
Laatste week! 
Dubbele zegels 

bij elke ¤15.- * Graag gedaan,
Super deBoer Vinkeveen 
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Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”
 Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Nog meer
dagvers belegde 

broodjes!
Wij bieden vanuit onze 
vernieuwde broodjes corner 
nog meer lekker nijen voor 
lunch of tussendoor!

AANBIEDING
Panini 
mozarella 
tomaat
per stuk 295

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-53 00 17
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

het onderscheid in schoenen

Amstelplein 31• Uithoorn • 0297-561202

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

KortinGen VAn 20% tot 80%
kom snel! op=op!

OPEN AVOND
Wellantcollege MBO Aalsmeer

Linnaeuslaan 2, 1431 JV
WOENsDAg 16 APril VAN 18.00-21.00 uur

Opleidingen: styling, bloem, sierteelt, handel, tuin, dier

www.autoschadepijnaker.nl

Zijn u en uw auto ook zo
toe aan een beautydag?

Zet dan 19 april in uw agenda!

Voor info, tel: (020) 647 80 01

Voor het 

officiële

gemeentenieuws

zie PAginA 2+3+4

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

BouWBEdrijF MidrETh

ARGON-OmNiwORlD
SPORTPARK ARGON  

HOOFDWEG - MIJDRECHT

ZATERDAG
12 APRIL 2008

KOM KIJKEN VAN
11:00 TOT 15:00 UUR

Gaan de belastingen
omlaag bij herindeling?
De ronde Venen - Er is natuur-
lijk al heel veel over gesproken en 
je zou denken dat het al allemaal 
in kannen en kruiken is, gezien het 
positieve advies dat de raad van De 
Ronde Venen in ieder geval heeft 
gegeven met betrekking tot de her-
indeling tot de grote variant, dus 
Abcoude, Loenen, Breukelen en De 
Ronde Venen zelf. Maar dan laai-
en de protesten toch weer op. Van 
een landelijk dorpsgebied word je 
dan maar even ingepast in een ge-
bied dat alles met water te maken 
heeft. Dat werd dus ook  aangege-
ven tijdens de ‘luisteravond’ van de 
provincie. Aanwezig waren de leden 
van de commissie die zich bezig-

houdt met de herindeling en zij stel-
den vragen aan de insprekers. Echt 
veel belangselling uit de burgerij 
was er weer niet. Er waren slechts 
vier burgers die inspraken, van wie 
twee burgers duidelijk aangaven dat 
zij allesbehalve tevreden waren over 
de procedure. En ook deze ‘burgers’ 
waren op de een of andere manier 
wel weer verbonden aan een fractie 
die ook tegen herindeling is. Maar 
goed... 

Ondemocratisch
‘Ondemocratisch’ was de term die 
gebezigd werd. Grote twijfels over 
betere bestuurskracht. “Vanuit Ab-
coude zal dat niet veel beter worden 

waarom zij verwachtte dat het met 
een grotere gemeente wel goed zou 
gaan, omdat dan de afstand tot de 
burgers juist groter wordt. Ook van-
uit de ondernemersverenigingen 
staat men positief tegenover de her-
indeling. Men is van mening dat de 
problemen met verkeer, spoorlijn, fi-
les, sluipverkeer, milieu-veiligheid 
en recreatie beter door een grotere 
gemeente kunnen worden opgelost. 
Het lijkt mij juist van niet, want zoals 
ook door meerdere insprekers werd 
aangegeven, is dat de afstand tus-
sen gemeente en burger juist groter 
gaat worden en dat men in De Ron-
de Venen niet weet wat er aan de 
overkant speelt en vice versa. Ook 
de politiek heeft het laatste woord 
nog niet gezegd. Dat bleek ook weer 
uit de inspraak van zowel Gemeen-
tebelangen als De Ronde Venen, 
waarvan verderop in deze krant een 
publicatie.

en dat is bij ons net zo”, en wat draag-
kracht betreft vond men het ronduit 
een lachertje. ”Het is verbazingwek-
kend dat de provincie na vaststelling 
dat de meerderheid van de gemeen-
ten TEGEN  is hier toch met een 
kromme redenering tot een andere 
conclusie wil komen. Laat men pro-
blemen aan de andere kant van de 
A2 ook aan de andere kant oplos-
sen.” “Er is helemaal geen bestuurs-
krachtprobleem”, vond Jan Platvoet 
die ook constateerde dat er veel was 
misgegaan bij de voorbereiding tot 
het besluit. Platvoet was van mening 
dat de PS-leden de moed moesten 
hebben om dit voorstel op basis van 
feiten te verwerpen. Van der Horst 
getuigde van onprofessioneel, on-
doordacht gedrag. “U spreekt uzelf 
tegen. In uw stukken staat dat u zich 
bewust bent van de barrière die er 
bestaat en even verderop zegt u dat 
diezelfde barrière bindend is. Tegen-
spraak op tegenspraak. Waarschijn-
lijk ziet u de bruggen als enige ver-
binding. Dit is een kweekvijver van 
inefficiency. U besluit over ons geld 
en laat een ander ervoor opdraaien, 
omdat u zelf niet weet hoe u eruit 
moet komen. De herindeling is een 
escapade, een volledig gemiste kans 
en een lappendeken vol tegenstrij-
digheden.”

Verbazing
Die uitspraken logen er niet om. 
Enigszins verbazingwekkend was de 
inspraak van Monique Verweij die 
voor de herindeling was, maar dat 
had dan te maken met het feit dat 
zij van mening was dat het huidige 
bestuur niets voor haar en de boe-
ren had gedaan. Een logische vraag 
van de Staten-leden was dan ook 



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Staatssecretaris 
Sharon dijksma 
bezoekt basisschool 
de fontein
de staatssecretaris van het ministerie van onderwijs, cultuur 
en Wetenschap heeft op basisschool de fontein in Mijdrecht 
een lezing gehouden over taalonderwijs en leesbevordering. 
op woensdag 2 april had het schoolbestuur voor alle 
leerkrachten van haar scholen een studiedag georganiseerd. 
onderdeel van de studiedag was het bezoek van de 
staatssecretaris Sharon dijksma. Zij bepleitte in haar lezing 
het belang om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te 
laten komen met lezen. 

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair en Voortgezet Onderwijs 
“Vechtstreek en Venen” is een schoolbestuur van 15 basisscholen in zes 
verschillende gemeenten, waaronder De Ronde Venen.  Het centrale 
thema van de dag was ‘taalonderwijs’ en ‘leesbevordering’. Mevrouw Joke 
van Vliet, directeur van de basisschool De Fontein en de heer Cok van 
Schaik, verenigingsdirecteur ontvingen in de grote gemeenschapsruimte 
van het schoolgebouw ongeveer 250 meesters en juffen. Zij hoorden 
verschillende sprekers aan die een pleidooi hielden voor het vak lezen. 
Eén van de sprekers was de bekende kinderboekenschrijfster Vivian 
den Hollander. Het bestuur had als verrassing staatssecretaris van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Sharon 
Dijksma uitgenodigd. De staatssecretaris hield een toespraak over het 
belang van het leesonderwijs en de rol van de leerkrachten. Kinderen op 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten worden voorgelezen, 
want leren lezen is een belangrijke fase in de ontwikkeling van kinderen. 
Wethouder Jan van Breukelen (onderwijs) is het daar mee eens: “Kinderen 
die goed kunnen lezen lopen minder snel onderwijsachterstanden op. En 
daarnaast is lezen ook gewoon leuk. Tijdens mijn gesprek met Sharon 
Dijksma bleken wij op één lijn te zitten voor wat betreft de voorschoolse 
educatie. Zij reageerde dan ook tevreden over ons uitgebreide programma 
dat is opgesteld om taalachterstand bij kinderen in De Ronde Venen aan 
te pakken, de zogeheten Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Daarin staan 
verschillende acties gericht op kinderen van jonge leeftijd”. 
Het ministerie stelt jaarlijks vele miljoenen euro’s beschikbaar om het lezen 
op de basisscholen te bevorderen zonder dat de andere vakken in het 
gedrang komen. Leerkrachten hebben hier een grote rol in.

idee Week van de 
dienstverlening 
uitgevoerd
gemeente de ronde venen plaatst zitbank langs 
wandelroute Spoordijk Wilnis-vinkeveen

Tijdens de Week van de Dienstverlening van de gemeente, die 
eind november 2007 plaatsvond, konden inwoners meedoen aan 
een prijsvraag om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. 
Mevrouw Toll-Gullickx uit Vinkeveen kwam als winnaar uit de bus. 
Haar idee was om een zitbank te plaatsen langs de populaire 
wandelroute Spoordijk. Inmiddels is de zitbank geplaatst. Mevouw 
Toll-Gullickx nam dinsdag 1 april samen met wethouder Ingrid 
Lambregts de zitbank officieel in gebruik.
De zitbank is geplaatst ter hoogte van PK Sport in Vinkeveen. De 
locatie is gekozen in overleg met mevrouw Toll-Gullickx. Wethouder 
Ingrid Lambregts geeft aan: “De gemeente vindt het belangrijk dat 
de indiener van het idee een stem heeft gehad bij het bepalen van 
de plek. Daarnaast konden we bij het lezen van het idee merken 
dat mevrouw zelf ook vaak de route bewandelt. Zij was dan ook 
de uitgelezen persoon om een plek voor de zitbank aan te wijzen.” 
Mevrouw Toll zelf is blij met de nieuwe zitbank en is erg tevreden 
over de snelle realisatie. De wandelroute Spoordijk is een beborde 
rondwandeling van 13 kilometer. Het start- en eindpunt is de halte 
2006 op de Ringdijk in Wilnis. De wandelroute loopt langs de 
opgeheven spoorlijn Haarlemmermeer en voert u onder andere 
langs de voormalige stationsgebouwen, het herinneringspaneel van 
de dijkdoorbraak in Wilnis en de droogmakerij Wilnis-Veldzijde.  

burgemeester 
in comité van 
Aanbeveling tegen 
Zinloos geweld
Burgemeester Marianne Burgman 
van De Ronde Venen heeft zitting 
genomen in het Comité van 
Aanbeveling van de Landelijke 
StichtingTegenZinloosGeweld 
(LSTZG). Hiermee geeft zij 
aan dat zij en de gemeente De 
Ronde Venen de doelstellingen 
van de LSTZG onderschrijven. 
Burgemeesters die zitting hebben in 
het Comité van Aanbeveling geven 
een positief signaal af tegen pesten, 
agressie en geweld.
Drie jaar geleden heeft de 
Landelijke Stichting Tegen Zinloos 
Geweld [LSTZG] het Comité van 
Aanbeveling (CvA) geïntroduceerd. 
Door zitting te nemen in het comité 
tonen burgemeesters openlijk 
aan dat zij de doelstelling van de 
LSTZG onderschrijven. Op dit 
moment bestaat het comité uit ruim 
250 burgemeesters. De doelstelling 
van de LSTZG is: motiveer ieders 
initiatief voor verbetering van zijn of 
haar woon-, werk- en leefomgeving. 
Door middel van álle vormen van 
communicatie draagt de Stichting 
bij aan bewustwording en een 
mentaliteitsverandering en maakt 
ze zich sterk voor het verminderen 
van onveiligheidsgevoelens, 
pesten, agressie en geweld.

laatste lichting 
techniekcoördinatoren 
geslaagd
techniekcoördinator van het basisonderwijs in gemeente 
de ronde venen, Suzanne `t Hart, sprak op dinsdagavond 
1 april haar trots uit over de gemeente. Als enige gemeente 
in nederland heeft de ronde venen nu op alle basisscholen 
een gecertificeerde techniekcoördinator rondlopen. 
de aanstormende techniekcoördinatoren volgden op 
dinsdagavond hun laatste techniekavond, waarna de officiële 
certificaatuitreiking volgde. Wethouder Jan van Breukelen 
(onderwijs) woonde het laatste deel van de cursus bij en richtte 
daarna ook het woord tot de aanwezigen. daarin gaf hij aan dat 
hij al vanaf het begin vertrouwen had in deze techniekopzet. 
Hij was blij met het enthousiasme van de leerkrachten die 
het, ondanks hun drukke werkzaamheden, toch maar weer 
voor elkaar hadden gekregen deze cursus in de avonduren 
te volbrengen. ook benadrukte hij het belang van een eerste 
positieve kennismaking van techniek in het basisonderwijs. 
een vak als techniek leent zich goed om via ‘trial and error’ te 
leren (leren door al proberende een oplossing te zoeken), dat 
een belangrijk element is van de leerontwikkeling. Samen met 
docent Harry valkenier deelde wethouder jan van breukelen 
de certificaten, met complimenten, uit aan de geslaagde 
techniekcoördinatoren. Suzanne `t Hart ontving een prachtige 
aankondigingposter van de “techniek en wetenschapsdag” van 
17 mei. de aanwezigen gaven aan genoten te hebben van de 
geslaagde avond en al enthousiast te zijn over de aankomende 
informatieve “techniek en wetenschapsdag”. deze dag is ook 
voor ouders en basisschoolkinderen toegankelijk, van 14.00-
16.30 uur in party- en congrescentrum de Meijert in Mijdrecht.

