming.
Binnenkort ontvangt Peek de wisselbeker en een taart.
Het is maar liefst de vierde keer in
zes jaar tijd dat in polder WilnisVeldzijde het eerste kievitsei wordt
gevonden. Ook in de jaren 2003,
2004 en 2005 viel de eer te beurt
aan deze weidevogelrijke polder.
De afgelopen twee jaren werd het
eerste ei echter gevonden in Groot
Mijdrecht-Noord en in de polder
Bijleveld bij Harmelen, ook twee
goede weidevogelgebieden.

Klaas en Jansje van der RoestSmit 60 jaar getrouwd
Vinkeveen - Dinsdag 11 maart was
het de grote dag voor Jansje Smit en
haar Klaas Hendrik van der Roest uit
Vinkeveen. Zij vierden die dag het
heuglijke feit dat zij zestig jaar getrouwd waren. Dit tegelijk met de
wens er nog een aantal gezonde jaren aan vast te knopen als hen dat
gegeven is. Klaas zal op 27 april de
leeftijd der allersterksten gaan bereiken. Dan wordt hij 86 jaar. Jansje wordt een dag later 84. De beide echtelieden ogen nog gezond en
zijn zeer helder van geest. Klaas vertelt over de oorlogsjaren die hij destijds heeft meegemaakt. Hij moest
onderduiken, omdat hij niet voor
de Duitsers wilde werken. Hij zat
als onderduiker in de omgeving van
Nijkerk en hij ontsprong door een
(voor hem) gelukkige samenloop
van omstandigheden het menselijk
drama in Putten. Maar ook in Vinkeveen ging het tegen het einde van
de oorlog behoorlijk te keer en niet
zelden floten de vijandelijke, maar
ook geallieerde kogels hem om de
oren. Spannende verhalen van Klaas
die opgroeide op de Groenlandsekade. Dat was toen de gemeente
Abcoude Proostdij. Hij werkte in die
tijd bij De Bijenkorf, waarvan deels
bij ’Huize de Plassen’ op de Baambrugse Zuwe, een voormalig vakantiehuis voor personeelsleden. Daarna stapte hij over naar Provinciale Waterstaat waar hij nog een tijd
lang als kantonnier actief was. Jansje woonde ook in Vinkeveen. In hun
jeugdtijd ging ze net als Klaas naar
school in Baambrugge. Ze kwam
hem regelmatig op straat tegen en
mede vanwege wat wederzijdse ludieke pesterijtjes ontluikte er iets

bij beiden. Dit doet recht aan het
Duitstalige gezegde: ‘Was sich liebt,
das neckt sich!’ Na een korte verloving vond het huwelijk plaats op 11
maart 1948 in het voormalige stadhuis van Vinkeveen aan de Demmerik. Later in de Hervormde kerk,
waar het echtpaar door dominee
Van de Graaf in de kerkelijke echt
werd verbonden, zo weten Klaas en
Jansje zich nog feilloos te herinneren. Jansje Smit stamt uit een gezin met drie zussen en drie broers;
Klaas had ‘slechts’ twee zusters. Samen kozen ze voor een groot gezin.
Uit hun huwelijk werden negen kinderen geboren, waarvan drie zonen
en zes dochters. Inmiddels verheugen zij zich in 29 kleinkinderen en
zeven achterkleinkinderen.
Nylonkous
“Heel bijzonder was voor die tijd
dat de kinderen na school niet meteen hoefden te werken. Ze waren
vrij om een vak te kiezen en daarvoor te gaan studeren, mits dat betaalbaar was natuurlijk. Kortom, wij
hebben als kinderen zonder dwang
allemaal onze eigen weg kunnen
gaan”, vertelt een van de jongste
dochters die samen met haar zuster het bezoek aan huis ontvangt.
Onder hen ook burgemeester Marianne Burgman die het echtpaar met
haar aanwezigheid en geschenk blij
verraste. “En moeder heeft ons allemaal eigenhandig leren zwemmen.
Dat moest wel, omdat de tuin op de
Baambrugse Zuwe meteen aan de
plas lag. Ze deed dat met een van
haar nylonkousen als hengel. Mijn
vader heeft nooit leren zwemmen
en kan het nog steeds niet. Maar

hij was wel een van de eersten die
als er ijs lag, erop ging staan om te
kijken of dat wel sterk genoeg voor
ons was om te schaatsen. Moeder
was het ook die altijd op de kinderen van ons allemaal paste.”
In 1974 verhuisde het gezin naar
het huidige adres vlakbij Zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen, op
steenworp afstand van winkelcentrum Zuiderwaard. Jansje en Klaas
wonen nog geheel zelfstandig maar
maken daarbij (terecht) gebruik van
de Zuwe thuiszorg waar zij naar
hun zeggen erg tevreden over zijn.
Waar Jansje altijd echt ‘moeder’ was
werkte Klaas tot aan zijn pensionering, deed vrijwilligerswerk, zat in
het schoolbestuur van de school in
Baambrugge en in het kerkbestuur
van de Hervormde kerk in Vinkeveen. Tot op de dag van vandaag is
hij geïnteresseerd in wat Verkeer &
Waterstaat vandaag de dag presteert in de weg- en waterbouw. Ook
volgt hij de politiek nog waar hij een
duidelijke mening over heeft.
Dinsdagmiddag vatte het bruidspaar meteen de koe bij de horens
door in De Meijert in ‘kleine familiekring’ hun diamanten huwelijk te
vieren. “Nou ja, klein, het zijn wel
meer dan tachtig mensen die komen. Da’s inclusief de aanhang”, aldus een olijke Klaas van der Roest
die er samen met zijn Jansje al helemaal klaar voor zat. Natuurlijk ook
voor de traditionele foto, samen met
burgemeester Burgman. De Nieuwe Meerbode sluit zich aan in de
rij die het bruidspaar wil feliciteren
en wenst hun én hun familie samen
nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Viribus viert haar 80-jarig
bestaan
Wilnis - Op zaterdag 8 maart heeft
de 80-jarige muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis, met vereende
krachten, in muziek’paleis’ Musis
Sacrum in Arnhem de titel ‘Nederlands fanfare kampioen 2008’ in de
wacht gesleept. Dat dit terecht was,
mag blijken uit het feit dat de uitgevoerde muziekwerken werden be-

loond met 88,59 punten. In 2007 behaalde Viribus, uitkomende in de 2e
divisie, nog 84,09 punten en ontving
onlangs van de Kon. Ned. Fed. van
Muziekverenigingen het ere-diploma omdat de jubilaris het hoogste
aantal punten behaalde tijdens de
in 2007 gehouden concertwedstrijden. De vereniging ‘verbeterde’ zich

in Arnhem, dus met 4,5 punt, terwijl
de meeste deelnemende verenigingen hetzelfde puntenaantal scoorden, of lager, dan in 2007.
Als bewijs heeft voorzitter Cor van
Leeuwen de kampioensbeker in
ontvangst genomen. De beker staat
nu te pronken in het verenigingsgebouw in Wilnis.

Broedparen
Naast kieviten vinden we in polder Wilnis-Veldzijde elk jaar ook vele broedparen Grutto’s, Tureluurs
en Scholeksters. Het is bijzonder te
noemen dat in deze moderne landbouwpolder maar liefst alle melkveehouders deelnemen aan het project Mozaïek op Maat.
Binnen dit project doen boeren inspanningen om naast de nesten ook
de kuikens extra bescherming te
bieden. Vorig jaar bleef dit niet zonder succes. Uit de monitoring bleek
dat in het matige gruttojaar van
2007 in polder Wilnis-Veldzijde voldoende gruttojongen groot konden

Veldcoördinator Gerard van Zuylen (l) controleert het nest samen met Robert
Peek (r)
worden om de populatie Grutto’s in
stand te houden. De enthousiaste
boeren uit polder Wilnis-Veldzijde
zullen dit voorjaar wederom hun uiterste best doen om dit resultaat te
evenaren. Echter, ook in polder Wilnis-Veldzijde staan de weidevogels
onder druk. De uitbreiding van de
golfbaan ontneemt de weidevogels
niet alleen broedgebied, maar snijdt

ook de polder bijna doormidden,
waardoor het gebied minder aaneengesloten blijft. De Agrarische
Natuurvereniging ‘de Utrechtse Venen’ hoopt dat bij de inrichting van
de golfbaan niet, of zo min mogelijk, gebruik gemaakt wordt van opgaande begroeiing om predatoren
te weren en het open polderlandschap te behouden.

Op een enkeling na beginnen ze het te begrijpen

Nieuwe vergadermethode
raad De Ronde Venen
begint te werken
De Ronde Venen – Hadden we vorige week fikse kritiek op de nieuwe vergadermethode van de Rondeveense gemeenteraad, de zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken,
waarbij de burger meer centraal
staat, wel, afgelopen donderdag
ging het stukken beter. Het zou wat
eigenwijs klinken als we als redactie
zouden zeggen dat het kwam door
onze kritiek, maar wel bleek dat ze
het allemaal gelezen hadden en het
zich hadden aangetrokken.
De voorzitter Rob Blans, die er vorige
week in ons artikel zeker niet goed
van afkwam, had óf een spoedcursus gevolgd, óf heeft zelf ingezien
dat hij de vergadering niet echt in
de hand had. Wel donderdagavond.
Met strakke hand gaf hij aan hoe en
wat de bedoeling was. Het tijdschema was strak en daar werd streng
de hand aan gehouden.
Vragen, vragen
De aanwezige burgers konden hun
zegje doen en vragen stellen. De
raad kon vragen stellen, de wethouder of een deskundige kon antwoord

geven, maar er werd niet gediscussieerd, en de raad mag geen vragen
beantwoorden. En dat is precies hoe
een Ronde Tafel Gesprek bedoeld is.
Het is de bedoeling dat de burgers
de raad hun verhaal kunnen doen
en ideeën kunnen aandragen.
De raad luistert en stelt indien nodig
wat aanvullende vragen aan de bewoners en dat nemen ze mee in hun
meningvorming.
Willen ze nog meer weten, dan kunnen ze na het Ronde Tafel Gesprek,
in het half uurtje wandelgang, nog
wat navragen en indien nodig de
bewoners zelfs uitnodigen om bij
hun fractievergadering uitleg te komen geven.
Het is dus zeker niet de bedoeling,
en dat moeten de burgers ook nog
even begrijpen, dat de raad ze kanten-klare antwoorden gaat geven.
Daar is deze vergadering niet voor.
Boos
Niet iedereen kon nog wennen aan
deze vergadermethode. Hetgeen
wel vreemd was, dat het nu net de
man was die een groot voorvech-

ter van deze nieuwe vergadermethode was, Cees Houmes van D66.
Hij is het raadslid van de allerkleinste fractie en is altijd het langste aan
het woord. Hij heeft duidelijk moeite
om iets kort maar bondig te vragen.
Hij vertelt er altijd een heel verhaal
omheen. Zeker, hij werd regelmatig
door de voorzitter op de vingers getikt dat hij ‘to the point’ moest komen.
Houmes nam dat de voorzitter zeker niet in dank af. Hij bleef echter
doorgaan. Tot de laatste seconde,
de voorzitter had al afgehamerd, het
uur was voorbij en hij bleef dreinen
dat hij nog vragen had. “Dan stel ik
ze schriftelijk”, zo snauwde hij de
voorzitter toe. “Dan stelt u ze schriftelijk”, aldus de voorzitter en hij sloot
af.
Ook enkele burgers begrepen niet
goed waarom ze nu toch geen antwoorden kregen, maar dat hebben
we reeds hierboven duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is. In
ieder geval was deze avond er een
die als voorbeeld gesteld kan worden hoe het moet. Nogmaals onze
complimenten.