cultuur café 
op 18 april  

Op vrijdag 18 april zal het eerste 
Cultuur Café in De Ronde Venen 
plaatsvinden. Het doel van deze 
avond is om te zorgen voor meer 
contact en afstemming binnen 
het culturele veld. Het Cultuur 
Café vindt plaats in De Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis 
en is bedoeld voor iedereen die 
zich actief bezighoudt met cultuur. 
Wethouder Jan van Breukelen zal 
de avond om 19.30 uur openen. 
Heeft u belangstelling? 
Neemt u dan contact op met 
Cultuurconsulent Marije Lutgendorff,  
tel. (0297) 25 03 38, e-mail:  
m.lutgendorff@bibliotheekavv.nl

programma
• Aanvang : 19.30 uur. 
•  Welkom door wethouder Jan van 

Breukelen
•  Informatie over cultuur in De 

Ronde Venen: 
 - Plannen voor de 
   nabije toekomst
   - Cultuurplatform
• Speeddate!
 - Ontmoetingen van 1 minuut 
   met mede cultuuraanbieders
•  Optreden van Letske Hofstra, 

winnares VLC talentenjacht.
•  Spoedcursus publiciteit door 

specialist 
 - Handig 10-stappenplan om 
   mee naar huis te nemen
• Informele borrel 

Tentoonstelling ‘Devotie: 
geloven en beleven 
in de ronde venen’ 
geopend
Tijdens de start van het Museumweekend op zaterdag 5 april opende 
wethouder Jan van Breukelen de tijdelijke tentoonstelling in Museum 
De Ronde Venen. Het museum staat van 5 april t/m 29 juni 2008 in 
het teken van religie en devotie. In een bijzondere expositie belicht 
het museum de diversiteit in geloofsbeleving in de 20e eeuw in De 
Ronde Venen. Vele tradities zijn voortgekomen uit religieuze rituelen. 
Zolang de mensheid bestaat, bestaat het geloof en de behoefte om 
goden te vereren. Deze devotie kenmerkt zich in Nederland vooral door 
verscheidenheid: kerken, synagogen, kloosters, moskeeën en abdijen, 
religieus erfgoed bestaat overal en in allerlei vormen. Ook in de Ronde 
Venen zijn meerdere religieuze gebouwen waar mensen samenkomen om 
te vereren. Jan van Breukelen: “Het geloof, 
met alle rituelen die daar bij horen, vormt 
voor veel mensen een wezenlijk onderdeel 
van hun leven. De tentoonstelling, waarin 
vooral het Protestantisme en het Rooms 
Katholicisme centraal staan, heeft mooie 
stukken waarin die dagelijkse praktijk goed 
zichtbaar wordt.“ Het gebied De Ronde Venen 
kent een veelzijdige religieuze en culturele 
traditie. Museum De Ronde Venen brengt 
herinneringen aan religieuze devotiepraktijken 
uit het verleden opnieuw tot leven.

Gemeente De Ronde Venen: 
geen baan maar een loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte 
lijnen en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk verschilt onderling 
enorm van elkaar, maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het gezicht van de gemeente en 
werken aan de kwaliteit van de lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een belangrijk 
thema dat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, 
initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers zijn zeer veelzijdig: 
ontwikkeling en een loopbaan zijn belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk in 
een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
•  een projectleider civiele techniek
•  een senior verkeerskundige
•  een aankomend beleidsmedewerker stedenbouw
•  een medewerker gebouwenbeheer

Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze website www.derondevenen.nl of u kunt contact 
opnemen met ons via (0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom. Deze kunt u sturen naar: 
sollicitatie@derondevenen.nl.



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

12 APRIL 2008
Cabaret Duo Droog Brood
Georganiseerd door Stichting Cultura. Locatie: Party- en 
Congrescentrum de Meijert, Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. 
Aanvang: 20.30 uur. Kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop bij 
Boekhandel Mondria, De Lindeboom 11, Mijdrecht, Drogisterij de 
Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen. Informatie: www.cultura-drv.nl

Tuinwerkochtend in de NME tuin van de Woudreus
Met een groep vrijwilligers gaat u aan de slag in de educatieve tuin. 
Wat krijgt u ervoor terug: gezelligheid (de tuinwerkgroep bestaat 
uit ca. 25 mensen) kennis van natuurvriendelijk tuinieren jaarlijks 
een uitstapje en etentje, verzorgd door de medewerkers van het 
NME-centrum, als dank. Plaats: NME centrum de Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. Heeft u zin om mee te komen helpen, 
informeer dan via tel. (0297) 27 36 92.
De tuin wordt ingezet bij educatieve activiteiten, zoals centrumlessen 
voor het basisonderwijs, natuur-pad over kleine beestjes in de tuin, 
informatie over milieu- en natuurvriendelijk tuinieren. De tuin is vrij 
toegankelijk. Daarnaast worden twee keer per jaar speciale open 
dagen georganiseerd. Kijk voor meer informatie over de educatieve 
tuin op http://home.wanadoo.nl/ivnrvu

Tuinmarkt
Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht

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

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

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

Van de raad van de gemeente 
De Ronde Venen op 
donderdag 17 april 2008 in 
het gemeentehuis.

19.30-20.00 uur 
(raadzaal)
Voorzitter: A. Goldhoorn

Lokatiekeuze 
bezoekerscentrum / 
museum-paviljoen
Met het college wordt over 
dit onderwerp nader van 
gedachten gewisseld. 

20.00-20.30 uur 
(raadzaal) 
Voorzitter: A. Goldhoorn

Discotheek 
Met het college wordt over 
dit onderwerp nader van 
gedachten gewisseld

pauze

Informatiebijeenkomst

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

Toelichting nieuwe Wet op 
de ruimtelijke or-dening 
(Wro)
Over de nieuwe Wro zal een 
presentatie worden verzorgd.

College brengt bezoek 
aan Kringkoop
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft woensdag 
2 april een bezoek gebracht aan Kringkoop in Mijdrecht. Het 
college brengt een aantal keer per jaar een informeel bezoek 
aan een bedrijf in De Ronde Venen. De bezoeken zijn onder 
andere bedoeld om de band tussen het lokale bedrijfsleven en 
de gemeente te versterken.

Het college is geïnteresseerd in wat bedrijven in De Ronde Venen doen 
en hoe zij de gemeente als vestigingsplaats ervaren. Bedrijfsbezoeken zijn 
een goed middel om daarachter te komen. Daarnaast kunnen bedrijven 
tijdens de bezoeken zichzelf en hun producten en diensten presenteren 
en eventuele knelpunten met betrekking tot het vestigingsklimaat kenbaar 
te maken. Woensdag 2 april 2008 bezocht het college Kringkoop aan de 
Constructieweg in Mijdrecht. Het doel van de Kringkoop is het verminderen 
van afval door hergebruik van goederen. De hergebruikte goederen 
variëren van meubels, servies en huishoudelijke apparaten tot kleding en 
boeken. De goederen worden door mensen bij de Kringkoop afgeleverd of 
door het bedrijf in de nabije omgeving opgehaald. De Kringkoop repareert 
de spullen waar mogelijk en biedt ze voor een lage prijs weer te koop aan. 
Op deze manier draagt het bedrijf bij aan een beter milieu. Daarnaast toont 
de Kringkoop zijn maatschappelijke betrokkenheid door het bieden van 
werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Woon Advies 
Commissie 
De Ronde Venen 
zoekt versterking

Hoe bevalt uw woning? Is er genoeg licht in de keuken? Passen alle 
fi etsen in de schuur? Kunt u de ramen goed openen? Is er genoeg 
plaats voor de kinderwagen? Zijn er voldoende stopcontacten? Of 
heeft u leren leven met kleine ongemakken in en rond de woning? 
Zou u het allemaal net even anders hebben ingedeeld als u de 
architect was geweest? Dan is de Woon Advies Commissie (WAC) 
iets voor u!

WAC (De Ronde Venen) 
zoekt versterking (m/v) 
De WAC (Adviescommissie voor de woningbouw) is een 
vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het kritisch bekijken 
van ontwerptekeningen van woningen en woonomgeving. Van de 
bevindingen wordt schriftelijk advies uitgebracht aan de gemeente, 
de architect, de opdrachtgever, de woningbouwcorporatie en andere 
betrokkenen bij de bouw. Daarnaast onderzoekt de WAC hoe 
woningen worden gewaardeerd door de bewoners door middel van 
een woonkwaliteitonderzoek. Door deze onderzoeken krijgen wij 
inzicht in nieuwe ontwikkelingen en tendensen, waardoor de WAC-
inbreng bij nieuwe plannen wordt verbeterd. Wij zoeken mannen en 
vrouwen die het leuk vinden om zich als kritische woonconsument in 
te zetten voor de verbetering van de woonkwaliteit in de gemeente 
De Ronde Venen. 
Deskundigheid is niet vereist (voor scholing wordt gezorgd), wel 
vragen wij belangstelling voor bouwen en wonen in het algemeen. 
Het kunnen werken met (liefst ook bezit van) een computer is van 
belang. Het werk is onbetaald; gemaakte onkosten worden vergoed.
Wij zoeken dringend nieuwe vrijwilligers die wonen in de gemeente 
De Ronde Venen. Nieuwe leden krijgen voldoende gelegenheid om 
deel te nemen aan de basis cursus voor WAC-werk en zij krijgen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan werkbezoeken en excursies.

Wilt u meer weten? 
Dan kunt u bellen met A. Hogendoorn tel. (0297) 28 85 87 
of een e-mail sturen naar wac-derondevenen@hotmail.com

Woningen Wethouder 
van Damlaan in Wilnis 
tijdelijk te huur
De gemeente wil de, voor sloop genomineerde, woningen 
aan de Wethouder van Damlaan in Wilnis tijdelijk gaan 
verhuren. De woningen moeten wijken voor de aanleg van een 
verbindingsweg tussen nieuwbouwwijk Marickenzijde en de 
bestaande bebouwing. Westhoek Wonen gaat de woningen 
voor de gemeente beheren.

De gemeenteraad heeft medio 2007 besloten dat in het kader van de te 
realiseren verbinding tussen het nieuwbouwplan Marickenzijde te Wilnis 
en de bestaande bebouwing van Wilnis een verbindingsweg moet komen. 
Voor deze verbinding, die in het verlengde van de Pieter Joostenlaan komt 
te liggen, moeten 28 woningen aan de Wethouder van Damlaan worden 
gesloopt. Het gaat om 20 woningen van Westhoek Wonen en 8 woningen 
van particuliere eigenaren. De gemeente is bezig om de 28 woningen in 
bezit te krijgen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met Westhoek Wonen en de 
particuliere eigenaren die hebben aangegeven tot verkoop van hun woning 
over te willen gaan. Op dit moment is de woning Wethouder van Damlaan 
100a beschikbaar voor tijdelijke verhuur. Deze ruime eengezinswoning is 
te huur voor € 450,- per maand. Om uw belangstelling voor deze woningen 
kenbaar te maken dient u zich uiterlijk 22 april 2008 aan te melden bij 
Westhoek Wonen, bezoekadres Rendementsweg 14 in Mijdrecht (Postbus 
122, 3640 AC Mijdrecht tel. 0297 23 23 23). U wordt dan op een lijst van 
belangstellenden geplaatst. Telkens wanneer er een woning beschikbaar 
komt voor de tijdelijke verhuur, zal dit bekend worden gemaakt op de 
gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode. Wanneer u zich eenmaal heeft 
aangemeld als belangstellende hoeft u dat niet nog eens te doen.
Om voor de tijdelijke huurwoning in aanmerking te komen dient u 
ingeschreven te staan als woningzoekende bij Woningnet en inwoner te 
zijn van gemeente De Ronde Venen. De woningen zullen bij voorkeur 
worden toegewezen aan starters en “schrijnende noodgevallen”, maar 
andere categorieën woningzoekenden worden niet uitgesloten. Om als 
“schrijnend noodgeval” in aanmerking te komen voor de tijdelijke huur van 
een woning op de Van Damlaan dient u in elk geval een uitspraak van de 
commissie bezwaarschriften te hebben inzake uw urgentie. De toewijzing 
vindt plaats op basis van de inschrijfduur bij Woningnet. De gunning 
van de woning is voorbehouden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. De woning wordt verhuurd door middel van een tijdelijke 
huurovereenkomst ten behoeve van de verhuur van een gemeentelijke 
sloopwoning ex artikel 7:232, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent 
dat de huur kan worden opgezegd op het moment dat de woning gesloopt 
gaat worden. Er is geen sprake van huurbescherming en er bestaat geen 
recht op vervangende woonruimte of schadevergoeding. De inschrijfduur 
als woningzoekende blijft gedurende de tijdelijke verhuur gehandhaafd. 
Tot het moment dat de woningen worden gesloopt zal het noodzakelijke 
onderhoud worden uitgevoerd. Indien u nog vragen heeft over 
bovenstaande procedure, kunt u contact opnemen met Westhoek Wonen, 
Paulien Wansink, tel. (0297) 23 23 23.