Groep 4 Twistvliedschool
bezoekt postkantoor
Mijdrecht - Groep 4 van de Twistvliedschool in Mijdrecht heeft donderdag 13 maart een bezoekje gebracht aan het postkantoor op het
industrieterrein in Mijdrecht.
Hier werden zij gastvrij ontvangen
en kregen een leuke uitleg over de

weg die de post aflegt voordat het
bij ons thuis op de mat valt.
Ook kregen zij een rondleiding door
het kantoor en zagen de postbodes daar aan het werk. Als klap op
de vuurpijl mochten zij een meege-

brachte, geschreven kaart aan hun
ouders of opa en oma ZELF afstempelen.
Het was een leuke en leerzame ochtend! Groep 4 bedankt hierbij nogmaals de aardige medewerkers van
het postkantoor!
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Verdwijnt gemeente
De Ronde Venen in 2040
onder water?
De Ronde Venen – Heel even
dachten we dat de fractievoorzitter
van Ronde Venen Belang bezig was
met een 1 april-grap, maar nee, het
blijkt echt waar te zijn. Alleen niet zo
eng als dat hij het ziet. Wat blijkt?
De heer Goldhoorn was tijdens het
surfen op internet gestuit op een
plan met de naam: Randstad 2040,
ja, u leest het goed, 2040. Toen hij
de plankaart van dat plan zag, een
plan van de overheid, schrok hij. De
Randstad die in 2040 zou bestaan,
daarin bestond gemeente De Ronde
Venen niet meer. Het grondgebied
van De Ronde Venen was water geworden.

Stammen Scouting Jan van
Speyk 18e bij Cyberhike
De Ronde Venen - Zaterdag 8
maart hebben de komadanoustam
en de korroboristam van scoutinggroep Jan van Speyk meegedaan
aan de Cyberhike. De Cyberhike is
een soort speurtocht met vragen en
opdrachten met de computer. Nu
denk je misschien ‘dat is dan toch
saai om de hele tijd achter de computer moet zitten?’ Nee, juist niet!
Het is erg spannend en afwisselend,
want niet iedereen hoeft achter de
computer te zitten. Dat komt omdat,
dankzij de opzet van het spel, iedereen kan doen waar hij of zij goed in
is.
Op 8 maart om vier uur verzamelden de stammen op het clubhuis.
De computers werden op het internet aangesloten en de laatste voorbereidingen werden getroffen. Nog
even een hapje eten en een groepsfoto maken en de Cyberhike kon beginnen.
Thema
Elk jaar vindt de Cyberhike plaats in
een bepaald thema. De week voor
de Cyberhike waren er op de site
al filmpjes te zien van de mascotte
Shirley Sherrow in een spannende
spionagemissie in Parijs.
Deze missie zal een dramatische
wending nemen aan het begin van
de reis door de Franse hoofdstad.
Ook stond de eerste doe-opdracht
al op de site: in een van de acht
grootste dagbladen van Nederland

had de organisatie een advertentie
geplaatst. Het was de opdracht om
deze advertentie te vinden om alvast
de eerste punten te verdienen.
Om zes uur werd via een chat-kanaal een wachtwoord bekend gemaakt, waarmee de eerste vragenlijst en de doe-opdrachtenlijst geopend konden worden.
Een aantal stamleden stortte zich op
deze eerste 12 vragen, door o.a. te
googlen konden ze al snel door naar
de eerste reisopdracht. Deze reisopdracht was een puzzel met als uitkomst een plaatsnaam. Die plaats
werd dan hun volgende post voor
de hike.
Opdrachten
Ondertussen waren andere stamleden bezig met de doe-opdrachten.
Deze opdrachten moesten uitgevoerd en op de foto gezet worden.
Deze foto moest vervolgens opgestuurd worden naar de jury. Als de
jury de opdracht goed uitgevoerd
vond, hadden ze per opdracht 2 credits verdiend.
Deze credits waren belangrijk, want
als ze een antwoord op een vraag
niet wisten, konden ze die vraag met
een credit compenseren.
Enkele doe-opdrachten waren:
Frankrijk is een prima wintersportland. Het enige vervelende is dat de
gipsvluchten op zijn. Gelukkig zijn
het ook de wintersportweken bij
MacDonalds. Elke provincie heeft er

wel een paar, dus zoek hem op. Zet
in de MacDonalds drie mensen met
hun rechterbeen in het gips. Men
ziet ze van achteren, terwijl ze aan
de balie op een rijtje - tegen elkaar
aan hangend - proberen te bestellen. De rechter van de drie steunt op
een paar ski’s of een snowboard om
niet om te vallen. De linker wijst op
het menu boven de toonbank dat hij
wil hebben.
Regel dat je met tien man (of meer)
in de cabine van een vrachtwagen
terechtkomt. Voor de vrachtwagen
zien ze het spandoek. Door de ruit
kunnen ze de 10 hoofden tellen (zie
de foto).
Tot 23.00 uur hadden de stammen
de tijd om zoveel mogelijk opdrachten te doen en vragen te beantwoorden. Daarna was het wachten
op de uitslag. Van de 130 deelnemende groepen is de Jan van Speyk
36e geworden! Daar waren ze best
tevreden mee. Later had er nog een
correctie op de einduitslag plaatsgevonden en het gevolg was dat de
groep op een gedeelde 18e plaats
eindigde!
Al met al was het weer een leuke,
gezellige avond. Af en toe wat hectisch en chaotisch, maar dat hoort
er een beetje bij en maakt het alleen
maar leuker!!
Wil je meer informatie over de Jan
van Speykgroep? Kijk dan op hun
website www.janvanspeykgroep.nl.

Lentefeest in aantocht
Mijdrecht - De lente is aantocht,
lammetje, het gras wordt groener, de dagen langer en de zon laat
zich ook weer zien. De carnavalsvereniging van AJOC, de Huts Geklutste Kliek, luidt ieder jaar de lente feestelijk in. Als laatste activiteit
van het carnavalsseizoen wordt er
nog één keer gevlamd met een gigantisch feest. Dit grote Lentefeest
vindt plaats op zaterdag 29 maart
bij Loonbedrijf Straat aan de Tienboerenweg in Mijdrecht. Dit jaar zal
de band Scrum optreden en voor
een muzikaal feest zorgen. Scrum
staat namelijk voor muzikaal vakmanschap en visueel spektakel, een
unieke ervaring. Dat moet je dus gezien hebben. Scum is zingen, springen, euforie, vrijheid en een snippertje weemoed in een pakkende
mix van Schotse en Ierse traditionals en eigen werk. Fireball zorgt
voor de muzikale omlijsting van deze avond. Vanaf 21.30 uur ben je van
harte welkom en de entree bedraagt
8,- euro. Munten kosten 1,25 euro
per stuk. Onder de 16 jaar geen toegang en legitimatie is verplicht. Wil
je meer weten kijk dan op
www.ajoc.nl

Naar aanleiding daarvan stelde de
heer Goldhoorn de wethouder enkele vragen:
“Weet u van deze plannen? Wat is
de status hiervan? Moeten wij als
raad hier geen actie tegen ondernemen? Moeten wij ons niet aansluiten bij deze plannenmakers en
meepraten? College, wat moeten wij
als raad doen?”, aldus Goldhoorn.

Nuchter
Raadslid Hoogstraten van het CDA,
zat er glimlachend bij: “Moeten wij
als raad het college vragen wat we
moeten doen?”, zo vroeg hij. “Kunnen we dat niet zelf regelen?” Ook
fractievoorzitter van de Combinatie,
Toine Doezé, begreep de angst van
Goldhoorn niet erg: “Ik weet echt
niet wat ik nu met deze vragen aanmoet”, zo zei hij. Als Ronde Venen
Belang nu met vragen zit en ze vragen de raad actie te ondernemen,
dan verwacht ik dat Ronde Venen
Belang niet alleen signaleert, maar
ook een onderzoek start en ons
meer inlichtingen kan geven omtrent deze plannen”, aldus Doezé.
Cees Houmes van D66 zei nuchter:
“Ach, dat zijn krijtstrepen. Er komen
nog legio momenten om hierin mee
te praten.”
Wachten
Bert van Broekhuysen van Gemeente Belang, voelde wel mee met Goldhoorn: Je kan nu wel zeggen we
doen niks, moeten we dan wachten

tot ze ons onder water zetten?”
De wethouder kon het, aan zijn gezicht te zien, ook niet echt serieus
nemen deze vragen: ‘“Poeh, 2040”,
zo begon hij, “dat is wel heel ver
weg nog. Dit plan gaat over hoe
de gehele randstad er misschien in
2040 uit zou kunnen komen te zien.
Ik zou op dit moment ook niet weten
hoe je als gemeente hierover moet
denken.”
Er zat een deskundige ambtenaar
aan tafel: “Dit is vrijblijvend denken
over de toekomst”, zo vertelde hij.
“Het heeft geen enkele status. Ze
hebben tegen een groepje plannenmakers gezegd, geven jullie je ideeën eens. De ene groep kreeg de opdracht, bedenk een randstad anno
2040 gericht op water. een andere
groep gericht op economie en weer
een andere groep op woningen.
En dan krijg je dit soort droomplannen. Het zijn gezellige denksessies.
Niets aan de hand. Misschien dat je
over 6, 8, 10 jaar of nog langer mee
moet gaan denken, maar nu is er
echt niets aan de hand.”

Dementie is als het lopen
op moeilijke voeten
De Ronde Venen - Elke maand
is er Azheimer Café in Zuiderhof
in Vinkeveen. “In het begin was er
nog niet zoveel belangstelling, maar
dat wordt steeds meer”, vertelt Anneke van Breukelen, coördinator.
Deze keer was Els Speet uitgenodigd, pastor, of zoals zij zelf aangeeft: geestelijk verzorger verbonden aan Maria-Oord. “Belangrijk is
dat je als mantelzorger voldoende
ontspant”, vindt Els. Vooral wanneer
je uit een familierelatie betrokken
bent bij iemand die Alzheimer heeft
is dit emotioneel veel zwaarder. Els
Speet vergeleek het rouwproces dat
je hebt als iemand bij wie je nauw
betrokken bent met het lopen op
een smal pad in de bergen. Aan
de ene kant is de afgrond die staat
voor de angst (omdat je je houvast
kwijt bent) en op het pad zelf struikel je vaak en dat gebeurt ook met
mensen die opgenomen worden en
steeds vaker vallen. Je wilt eigenlijk dat degene om wie het gaat zo
lang mogelijk zelfstandig blijft en
zijn of haar gang kan gaan en het
blijft een moeilijke keuze wanneer je
over moet gaan tot opname, omdat
het echt niet meer kan. Els Speet las
een stukje voor uit het boek hersenschimmen van Bernlef waarin ervaringen van een dementerende worden weergegeven ‘Een deur moet
vanzelfsprekend geopend kunnen
worden zonder dat je bang hoeft te
zijn wat er achter is’.
Ezeltjes
De mensen in Maria-Oord weten
ook dat zij niet thuis zijn en dat er
geen ommekeer is en mensen worden dan boos. De mantelzorgers zijn
als ezeltjes in de bergen. “Ik heb de
grootste bewondering voor ezeltjes. Zij zijn het meest standvastig
in de bergen, zij zijn het dapperst,
trouw en geduldig en klagen nooit
over hun lasten. Als mantelzorger is
er een dubbel spanningsveld. Aan
de ene kant zijn er veel gevoelens
die loskomen door het ziekbed van
uw partner, gevoelens van rouw en
verdriet en aan de andere kant kost
het veel tijd. Je komt te weinig aan
je eigen gevoelens toe. Je ziet dat je
partner een ander mens wordt. Een
uitspraak van een mantelzorger was
‘ik heb niet meer het gevoel dat het
mijn man is, maar mijn kind’. Er zijn
steeds meer dingen die je alleen
moet doen. Anneke van Breukelen
voegde eraan toe dat er ook schuld-

gevoelens zijn. ‘Doe ik het wel goed
en doe ik wel genoeg’. Volgens Els
Speet heb je veel moed nodig. In
eerste instantie wil je je eigen gevoelens wegduwen, maar dat werkt
zo niet. Het kost energie. Het vraagt
moed om dat te erkennen. Ook kan
er sprake zijn van een gevoel van
schaamte van hoe gedraagt mijn
dierbare zich. Er kan ook sprake zijn
van boosheid zo van ‘ik kan dit niet’.
Erkennen
Er is ook moed voor nodig om te erkennen dat je het soms niet alleen
af kunt. Anneke dacht dat er ook
sprake is van grote eenzaamheid.
“Niet iedereen vindt het even prettig
om naar je verhalen te luisteren, terwijl jij daar vol van bent. Waar vind
je iemand die je kan helpen”. Volgens Els Speet heb je een luisterend
oor nodig, maar hoeven en kunnen
dat niet altijd vrienden of bekenden
te zijn. Soms is het beter te praten
met mensen die hetzelfde meemaken. Het is teveel om een vriendschap mee te belasten. Ook is het
belangrijk dat je kennis van bepaalde zaken opdoet, zoals de financiële
kant, maar ook de juridische aspecten, en dan moet je de moed hebben om op iemand af te stappen en
er zijn de servicepunten. Het is ook
heel fijn als je praktische hulp krijgt
zoals het huis schoonmaken of de
tuin wieden of dat je een dagje weg
kunt of een wandeling kunt maken.
Dan zou je kunnen denken over
dagbehandeling. Vaak is die drempel te hoog. Zo van ‘wie komt het
allemaal te weten’. Volgens Anneke
van Breukelen is het vaak een dubbel rouwproces. Ten eerste, als je
partner of vader of moeder dement
wordt, en dan de gedachte dat, als
diegene sterft, is het volgende rouwproces. Volgens Els Speet is het ook
moeilijk en snappen sommige men-

sen het helemaal niet en komen aan
met opmerkingen als ‘Hij of zij leeft
toch nog?’ Dat is een foute manier
om te helpen”, vindt Els Speet.
Beleving
Anneke wilde nog graag weten of
de beleving van een dergelijk proces verschillend is als mensen gelovig of niet gelovig zijn. Maar volgens Els Speet maakt dat niet uit.
“Ik heb mensen meegemaakt die
absoluut nergens in geloofden en
toch heel goed met de situatie om
konden gaan en anderen die wel
gelovig waren en heel verbitterd
waren en anderen weer heel gelovig die soms vol vertrouwen waren.
“Het gaat erom hoe je als mens in
het leven dingen gedaan hebt”, aldus Els Speet. Haar adviezen waren
om goed te luisteren naar je eigen
gevoel. Durf voor je gevoel uit te komen. Je merkt gauw genoeg bij jezelf dat je gauw geïrriteerd raakt of
dat je opeens merkt dat je eigenlijk
nooit meer vrolijk bent. Neem dat
serieus en probeer er wat aan te
doen. Je bent de steunpilaar en als
jij er onderdoorgaat is er niemand
meer. Om toch dit serieuze gesprek
een beetje vrolijk af te ronden kwam
Anneke met het volgende verhaal:
“De partner van een dementerende
die opgenomen was vroeg aan haar
partner ‘en bevalt het je nogal hier?’
‘Ach’, was het antwoord ‘ze zijn hier
niet helemaal goed snik’. En ook Els
Speet voegde daar nog aan toe dat
juist mensen die geremd zijn dingen zeggen die andere mensen eigenlijk ook wel willen zeggen, maar
niet durven.
De volgende data zijn 9 april: juridische aspecten, 14 mei: verpleeghuis
opname en meerzorg in het verzorgingshuis en 11 juni: bewegen en
dementie.
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Acrogym GVM’79 knalt
op districtwedstrijd

MiniPolo-happening bij
De Amstel
De Ronde Venen - Afgelopen zondag vond in het Veenbad in Vinkeveen een enorme happening plaats
op waterpologebied. Zwem- en polovereniging De Amstel had daar
een Mini-Waterpolo toernooi georganiseerd voor het gehele district
“Amsterdam-’t Gooi”. Maar liefst negen waterpoloverenigingen deden
mee met in totaal 15 teams.
Naar initiatief van de KNZB worden door de verenigingen maandelijks minipolotoernooien georganiseerd voor kinderen van 6 tot 9 jaar
om kennis te maken met het “echte”
waterpologebeuren. Dit keer dus de
eer aan De Amstel. Het bad wordt
(in tegenstelling tot het “grote waterpoloën” verdeeld in drie kleine
veldjes, waarin met kleine doeltjes
en kleine ballen kleine wedstrijdjes gespeeld worden. Elke wedstrijd
duurt 6 minuten en wordt gespeeld
door teams van 3 of 4 spelers.

website van De Amstel in de gaten
om te zien waar en wanneer het vol-

gende minipolotoernooi plaatsvindt;
www.zpv-de-amstel.nl

Zo werden er in totaal in twee uur
tijd 45 wedstrijden waterpolo gespeeld. Dat dit een strakke organisatie vereist mag duidelijk zijn, als je
er vanuit gaat, dat elk team uit zo’n
6 spelers bestaat. Dit alleen zijn al
bijna honderd spelers, die ook allemaal vaders, moeders, opa’s en
oma’s meenemen! Kortom een heel
groots, gezellig en succesvol gebeuren voor alle deelnemers en hun
supporters. Petje af voor de organiserende vrijwilligers van De Amstel! Wil je ook eens meedoen aan
zo’n minipolotoernooi? Houd dan de

Heren Unitas pakken volle
5 punten in uitduel
Mijdrecht - De heren van het
Mijdrechtse Unitas/Schadenet hebben tegen volleybalvereniging Oradi/Omnia uit Aalsmeer het maximale aantal punten behaald. In de uitwedstrijd, die afgelopen maandagavond in sporthal De Bloemhof gespeeld werd, kon aanvoerder Jeroen
Kraakman beschikken over een volledige fitte selectie van 9 man. Tegenstander Oradi/Omnia kon over
een 8 mansformatie beschikken.
De laaggeklasseerde Aalsmeerders begonnen de eerste set met
een verassend gevarieerd spel. De
verdediging van Unitas had de nodige moeite met de verrassende

prikballetjes. Soms waren ze zo onverwacht dat zelfs de afzender er
geen weet van had. Toch lukte het
de Mijdrechtenaren om een voorsprong op te bouwen. Halverwege
de set was deze voorsprong opgelopen tot 8 punten. De verdediging
van Unitas/Schadenet had echter
op een harde opslag van de kant
van Oradi/Omnia geen antwoord en
met 7 punten op rij was de spanning weer helemaal terug. De s eerste set ging dan ook maar nipt naar
de Mijdrechtenaren met 23-25.
Spelverdeler
In de tweede set werd routinier

John van Scheppingen ingebracht
ten koste van Maarten Meulemans.
Unitas was de betere ploeg in het
veld. Een paar goede bloks en middenaanvallen brachten Unitas/
Schadenet op een 7-13 voorsprong.
Moeilijk en hard geslagen aanvallen
van Oradi/Omnia werden niet altijd netjes naar spelverdeler Jeroen
Kraakman gespeeld, maar werden
wel altijd omgezet in een aanval of
een moeilijke plaatsbal. Op dit punt
was de Mijdrechtse ploeg beter dan
Oradi/Omnia. Die kon een snelle
aanval meestal niet goed omzetten in een aanval. De bal ging dan
in het net of uit, zodat Unitas weer

een punt mocht bijschrijven. Unitas
kon de vroege voorsprong vrijwel
de hele set in stand houden. Ook
deze set ging dus naar Unitas met
een ruimer verschil dan de eerste
set: 20-25. De derde set leek vanaf
het begin af aan op een drama uit
te draaien voor Unitas. Hoewel de
spelers van Oradi/Omnia over een
minder goede techniek beschikte,
konden ze door hun jeugdige gretigheid Unitas onder druk zetten.
De hard geslagen ballen van Oradi/Omnia konden nu niet meer gekeerd worden. Vooral enkele harde
services van Oradi/Omnia konden
op zijn best opgevangen worden en

over het net gewerkt worden. Hierdoor kon Oradi/Omnia al zijn aandacht richten op het opzetten van
een aanval. De Mijdrechtse middenblokkering kon door de snelle setups het block niet dichtlopen, waardoor de verdediging een gatenkaas
werd. In een poging het initiatief in
de pass terug te brengen werd John
van Scheppingen bij 10-3 gewisseld
voor Maarten Meulemans. Dit bracht
echter geen verbetering waarop op
de stand 14-4 besloten werd de
wissel weer terug te draaien. Bij de
stand van 15-5 maakte Unitas pas
het eerste punt op eigen serve. Tot
2 maal toe kwam Unitas/Schadenet 11 punten achter, bij 15-4 en bij
19-8. Het was nu alles of niets voor
de Mijdrechtenaren. Iedereen deed
er een stapje bij en pakte de ballen
die hij kon. Ook de reservebank van
Unitas droeg zijn steentje bij door
zo veel lawaai te maken dat Oradi/
Omnia moeite kreeg met de onderlinge communicatie. Uitschieter in
het betere dweil- en duikwerk was
Robert van der Meer. Hij pakte deze set zeker 5 schijnbaar onmogelijk te pakken ballen. Dit enthousiasme sloeg over op de overige spelers. In deze fase van de wedstrijd
kwam Unitas er ook achter dat de
middenblokkering van Oradi/Omnia
niet veel voorstelde. Hiervan maakte zowel de middenaanvallers als
de driemeter-aanval gebruik van.
De gapende achterstand werd bijna zonder onderbrekingen omgezet in een 21-21 gelijk spel. Dit gaf
het zelfvertrouwen een enorme opkikker. Zeker toen de set werd gewonnen met 24-26. In de vierde
set werd het goede spel doorgezet.
Passer Bert Polman kreeg een publiekswissel en Ricardo Angulo Velez nam zijn plaats in. Unitas/Schadenet kwam op geen enkel moment
meer in de problemen en won deze
set ruim met 14-25.
Met deze 0-4 overwinning mag Unitas/Schadenet kon wederom 5 punten bijschrijven. De volgende wedstrijd wordt gespeeld op woensdag 19 maart. Dan ontvangt Unitas/Schadenet om 21.00 uur het
Smash’86 uit Velzen in de eigen
thuisbasis Sporthal De Phoenix.