Wat is composteren?
Composteren is een proces waarbij bacteriën 
en schimmels onder vochtige en zuurstofrijke 
omstandigheden, fi jn verdeelde organische 
materialen afbreken en omzetten in een humusrijk, 
aardachtig product: compost.

Compost voor behoud 
bodemvruchtbaarheid 
Een goede bodem bevat veel organisch materiaal, 
vergane resten van vooral planten. Dat is goed te 
vergelijken met compost uit GFT-afval. Het houdt 
vocht vast en voorkomt dat de bodem bij droogte 
wegwaait of bij neerslag wegspoelt of dichtslaat. 
Zo hoeft in droge perioden ook minder beregend 
te worden. Ook voelen wormen, torren en andere 
ontelbare (micro) organismen zich prima thuis in 
zo’n bodem. En dat is weer gunstig voor de groei 
van planten. Compost levert organisch materiaal 
en maakt bovendien het bewerken van de grond 
een stuk gemakkelijker. Ook voor uw kamerplanten 
kunt u de compost gebruiken als potgrond, terwijl 
het ook zeer geschikt is als afdekmateriaal voor 
vorstgevoelige planten.

Compost vermindert broeikaseffect 
Toepassen van compost betekent ook een 
lager gebruik van kunstmest. Dat spaart heel 
veel energie. Ook vervangt compost deels het 
veen dat in potgrond wordt gebruikt. Dit zijn 
vergane plantenresten uit lang vervlogen tijden. 

Daarvoor hoeven geen kostbare natuurlijke 
veengebieden meer afgegraven te worden. 
Compost beperkt eveneens het toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen en dat is gunstig voor 
het milieu. 

Onderzoek toont nog een ander belangrijk positief 
effect aan, dat compost heeft op ons leefmilieu. Het 
maken van compost kost weliswaar energie (CO2), 
maar de besparing op het vrijkomen van CO2 is 
veel groter. Niet alleen door een lager gebruik van 
kunstmest, maar ook door het vastleggen van CO2 
in de bodem door het gebruik van compost. Compost 
is daarom een duurzaam product en minder 
kooldioxide in de atmosfeer betekent een minder 
snelle opwarming van de aarde.

GFT-inzameling goed voor 
u en goed voor het milieu 
In 2007 is er binnen de gemeente De Ronde Venen 
3500 ton groente, fruit en tuin (GFT)-afval apart 
ingezameld. Het GFT afval uit onze gemeente wordt 
gecomposteerd bij Essent-milieu. Composteren is 
veel beter voor het milieu en goedkoper dan het 
verbranden van afval. Compost is goed voor de 
bloemen, planten en bomen in uw tuin. Het is dus 
belangrijk dat u doorgaat met het apart houden 
van uw organisch afval. GFT-compost is een echt 
kringloopproduct, organisch materiaal van de bodem 
komt weer terug in diezelfde bodem. Beter kan het 
niet!

Landelijke compostdag op zaterdag 12 april

In het kader van de Landelijke compostdag, verstrekt de gemeente De Ronde Venen op 
zaterdag 12 april gratis compostzakken. Tegen inlevering van de bon op deze pagina, 
kunt u gratis twee compostzakken afhalen bij de Kringkoop (Constructieweg 66) in 
Mijdrecht of het Steunpunt (Ringdijk 7). 

COMPOST BON

Verbreding sloot in Wilnis
Vanaf 7 april gaan er graafwerkzaamheden plaatsvinden aan de sloot Driehuizer Dwarstocht, die 
ongeveer 2 weken gaan duren. Na de zomervakantie wordt voor Westerheul IV in Vinkeveen gestart 
met de voorbereidende werkzaamheden en dienen er daar een aantal sloten gedempt te worden. 
Ter compensatie van deze te dempen sloten wordt de Driehuizer Dwarstocht langs de voormalige 
spoordijk in Marickenzijde de komende weken verbreed. Dit gaat gebeuren vanaf de Jenaplanschool 
tot ongeveer halverwege de Wethouder van Damlaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met dhr B. van Nieuwenhuijzen via tel. (0297) 29 16 16.

Agenda
informatie-
bijeenkomst

Tegen inlevering van deze bon 
bij de Kringkoop (Constructieweg 66) 
in Mijdrecht of het Steunpunt 
(Ringdijk 7) in Wilnis, ontvangt u op 
ZATERDAG 12 APRIL 2008 tussen 
9.00-12.00 uur, zolang de voorraad strekt, 
GRATIS TWEE ZAKKEN COMPOST.

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

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

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

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

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Beltmolen 30 Veranderen gedeelte  Reguliere bouwvergunning 2008/0181 31-3-2008
 van garage in keuken
Bozenhoven 80 Oprichten van een berging Lichte bouwvergunning 2008/0156 19-3-2008
Bozenhoven 115 Vergroten van een notariskantoor Reguliere bouwvergunning  2008/0175 27-3-2008
  fase 1
Hofl and 48, 50, 52, 54 Veranderen winkelruimte tot  Reguliere bouwvergunning 2008/0161 25-3-2008
 gezondheidszorgcentrum
Hoofdweg 59 Vergroten van een overkapping tot  Reguliere bouwvergunning 2008/0180 28-3-2008
 ruimte voor paardenboxen en opslag fase 1
Industrieweg 67, 69 Oprichten van een bedrijfshal Reguliere bouwvergunning 
  fase 2 2008/0165 20-3-2008
Kerkvaart 19 Vernieuwen van een woning Reguliere bouwvergunning 
  fase 2 2008/0167 26-3-2008
Toermalijn 24 Plaatsen van een dakkapel  Lichte bouwvergunning 2008/0160 25-3-2008
 aan de voorzijde

Vinkeveen    
Achterbos 99a Geheel vernieuwen van een woning Reguliere bouwvergunning  2008/0162 20-3-2008
  fase 2
Baambrugse Zuwe 3 Oprichten van een woning (nabij nr. 3) Reguliere bouwvergunning 2008/0164 20-3-2008
Herenweg 15 Plaatsen van een dakkapel Reguliere bouwvergunning 2008/0157 19-3-2008
Molenkade 3 Vernieuwen van bestaande  Lichte bouwvergunning 2008/0154 18-3-2008
 fi etsleunhekken bij de entree van 
 Winkelpolder (nabij nr. 3) 
Plaswijk 26 Oprichten van een berging Lichte bouwvergunning 2008/0158 10-3-2008
Proosdijland 14 Vergroten van een berging Lichte bouwvergunning 2008/0186 26-3-2008
Provincialeweg 4 Vergroten van een rundveestal Reguliere bouwvergunning 2008/0174 27-3-2008

Wilnis
Herenweg 221 Plaatsen van een dakkapel op het 
 zijgeveldakvlak van de woning Lichte bouwvergunning 2008/0178 28-3-2008
Waterlelie 2 Oprichten van een carport Lichte bouwvergunning 2008/0169 26-3-2008

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.) 

BOUWPLANNEN

Met ingang van 10 april 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Vinkeveen    
Winkeldijk 19a-R79 Oprichten van 2 recreatie units Lichte bouwvergunning 2008/0074 A
Winkeldijk 19a-R79 Oprichten van een loopbrug Reguliere bouwvergunning 2008/0190 B

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

Ruimtelijke Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.

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

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen de volgende verkeersbesluiten hebben genomen. 
Deze besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregels: Het inrichten van openbare parkeerplaatsen als gehandicapten-
parkeerplaatsen ter hoogte van

• Aquamarijn 122, 3643 AL in Mijdrecht
• Burg. De Voogtlaan 20, 3648 XE in Wilnis
Deze besluiten liggen met ingang van 9 april 2008 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

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

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

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 12 Oprichten van een garage Bouwvergunning fase 1 2008/0146 1-4-2008

Mijdrecht
Diamant 79 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0125 27-3-2008
Koraal 26 Veranderen van een berging aan  Bouwvergunning 2008/0133 28-3-2008
 de achtergevel van de woning
Rendementsweg 10, 12 Oprichten van 2 bewegwijzeringsborden Bouwvergunning 2008/0159 1-4-2008
G.v. Stoutenborchstr. 52 Vergroten van een woning met een  Bouwvergunning 2007/0768 27-3-2008
 dakopbouw
G.v. Stoutenborchstr. 54 Vergroten van een woning met een  Bouwvergunning 2007/0774 27-3-2008
 dakopbouw

Vinkeveen
Groenlandsekade 26 Gedeeltelijk vernieuwen van garages  Bouwvergunning  2008/0119 31-3-2008
Groenlandsekade 59  Vergroten van een recreatiewoning Bouwvergunning 2007/0868 2-4-2008
app 04 met een serre
Arkenpark Mur 32 Vernieuwen van een woonark Verzoek om vrijstelling 2007/0877 28-3-2008
Waverveensepad 31 Veranderen van een schuur en  Bouwvergunning 2007/0750 1-4-2008
 oprichten van een paardenbak

Wilnis
Burg. Padmosweg 6 Plaatsen van 2 dakkapellen Bouwvergunning 2008/0111 27-3-2008
Wilnisse Zuwe 60 Plaatsen van een stacaravan  Bouwvergunning 2008/0131 1-4-2008
 (nabij Veenvliet 31) 

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

VERKEERSBESLUIT HERENWEG IN VINKEVEEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het wijzigen van de parkeersituatie in de openbare ruimte ter plaatse van de He-
renweg 32 in Vinkeveen van haaks parkeren (2 plaatsen) naar langsparkeren (1 parkeerplaats). Dit besluit ligt met ingang 
van 7 april gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7 : 1 
van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de afdeling 
ROVM van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien 
een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030-361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt 
een bedrag aan griffi erecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 
36 14 11.
 

OPENBARE AANBESTEDING RIOOLONDERHOUD ZUIDERWAARD IN VINKEVEEN (BESTEK 2007-06)

In verband met de openbare aanbesteding van riool onderhoud in de wijk Zuiderwaard in Vinkeveen, worden gegadigden 
uitgenodigd in te schrijven. De aanbesteding vindt plaats in opdracht van Burgemeester en Wethouders van gemeente De 
Ronde Venen via een openbare aanbestedingsprocedure conform het ARW 2005. De volledige aankondiging is te vinden 
op www.aanbestedingskalender.nl. De aanbestedingsdocumenten liggen tot 23 april 2008 ter inzage op het gemeentehuis 
van. De sluitingsdatum voor het indienen van een offerte is 21 mei 2008 om 11.00 uur.

 
AGENDA VERGADERING WMO-RAAD D.D. 16 APRIL 2008

De openbare vergadering wordt gehouden in kamer 5 van het gemeentehuis van 14:00 uur tot 16:00 uur.
1. Opening en mededelingen:
2. Spreektijd bezoekers
3. Stand van zaken van het “Estafetteproject” door Martin Heijtel, projectleider 
4. Marktconsultatie en aanbesteding “Hulp bij het Huishouden” door Bouke Bresser, beleidsambtenaar  
5. Ingekomen- en uitgaande stukken : 
6. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten:
7. Nabespreking van de vergadering van 26 maart 2008   
8. Brainstorming wijkparticipatie
9. Rondvraag 
10. Volgende vergadering en sluiting

De gemeente De Ronde Venen werkt aan betere dienstverlening aan 
inwoners, bedrijven en instellingen. Een onderdeel hiervan is het werken met 
servicenormen. Dit zijn concrete beloften van de gemeente aan haar ‘klanten’ 
over gemeentelijke dienstverlening. U weet hierdoor precies waar u aan toe 
bent wanneer u gebruik maakt van gemeentelijke diensten en producten. 
1.  Uw brief wordt beantwoord binnen 2 weken
 (Of u krijgt bericht dat in uw specifi eke situatie een andere termijn geldt.)
2.  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.) 

3.  Op uw verzoek aan de servicelijn (0297-291800) wordt binnen 2 

werkdagen actie ondernomen
 (De servicelijn behandelt alle meldingen voor bijvoorbeeld het 

herstellen van een straat, het herplaatsen van een verkeersbord. In 
uitzonderingsgevallen zal het herstel iets meer tijd kosten. Dit wordt u 
binnen 48 uur gemeld.) 

 4. Bij de balie van Burgerzaken wordt u binnen 15 minuten geholpen
 (Hier kunt u terecht voor onder andere uittreksel (direct mee) , paspoort, 

rijbewijs (5 werkdagen ) etc.)
 5. Op uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt binnen 2 weken 

beslist
 (Het gaat hier om de zogenaamde standaard aanvragen; bij de overige 

aanvragen wordt binnen 4 weken beslist.)
 6. Uw telefoontje wordt binnen 25 seconden opgenomen en u wordt 

hooguit 2 keer doorverbonden
 7. Uw e-mail wordt binnen 2 werkdagen beantwoord
 8. Van werkzaamheden aan de gemeentelijke wegen krijgt u 1 week van 

tevoren schriftelijk bericht 
 (het gaat hier om de direct omwonenden.)
 9. U ontvangt na een informatie-avond van de gemeente het verslag 

binnen 3 weken
10. U ontvangt na aanvraag van een taxatierapport van uw woning naar 

aanleiding van een herwaardering, het verslag binnen 1 week
11. Uw aanvraag voor een reguliere bouwvergunning wordt binnen 

12 weken verleend (mits de aanvraag compleet wordt ingediend, 
het bouwplan past in het bestemmingsplan, het bouwplan 

vol-doet aan het bouwbesluit en de bouwverordening, het 
bouwplan niet aangehouden moet worden wegens samenloop 
met andere vergunningen en er geen sprake is van (ernstige) 
bodemverontreiniging) 

12. Uiterlijk 6 werkdagen na uw aanvraag voor een speeltoestel heeft de 
gemeente haar standpunt bepaald en wordt u geïnformeerd.

13. Binnen 15 werkdagen na uw aanvraag voor een 
invalidenparkeerplaats is, na een positief besluit, de parkeerplaats 
op kenteken gerealiseerd.

14. Over uw melding/kennisgeving van een activiteit of klein evenement 
wordt u binnen 5 werkdagen geïnformeerd (Het gaat hier om een 
activiteit of klein evenement - bv. buurtbarbecue - dat plaatsvindt in 
de openbare ruimte met een geringe overlast voor de omgeving, qua 
geluid, tijdstip, parkeren en uitstraling)

15. Op de website van de gemeente De Ronde Venen komt u in maximaal 
3 ‘klikken’ op de pagina met hoofdinformatie over een onderwerp

16. Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw nieuwe reisdocument 
afhalen

17. Op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart krijgt u binnen 
5 werkdagen bericht

18. De ouders krijgen binnen 14 dagen na de screening van hun kind 
door de logopedist een bericht van het resultaat

19. Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw nieuwe rijbewijs afhalen
20. De gymnastiekvergoeding wordt in de eerste week van juli 

betaalbaar gesteld

Kinderfiets:mogelijk  gemaakt  door Ango

Maak je wereld een stukje groter!
Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) komt op voor de rechten van 
mensen met een handicap. Recht op bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulpmiddelen, 
thuiszorg, vervoer, aangepast werk en belastingteruggave. De huidige wet- en regelgeving 
is complex en als je gehandicapt of chronisch ziek bent, krijg je niets cadeau. Ango zorgt 
dat je krijgt waar je recht op hebt. Door te adviseren, te bemiddelen en praktische hulp 
te geven. En mensen die net buiten een regeling vallen of kosten moeten maken die niet  
vergoed worden, te helpen met geld.

Kom op voor je belangen. Word ook lid van Ango!

Meer informatie: www.ango.nl of Postbus 850, 3800 AW  Amersfoort
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

“Onze” school in Nepal
Met Carla en Loes bezocht ik in maart jl. “onze” school in Dhapakhel, Nepal. 
Carla en Loes hebben hier een paar jaar geleden als vrijwilligers gewerkt. Zij 
waren hier  om de leerkrachten te trainen. Zij zijn onlangs zelf met de VUT 
gegaan en hebben veel ervaring in huis. Hiervan heeft de school in Nepal   
kunnen profiteren. Vooral didactiek ( onderwijs methoden) en Engels waren 
de vakken waarin zij veel hebben betekend voor de school.
 Ook Lajali, projectmedewerkster bij de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwil-
ligers) te Kathmandu, was van de partij. Zij is de samenwerkingspartner 
van SOS. 
Ons gezelschap werd weer bijzonder hartelijk ontvangen door het hoofd van 
de school mevrouw Jambubathi, de leerkrachten, de leerlingen en afgevaar-
digden namens de dorpsgemeenschap. We kregen elk een bloemenkrans 
omgehangen en werden weer toegezongen.
Het is hun manier om ons met warmte en vriendschap welkom te heten. 
En dat stellen we  op prijs.  Na  uitwisseling van de begroeting “Namasté, 
namasté”  kan het eigenlijke werk beginnen.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd  COLOFON
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING 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

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

Berliner Editie: 2,3     Documentnaam: Goed geschoten Pagina:  �

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

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

Uithoorn - Hartelijk dank voor het plaatsen van het stukje met foto’s 
van Het bankje en de grote boze... Dat de Meerbode gelezen wordt 
blijkt door de reacties die bij mij kwamen. Dat de gemeente Uithoorn 
op haar dwaling terug is gekomen blijkt op bijgaande foto. Bij het 
bankje is nu door de grote boze.. weer keurig een paadje gemaakt. 
Nogmaals hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Bob Lodewegen
Uithoorn

Bankje nu weer zitbaar

Dat is nog eens vuurspugen
Uithoorn – Frans Goossens uit Uithoorn, bezocht vrijdagavond jl. de 
voorjaarsbraderie in Uithoorn en maakte deze prachtige foto van een 
echte vuurspuger.

Dertigste AKtiedag 
‘Fantasy’ Alkwin Kollege

Uithoorn – Afgelopen zondag 6 
april heeft alweer de dertigste AK-
tiedag plaatsgevonden op het 
Alkwin Kollege. Elk jaar zetten leer-
lingen van de school ouderen uit 
de omgeving in het zonnetje. Met 
muziek, zang, dans, bingo én lek-
ker eten en drinken worden zij de 
hele dag vermaakt. Dit jaar was het 
thema ‘Fantasy’. Wekenlang was het 
comité, bestaande uit veertien leer-
lingen en vier docenten, druk met 
het voorbereiden van de grote dag. 
Nadat de laatste gasten zich via in-
schrijfformulieren hadden aange-
meld, bezochten gastheren en gast-
vrouwen de genodigden alvast aan 
huis. Ouders meldden zich belan-
geloos aan om gasten te vervoeren. 
Kwekers uit de omgeving leverden 
bloemen, supermarkten sponsor-
den fruit, broodjes en appeltaart. En 
leerlingen toverden, met hulp van 
vrijwilligers, de aula om tot een wa-
re bloemenzee, waarbinnen chique 
gedekte tafels prijkten. Ook de laat-
ste repetities vonden plaats, en voor 
een laatste keer werd het program-
ma zorgvuldig doorgenomen.

Gasten
Zondag, rond tien uur in de och-
tend, kwamen de eerste gasten bin-
nendruppelen. Bij ontvangst na-
men de leerlingen, vaak verkleed 
als sprankelende elf of goedaardi-
ge heks, hun taak als gastheer of -
vrouw uiterst serieus. Toen alle 86 
gasten binnen waren, begon aan 
tafel de verwennerij met bonbons 
en een heerlijke kop koffie. Na het 

openingswoord van de rector volg-
de een spannend indianenverhaal. 
De presentatoren, uiteraard in to-
venaars- en hekstenue, kletsten het 
geheel haarfijn aan elkaar. De arties-
ten, leerlingen uit alle jaarlagen van 
het Alkwin Kollege, bezorgden een 
breed scala aan optredens: van did-
geridoo- en gitaargeluiden tot een 
zelfgeschreven Frans lied, op prach-
tige wijze vertolkt. Ook virtuoos pia-
nospel, een scène uit de musical Fa-
me en een moderne dans konden 
rekenen op waardering van het pu-
bliek. De keukenprinsen en -prin-
sessen moesten stevig in de benen, 
toen rond half één de lunch geser-
veerd werd met bijbehorend lunch-
concert door het swing-huisorkest 
van het Alkwin: het ASO. Aanslui-
tend verzorgden leerlingen een bin-
go, waarbij prachtige prijzen werden 
vergeven. Rond drie uur kwam het 
eind van alweer de dertigste AKtie-
dag in zicht. De aanwezigen kregen 
nog een presentje en een persoon-
lijke foto voor op de schoorsteen-
mantel mee naar huis. 

Wens
Tenslotte togen alle gastheren en –
vrouwen naar het podium om, sa-
men met het AKtiedagcomité, de 
genodigden toe te zingen met vro-
lijke liedjes omtrent het tovenaars-
thema. Met de laatste woorden: 
‘Dag lieve gast, dag lieve vrienden, 
u kreeg de dag, die u verdiende. Dit 
is mijn wens, als ik wensen mag: Tot 
volgend jaar op de AK-tiedag!’, wer-
den alle gasten uitgezwaaid. Het 

lukte nét niet om het bezoek weer 
huiswaarts te toveren, dus gasthe-
ren en –vrouwen hielpen de ver-
trekkende gasten met jas, rollator 
en rolstoel huiswaarts te keren. Met 
een laatste gast nog op de deurmat, 
veranderden elfjes en tovenaars al 

snel in schoonmakers, want de vol-
gende dag zou het Alkwin weer ge-
woon het Alkwin zijn. Met weliswaar 
één belangrijk verschil met de dag 
ervoor: de herinnering aan een fan-
tastische dertigste AKtiedag, met 
een magisch randje.



Uithoorn - Melekos Exclusieve Le-
derwaren & Accessoires heeft on-
langs haar website geheel ver-
nieuwd. Vanwege ontwikkelingen 
in de modemarkt wordt ook de col-
lectie stelselmatig aangepast. Hier-
in biedt Melekos haar klanten ex-
clusieve lederwaren, variërend van 
trendy tot klassiek. Voor elk wat wils 
dus. Liefhebbers kunnen via de snel 
toegankelijke website van Melekos 
alle producten zien en bestellen. De 
Uithoornse firma is een zogeheten 
webwinkel die voornamelijk haar 
assortiment via het net aanbiedt en 
verkoopt. Wie vrijblijvend een kijkje 
wil nemen dient dat eens te doen op 
www.melekos.com. Langs dezelfde 
weg kan men bestellen en ook be-
talen. Wie daarna verdere informa-
tie wenst kan dat telefonisch doen. 
U belt dan 0297-560572. Via e-mail 
is dat natuurlijk ook mogelijk: 
info@melekos.com.
Melekos is voor liefhebbers van ex-
clusieve maar betaalbare lederwa-
ren al lang geen onbekende meer. 
De firma is intussen meer dan ze-
ventien jaar actief op de markt van 
lederwaren. Melekos is een klein-
schalig bedrijf maar heeft een as-
sortiment bijzonder mooie tassen 
voor dames en heren in de leeftijds-
klassen van jong tot personen in de 
rijpere jaren. Van kleine handtasjes 
voor jonge meisjes tot klassiekers 
voor volwassenen. Maar niet alleen 
tassen behoren tot het assortiment. 
Er is ook een scala aan verschillen-
de soorten en typen portemonnees 
en portefeuilles. Allemaal gemaakt 
van puur (Toscaans) kalfsleder in 
zwart en bruin en in een ongelofelijk 
mooie en degelijke afwerking. Echt 
leer waarin zich ook het binnenwerk 
weerspiegelt. Alles straalt de hoog-
ste kwaliteit uit. Melekos heeft me-
de daardoor een breed klantenbe-
stand in zowel Nederland als elders 
in Europa. Met de stijgende belang-
stelling van het koperspubliek voor 
hetgeen de webwinkels vandaag de 

dag te bieden hebben, verheugt ook 
Melekos zich in een stijgend aan-
tal bezoeken op de site voor haar le-

derwaren. Ter gelegenheid van de 
introductie van de vernieuwde web-
site waarbij men gemakkelijk door 
het aanbod kan ‘wandelen’, biedt 
Melekos 10 procent korting op het 
getoonde aanbod.

Ambachtelijk vervaardigd
Melekos eigenaar Nicos Patsat-

zis importeert zelf zijn lederwaren 
uit verschillende landen van Europa 
en zorgt ervoor dat de kwaliteit aan 
de hoogste maatstaven voldoet. “De 
collectie is breed en bestaat voorna-
melijk uit ambachtelijk vervaardig-

de tassen en klein 
lederwaren. Dus 
ook por te feu i l -
les, portemonnees, 
polsriem tassen 
en dergelijke. Da-
mes en heren kun-
nen bij ons terecht 
voor écht iets ex-
clusiefs. Denk dan 
niet dat het erg 
duur is, want dat is 
niet waar. Wij leve-
ren weliswaar ex-
clusieve lederwa-
ren, maar die blij-
ven wél betaalbaar. 
Dus niet duurder 
dan in andere spe-
ciaalzaken op dit 
gebied. Daar komt 
bij dat vanwege 
het ambachtelijke 
karakter er soms 

maar een paar tassen van een be-
paald type zijn. En dan geldt op=op, 
want ze worden in die stijl ook niet 

meer gemaakt. De eigenaar van de 
tas heeft dus altijd iets exclusiefs 
onder de arm.” Aldus Patsatzis die 
weliswaar zelf met zijn webwinkel 
een exotische (Griekse) naam heeft, 
maar wel een puur Hollandse on-
dernemer is met een in Uithoorn ge-
vestigd en geregistreerd bedrijf.
De collectie bestaat uit bijzonder 

mooie tassen en klein lederwaren 
onder andere van de merken Emi-
pel, Goya, Cerruci, Montbui en GT 
Collections. Maar die hadden van-
wege hun kwaliteit en aanzien even-
zo goed van een ander (wereldbe-
roemd) modemerk kunnen zijn. De 
collectie straalt klasse en allure uit. 
Zonder meer een prachtig assorti-
ment met veelal tijdloze tassen in 
diverse prijsklassen. Op een apar-
te site bij Melekos worden vaak le-
derwaren met korting aangeboden 
omdat ze uit de collectie gaan. Zo-
als nu de lente-aanbiedingen. Al-
le gekochte artikelen worden gra-
tis naar adressen in heel Nederland 
verzonden!