Mijdrecht - Afgelopen weekend
15 maart waren de eerste districtwedstrijden voor de acrogymmers
van GVM’79. De wedstrijden waren bedoeld voor de niveaus E t/m
C, maar vanwege het geringe aantal deelnemers, werden de wedstrijden aangevuld met B- en Aniveau.
Dit was vooral voor de verenigingen
die deelnemen op de lagere niveaus
een leuke bijkomstigheid. Zo konden ook die gymnasten eens ervaren wat het is als je steeds beter in
je sport wordt. Van GVM’79 kwamen
bijna alle teams in actie op deze dag.
De dag begon met 2 teams in het Anivo, Kelly en Claudia bij de junioren
en Matthijs en Lorena bij de jeugd.
Kelly en Claudia zijn dit jaar voor het
tweede jaar samen en hebben besloten om na de eerste plaats op
het NK vorig jaar, nu op het hoogste
niveau uit te komen. Voor hun verliep de wedstrijd op rolletjes in de
eerste 2 oefeningen zaten 2 fouten,
maar verder viel er weinig op aan te
merken. De derde oefening spatte van de vloer af, met een perfect
gelande dubbel salto. De oefening
werd dan ook beloond met een hoge score van 26,100pnt. Voor Matthijs en Lorena was het de eerste
wedstrijd in het A-jeugd niveau, ook
voor hun een stapje hoger dan vorig jaar. Over de partner-elementen
hoefde deze twee zich geen zorgen
te maken, die verliepen prima. Bij
de individuele elementen verbaasde
Matthijs door een hele goede salto
te maken en ook de behendigheid
werd redelijk uitgevoerd. Aan beide
oefeningen kan nog wat aan de uitstraling gewerkt worden, maar een
eind score van 47,550pnt is voor een
eerste wedstrijd helemaal niet gek.
Claudia/ Kelly en Matthijs/ Lorena eindigden beiden op een eerste
plaats.
Drukker
In de middag was het wat drukker
met GVM-teams. De C-teams lieten twee oefeningen zien, de andere teams hebben elk één oefening.
Imara en Priscilla begonnen met de
balans oefening. Dit koppel is dit jaar
nieuw met elkaar begonnen. Imara
is jaren bovenpartner geweest en
nu voor het eerst als onderpartner.
De oefening verliep perfect en zelfs
de handstand, die af en toe nog wat
wiebelt stond als een huis. Na de
oefening moest even wat stoom afgeblazen worden in de vormen van
wat tranen (van blijdschap). Ook de
tempo-oefening werd goed uitgevoerd en het team werd voor beide oefeningen beloond met een cijfer boven de 26,0pnt en een eerste
plek. Frederike en Mare zijn de concurrenten van Imara en Priscilla en
lieten ook twee goede oefeningen
zien. Alle elementen waren gelukt en
zelfs die “enge” toss-up werd goed
en beheerst uitgevoerd. De scores
van dit team waren net wat minder
als van het vorige en ze eindigden
daarmee op een prima tweede plek.
Het enige trio van GVM in de C-lijn
bestond uit Mariska, Ulijn en Joëlla, ook dit team is dit jaar voor het
eerst in deze combinatie te zien. De
balans-oefening werd netjes uitge-

voerd, alleen hier en daar haperde
er choreografisch iets.
Veel beter
De tempo oefening werd veel beter gedaan dan dat de meiden in
de les altijd laten zien. Het cijfer van
26,10pnt gaf ook aan dat de jury het
ook een hele goede oefening vond.
Op 0,3pnt na mistte dit team het po-

einde van de oefening een beetje in
het water viel. Uiteindelijk werden ze
met een score van 46,75pnt tweede.
In de laatste categorie de Pupillen
kwamen nog twee teams uit voor
GVM’79. Sanne, Mandy en Bibian
waren vorig jaar nederlands kampioen in het E-nivo, dit jaar gaan zij
het een stapje hoger proberen. Op
een nieuwe choreografie gaven de-

dium en kwamen op een 4e plek. In
het D-nivo was het de beurt aan Lisa, Laura en Sydney, zij lieten een
spetterende choreografie zien die
als hoogste werd beoordeeld, hiervoor willen wij Fleur nog hartelijk
bedanken!! Technisch kon het allemaal nog wat strakker en stabieler.
Uiteindelijk mochten de dames niet
klagen, ze werden met een verschil
van 0,15pnt tweede. Ook in de Ajeugd was er in de middag het team
van Demy, Tessa en Florine. Wederom een team in een nieuwe samenstelling. Voor dit team was het een
oefenwedstrijd, maar daarom was
de druk op de ketel niet minder. Omdat Demy de flikflak nog een beetje eng vond werd besloten om de
trainster daar nog even bij te laten
vangen. Verder werden alle moeilijke element zelfstandig en technisch
prima uitgevoerd. In de balansoefening liepen de meiden een beetje
achter de muziek aan, waardoor het

ze dames een knallende show weg,
echter een val in de opbouw van de
hoge toren gooide een beetje roet in
het eten. De oefening werd tot een
prima einde gebracht zonder grote
fouten en met 25,500 pnt werden
ook zij tweede. Het team van Swetta, Sabine en Shelly traint pas sinds
januari met elkaar. Het was goed
te zien dat de dames hard hadden
gewerkt aan de oefening. De choreografie klopte als een bus en ook
de elementen stonden als een huis.
Met een cijfer van 26,900pnt behaalden zij de hoogste score van
de dag en daarmee ook een eerste
plek. Alle teams van harte gefeliciteerd!! De volgende wedstrijd is voor
een aantal teams al over twee weken, dan zijn alleen de hogere niveau’s aan de beurt. Mocht je ook
eens willen kijken of meedoen met
de acrogym? Elke donderdag is er
training van 16:00 – 17:30 in gymzaal de Brug.

Gezellige Ladiesday bij
TV Wilnis
Wilnis - Afgelopen zaterdag vond
wederom het jaarlijkse festijn bij
Tennisvereniging Wilnis, de Ladiesday, plaats. Het klinkt als een behoorlijk feest, maar iedereen moest
ook flink aan de bak op deze dag,
de partijen werden op sterkte ingedeeld, dus dat was zweten geblazen!
Er moesten drie partijen van elk drie
kwartier worden afgewerkt, dus dat
was een goede training voor de conditie. Er werden spannende games

gespeeld, afgewisseld met een aantal kanjers van lachsalvo’s.
De organisatie had het goede idee
te starten om 15.00 uur en de dag
af te sluiten met een gezellig etentje om 20.00 uur. Tussendoor hadden we al de nodige gezonde tussendoortjes gehad.
De dames hadden flink hun best gedaan om een gezonde maaltijd neer
te zetten. Sonja Bakker zou trots op
hun zijn geweest, zoveel heerlijke en
gezonde salades stonden er.

Ook de lasagne en de pizza’s waren
binnen de kortste keren op, want
de dames hadden toch best honger
gekregen. De tiramizu zat er ook zo
in en met een lekkere kop koffie was
het een prima afsluiting.
Maaltijd
Na het nuttigen van de maaltijd
werden nog de prijzen uitgereikt
aan de winnaars. Dit jaar waren dit
twee winnaars, namelijk Joke Reurings en Gina Reurings. Je zou denken dat het in
de familie zit,
aan de naam te
zien, maar nee,
het zijn geen
zussen!
De
pechvogel dit jaar was
Trudy Collé met
een blessure,
maar zij hoopt
over twee weken toch weer
mee te doen
aan het open
openingstoernooi op 30
maart.
Opvallend was
ook dat er een
leuk
aantal
nieuwe leden
meedeed, deze leerden de
vereniging en
de ladies zo op
een gezellige
manier aardig
kennen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Waar blijft die vangrail?
Ja! Ja! Die
tafelgesprekken

Mijdrecht - Regelmatig maak ik per uur. Niets aan de hand zult u Nederland, waar nog steeds vele
gebruik van het fietspad langs zeggen. Ware het niet dat wan- stunts worden uitgehaald door
de N201. Onder andere tus- neer de werkzaamheden straks de weggebruikers.
sen Amstelhoek en de A2 wor- weer voorbij zijn, de pylonen Conclusie: Veiligheid voor fietden sinds kort asfalteringswerk- verwijderd en de snelheid weer sers en bromfietsers doet er niet
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allerlei maatregelen het zo vei- dan 20 kleuters eerst moet aan- Zon mogen zich gelukkig prijzen
lig mogelijk te maken voor de kleden…
met zo’n alert team dat de veileerlingen. Zo ook basisschool Iedere brandweerman of vrouw ligheid van de leerlingen voorop
de Zon. Het moet voor het team zou je als leerkracht voor gek stelt. En voor die bezorgde ouder
pijnlijk zijn te lezen in de lokale verklaren.
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(onverwachts) langskomen, geen punt!)
Waarom is het JOP zo belangrijk?
• Ontmoetingsplaats voor jongeren, waar je gezellig Gezien de plek waar het JOP gevestigd is, leidt
samen bent, immers met z’n twintigen bij iemand dit m.i. tot weinig buurtoverlast. De directe JOP
omgeving wordt keurig schoongehouden. En
thuiszitten lukt niet vanwege ruimtegebrek!
• Een neutrale plek waar je ook nog eens jezelf mocht in het JOP zelf het niet roken- en (alcohol)
kunt zijn, met je vrienden praten of kunt bijtanken drankbeleid doorgevoerd worden, zal dit op geen
of met anderen je problemen bespreken of enkel bezwaar stuiten, want de Joppers zelf zien
gewoon lekker relaxed onderuitgezakt naar de TV het als ontmoetingsplaats, niet meer en niet
minder.
kunt kijken.
Het JOP sluiten betekent een zeer ingrijpende
• Het houdt jongeren van de straat.
Behoort
een
contracten
• En ga je stappen of iets ondernemen, dan is het beslissing.
JOP het centrale verzamelpunt om van daaruit te bestaansverlenging van bijvoorbeeld één jaar
echt niet tot de mogelijkheden?
starten.
• Het sociale karakter is dat je niet 1 op 1 afspreekt, Graag zou ik in de gelegenheid gesteld willen
maar dat gaandeweg het gesprek meer mensen worden om mijn betoog mondeling toe te lichten
warmlopen voor jouw idee om iets gezamenlijk en stel het bijzonder op prijs als er wat tijd
te gaan ondernemen, want hoe meer zielen hoe ingeruimd kan worden voor een kort en bondig
onderhoud, want als het aan mij ligt moet het JOP
meer vreugde!
• In het JOP is er voor ieder wat wils, van sociale zeker blijven, al is het maar met een bepaalde
contacten tot tv kijken, van kaarten tot diepgaande tijdsverlenging.
gesprekken, dus een heel diverse, eigentijdse vrije Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en
aandacht.
tijdsinvulling.
• En... ook het JOP kent zijn regels, ga je buiten
je boekje, veroorzaak je overlast o.i.d., dan word Met vriendelijke groet,
je terechtgewezen en aangesproken op je gedrag Marjo Reijinga, 3648 XM Wilnis

Hoezo onverantwoord?

Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

Laat toch het JOP open in Wilnis

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

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

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

woning met permanente bestemming staat met
een inhoud veel groter dan 329 m3. Dus wat is er
zo vreemd of afwijkend aan onze legitieme aanvraag?
We hopen dat u de moed hebt terug te komen op
de fouten in uw artikel van vorige week, of deze
brief te publiceren als ingezonden brief.
Namens de vier bewoners van Waeterrijck:
A. Ruiter.
Reactie op reactie: “Dat u niet blij bent met
hetgeen de ambtenaar die avond vertelde,
begrijpen we, maar hij meldde het wel zo.
Er staat geen onwaarheid in ons artikel. We
verslaan wat er in een openbare vergadering
wordt medegedeeld. Niet meer en niet minder. Terugkomen op niet gemaakte fouten
kunnen we niet, maar deze brief publiceren,
daar is geen moed voor nodig.
Redactie Nieuwe Meerbode

Vogel met duif
Wilnis - De vogel op de foto is een
echte Sperwer. Een prachtige roofvogel (met streepjestrui) die met
name in de winter veel in onze omgeving wordt gezien (als je er oog
voor hebt!). De jachttechniek van
de Sperwer is wel spectaculair te
noemen. Veelal spot hij een potentiële prooi vanaf grote hoogte,
waarna hij via een omweg achter bijvoorbeeld een huis vandaan
soms loodrecht op een voerplankje duikt en zo een vogeltje hoopt
te verschalken. Een voerplaats die
dergelijk bezoek heeft gehad zal

soms wekenlang door vogels gemeden worden, de angst zit er dan
diep in. Wanneer de Sperwer succes heeft op een bepaalde plaats
is het te verwachten dat in de toekomst opnieuw bezoek van deze
‘gevederde vrijbuiter’ (Jac. P. Thijsse) plaats zal hebben. Voor diegenen die geen duiven houden is het
van dichtbij meemaken van een
dergelijk tafereel best wel interessant, de duivenmelkers daareentegen zullen minder blij zijn met zo’n
bezoek. De duiven opsluiten is de
beste remedie tegen predatie door

roofvogels, dit betreft: behalve de
Sperwer ook Buizerds, Slechtvalken en in bosrijke omgeving vaak
de Havik. Met klem moet vermeld
worden dat alle roofvogels in Nederland de status van beschermde
diersoort hebben.
Dit MOET zo blijven! Veel te vaak
wordt er naar een geweer of vergif gegrepen om deze prachtige
vrijbuiters om zeep te helpen. Duivenhouders zullen rekening moeten houden dat zo nu en dan een
duif gegrepen zal worden. Jammer,
maar ook dat hoort nu eenmaal bij
een sport/liefhebberij die in de vrije
natuur bedreven wordt.
P.C.Rietveld uit Wilnis

Verdrietig om sluiting
Kerk aan de Schans

Actiegroep ‘Open de Kerk’ heeft
onlangs de mensen, die positief
hebben gereageerd op onze actie,
bedankt door middel van een brief.
Graag willen wij een door ons ontvangen reactie van een bezorgde
en verdrietige parochiaan met u
delen. Mevrouw A.J. van der LaanScheppingen schrijft ons het volgende: Een antwoord op uw brief.
Ik zou 16 februari 58 jaar tot deze kerk thuis horen. Ik was erg be-

droefd toen de kerk met Kerst plotseling dicht was, ik kon het niet
geloven omdat er van tevoren niets
over bekend was en dat vind ik
heel erg.
Ik ben al die jaren naar de kerk
geweest en hoop dat hij voor ons
allen weer open gaat. Dat is mijn
wens. Ik ben erg blij dat we donderdag of vrijdag nog naar de pastorie kunnen voor een viering, dan
doe ik dat maar. Wij danken me-

vrouw van der Laan hartelijk voor
haar reactie en wensen haar heel
veel sterkte.
We hopen dat onze doelstelling om
de kerk van de Schans weer open
te krijgen, zo snel mogelijk bereikt
zal worden.
Actiegroep Open de Kerk.
Astrid Zijlstra
Namens Actiegroep
“Open de Kerk”

Waarom gaan die boeren niet weg?
- We zijn best bereid om weg te
gaan, maar zo eenvoudig is het
niet.
- De gemeente wil weinig geld
geven om uit te kopen. Als je
weg gaat van een plek waar je
goed zit, heb je geld nodig om
een mooi bedrijf met goede
grond te kopen. Er zijn veel boeren die zoeken, dus het aanbod
is klein en wat er is, is slechter
dan je eigen bedrijf, dus dan ga
je niet.

- De gemeente wil een grondprijs
geven voor natuurgrond, want
dat wordt het, zeggen ze. Onzin,
want de prijs moet complexwaarde zijn (hoger), want we
moeten weg omdat er 925 woningen gebouwd moeten worden. Als wij blijven, gaat dit niet
door.
Dus, de complexwaarde moeten zij uitbetalen.
- En emotioneel is het ook niet
makkelijk. Alle herinneringen

liggen hier en familie en vrienden wonen in de buurt. Jan’s
vader werkt nog mee, hij woont
in Vinkeveen en ik werk in
Mijdrecht.
Nee, makkelijk wordt het niet.
Maar als ze ons serieus gaan
nemen, bellen ze maar. Anders:
laat ons met rust.
Een bewoner van
Marickenland, naam en adres
bij redactie bekend

Vervolgbericht besluitvorming dorpshart
Uitwerkingsvoorstel voor onderzoek ‘amsteloverbrugging’
Volgens berichtgeving uit de krant
en uit het uitwerkingsvoorstel van
het College blijkt dat zij eerst wil
onderzoeken of de autoverbinding
behouden moet blijven. Als dat niet
het geval is, gaat het College ervan
uit dat de langebrugvariant uitgewerkt gaat worden. Het CDA is het
hier niet mee eens. Zelfs als bij de
uitkomst van dit onderzoek blijkt
dat de Irenebrug gesloopt kan
worden, dan zou de raad evengoed
op basis van goede argumenten
(bijvoorbeeld uit de uitkomsten van
varianten B, C1 en C2) ervoor kunnen kiezen om wel voor een auto-

variant te kiezen. Het gaat hier om
een politieke keuze, die alleen gemaakt kan worden als alle varianten uitgewerkt zijn en dus onderling vergeleken kunnen worden.
Bovendien vinden wij het van het
grootste belang dat iedereen inzage kan krijgen in de uitkomsten
van de onderzoeken, zodat er een
open discussie plaats kan vinden
op basis van argumenten. Kortom:
de logica uit het collegevoorstel is
geen politieke logica, daarom vindt
het CDA het geen goed idee om
uitwerkingen van de overige varianten te laten afhangen van het
antwoord op de onderzoeksvraag.
Het CDA heeft het volgende pers-

bericht verspreid: Voor de CDAfractie in de gemeenteraad van
Uithoorn bestaat er geen onduidelijkheid over de te volgen stappen rondom de besluitvorming van
de knip in de N201 na de omlegging van de weg. Zoals bij motie is
vastgelegd dienen alle drie de varianten gelijktijdig te worden onderzocht. De resultaten worden aan
de raad voorgelegd ter besluitvorming. Daarna zal een goed afgewogen keuze door de raad kunnen
worden gemaakt over deze terecht
als historisch aangemerkte keuze.
Namens de CDA-fractie
Tom Verlaan
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Sponsor springen voor
paarden bejaarden
Regio - De Leden van paardensport
vereniging Troje en de klanten van
stal Zadelpret hebben weer spontaan gesprongen voor opvang van
paarden bejaarden.
De oudjes onder de manege paarden kunnen hun oude dag doorbrengen in het paarden bejaarden tehuis ’t Olde manegepeerd in
Dalmsholte. Daar zorgen Abbie en
Rika Lassche al jaren voor de oude
manege paarden die niet meer ingezet kunnen worden voor het manege werk in verband met de leeftijd of blessuren die het onmogelijk
maken om nog hun werk te kunnen doen als leerpaard. Uiteraard
doe je als paarden liefhebber en als
dierenvriend je uiterste best om dit
mooie doel mogelijk te maken voor
Abbie en Rika en de vele vrijwilligers
om hen heen. Vandaar onze jaarlijks
terug kerende actie sponsorspringen voor ’t olde Manegepeerd. Vele deelnemers hebben zich weer
sterk gemaakt om sponsors te vinden voor de gesprongen punten. En
dankzij het voor dit doel mooi opgebouwde parcours is dit weer aardig
gelukt. Elke hindernis was een bepaald aantal punten waard en uiteraard was de sprong over de vlag van
het olde Manegepeerd het meeste
aantal punten waard.
Ieder deelnemer mocht 2 minuten
bezit nemen van dit parcours om
zodoende zoveel mogelijk punten
bij elkaar te springen. De vlag van
’t Olde Manegepeerd werd veelvuldig gesprongen en zodoende drup-

pelde er steeds meer binnen voor dit
goede doel.
Sponsors
De meeste sponsors werden binnengehaald door Nadine de Jong zij
had er maar liefst 52 op haar sponsorlijst staan. Tweede werd Luz Elena Eikelenboom zij had er wel 40
gemotiveerd weten te krijgen om
haar gesprongen punten te sponsoren. Derde werd Sophie van der Plas
zij had tijdens haar verjaardag de
sponsorlijst weer langs alle visite laten gaan en had daarmee 23 sponsors op haar lijst staan.
De meeste punten werd ook gesprongen door Sophie van der Plas
samen met haar pony Iejoor. Deze
combinatie sprong 446 punten bij
elkaar.
Tweede met 340 punten werd Denise Strubbe met haar paard Gabber.
Derde werd Danea van der Plas. Samen met Tum Tum behaalde zij 336
punten.
En het belangrijkste van deze dag
was toch wel de prijs voor de deelnemer welke het hoogste bedrag
bij elkaar had weten te krijgen. En
dat was op de eerste plaats Nadine de Jong zij had maar liefst 300
euro gesponsord gekregen voor dit
goede doel.
Tweede werd Jade Degenkamp met
Magic zij had 180,50 euro bij elkaar.

En samen met haar paard Ciske
werd derde Luz Elena Eikelenboon
met 123 euro.
Deelnemers
Uiteraard hebben alle andere deelnemers voor hun prestatie ook een
winnaars rozet ontvangen van het
olde manegepeerd . Dankzij al deze deelnemers en natuurlijk ook de
sponsors kunnen wij weer een bedrag overmaken van € 1708,95 voor
onze paarden bejaarden van Abbie en Rika Lassche in Dalmsholte
“http://www.manegepeerd.nl” www.
manegepeerd.nl
Alle evenementen van paardensport
vereniging Troje staan tijdelijk op de
evenementen kalender van “http://
www.stalzadelpret.nl” www.stalzadelpret.nl Dit omdat Troje bezig is
met een nieuwe website.
De eerste organisatie die op stapel
staat is 6 april de inmiddels bekende
11 dorpentocht. Deze keer gaat de
tocht langs de mooie oevers van de
Vecht en start in Vreeland. Wederom
is dit een open inschrijving dus iedere ruiter, koetsier, fietser, wandelaar of skater die mee wil doen kan
zich inschrijven via het secretariaat
Thea Haak tel 0297- 265821 of Rineke de Dood 0653585722 of via ac@
paardensportverenigingtoje .nl
12 april kan men zich opgeven voor
een officiële knhs mennen dressuur
wedstrijd.

HVM meiden M 7 winnen
van Oostgeest
Regio- De meiden hadden er zin
in, zeker na de gewonnen wedstrijd
van vorige week thuis tegen Pinoke ME7 die met 7-1 eindigde. Die
overwinning was de eerste in de zojuist begonnen lente competitie. Helaas moesten wij het dit keer zonder
Sara Kroon en Puck Janssen doen,
die waren geveld door de griep.
Dus dit keer geen wisselspeelsters.
Sophie Has als keepster, Julia van
Wijngaarden rechtsachter en Juliette d’Hersigny linksachter als sterke
verdediging. Daar komt niemand
doorheen was de verwachting. Mi-

cheline Zwager als spelverdeelster,
Fleur van Diemen rechtsvoor en Sabine van Dort linksvoor, het aanvallende trio. We hadden de tactiek
van de wedstrijd doorgenomen en
moesten er flink tegenaan.
En dat deden ze vanaf het begin.
Snel en verrassend voor de tegenstander de voorsprong genomen. 01. Dat was schrikken voor Uitgeest.
Ze kwamen sterk terug en maakten een doelpunt en namen vervolgens een voorsprong met 2-1. Onze
HVM-meiden redelijk geschrokken,

zetten de druk om in twee fantastische ‘strijd’-doelpunten vlak voor
de rust: 3-2. Wat deden onze meiden toch hun best. Rood aangelopen gezichten in de rust gaf aan dat
deze wedstrijd niet zomaar kon worden gewonnen. Scherp gebleven in
de tweede helft, waarbij de tegenstand van Uitgeest goed werd weerstaan.
Onze meiden hadden de smaak van
doelpunten maken te pakken en
konden uitlopen naar een 3-6 overwinning. De tweede op rij. Meiden
fantastisch goed gedaan!