Hoewel de verkoop gericht is op 
particulieren, is ook de zakelijke 
markt van harte welkom bij Mele-
kos Lederwaren. Bijvoorbeeld voor 
een subliem uitziend assortiment 
lederen relatiegeschenken. Zoals 
sleutelhangers, visitekaartjestasjes, 
dokterstassen en piratenkoffers… 
Nicos Patsatzis nodigt belangstel-
lenden van harte uit zelf de collec-
tie op de site vrijblijvend te bekijken. 
Wie daarna meer wil weten kan via 
de link ‘contact’ met hem verder (te-
lefonisch) van gedachten wisselen.
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

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

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit was 
anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instem-
ming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in 
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We 
tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke mo-
numenten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in de 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Dit keer Amstelhoek. Ook een deel van de gemeente De Ronde Venen. .Aan de Amstelkade 60 ligt de voormalige zuivel-
fabriek ’Blantema’, nu  een gemeentelijk monument met drie sterren. De fabriek zelf, op de achtergrond met op de nok het 
opschrift Coop Stoomzuivelfabriek Mijdrecht, is gebouwd in 1918 en produceerde o.a. kaas in blik dat over de hele wereld 
werd geëxporteerd. Het deel op de voorgrond met de drie getoogde vensters, dateert van de jaren dertig. 
Foto Nico van Eijk. 

Een nieuwe eigenaar voor 
wijnhandel de Zwart
Wilnis - Niemand die het heeft kun-
nen vermoeden, maar Martien en 
Hans de Zwart van de bekende fir-
ma B. de Zwart in Wilnis, gaan van 
hun volgende levensfase genieten. 
Zij dragen per 1 juni aanstaande 
hun Limonadefabriek annex Groot-
handel in Gedistilleerd, Wijnen, Li-
keuren, Bieren en Frisdranken over 
aan Peter Bruigom. 
De nieuwe eigenaar is een vakman 
op zijn gebied, want hij exploiteert 
al jarenlang met veel succes zijn 
prachtige Henri Bloem Slijterij/Wijn-
koperij aan de Amsterdamseweg in 

Amstelveen, een zaak die rond de 
1.000 verschillende wijnen heeft. 
Martien en Hans de Zwart hebben 
respectievelijk 48 en 46 jaar met 
veel plezier en enthousiasme hun 
zaak draaiende gehouden. Zij heb-
ben echter te kennen gegeven de 
bedrijfsvoering per 1 juni aanstaan-
de aan Bruigom over te dragen. Op 
zaterdag 24 mei nemen Martien en 
Hans de Zwart afscheid met een 
feestje waar al hun klanten tussen 
14.00 en 19.00 uur van harte wel-
kom zijn om hun de hand te druk-
ken. Op dat moment wordt eveneens 

afscheid genomen van de productie 
van de limonadesiropen, waaron-
der ook de bekende Mix van Trix. De 
huidige voorraad wordt nog uitver-
kocht onder de noemer op=op.Ver-
anderingen zijn er niet voor de me-
dewerkers Kees, Jan, Ria en Lidy. Zij 
zullen samen met de nieuwe eige-
naar de zaak onder de naam B. de 
Zwart blijven voortzetten.
Volgende week komen wij in deze 
krant uitgebreid(er) terug op het be-
sluit van Martien en Hans de Zwart 
om na bijna vijftig jaar te stoppen 
met hun activiteiten.

Websiteverkoop exclusieve 
lederwaren in de lift

Vliegen met een Dakota
Mijdrecht - Vrijdag 7 maart jl. 
opende ‘De Loods’ in de Molenhof 
haar deuren na een intensieve ver-
bouwing en naamsverandering. De 
eerste 50 bezoekers konden profi-
teren van een gratis vrijetijdsbroek 
en alle klanten vonden aantrekke-
lijk geprijsde kleding in de schap-
pen. Bovendien kon iedereen mee-
doen aan een prijsvraag met als ul-
tieme prijs een rondvlucht voor twee 
personen in een historisch vlieg-
tuig van de Dutch Dakota Associ-
ation. De belangstelling daarvoor 
was niet gering. Ruim vijfhonderd 
klanten hebben het ‘loterijformulier’ 
ingevuld. Daaruit werd op 1 april 
door een van de medewerksters van 
‘De Loods’ de winnaar getrokken. 
Alexander van Ballegooij met zijn 
partner Chantal de Groot, beiden af-
komstig uit Mijdrecht, bleek de ge-
lukkige. Zij zijn al geruime tijd vaste 
klant bij eerder Selection en nu De 
Loods. Hij is programmeur van be-
roep, zij staat sinds kort voor de klas 
van groep 3 op een basisschool in 
Aalsmeer. De vlucht met wat onge-
twijfeld een Dakota vliegtuig zal zijn 
– welke type is nog niet bekend – 
mag in overleg op een door de prijs-
winnaar gekozen tijdstip plaatsvin-

Prijswinnaar Alexander van Ballegooij met zijn Chantal de Groot (midden), wordt door Ron Wijburg en zijn medewerk-
sters gefeliciteerd en in de bloemen gezet

den. Tevens mogen zij uit een van 
de verschillende rondvluchten hun 
keuze maken. Saillant detail is dat 
Alexander en Chantal het voorne-
men hebben om in juni in Mijdrecht 
in het huwelijk te treden.
Dan komt zo’n tochtje mooi van pas 
en kan gezien worden als een voor-
proefje op de huwelijksreis. Vanzelf-

sprekend moesten de prijswinnaars 
samen met ‘De Loods’ eigenaar Ron 
Wijburg en enkelen van zijn char-
mante medewerksters dit gebeuren 
op de gevoelige chip laten vastleg-
gen.
Prijswinnaar en partner: van har-
te gefeliciteerd en een behouden 
rondvlucht toegewenst!

Uniek in Nederland
Jetskes natuurlijke 
aroma-kruidentherapie
Mijdrecht - Jetske maakt eigenhan-
dig op ambachtelijke wijze van krui-
den, bloemen en planten, crèmes 
en heilzame oliën, helend voor de 
huid, lichaam en geest en bestaan 
uit 100% natuurlijke producten die 
écht werken.
Er zijn onder andere een anti-ver-
ouderingscrème, hand- en voeten-
crème, lippenbalsem en parfum/
deocrème. Ook maakt zij een pso-
riasis- en eczeemcrème die echt 
werkt, ook voor baby’s en kinderen. 

Er zijn producten voor pijnlijke spie-
ren en gewrichten, zoals bij reuma, 
artrose en fibromyalgie en hoofd-
pijn en migraine. De aromatherapie 
helpt onder andere bij diabetes en 
te hoog cholesterol. 
Al in de verre oudheid gebruikte 
men de essentiële olie uit kruiden, 
bloemen en planten voor het gene-
zen van kwalen. 
Kom langs op 12 april van 11.00 tot 
16.00 uur bij Tuincentrum de Huifkar 
in Mijdrecht.



Regio - Degene die deze kop leest 
en denkt dat dit een saaie tentoon-
stelling is, vergist zich. De tentoon-
stelling over devotie die nu loopt in 
museum De Ronde Venen in Vinke-
veen is echt interessant en niet al-
leen iets voor mensen die gelovig 
zijn. De opening viel in het muse-
umweekend en het begin van het 
museumseizoen. Vooral Peter van 
Golen, die de kar heeft getrokken, 
werd in het zonnetje gezet. 
Waarom is nu voor een dergelijke 
tentoonstelling gekozen?
Dat komt dus niet zomaar uit de 
lucht vallen. Want het is nu het jaar 
van het religieus erfgoed. Vandaar. 
Jan van Loo meldde in zijn speech 
dat het een samenwerkingsver-
band is geweest tussen de histo-
rische vereniging en het museum. 
“De term devotie heeft vele beteke-
nissen”, aldus Jan van Loo “godvre-
zendheid, overgave, toewijding, eer-
bied, respect en zorgzaamheid”. De-
votie heeft ook te maken met en-
gelenverering. Zij waren de bood-
schappers uit hogere sferen. Het 
woord engel komt van het Griekse 
angelos (bode). De engelen ston-
den op gespannen voet met de ra-
tio. De engelen kunnen in verschil-
lende gedaanten zich openbaren, 
cherubijntjes, maar ook slangen. De 
engel Gabriël heeft een grote rol in 
de Islam gespeeld. De profeet Mo-
hamed kwam op de berg Ira in aan-
raking met Gabriël die hem de Ko-
ran influisterde. De koran is ook een 

vorm van devotie. De oudste vorm 
van devotie komt voor in het huidige 
Iran. In de hindoeistische en boed-

historische religie, had devotie ook 
te maken met de oorzaken van na-
tuurkrachten, onze-
kerheid en onzicht-
bare machten.

Veertiende eeuw
Geert Grote, een 
godgeleerde uit de 
veertiende eeuw, 
was de leidende 
kracht achter de 
moderne devotie en 
stichter van de eer-
ste woongemee-
schap van de broe-
ders des gemee-
nen levens waar le-
venswi j she id  en 
zorg voor de jeugd 
en verbetering van 
de leefomgeving in 
praktijk werden ge-
bracht. Jan van Loo 
m a a k t e  m e t e e n 
even een link naar 
wethouder Jan van 
Breukelen die de of-
ficiële opening ver-
richtte door te ho-
pen dat Van Breu-
kelen ervoor zorgdraagt dat de leef-
baarheid hier verbetert. Wethouder 
Jan van Breukelen memoreerde in 
zijn toespraak aan de strijd bij de 
scholen en dat pas in de 20e eeuw 
de bijzondere scholen in opmars 
kwamen. “Het kost veel energie om 
de religie in stand te houden”, aldus 

de wethouder die daaraan toevoeg-
de dat er in De Ronde Venen ver-
schillende kerken zijn die in stand 

gehouden moeten worden en hoopt 
dat daarvoor geld beschikbaar wordt 

gesteld zoals voor de hervormde 
kerk in Wilnis en hoe het gaat met 
de katholieke kerk in Vinkeveen. De 
wethouder wil ook aan de gemeen-
teraad vragen geld beschikbaar te 
stellen voor een nieuw museum. 
Dan de expositie zelf. Aan de muren 
hangen foto’s van de verschillende 

kerken in De Ronde 
Venen. Opvallend is 
de maquette van de 
Gereformeerde kerk 
van 1918-1972 waar 
je door het half open 
dak het interieur kunt 
zien. Heel knap ge-
daan met de kerk-
banken en zelfs de 
dominee op de kan-
sel. Verder ook foto’s 
van andere kerkelijke 
genootschappen zo-
als de Jehova Getui-
gen en de Evangeli-
sche gemeente. Maar 
er is ook aandacht 
besteed aan de an-
dere religies zoals het 
Jodendom. 

Synagoge
De synagoge van 
Mijdrecht. De joodse 
gemeente van 1835 
tot 1906, een fles-
je met holy water, de 

chanoeka. Maar ook een exemplaar 
van de Koran, de Statenbijbel. Vroe-
ger was in elk Hervormd huishou-

den de bijbel te vinden waaruit ge-
lezen werd. Twee huiskamers en wel 

een protestantse huiskamer waar de 
strakke soberheid overheerst en het 
traporgel of harmoniumorgel opvalt 
en de poster met de smalle en de 
brede weg. De katholieke huiska-
mer met het huisaltaar en naast het 
altaar de paaskaars en het wijwa-
tervaasje. 

De reliekschrijn om relieken van 
heiligen in te bewaren, vaandels, 
een schilderij van pastoor v.d. Pa-
vert. Een foto van de jaarlijkse pro-
cessie in Vinkeveen. De processie-
staf en de kandelaars die in de pro-
cessie werden meegedragen en een 
kazuifel van de priester.

Herinneringen komen weer bo-
ven bij de bezoekers. Zoals het ver-
haal dat vroeger als het onweerde 
met een palmtak met wijwater alle 
hoeken van de kamer werden be-
sprenkeld en alle kinderen wakker 
moesten blijven en bidden. Maarten 
Kentgens, directeur van het muse-
um, vertelt dat het soms best moei-
lijk was om de collectie bij elkaar te 
krijgen.
“Wij hebben overal in de omgeving 
gezocht naar een harmoniumor-
gel en tenslotte hoorden we van ie-
mand dat zo’n orgel bij zijn broer op 
de hooizolder stond.”
Echt de moeite waard om deze ten-
toonstelliing te gaan zien. Het muse-
um is geopend van 5 april tot en met 
29 juni op woensdag, donderdag en 
zaterdag van 14.00-17.00 uur. 

Janmaat heeft ruim duizend matras-
sen in verschillende uitvoeringen 
en standaardmaten op voorraad. 
Daaronder boxspring, Nasa traag-
schuimmatrassen, pocketveringma-
trassen in verschillende breedten en 
lengtes en diverse soorten lattenbo-
dems waaronder ook elektrisch ver-
stelbare versies.

In totaal gaat het om 3.000 vierkan-
te meter aanbod aan slaapcomfort, 
verdeeld over twee industriehallen. 
Wie meer wil weten doet er goed 
aan de website te bezoeken: 
www.matrassenstad.nl.
Bij De Matrassenstad is men van 
harte welkom. Belangstellenden 
kunnen vrijblijvend rondkijken. Aan 
Peter Janmaat of een van zijn per-
soneelsleden kunt u uitgebreid en 
deskundig advies vragen, afge-
stemd op uw wensen.
De Matrassenstad is eenvoudig te 
bereiken. De locatie vindt u aan de 
Keulschevaart 3A, het industrieter-
rein gelegen aan de spoorlijn achter 
het nieuwe station in Breukelen.
Tel. 036-264010.
E-mail: info@matrassenstad.nl.

Openingstijden: ma 12.00 – 17.30 
uur, di t/m vrij 10.00 -17.30 uur en za 
van 10.00 – 16.00 uur.
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Natuur 
dichtbij
huis

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

Mollen ......

De afgelopen maanden wa-
ren de mollenbulten vaak 
opvallend aanwezig in de 
weilanden van onze polders. 
Vooral na een vorst periode, 
als de grond weer ontdooid 
was, kwamen er vele nieuwe 
bij. In de sneeuw vielen ze 
goed op.
Veel mensen hebben nog 
nooit een mol gezien. Zijn 
leven speelt zich namelijk 
grotendeels ondergronds 
af. Daar graven mollen hele 
gangenstelsels, tot wel 60 cm 
diep. De grond die ze daarbij 
kwijt moeten, ‘lozen’ ze bo-
vengronds.
In het voorjaar worden de 
jongen geboren. Daarvoor 
maakt het vrouwtje een ruime 
kraamkamer, bekleed met 
planten materiaal. De plaats 
van de kraamkamer is soms 
herkenbaar aan een wat gro-
tere bult.
Na een zoogperiode van een 
maand worden de jongen 
weggejaagd. Ze moeten dan 
op zoek naar een eigen ter-
ritorium. Daarbij verplaatsen 
ze zich nogal eens boven-
gronds en kunnen dan slacht-
offer worden van het verkeer. 
De rest van hun leven zullen 
ze voornamelijk alleen door-
brengen.
Mollen eten allerlei insecten. 
Die vinden ze als ze rond-
struinen in hun gangenstel-
sel. Regenwormen vormen 
het ‘stapelvoedsel’ van de 
mol. Daarvan eet hij er per 
dag wel 100. 
De mol is erg goed aange-
past voor zijn ondergrondse 
leven. Zijn voorpoten zijn 
sterke, naar achteren gerichte 
graafinstrumenten. De haren 
van zijn fluweelzachte pels 
staan rechtop. Daardoor kan 

hij zowel naar voren als naar 
achteren bewegen in de on-
dergrondse gangen. De ogen 
van de mol stellen niet veel 
voor en kunnen slechts licht 
en donker waarnemen. Zijn 
snorharen en de tastorgaan-
tjes in zijn snuit zijn daarente-
gen erg gevoelig.
Is de mol nuttig of schadelijk? 
Daarover verschillen de me-
ningen.
Veehouders hebben het vaak 
niet zo op mollen en mollen-
bulten. Bij het maaien komt er 
grond in het gemaaide gras 
en daar houden de koeien 
niet van. En de dieren kunnen 
met de poten wegzakken in 
de gangen.

Veel tuinbezitters vinden het 
ook niet leuk als er elke keer 
weer van die hopen grond 
verschijnen in hun nette ga-
zonnetje of plantenborders.
Maar, behalve nuttige regen-
wormen, eet de mol ook voor 
de land- en tuinbouw scha-
delijke insecten zoals slakken, 
emelten en engerlingen. En 
mollengangen brengen lucht 
in de bodem. Dat is goed voor 
de ontwatering en voor de 
plantengroei.
Na een vogelvrije periode 
van 10-tallen jaren is de mol 
sinds 2002 weer beschermd 
onder de flora- en faunawet. 
Grondgebruikers mogen mol-
len echter wel (laten) vangen. 
Hiervoor zijn alleen klemmen 
toegestaan. Verjagen mag op 
allerlei manieren.
De schadelijkheid van de mol 
wordt vooral bepaald door de 
plaats en de mate van vóórko-
men. Wel of niet bestrijden, is 
vaak een persoonlijke zaak.

Groeten van een iVN-er

Renate Dorrestein komt 
naar Venen Literair
Vinkeveen - Op uitnodiging van Ve-
nen Literair komt de schrijfster van 
het Boekenweek essay 2008: ‘Laat 
me niet alleen’, Renate Dorrestein, 
naar Vinkeveen.
De toegangskaarten zijn, uitsluitend 
in voorverkoop, verkrijgbaar bij de 
Openbare bibliotheken in De Ronde 
Venen en bij de boekhandels Mond-
ria in Mijdrecht en The Readshop in 
Vinkeveen. Ze kosten 7,50 euro. De 
avond is op vrijdag 18 april in De 
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinke-
veen. De, gewijzigde, aanvangstijd 
is 20.30 uur. 
Dorrestein is bekend van de vele 
romans die zij op haar naam heeft 
staan en die vanaf 1983 regelma-
tig na verschijnen op belangstelling 
konden rekenen bij een breed pu-
bliek. Na het gymnasium kwam zij 
terecht in de journalistiek. Zij werk-
te onder meer voor Panorama, Het 
Parool, Viva, De Tijd en voor Opzij. 
Het schrijven van boeken nam een 
steeds grotere plaats in in haar le-
ven, zodanig, dat zij in de jaren 1986 
en 1987 werd uitgenodigd als ‘writer 
in residence’ aan de University van 
Michigan in de Verenigde Staten als 
docent creative writing. Voorts was 
zij een van de oprichtsters van de 
Anna Bijns-Stichting. Deze stich-
ting looft sinds 1986 iedere twee 
jaar een prijs uit voor de vrouwelij-
ke stem in de letteren. Haar boeken 
verschenen en verschijnen, tot op 
de dag van vandaag, ook in buiten-
landse vertalingen, niet alleen in Eu-
ropa, maar ook in de Verenigde Sta-
ten, Australië en Nieuw Zeeland.

Ziekte
Dorrestein leed jaren aan de ziek-
te ME, over haar ervaringen met die 
ziekte schreef ze in 1993 ‘Heden ik’.
Recente titels van haar zijn ‘Zolang 
er leven is’ uit 2005, over drie gezin-
nen die al jaren samen op vakan-
tie gaan, maar door veranderingen 
in het leven van de personages ver-
loopt de laatste vakantie heel an-
ders. In 2006 verscheen ‘Mijn zoon 
heeft een seksleven en ik lees mijn 
moeder Roodkapje voor’. Dit boek 
gaat over een vrouw van bijna vijftig 
die moet leren haar kinderen los te 
laten en die daarnaast twijfels heeft 
over de huwelijkstrouw van haar 
echtgenoot, daarbij komt ook nog 
eens dat zij te maken krijgt met een 
dementerende moeder.
‘Echt sexy’ kwam vorig jaar uit. De-
ze roman gaat over een meisje dat 
in de brugklas zit en dat terugver-
langt naar de tijd dat de wereld voor 
haar minder hard en gemeen was 
en dat er nog geen meisjes spoor-
loos konden verdwijnen doordat zij 
onder de invloed van minderjarige 
drugs-dealertjes kwamen.

Boeken van Renate Dorrestein heb-
ben als kenmerk dat er steeds spra-
ke is van verwarring tussen waan en 
werkelijkheid. Tussen wat we gelo-
ven en dat wat domweg de reali-
teit is.
Voor meer informatie over deze 
avond of over Venen Literair kunt u 
bellen met Anneke van Gessel, tel. 
0297-261382 of met Erwin Horwitz, 
tel. 0297-263195.

De Matrassenstad nu nóg 
voordeliger met cash & carry

Breukelen - De bekende matras-
senspecialist De Matrassenstad aan 
de Keulschevaart in Breukelen zal 
vanaf heden, naast de normale ver-
koop uit de showrooms, tevens het 
systeem van Cash & Carry invoeren. 
Een deel van de verkoopruimte an-
nex showroom is daarvoor ingericht. 
Dit betekent dat belangstellenden 
een nieuw matras of (latten)bodem 
nu rechtstreeks uit de voorraadhal 
in de verpakking kunnen kopen en 
meenemen met hun auto. Dat alle-
maal tegen nóg aantrekkelijker prij-
zen. Iets dat eigenlijk als het intrap-
pen van een open deur kan wor-
den gezien, want De Matrassen-
stad staat al jaren te boek als de 
goedkoopste bedden- en matras-
senzaak van Midden-Nederland en 
inmiddels ook ver daarbuiten. Cash 
& Carry bij De Matrassenstad bete-
kent nu dus letterlijk: inpakken, af-
rekenen en met een tevreden ge-

voel wegwezen! De kwaliteit van het 
aanbod staat daarbij buiten kijf. De 
matrassen en verder toebehoren als 
kussens, lakenhoezen, dekbedden 
en dergelijke zijn afkomstig van ge-
renommeerde fabrikanten en leve-
ranciers die hun producten graag 
via De Matrassenstad aan de man/
vrouw willen brengen. Het gaat 
daarbij onder meer om producen-
ten in Nederland, Duitsland en Bel-
gië. Naast matrassen en linnengoed 
biedt De Matrassenstad ook com-
plete ombouwen voor bedden aan.

Begrip
Eigenaar Peter Janmaat is in de loop 
van zijn dertigjarige bestaan bij veel 
kopers van slaapcomfort een begrip 
geworden. Belangstellenden voor 
een kwalitatief goede matras kun-
nen hier te kust en te keur hun fa-
voriete model uitzoeken tegen heel 
redelijke prijzen. Vaak worden er 

actiematige aanbiedingen gedaan 
waardoor men tegen miniprijzen 
een uitstekende aankoop kan doen. 

Expositie over alles wat met 
geloof te maken heeft
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Biologische 
bedrijfsvoering 
speerpunt bij 
bedrijven van 
Kom in de Kas 
Regio - Alweer de 31e keer dat Kom in de Kas 
georganiseerd werd. “Elk jaar zoeken wij weer een ander 
gebied op in de regio Aalsmeer waarvan de bedrijven op 
loopafstand liggen”, aldus Kees Scholte van de organisatie. 
Meestal gaat het om zo’n tien bedrijven met verschillende 
teelten. “Het is echt een dagje uit met relatief lage kosten 
want de entree is gratis.” Volgens voorzitter Wim van 
Delft is het centrale thema dit jaar arbeid en scholing. 
Dit evenement is de etalage van de glastuinbouw. De 
glastuinbouw komt niet altijd positief in het nieuws en dit 
is een manier om op een andere manier in the picture te 
komen. Van Delft hoopt dat de kwekers het belang inzien 
om hun product te promoten en om te laten zien hoe de 
tuinbouw er in de toekomst uit gaat zien. Ook is het een 
middel om te laten zien welke opleidingen er zijn. Dit jaar 
was de organisatie blij met het paprikabedrijf Power Grow. 
Echt uniek, want dit is een bloemengebied. Het was een 
gezellige binnenkomst bij Power Grow waar je begroet werd 
met Spaanse muziek. Aan gezellige tafeltjes kon je wat 
drinken of eten en in de hoek stond een groot speelkussen 
dat door de aanwezige kinderen met veel enthousiasme 
werd gebruikt. Je kon je laten schminken en er was een 
‘speurtocht’ uitgezet die bestond uit het beantwoorden van 
een aantal vragen dat betrekking had op de te bezoeken 
bedrijven. Opvallend is vooral de cluster van energie waar 
drie verschillende bedrijven gebruik van maken. Ten eerste 
dus Power Grow met paprika’s. Ten tweede Van Rijn Roses 
met witte rozen en ten derde de palmenkweker Hartog B.V. 
Sem van Zijl van Power Grow komt uit het Westland maar 
vond het daar te klein, te druk en te duur. Nu kweekt hij op 
12 ha gele paprika’s.