AKU echtpaar top in
Spaarnwoudeloop
AKU jeugd succesvol bij
Cross finale wedstrijd
Regio - Afgelopen weekend hebben de jeugdleden van AKU weer
van zich doen laten spreken bij de
crossfinale wedstrijd in Bussum.
Deze wedstrijd is een finale van de
voorrondes gehouden in 3 provincies waarbij alleen de besten doorgaan naar deze wedstrijd.
Maarliefs 23 jeugdigen hadden zich
geplaatst voor deze finale en over
de hele linie werd pima gepresteerd
op het mooie zonnige parcours in
het bos in Bussum.
De meest opmerkelijke prestaties

kwamen op naam van Wouter Heinrich (14) en Thijs Andriessen (8).
Zij wisten in dit sterke veld een individuele podiumplaats te bemachtigen.
Wouter werd na een heftige strijd 2e
en Thijs wist bij de jongste categorie een knappe 3e plek te behalen,
op de voet gevolgt door Stuin Ruijter
die net aan 4e werd.
In het ploegenklassement dat opgemaakt word waarin de snelste 3 atleten van elke club meetellen, wis-

ten de meisjes junioren C een 3e
plek te veroveren. Met name door
het sterke optreden van Githa de
Wildt die met een hele sterke 8e
plek de stijgende lijn van de afgelopen tijd doortrekt.
De jongste jongens, de pupillen C
warden maarliefst 2e in de ploegenklassemment.
Met name door de 3e en 4e plek van
Thijs en Stijn uiteraard, maar zonder
Storr Hoek hadden ze edze plek niet
behaalt.

Regio - Zoals de buren, de Veenlopers, toppers hebben in Michael
Woerden en Agnes Hijman, heeft
AKU sinds enige tijd een uiterst snel
echtpaar bij de lopers groep.
Jolanda ten Brinke en John van Dijk
uit Amstelhoek, presteren week na
week op het hoogste niveau in de
regio en vestigen de laatste tijd PR
na PR!
Zondag was het weer raak, in de
Spaarnwoudeloop kwamen beiden
uit op de 30 km. als voorbereiding
op hun eerste marathon, die van
Rotterdam, op 13 april a.s.

De jongens junioren D misten net
het podium met de ploeg. Wellicht te wijten aan de valpartijen bij
de start waardoor de mannen het
moeilijk hadden weer naar voren te
komen in het grote veld en op het
smalle parcours.
Al met al kunnen we zeggen dat de
jeugd van AKU flink in de lift zit met
een grote deelname in de breedte
bij deze finale wedstrijd en de mooie
uitschieters met podiumplaatsen.
Dit beloofd veel goeds voor de
baancompetitie wedstrijden die na
de laatste indoorwedstrijd beginnen
over 1,5 maand.
Meisjes junioren B (1992)
10
Lotte
12:51:19

Krause                          

Jongens junioren C (1993)
2 Wouter Heinrich                        12:17:16
52 Jeroen Bosschaart                 15:31:00
Meisjes junioren C (1993/1994)
8 Githa de Wildt        
        7:45:34
21 Linda Sprenger                         8:10:37
30 Channa v. Seters                    
8:26:24
35 Linda v. Rossum                      8:38:50
Ploeg 3e
Jongens junioren D2 (1995)
18 Sem Bende                           
21 Jasper Bosschaart                 
23 Rob Swagten                         
35 Sjoerd Heemskerk                 

7:37:50
7:40:04
7:42:00
8:00:37

Ploeg 4e
Jongens junioren D1 (1996)
52 Martijn Pons                          

8:31:26

Jongens pupillen A2 (1997)
59 Lars v.d. Greft                       

6:29:01

Jongens pupillen A1 (1998)

Ondanks de vijftien millimeter regenwater dat tijdens de loop met
bakken uit de lucht gutste en enorme plassen tot enkel diep veroorzaakte, liepen ze alle twee weer een
PR.
John werd eerste overall in 1.56.20
en lijkt zo goed op weg naar een tijd
ruim onder de 3 uur op zijn eerste
42 kilometer en 195 meter!
Jolanda scoorde bij de vrouwen een
tweede plaats overall in 2.14.17 en
maakt zo kans op een tijd laag in de
3 uur op de zelfde afstand.

10 Mischa Plasmeijer                 
55 Thijs Heemskerk                  

5:50:16
6:28:01

Jongens pupillen B (1999)
11 Bram Anderiessen                
30 Loek Janmaat                       
52 Thimo Maijenburg                
60 Reinier Hooijman                 

4:59:26
5:14:57
5:31:16  

Ploeg 6e

5:40:43

Na dit loop geweld deed Theo Noij
het als dik vijftig plusser ook uitstekend met zijn binnenkomst in
2.21.20. Bij de start was het zijn bedoeling 20 km. te lopen, maar na de
tweede ronde van 10 km. was hij
toch al erg nat en besloot toen maar
door te gaan!
Jaap Bouwmeester beperkte zich tot
één ronde van 10 km. en bleef netjes binnen de 40 minuten met zijn
39.50.
Huub Jansen kwam uit in de Louis
Vink loop in Amsterdam en legde daar de 10 km. af in een mooie
44.50.

Meisjes pupillen B (1999)
23 Marielle Hooijman                 
5:27:17
49 Isabel Hooijman                       5:50:16
65 Adinda Maijenburg                   6:42:20
Ploeg 10e  
Jongens pupillen C (2000)
3 Thijs Anderiessen                 
4 Stijn Ruijter                         
33 Storr Hoek                          

4:01:20
4:04:26
4:43:55
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Wethouder Dekker geeft startsein schoonmaakactie wijk

Vinkeveense bewoners van
Westerheul steken de
handen uit de mouwen

Vinkeveen – Zaterdag 15 maart jl
was het de Landelijke Opschoondag. Zwerfafval blijft een groot probleem in Nederland en staat hoog
op de lijst van irritaties bij de bewoners. Veel gemeenten en andere organisaties organiseren daarom opschoon- of schoonmaakacties. Deze

dag is bedoeld om Nederland schoner te krijgen. Door op 15 maart door
het hele land tegelijk de schouders
er onder te zetten hoopt men op een
schonere leefomgeving.
Maar helaas, erg veel wijkcomités
in De Ronde Venen lieten het afwe-

ten bij deze actie. Alleen het wijkcomité Westerheul kreeg bewoners op
de been om deel te nemen aan deze
actie. “Mijn complimenten hiervoor”,
aldus wethouder Jac Dekker, die zaterdagochtend zelf ook de handen
uit de mouwen stak en de kinderen
hielp om het zwerfvuil op te ruimen.

Palmpasen op Veenzijdeschool
De Ronde Venen - Op dinsdag 11
maart hebben alle kinderen van de
Veenzijdeschool een broodhaantje
gebakken, dit in samenwerking met
bakker Elenbaas uit Mijdrecht. Op

vrijdag 14 maart trokken alle kinderen erop uit voor een echte palmpasen-optocht door de straten van
Veenzijde II.
Mede dankzij het mooie weer was

het een vrolijke en kleurrijke optocht, groep 1 t/m 4 hadden mooie
palmpasenstokken gemaakt en gezamenlijk werd er luidkeels gezongen.

Boni Supermarkt pakt
twee hoofdprijzen in
winkelwedstrijd
Woongroep Holland doet beter
haar best volgens de raad
Uithoorn - Tussen Uithoorn en De
Kwakel bezit Woongroep Holland
aan de Boterdijk 33 huurwoningen
die verspreid liggen over vier wooncomplexen die onderverdeeld zijn
in kleine rijtjeswoningen, twee-onder-eenkapwoningen,
vrijstaande woningen, boerderijen en kleine bedrijven. Maar het probleem is
de slechte staat van de woningen.
Daarom is door Woongroep Holland
besloten om de woningen te slopen
en nieuwbouw te plegen. Op 3 augustus 2005 is toen een herontwikkelingsbesluit aangenomen door
de raad en daaropvolgend is door
Woongroep Holland diverse keren
een voorstel voor een woningbouwprogramma aan de raad gepresenteerd. Maar de gemeente kon zich
daar niet in vinden, omdat het sociale karakter ontbrak volgens haar en
het programma bovendien niet voldeed aan het herstructureringsbeleid en het beleidsplan wonen 20052008. Uiteindelijk is op 29 oktober
2007 een nieuw voorstel aan de
raad voorgelegd, bestaande uit zes
seniorenappartementen, zes appartementen voor starters, vijf eengezinswoningen en achttien twee-onder-eenkapwoningen Er wordt dan
gezorgd door Woongroep Holland
voor vervangende woonruimte die
er ook tevens voor zorgdraagt dat
het stedenbouwkundig plan aansluit
bij de bestaande lintbebouwing en
het dorpse karakter van De Kwakel.
De bewoners zijn allen in het bezit
van stadsvernieuwende urgentie en
kunnen verhuizen naar een woning
die aansluit bij hun wensen.
Prachtig
Tot zover alles prachtig, maar helaas
vinden de bewoners dat zij eigenlijk

voor een ‘fait accompli’ gezet zijn en
niet betrokken zijn bij de besluitvorming om tot sloop over te gaan. Dat
heeft ook te maken met het feit dat
dit voorstel uiteraard een enorme
impact heeft op de bewoners. Ook
over het sociaal statuut is een enorme commotie ontstaan. De PvdA
betreurde het dat er maar sprake
is van 49% sociale woningbouw en
vond dat er in de toekomst sterk gehouden moet worden aan sociale
woningbouw. Wel constateerde de
PvdA in de persoon van Rob de Boer
dat de vier overgebleven families nu
tevreden zijn met de aan hun geboden regeling en dat zij ook begrepen hebben dat er nu eindelijk overleg is geweest. “Je zou bijna gaan
denken dat Woongroep Holland iets
gaat leren.” Ook Tom Verlaan en Robert Timmers (GB) waren verheugd
te kunnen constateren dat er nu op
een adequate en betaalbare manier
wordt omgegaan met de bewoners,
hoewel Tom Verlaan niets begreep
van de kritiek van de PvdA: “Woongroep Holland houdt zich goed aan
de afspraken.” GroenLinks wilde weten wanneer de nieuwe prestatieafspraken met Woongroep Holland
gemaakt worden en constateerde
dat, omdat Woongroep Holland nu
geprivatiseerd is, er een beetje meer
speling is.
Sloop
Wethouder Jeroen Verheijen merkte op dat herstructurering een zaak
van het college is en voordat men
overgaat tot sloop er overeenstemming moet zijn over het sociaal statuut waarbij zowel Woongroep Holland, de huurdersvereniging Onder
Dak en de bewoners van de Boterdijk zijn betrokken. Er wordt nu een

Mijdrecht - Zaterdag 8 maart jl. zijn
tijdens het Boni-Feest in Nieuwegein de prijzen uitgereikt van de Boni winkelwedstrijd 2007-2008.
Dat Boni Mijdrecht bij de eerste
drie zou zitten was eigenlijk wel verwacht, en dus gingen alle medewerkers met een spandoek, vlaggetjes, gastoeters, en in speciale shirts

naar het Boni feest. Daar werd bekend gemaakt, dat filiaal Mijdrecht
de 1ste prijs heeft behaald op de afdeling Groenten en Fruit, en ook op
de afdeling Semi Vers de 1ste prijs!
met als titel ‘Beste in Vers’! (zuiveldiepvries-kaas-maaltijden).
Ook werd het filiaal 2 de beste in de
basis, en dat van alle Boni’s van Ne-

derland! Hier zijn ze van Boni dan
ook heel erg trots op, en het geeft
aan dat ze goed bezig zijn, wat dat
betreft blijft hun missie overeind:
“tevreden klanten, daar gaat het
om”, aldus Jan de Jong van Boni Supermarkt.
Vrijdag en zaterdag a.s. krijgen alle
klanten een leuke attentie!

correctie uitgevoerd op de verkeerde groei van de Woongroep en voor
2008 komen de prestatieafspraken,
die dan ook worden meegenomen
in het beleidsplan dat in het najaar
op de agenda staat. Wat het percentage van 49% sociale woningbouw
betreft is dit volgens de wettelijke normen, omdat die vastgesteld
zijn op een huurprijs van alles onder de euro 620. Volgens een inwoner die ook in de bewonerscommissie zit ligt de zaak toch wel even anders. In maart 2006 is een uiteindelijk sociaal statuut opgesteld waarin
de richtlijnen zijn vermeld voor het
programma. Zonder sociaal statuut
wordt er geen sloopvergunning afgegeven. Maar dit sociaal statuut
moet alleen ondertekend worden
door Woongroep Holland en de bewonerscommissie en moet de huurdersvereniging een positief advies
uitbrengen. Anderhalf jaar geleden
is dit in de raad geweest en is toen
door Gemeentebelangen aangegeven dat er eerst een positief advies
moet komen.
Volgens genoemde inwoner heeft
het oude bestuur van de huurdersvereniging aangegeven dat zij niet
van plan zijn dit te doen. Maar men
is er niet zeker van wat het nieuwe
bestuur gaat doen. Wel is men van
mening dat de huurdersvereniging
altijd goed heeft geholpen.
Ook is het zo dat volgens genoemde inwoner het sociaal statuut evenmin door de bewonerscommissie zal
worden ondertekend. Er wordt nu
gezegd dat de inwoners het te letterlijk opvatten dat zij over de knelpunten kunnen meepraten. Tot nu
toe is er nog geen verder overleg
geweest.