Paprika
In totaal zijn er 25 paprikatelers aangesloten waarvan 50% 
rode paprika’s teelt, 30% gele, 10% oranje en 10% groene 
paprika’s. “Het gaat erom dat je stoplichtjes kunt maken”, 
vertelt Sem.  Dat zijn dus de zakjes in de supermarkt met  
de verschillende kleuren. Waarom voor geel gekozen? Die 
zijn het minst gevoelig voor zonnebrand. Als de zon op het 
glas staat komen er brandplekjes op de schouder van de 
paprika”, vertelt Sem die met zeven kleine ondernemers ook 
weer een samenwerkingsverband is aangegaan. Hoe wordt 
de paprika geteeld? Heel eenvoudig. De zaadjes worden in 
een steenwolblokje gestopt. Dat was dit jaar 15 oktober. Als 
er een plantje uitkomt wordt dat weer in de grond gepoot. 
Dat gebeurde eind december. Dan worden drie touwtjes 
in elke plant gehangen. Elke plant splitst zich in drie 
koppen. Half januari komen de eerste bloemen. De paprika 
is zelfbestuivend. Na de zetting begint het paprikaatje te 
groeien en is in 10 weken volgroeid. In de zomer duurt het 7 
weken. Per plant kunnen er drie tot tien paprika’s groeien. Er 
worden biologische beestjes in zakjes uitgezet om de plagen 
te bestrijden. De lieveheersbeestjes zijn verboden. Dat 
kwam door de natuurverenigingen die daar tegen waren. Bij 
Dirk van Rijn zie je de rijen witte rozen staan. Wit is de trend 
aldus Dirk van Rijn. Op 3 ½ ha wordt daar de roos Avalanche 
gekweekt.

Energie
Op jaarbasis zijn er 10 miljoen rozen. Zowel Power Grow 
als Van Zijl bestaat nog maar kort, maar zij hebben nu 
gezamenlijk energie die zorgt voor warmte, elektra en CO2 
die weer wordt omgezet in voeding voor de plant. Maar niet 
alleen de bedrijven profiteren van die clustering van energie, 
ook 17000 huishoudens in de regio worden op die manier 
van stroom voorzien. Het is een vrij unieke clustering van 
energie, waarbij totaal geen warmte verloren gaat. 
Het kweken van de roos bij Van Rijn begint als jong plantje. 
Daarna wordt het plantje gebogen om nieuwe scheuten te 
krijgen. De langste roos is 90 cm. De rozen worden over de 
hele wereld geëxporteerd. Ook hier staat de biologische 
bestrijding bovenaan. Het derde bedrijf waar de energie 
geclusterd wordt is Hartog BV waar de kentiapalm gekweekt 
wordt. Wim vertelt dat de palmen afkomstig zijn van Lord 
Howe Island tussen Australië en Nieuw Zeeland. Meer 
dan tweehonderd jaar geleden zijn de Engelsen op het 
eiland gekomen en met hen kwamen ook de ratten die nu 
nog het eiland teisteren. Nu groeit de palm ook in andere 
gebieden in Australië, maar niet in Zuid Amerika omdat het 
daar te vochtig is. De ratten eten namelijk de nootjes van 
de palm op. “We zijn er toevallig tegenaan gelopen”, aldus 
Wim. Het begint met een los plantje met worteltjes. Na 10 
maanden is het plantje 40/50 cm en na 1 ½ jaar 80 cm. Er 
zijn verschillende diktes, hoogtes en potmaten verkrijgbaar. 
De meeste mensen verwachten dat de plalm zon nodig 
heeft maar het tegendeel is waar. In de oerwouden staan 
de palmen onder de bomen. Daarom worden er ook 
schermdoeken aangebracht en over een week wordt 
het glas gekrijt. Bij Japan Rose BV vertelt Anders, die uit 
Denemarken afkomstig is waar zijn vader eenzelfde bedrijf 
uitoefent, over de bevloeiing bij zijn bedrijf. Het is een eb- 
en vloedsysteem. Via de wateropslag buiten wordt het water 
naar een silo gevoerd waar voedingsstoffen met het water 
vermengd worden  en dan gaat het water via pijpen naar de 
tafel. Dat gebeurt één keer per dag en in een uur zijn alle 
planten: gloxinias, exacum en capsicum, van water voorzien. 
Een leerzame dag, waarop je niet alleen plantjes en bloemen 
kon kopen, maar ook nog wat kon opsteken van de moderne 
bedrijfsvoering.



pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 9 april 2008

Kortere wachttijden 
voor belegde broodjes 
bij Keurslager Bader
Mijdrecht - Sinds begin de-
ze maand worden liefhebbers van 
een overheerlijk belegd broodje bij 
Keurslager Bader aan het Bozenho-
ven sneller geholpen. De toonbank, 
koelvitrine en werkruimte hebben 
een uitbreiding ondergaan waar-
door tijdens de topuren tussen de 
middag twee extra medewerkers de 
klanten kunnen bedienen. “De klan-
tenkring voor onze belegde brood-
jes is in de loop der tijd alleen maar 
groter geworden. Dat bracht lange-
re wachttijden met zich mee voor 
mensen die voor hun lunch een be-
legd broodje bij ons willen kopen. 
Die krijgen nu sneller hun bestelling 
zodat er minder tijd verloren gaat 
voor de lunchpauze. Verder is ook 
het assortiment uitgebreid in diver-

se warme en koude specialiteiten en 
er is meer keuze uit verschillende 
soorten broodjes. Alles vers natuur-
lijk“, legt bedrijfsleider Norman van 
de Werf uit. 
“Wij hebben een uitgebreid aan-
bod aan divers broodbeleg waar-
van het merendeel uit verse vlees-
waren bestaat, maar bijvoorbeeld 
ook verschillende soorten kaas, sa-
lades en bijpassende sauzen. En 
dat wat er niet ligt kunnen we uit 
het schap pakken en daarvan be-
leg snijden. Het komt erop neer dat 
nagenoeg aan alle vraag van brood-
beleg kan worden voldaan, ook als 
het een broodje ‘gezond’ betreft of 
belegd met een vissoort. Verschil-
lende keren per maand hebben we 
het ‘broodje van de week’ als actie. 

Elke keer met een ander overheer-
lijk beleg. ”Enthousiast schuift Nor-
man een van de medewerkers, Ben-
nie de Bruyn, naar voren als zijn-
de de ‘broodjesspecialist’. Hij maakt 
ter plaatse broodjes in verschillen-
de variëteiten klaar. Een rijkbelegd 
broodje kost in doorsnee 2,25 eu-
ro, de duurste 3,40 euro. Dat laatste 
betreft een broodje zalmfilet dat de 
afgelopen week als ‘broodje van de 
week’ werd gepresenteerd: een pi-
stoletje rijkelijk belegd met gerookte 
zalm, bieslook kruidenkaas, kapper-
tjes, rucola, verse bieslook en een 
gesnipperd uitje.
Het verkooppunt voor belegde 
broodjes bevindt zich aan de rech-
terkant van de winkel en heeft een 
eigen ingang.

Kijk en Luisterdag bij VIOS

Pas zeven jaar jong 
en dan al trompet 
spelen en optreden
Mijdrecht - Al twintig jaar is er bij 
VIOS het jaarlijks terugkerend eve-
nement van de Kijk en Luisterdag. 
Robert Stoesser van de organisa-
tie vertelt dat de bedoeling van dit 
gebeuren is dat ieder lid kan laten 
zien en horen wat hij of zij kan en 
dat wordt dan beoordeeld door een 
echte vakjury waarvan de leden dus 
gespecialiseerd zijn in het te beoor-
delen instrument. Zo waren Carina 
en Ilse voor de majorettes, Robert 
Jan Hoffman, de vroegere dirigent 
van VIOS, beoordeelde de blazers. 
Robert Jan is zelf blazer bij het Re-
sidentieorkest. Peter Jan Steen, be-
kend van zijn prachtige stukken op 
de Marimba, beoordeelde het slag-
werk. Peter Jan is nu zelf vierdejaars 
conservatorium. De jury beoordeel-
de op klankverhouding, klankgehal-
te, zuiverheid, techniek, articulatie, 
ritmiek, samenspel en qua artistie-
ke uitvoering de muzikale uitvoering 
en interpretatie, de frasering, dyna-
miek en nuance. Dus je moest best 
wel aan heel wat eisen voldoen wil-
de je een beetje scoren.
Er is een speciale evenementen-
commissie die dit soort evenemen-

ten organiseert zoals deze Kijk en 
Luisterdag, de Mijdrechtse Dweil-
dag met Dorst en verschillende an-
dere concerten. Twee zaken vielen 
vooral op. Ten eerste het feit dat VI-
OS dus een nieuwe dirigent heeft 
en wel Ronald Arkesteijn en het 
tweede punt was de nieuwe outfit 
van dweilorkest DorsRobert Stoes-
sert dat door hen met veel verve ge-
toond werd en waar zij duidelijk en 
met recht trots op waren.

Voorproefje
Dorst gaf ook meteen even een 
voorproefje van de nieuwe show die 
zij gaan presenteren op het festival 
op 20 september. Het was gezellig 
druk in het clubhuis van VIOS waar 
ouders en kinderen die net opgetre-
den hadden of nog moesten optre-
den door elkaar liepen. Robert Stoe-
sser gaf weer zoals vanouds humo-
ristisch zijn commentaar bij de ver-
schillende optredens.

Begonnen werd met de minirettes 
met het nummer Jamai. Zoals altijd 
weer vertederend om te zien. Daar-
na kwamen de blazers in opleiding 

op de blokfluit met een herderswijs-
je en een lentedans, heel toepasse-
lijk natuurlijk voor deze tijd van het 
jaar. Sandra van Kruyssen deed bij-
zonder goed haar best op de saxo-
foon. Een prestatie om als enige op 
het podium op te moeten treden. 
Natuurlijk kon K3 niet ontbreken 
en  kwamen de minirettes met ‘Kus-
jesdag’. Het slagwerk had weer een 
apart nummer met Radou en met 
verschillende instrumenten zoals de 
Bongo, Snare en Cowbell. De bla-
zers in opleiding speelden een num-
mer op dwarsfluit en trompet. Beau 
de Jong zong een liedje.

Nogmaals kwamen de minirettes 
met ‘Kusjesdag’. Aat Kruijt deed zijn 
best op de trommel met het num-
mer Hit and Run en afsluitend dus 
dweilorkest Dorst met de nummers 
die zij gaan spelen op het festival.

Altijd weer een leuke muziekdag zo-
wel voor de trotse ouders als voor 
de kinderen zelf. En of je nou mini-
rette, majorette bent of een instru-
ment bespeelt: als je maar met een 
vorm van muziek bezig bent.

Schotse muziek en een 
doedelzak bij lentefeest
De Ronde Venen - Weer eens wat 
anders dan de gewone doorsnee 
band met een hoop lawaai. Hoe-
wel hier ook het geluid niet mis was 
maar toch wel weer een heel ande-
re benadering. Vooral de doedel-
zak, oftewel met een mooi woord de 
backpipe, en de bespeler daarvan 
Barney, gekleed in een echte Schot-
se kilt, zorgden voor wat afwisseling 
bij het jaarlijkse Lentefeest georga-
niseerd door de carnavalsvereniging 
de Huts Geklutste Kliek. Grote hek-
ken stonden rondom het terrein en 
de ingang was als vanouds de ca-
ravan waar je de entreekaarten kon 
kopen. Rond 22.00 uur was het nog 
redelijk stil. Hier en daar stonden 
wat groepjes jongelui te praten met 
een drankje in hun hand. Maar zo 
tegen de klok van elven begon het 
aardig binnen te stromen en ston-
den er groepen vooraan bij het po-
dium en achter bij de grote bar die 
over de hele breedte was geplaatst 
en waar je tegen afgifte van een 
bonnetje een drankje kon halen. Al-
tijd weer verbazingwekkend te zien 
die meiden in t-shirts met blote ar-
men en zo warm is het toch ook 
weer niet. Zelfs buiten op straat lie-
pen groepjes met een open t-shirt-
je of hemdje aan. Maar ja, je gaat 
ook niet in je dikke wollen trui naar 
zo’n feest. Dat is duidelijk. De band 
Scrum was er al vroeg en was zich 
aan het voorbereiden. Hoewel dat 
niet  echt noodzakelijk was, want 
“we hebben er altijd zin in”, vertelt 
zanger Scottie. Maar hoe kom je 
nou aan zo’n naam voor een band? 
“Het is een term uit de rugbywereld”, 
aldus Robin die samen met Jay-P de 
gitaar bespeelt. “Het drukt uit het 
broederlijke element. Gewoon heel 
sportief en gezellig.” 