Sherrin van de Hoeksteen
leest voor!

Mijdrecht - Afgelopen woensdagmiddag was het zover. Sherrin Groenendijk uit groep 8 van de
Hoeksteen mocht haar stuk uit ‘De
Indringer’ voorlezen voor een groot
publiek in ‘het Anker’ in Maarssen.
Sherrin was kampioen van de Hoek-

steen geworden en één van de 14
kandidaten die streden om winnaar
te worden van deze kwartfinale. De
winnaar mocht door naar de halve
finales. Aan het einde van een gezellige middag, waarin naar prachtige gedichten en verhalen geluisterd

werd, bleek Sherrin net iets tekort
te komen. Een jury, onder leiding
van de heer Jan van Breukelen, had
Sherrin op de tweede plek gezet.
De middag was perfect georganiseerd, en het publiek en de deelnemers genoten daar duidelijk van.

De Schakel in feeststemming:

Juf Marlieke trouwt haar Dirk!
Vinkeveen - Vrijdag 14 maart jl. was
het dan eindelijk zover. Juf Marlieke
Moen van PCB De Schakel in Vinkeveen trad in het huwelijk met Dirk
Smit.
’s Ochtends klonk eerst het officiële jawoord in het gemeentehuis
van Mijdrecht. Na deze plechtigheid werden er tientallen ballonnen
opgelaten met daaraan een kaartje
met het toekomstige adres van het
bruidspaar en daarbij de vraag aan
de vinder van de ballon om een felicitatiekaartje te sturen.

De kerkelijke inzegening vond
plaats in de Hervormde Gemeente
van Vinkeveen. De kinderen uit de
groepen van Marlieke vormden bij
de kerk een haag met bogen voor
het bruidspaar en zongen na de
dienst twee liedjes. Tijdens de receptie in De Meijert werden Dirk en
Marlieke verrast door de als bruid
en bruidegom verklede kinderen.
Zij hadden een heus huwelijks-ABC
ingestudeerd. En dat viel niet mee
voor de kleintjes uit de groepen 0/1
en 2. Want het was toch wel span-

nend om door een echte microfoon
het bruidspaar, de familie en vrienden toe te spreken. Daarna was het
tijd voor de cadeaus. Elke groep had
een eigen cadeau gemaakt, variërend van een dienblad, een beschilderd glasservies tot fotolijstjes. Van
het team van De Schakel en de ouders van de leerlingen kreeg het
bruidspaar een mooie schommelbank voor in de tuin.
Het was een mooie en bijzondere
dag. We wensen Marlieke en Dirk
nogmaals veel geluk en liefde toe!

pagina 60

Nieuwe Meerbode - 19 maart 2008

Ruimte voor nieuwe leden
bij TVM
Mijdrecht - De grootste tennisvereniging van Mijdrecht heeft weer
ruimte voor nieuwe leden. Er wordt
gespeeld op 10 banen. Zes gravelbanen en 4 smashcourtbanen waarop zowel in de zomer als in de winter buiten gespeeld kan worden. De
smashcourtbanen zijn nieuw aangelegd en zijn vergelijkbaar met gravelbanen. Zowel voor junioren als
voor senioren is er nog plaats voor
iedereen die sportief in de buitenlucht wil tennissen.
Op dinsdag 25 maart om 20.00 uur
wordt een avond georganiseerd
voor nieuwe leden. Ook andere geïnteresseerden kunnen op deze
avond informatie inwinnen. Gratis
lessen worden gegeven op zaterdag
29 maart, 5 en 12 april van 19.00 –
20.00 uur.

Speciaal voor leden van 50 jaar en
ouder wordt op woensdagmorgen
(vanaf 2 april) wekelijks een inloop
georganiseerd. Er wordt les gegeven en als het bevalt, kan men lid
worden van de vereniging waardoor
men dagelijks sportief en gezellig
bezig kan zijn.
Indien u overweegt lid te worden,
dan kunt u op dit moment nog geplaatst worden in een trainingsgroep. Deze trainingen starten eind
maart.
Meer informatie over het lidmaatschap kunt u vinden op de website
www.tvm-mijdrecht.nl
onder het kopje lidmaatschap.Ook
kunt u informatie verkrijgen bij het
ledensecretariaat, tel. 284301 en emailadres ledenadministratie@tvmmijdrecht

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 11 maart
werd er zeer gelijkmatig gekaart,
waardoor er geen hoge uitschieters waren. De uitslagen lagen dicht
bij elkaar, met Theo Kranendonk als
winnaar met 5012 punten, 2e. An
van de Meer met 4986 punten, 3e.
Gerrit de Busser met 4901 punten,
4e. Ben ten Den met 4890 punten,

5e. Bep Schakenbos met 4877 punten. Annie Veenhof kreeg de aanmoediging prijs met 3977 punten.
Na zes avonden spelen is het spannend, en is Bep Schakenbos koploper met 29203 punten. 2. An van de
Meer met 28834 punten, en 3e. Berto Blom met 28578 punten.

HSV ’69 A1 Bekert door

Fenne Claasen derde
plaats bij voorwedstrijden
De Ronde Venen - Op zaterdag
8 maart jl werd de eerste wedstrijd
van divisie 5,6 en 7 verplichte oefenstof geturnd in Amersfoort. In
de vroege ochtendronde deden vier
turnsters van GV Atalante mee.
Fenne Claasen, Frederique Caransa, Anouk Kroon en Eva Bastiaansen turnden op twee verschillende
banen al hun onderdelen. Voor Eva
, Anouk en Frederique was het de
eerste keer en zij deden erg hun
best. Fenne viel in de prijzen. Zij

werd derde met ruim 32 punten. Gefeliciteerd.
In de namiddag kwamen er weer
vier meiden naar Amersfoort: Famke Bijl, Babette Frijhoff,Ilona de Wit
en Milou den Exter. Zij turnden samen in dezelfde baan. Babette deed
voor de eerste keer mee en zij werd
heel knap tiende, een hele prestatie.
Famkedeed ook voor de eerste keer
mee en zij werd twaalfde, ook een
hele mooie score. Ilona en Milou
turnden heel netjes en zij werden
zestiende en eenentwintigste.

PK Sporters sporten meer dan €
6.675.00 bijéén voor kankeronderzoek

“Goede Doelen Weekend
2008” groot succes!

Hertha3 zaalvoetbal
kampioen 2007-2008
Vinkeveen - We zijn een vriendenteam dat al 3 jaar gesponsord word
door café bar de Paddestoel
Na 3jaar op t veld gevoetbald te
hebben , besloten we dit seizoen het
eens in de zaal te gaan proberen .
We hebben Jos van de Paddestoel
gevraagd of hij ons ook in de zaal
weer wilde voorzien van shirts en
dat wilde hij wel, ook hij zag dat t
een goed team is met veel potentie
voor de toekomst.
We begonnen de eerste wedstrijd
thuis tegen Argon2 en die wedstrijd
werd er gelijk met 7-3 gewonnen .
De daarop volgende 3 wedstrijden
werden door ons eenvoudig gewonnen totdat we eind september
onze eerste nederlaag kregen we
verloren die wedstrijd met 7-3 dus
stonden we gelijk weer met de beide beentjes op de grond, de daarop volgende wedstrijden werden
weer gewonnen tot aan woensdag
5 maart met deze wedstrijd konden
wij door te winnen het kampioenschap binnen slepen, maar de druk
bleek toch te hoog we verloren deze wedstrijd dramatisch met 5-3. Op
maandag 10 maart kregen we een
herkansing thuis in de Boei.Dus

moesten we aan de bak tegen Deltasport we wilden deze wedstrijd
winnen om de titel binnen te halen
zelfs onze 2 coaches Edwin Wahlen
en Brian Mullier gaven ons nog een
pep-talk van hier tot aan Tokio .
En de speech heeft duidelijk zijn
vruchten afgeworpen we wonnen
zeer eenvoudig met 9-1 zodat de
champagne kon worden geopend
en de coaches met kleren en al onder de douche werden gezet het
werd een bescheiden feestje aangezien het op maandag was en er
de volgende dag gewoon weer gewerkt moest worden.
Vrijdag 28maart spelen we onze
laatste wedstrijd en daarna gaan we
t kampioenschap vieren in café bar
de Paddestoel waar we tot de late
uurtjes lekker gaan feesten. Bij deze willen wij ook even onze scheids
Ruud bedanken die ons toch iedere keer wou fluiten en natuurlijk ook
onze coaches Brian en Edwin jongens bedankt en tot volgend seizoen
.En natuurlijk onze sponsor Jos en
Caroline van Wijk van café bar de
Paddestoel waar het altijd gezellig is
om een lekkere borrel te drinken.

BC De Schans zet opmars
voort met hoogste score
Regio - In speelweek 29 veranderde er in de top van het klassement weinig. BC De Schans verstevigde door een 9-0 overwinning op
Bob’s Bar 2 haar tweede positie. Alle
spelers van De Schans zijn in vorm,
geen enkele partij duurde langer
dan 24 beurten. Paul Schuurman
bewees met de kortste partij van de
week in 10 beurten dat hij de enige en echte kampioen van De Ronde Venen is. Joris van Putten van
Cens 1 had de eer van de hoogste
serie van de week met 13 caramboles = 39,39 % van zijn totaal te maken punten.
De Schans bond Bob’s Bar 2 met 90 aan haar zegekar. John Beets in
15 beurten, Dirk van Yperen in 19
beurten, Theo Valentijn in 22 beurten en Hans Dikkers in 24 beurten
waren veel te sterk voor o.a.vader en
zonen Ruimschoot.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 zag
met lede ogen de Kuiper/van Wijk 1
met 1-8 aan het langste eind trekken. De wedstrijd was spannender
dan de uitslag doet vermoeden. Ben
Fransen kwam 1 carambole tekort
tegen Jan v.d.Meer en Wim Roest
verloor met 4 punten verschil van
Pieter Coenen.

Sterker
Bob’s Bar 3 kwam tegen De Kuiper/
van Wijk 2 met 4-5 net iets tekort.
Kees de Zwart en Martien Heijman
zorgden voor het extra punt van de
Wilnissers.
Cens 2 won met 5-4 van De Merel/
Metaal Mijdrecht 1. John Vrielink
bond in 21 beurten Martijn Wolfrat
aan zijn zegekar.
De Kromme Mijdrecht 1 was met 72 veel sterker dan De Merel/Metaal
Mijdrecht 2. John Oldersma zorgde voor een verrassing door Dorus
v.d.Meer te verslaan. Dio 1 had het
met 5-4 lastig tegen Cens 2. Paul
Schuurman liet Desmond Driehuis
ontluisterd achter. Paul zijn moyenne van 17,00 was veel te veel voor
Desmond. Herman Turkenburg
maakte het “drama” voor de familie
Veerhuis compleet door vader Evert
te verslaan. De Paddestoel 3 kwam
met 4-5 net tekort tegen Bob’s Bar
1. Joop Luthart (foto) liet met winst
in 19 beurten tegen Ralph Dam zien
dat hij het nog niet verleerd is. De
Vrijheid won met 6-3 van De Paddestsoel 2. Dave Meijer won in slechts
22 beurten van Robert Daalhuizen.
De Kromme Mijdrecht 2 won met 72 van De Merel/Metaal Mijdrecht 3.
Adrie van Yperen had maar 23 beurten nodig om Wim Berkelaar met le-

Vinkeveen - In het weekend van 15
maart jl. bestegen duizenden fitnessers bij ruim veertig fitnesscentra
van de Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES) de ‘indoor cycle’ om
geld bijeen te fietsen voor onderzoek naar de bestrijding van kanker
bij kinderen. Bij PK Sport werd er
niet alleen gefietst, maar ook gefitwalkt, 10km prestatieloop,KickFun,
Squashtoernooi, judotoernooi en
een fitness chalenge. De deelnemers konden zich laten sponseren
door werkgever, familie enz. Met als
doel zoveel mogelijk geld op te halen voor Villa Joep. En dat dit gelukt
is blijkt uit de opbrengst dit jaar, ruim
6.700 euro een gigantische prestatie, wij willen dan ook alle deelnemers bedanken voor hun inzet. Landelijk is er door alle deelnemende
VES clubs het gigantische bedrag
van € 400.000 euro opgehaald!

te voeren voor het goede doel”, zegt
Ted van Hees, voorzitter van de promotie - en organisatiecommissie.
Dat blijkt dus te kunnen. Het moment en het doel staan vast, maar
elk sportcentrum vult het op zijn
eigen wijze in. Het aantal deelnemende fitnesscentra en hun leden
nemen ieder jaar toe. De betrokkenheid groeit en daardoor ook de
opbrengst. Er worden bronnen aangeboord en er gebeuren dingen die
we nooit voor mogelijk hadden gehouden”

Cheque
De cheque zal op 4 april as. tijdens
een feestelijke bijeenkomst overhandigd worden aan dr. Max van Noesel, kinderoncoloog van het Sophia
Kinderziekenhuis en aan Rowald en
Leontine Steijn, vertegenwoordigers
van Villa Joep.

Strijd tegen kanker bij kinderen
“De Vereniging Exclusieve Sportcentra heeft een bewuste keuze
gemaakt voor de strijd tegen kanker bij kinderen”, zegt Tino Hoogendijk, bestuurslid van de VES. “De
actie is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid van een kleinschalig evenement tot een landelijke happening, waar duizenden klanten van
sport- en fitnesscentra met veel plezier aan meedoen. Het is bijzonder
prettig om een fysieke inspanning te
leveren met het idee dat je hiermee
zieke kinderen een perspectief geeft
op verbetering van hun levenskwaliteit.”

VES “Spin for Life” is de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot een traditie binnen de centra van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra
(VES), een samenwerkingsverband
van ruim zeventig toonaangevende
fitnesscentra. “We vroegen ons zes
jaar geleden af of wij als overkoepelende organisatie van sport- en fitnesscentra de krachten kunnen mobiliseren om één keer per jaar actie

Villa Joep is een klein fonds dat zich
richt op het bestrijden van neuroblastoom kanker bij kinderen. Deze
vorm van kanker is (nog) moeilijk te
genezen en om onderzoek mogelijk
te maken is veel geld nodig. Joep de
naamgever van deze stichting is op
4 jarige leeftijd overleden. Rowald
en Leontine Steijn, de ouders van
Joep, hebben de stichting in het leven geroepen.

De Hoef - HSV ’69 doet al tijden
niet meer mee aan de beker omdat het als kleine club erg zwaar
is om door de eerste ronde te komen maar dit jaar wilde de A1 het
een keer proberen. Eerst de voorrondes waar HSV ‘69 in een zware poel belande. Herta A1 de Vecht
A1, twee ploegen die een klasse hoger spelen en Kockengen/Nita A1,
een ploeg uit onze competitie. Na
de vreselijk spannende wedstrijd tegen Herta A1 was HSV ’69 de voorrondes door. We speelde in de 1e
ronde tegen Altius A1 en ook deze
ronde overleefde wij. In de 2e ronde
was onze tegenstander TABA AFC
uit Amsterdam, een ploeg die eerste staan in de tweede klasse. Wij
als HSV ’69 staan tweede in de derde klasse met alleen de Meern nog
boven ons waartegen we nog wee
keer moeten spelen. Het zou dus
een moeilijke klus worden om nog
een ronde verder te komen. Zaterdag 15 maart moest het gebeuren,
HSV ’69 in Amsterdam tegen TABA
in de 2e ronde van de beker.
Kansen
HSV ‘69 begon sterk al kwamen er
geen doelrijke kansen. Naarmate de
wedstrijd vorderde werd TABA AFC
sterker. HSV ’69 moest met werkvoetbal alle zeilen bijzetten. En gestreden werd er, met de rust stond
het nog 0-0, een prestatie op zich.
In de rust werken de puntjes op de
i gezet, TABA moest en zou scoren dus de spitzen moesten scherp
voorin blijven staan, alles was gericht op de aanval. HSV ’69 moest
de duels vol ingaan en TABA geen
ruimte geven om te voetballen.
Na 35 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft scoorde Tim
Brans voor HSV, het was 0-1. TABA
wist niet wat er gebeurde. We kregen
hierna nog een aantal kansen maar
deze troffen geen doel. We dachten
de buit binnen te hebben maar in
de 87e minuut scoorde TABA. Onze keeper kon vanuit een frommelsituatie de bal niet zien aankomen
1-1. Penalty’s moesten een winnaar

brengen. Het leek wel een Europese
kraker. Met het hele team in de middencirkel het lijstje doornemen voor
de eerste vijf pennels. Met achter de
goal allemaal TABA supporters werd
het voor onze keeper een spannende strijd. HSV ’69 moest beginnen,
Paul Bots schoot raak, 1-0.
Penalty
TABA schoot ook raak 1-1. De keeper van TABA hield helaas de penalty van Nik Bos en TABA schoot
wel raak 1-2. Jordy de Jong was de
derde en schoot de 2-2 erin. TABA
miste en het bleef 2-2. Robin van
Golen schoot de 3-2 erin voor ons,
TABA schoot raak 3-3. Tomas Groeneveld was de laatste op de lijst en
schoot raak 4-3. TABA was aan de
beurt en maakte de 4-4. Nu om en
om een pennel wie miste had verloren. Menno Burggraaff durfde voor
ons de pennel te nemen en schoot
beheerst de 5-4 erin. Nu de beurt
weer aan TABA. Onze keeper Lennart Jobse moest het doen, we stonden allemaal gespannen op de lijn
te kijken en hij deed het, hij stopte
de bal met zijn linker voed waarna
de bal via de lat het doel miste. HSV
’69 is door naar de 3e ronde van het
bekertoernooi. Iets wat in de geschiedenis van HSV ’69 nog nooit
gebeurde. Met voorgenoemde spelers gaan Robert Kannekens – Kenny Janmaat – Stefan Hessels – Lucas Klerk – Daniel Backhaus – Olaf
Kampinga allemaal door naar de
derde ronde. De leiders Bert Burggraaff, die vandaag door vakantie
gehinderd was, en Peter Hessels
kunnen samen met trainer Dries
van Bemmelen trots zijn op dit HSV
team dat twee jaar geleden als 13
vrienden aan HSV vroegen of ze
daar lid mochten worden en sinds
dien samen spelen. Er werd vandaag echt als team gestreden. Een
hele mooie prestatie die we niet snel
zullen vergeten. Dit zijn de momenten die het voetbal heel mooi maken. De ontlading in de kleedkamer
was dan ook heel groot. Op naar de
derde ronde.

Finaleweekend wintercompetitie in Tennishal
“De Ronde Venen”
Mijdrecht -Ter afsluiting van de
teamcompetitie stond dit weekend
de finale ontmoeting op het programma.
De nrs.2 van vorig jaar het team uit
Nieuwkoop van Lies de Vries, Corrie Sanders, Ton v.d. Tier en de invaller voor Ben Verhage wisten dit jaar
met 11 tegen 5 wedstrijdpunten de
finale te winnen van het team Caro-

lina Sandrin, Sander v. Beest, Sacha
Defourny en Wilbert v. Senten en
mogen zich voor een jaar de indoorkampioen noemen van de teamcompetitie van De Ronde Venen.
Patrick Kroon werd ongeslagen
kampioen van het herenenkelspel.
Iedereen kan terugkijken op een geslaagde wintercompetitie en zal zeker zijn vruchten plukken in de zomercompetitie.

Koppelklaverjassen C.S.W.
Wilnis - Vrijdag 21 maart; Koppelklaverjassen in de kantine van
C.S.W. aan de Pieter Joostenlaan in
Wilnis. Aanwezig om 8.00 uur,
aanvang klaverjaasen 8.15 uur. Er
worden vier maal zestien giffies gespeeld. De vier hoogst geplaatste koppels vallen in de prijzen, er is

natuurlijk een marsen- en een aanmoedigingsprijs. Iedereen is van
harte welkom. Als u alleen komt,
geen punt, u wordt ter plaatse gekoppeld.

ge handen naar huis te sturen. Dio
2 won nipt met 5-4 van De Paddestoel 1. Hennie van ’t Hul in 19 beurten en Pieter Stokhof in 20 beurten
zorgden dat het extra punt voor Dio
2 was.

Stand 2e periode (na 10 wedstrijden):
1. Dio 1
69 punten
2. De Schans
64 punten
3. De Kuiper/v.Wijk 2
57 punten

Na het klaverjassen is er een verloting met leuke prijzen .

Tweede plaats voor
Willispoort
Wilnis - Op maandag 17 maart
heeft groep 8 van OBS Willespoort
in de Schouwburg in Almere de
tweede plaats behaald tijdens de
regionale voorrondes van de Heart
Dance Award.
De Heart Dance Award is de spetterende danswedstrijd van Jump,
“http://www.heartjump.nl” het nieuwe jeugdfonds van de Nederlandse
Hartstichting. Jump organiseert de
Heart Dance Award om kinderen in
beweging te brengen en te wijzen
op het belang van gezond leven.
Alle deelnemende scholen hebben
voor deze wedstrijd een dans bedacht. De dans, die betrekking heeft
op het thema Lekker fit!, is voor de
kinderen van de Willespoort samengesteld door hun vakleerkracht

gym, Judith van Eijk. De vakjury was
erg onder de indruk van de choreografie en de energieke wijze waarop
de kinderen de dans op het podium
uitvoerden. Na het optellen van de
punten van de vakjury stond de Willespoort op de eerste plaats.
Toen ook de punten van de kinderjury bekend waren, bleek dat OBS
Zuiderkroon uit Nieuwegein de Willespoort op het laatste moment
voorbij was gestreefd.
Er was toen bij de kinderen en hun
begeleiders uiteraard even sprake
van teleurstelling. Gelukkig kon iedereen daar snel over heen stappen. Na terugkomst op school konden de kinderen van groep 8 vol
trots de door hen gewonnen beker
laten zien.