In stijl
De band heeft trouwens verleden 
jaar om in de stijl te blijven gespeeld 
op een rugbyfestival. Verder be-
speelt Marco de bas, Oscar slooft 
zich uit op de drums en Barney, de 
trekpleister zoals gezegd, de backpi-
pe. Zo’n instrument is trouwens niet 
zo heel makkelijk te bespelen. Als je 
het instrument van dichtbij bekijkt 
is het belangrijkste onderdeel de 
melodiepijp de chanter, dan de zak 
van de doedelzak en de drie drones 
(omhoogstekende pijpen) zijn voor 
de bas en de tenor. “Er worden in 
Schotland zelfs colleges gegeven in 
backpipe”, meldt Barney die al op 

zijn tiende jaar begonnen is op de 
doedelzak en dat heeft meegekre-
gen van zijn broer die er ondertus-
sen al mee opgehouden is, maar dus 
niet Barney. De huidige formatie van 
de groep is nog maar een paar jaar 
zo, namelijk sinds 2004. De kern van 
de groep bestond oorspronkelijk uit 
Scottie, Robin en Marco. 

“Ik heb vijf jaar geleden Scottie ont-
moet en dat is dus een echte zan-
ger zoals je die niet veel vindt”, aldus 
Robin. Oscar kenden zij uit vroege-
re bandjes en Fred komt uit Amster-
dam. De groep heeft trouwens ook 
een album uitgegeven, namelijk in 
december 2006 onder de titel ‘Pro 
Libertate’. De stijl is power folk wat 
volgens de traditie met akoestische 
gitaar wordt gespeeld, maar Scrum 
speelt het veel rauwer. Folk is een 
erfgoed. “Wij spelen Ierse nummers 
in een bewerking maar wij behou-
den het respect voor de Ierse mu-
ziek. Het is een soort ode. Maar 
de nummers moeten wel herken-
baar blijven.” Een bekend nummer 
is Amazing grace (waarheen waar-
naar), verder Wild rover, 

Eigen nummers
Whisky in the jar en het bekende 

Auld Lang syne. 80% van de num-
mers die de groep zingt en speelt is 
trouwens eigen nummers. Er is ook 
een single verschenen ‘Drunk again’ 
die de top 100 heeft gehaald en zij 
hebben opgetreden voor tv in live 
shows. “Daardoor zijn wij wel bij en-
kelen op de kaart gekomen”, denkt 
Scottie. Een belangrijk optreden dat 
nog gaat plaatsvinden, namelijk in 
oktober waar zij samen met de Du-
blinners te zien en te horen zijn.  
“Dat is de beroemdste folkband die 
er is”, volgens de bandleden. “Dat 
betekent voor ons echt de slagroom 
op de taart.” 

Scrum heeft ook nog een eigen 
whisky die in het buitenland gebot-
teld wordt onder de naam die niet zo 
verwonderlijk is: ‘scrumwhisky’. 
“Een creamian bland whisky waar-
van wij voor elk optreden even een 
drupje nemen en dan wensen wij el-
kaar veel succes en concentratie en 
natuurlijk veel plezier”, lacht Robin. 

En plezier had de band er dus dui-
delijk in, evenals de zaal waarvan 
de groep die vooraan stond meteen 
ging meedansen. Een andere aan-
pak om de lente mee te beginnen 
onder de klanken van de backpipe.



De Hoef - Opnieuw een dubbel uit-
verkocht huis in De Hoef, waar de 
toneelvereniging De Opregte Ama-
teur het door Frits Criens geschre-
ven stuk ‘Zwart op Wit’ op de plan-
ken bracht. 

Het stuk speelt zich af in het rust-
huis van Opa Hameleers (een zwa-
re, maar met verve gebrachte rol van 
Peter Hoogervorst), waar een aantal 
doorgedraaide gasten tijdelijk ver-
blijft. Zo is daar de levende tuinka-
bouter Jaap (Peter van Kempen), hij 
zou genezen en zijn grote liefde Isa-
bel (Bianca van Kempen) terugvin-
den. Verder de toneelspeler de Bats, 
die in zijn rol als luitenant Von Turm 
und Taxis was vast blijven zitten 
(Remco Hogervorst) en het Man-
nen-Afwijzings-Front (Suzan Dui-
venvoorden en Monica Boone), dat 
ondanks dat aan de man komt; de 
een slaat de luitenant aan de haak 
door hem eerst half dood neer te 
bezemen, de ander legt het aan met 
de technische dienst (Winfried Ach-
terberg). Onderwijl brengen zij de 
kokkin (Annet van der Meer) nog in 
alle staten.
De titel slaat op het stuk papier, 
waarop opa in een overmoedige bui 
pesterig had vastgelegd, dat hij naar 
het bejaardenhuis zou gaan, als een 
van zijn dochters nog aan de man 
zou komen. Wies en Thea (Ida Siets-
ma en Anneke Hogenboom) heb-
ben daar niet direct behoefte aan, 
maar besluiten hun vader een les-
je te leren door opa met een jonge 

hittepetit het hoofd op hol te bren-
gen, terwijl dat in werkelijkheid zijn 
kleindochter is (Belinda Wahlen). 
Maar opa krijgt dat door en arran-
geert als tegenzet een toneelspel 
om zijn dochters met een onbeken-
de aanbidder Jansen te confronte-
ren, die in werkelijkheid zijn gast/to-
neelspeler Dse Bats is. Wies en Thea 
doorzien dat op hun beurt, spannen 
De Bats voor hun karretje en ar-
rangeren in hun technische dienst-
man een tweede Jansen, zodat opa 
denkt, dat zijn dochters werkelijk 
een man krijgen en hij dus naar het 
bejaardentehuis moet. Het was alle-
maal een spel in een spel, dat zich 
voor de toeschouwer langzaam ont-
rolt, na door de vele plotwendin-
gen voortdurend op het verkeer-

de been te zijn gezet. Het publiek 
moest zijn aandacht er dus goed bij-
houden, maar er was ook genoeg 
te lachen; vooral in de scène waar-
in opa en zijn kleindochter last krij-
gen van een stijve rug en de stoel-
scène, waarachter zich allerlei span-
nende zaken afspelen. In de hilari-
sche slotscène komt alles weer op 
zijn pootjes terecht en heeft opa zijn 
lesje geleerd (of toch niet?). 
Het zag er allemaal weer goed uit 
en dat ondanks de stroomstoring, 
die zaterdag een ongewilde extra 
pauze van 10 minuten forceerde; de 
spelers vingen dat professioneel op 
en het publiek reageerde ook zeer 
sportief. De Hoef kan weer terug-
zien op een geslaagd toneelweek-
end.

Uithoorn - Tijdens het op zondag 
6 april gehouden solistenconcours 
voor solisten en ensembles hebben 
de slagwerkers van KnA zich weer 
van hun beste kant laten zien. Dit 
concours werd onder auspiciën van 
de Hollandse Bond voor muziek-
verenigingen georganiseerd door 
Muziekvereniging Jeanne D’Arc uit 
Noordwijkerhout.
In totaal waren er acht leden afge-
reisd naar Noordwijkerhout en als 
eerste van deze acht mocht Bart En-
thoven het strijdperk betreden. 
Arno kwam uit in de jeugddivisie 
en speelde op de kleine trom maar 
liefst 82 punten bij elkaar wat een 
mooie 1e prijs opleverde.

Na een aantal optredens van slag-
werkers en blazers van de andere 
deelnemende verenigingen was het 
de beurt aan een van de jongste le-
den van KnA Tiam Soria. Tiam stond 
al geruime tijd klaar om te beginnen 
maar het startsignaal liet erg lang 
op zich wachten. Hij liet zich hier-
door echter niet van de wijs bren-
gen, en speelde met zijn stuk in de 
5e divisie maar liefst negentig pun-
ten bij elkaar, goed voor een 1e prijs 
met lof van de jury. Aan het eind van 
de dag bleek dit voldoende te zijn 
om alle 17 andere slagwerkers ach-
ter zich te houden. Dit leverde hem 
een mooie prijs op die vast wel een 
mooie plaats in zijn kamer zal krij-
gen. Ook Bart Endhoven kwam uit in 
dezelfde divisie en haalde 85 pun-
ten en dit was voldoende voor een 
1e prijs. Na een korte pauze was 
het Menno Selman die het podium 
betrad, ook hij liet zien dat hij nog 
steeds goede vooruitgang boekt, hij 
wist met zijn stuk maar liefst 87 pun-
ten te vergaren waarmee ook voor 
hem een 1e prijs was weggelegd. 
Tijme Balke kon zich tussen al dit 
slagwerkgeweld goed staande hou-
den, ook hij ging in zijn divisie met 
een 1e prijs aan de haal met een 
score van 85 punten.
Ook deed er voor KnA nog een duo 

mee op kleine trom, te weten Robin 
Hogeveen en Mike Vork, ook wel de 
2-eiige eenling van KnA genoemd, 
omdat ze exact op dezelfde dag ge-
boren zijn, in hetzelfde jaar, maar op 
verschillende plaatsen en uit ver-
schillende ouders. Door deze gelij-
kenis moet je elkaar natuurlijk wel 
goed aanvoelen en dat leverde dan 
ook een score van 84 punten op, dus 
ook hier weer een eerste plaats.
Ook Martijn Verhoef, uitkomend in 

de 3e divisie, behaalde ondanks wat 
lichamelijke ongemakken een mooie 
score en met zijn 84 punten mocht 
ook hij een eerste prijs in ontvangst 

nemen. Met 7 plaatsen bij de eerste 
10 kan KnA terugkijken op een suc-
cesvol optreden.

Al deze jongens zijn opgeleid door 
Jan Vork Sr. die al jaren weet hoe hij 
het beste uit zijn leerlingen te ha-
len. Ook voor het komende seizoen 
kunnen kinderen vanaf 8 jaar zich 
weer aanmelden bij de vereniging 
om te leren trommelen. En wie weet 
staan zij dan over niet al te lange tijd 

op het podium om te laten zien wat 
ze waard zijn. Voor informatie kunt 
u terecht bij Karin Goossens, tel. nr 
0297-540365.
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Jong leven in de Olievaar
Uithoorn - Het is de laatste weken 
buiten nog wat guur, maar weer of 
geen weer: in de lente worden de 
lammetjes geboren. Klein grut op de 
kinderboerderij: lammetjes en ko-
nijnen. Als het lekker weer is kun-
nen ze naar buiten, anders blijven 
ze heerlijk binnen in de stal. Goed 
verzorgd door de moederdieren en 
natuurlijk door de harde werkers op 

de kinderboerderij, de cliënten van 
Ons Tweede Thuis, de stichting die 
de boerderij beheert.

Ons Tweede Thuis is een instelling 
voor mensen met een handicap. Cli-
enten van deze organisatie werken 
op allerlei plekken, onder andere op 
de kinderboerderij. Ze verzorgen de 
dieren, maken stallen schoon, ha-

len mest weg op de weiden, ma-
ken speeltoestellen schoon, zodat 
alles er goed verzorgd en netjes uit-
ziet voor het publiek en dus alle die-
ren vrolijk en gezond kunnen blij-
ven. Wie de jonge dieren wil zien is 
van harte welkom op maandag tot 
en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 en 
zaterdag en zondag van 10.00 tot 
16.30 uur.

Tiam Soria behaalt de 
hoogste score tijdens 
solistenconcours

V.l.n.r. Arno Enthoven, Martijn Verhoef, Bart Endhoven, Mike Vork, Tiam Soria, Menno Selman, Robin Hogeveen en 
Tijme Balke

Marc Lammers spreker tijdens 
Amstelland Business Circle 
netwerkevenement 2008
Uithoorn - Marc Lammers, coach 
van het nationaal dames hockey-
team, zal op maandag 14 april aan-
staande een inspirerende bijdrage 
leveren aan het plenaire program-
ma van het ABC netwerkevenement 
2008. Marc zal deelnemers aan het 
evenement vertellen hoe zij coa-
ching binnen hun organisatie suc-
cesvol kunnen toepassen en hoe je 
er als bedrijf ook mee kunt scoren. 
Coaching is performance manage-
ment zegt Marc Lammers.
Dat coaching tot grootse resultaten 
kan leiden, liet Marc Lammers al re-
gelmatig zien. Zijn dames hockey-
team won kort geleden de wereld-
beker. Volgens Lammers wordt in 
het bedrijfsleven 99% van de tijd een 
wedstrijd gespeeld. Alles moet goed 
gaan, niets mag fout lopen. In de 
sport is dat heel anders. Daar wordt 
voor 99% getraind en is 1% de wed-
strijd. Hij is hierdoor continu aan het 
focussen op hoe die wedstrijd nog 
beter gespeeld kan worden. Waar 
kan er worden verbeterd?

In de afgelopen jaren heeft het da-
mes hockeyteam een behoorlijke 
ontwikkeling meegemaakt. Belang-
rijk is dat de rol als coach enorm is 
veranderd. 
De hockeysters hebben allemaal 
veel meer verantwoordelijkheid ge-
kregen. Vroeger was de coach de-
gene die de wedstrijden bekeek en 
aangaf waar iemand moest gaan 
staan of goed in was. Nu doen de 
spelers dat zelf. Zij analyseren zelf 
de wedstrijden, de spelers, de cor-
ners etc. En wat blijkt? Ze zien met 
z’n allen veel meer dan de coach 
ooit alleen had kunnen zien. Het 
team is veel zelfsturender gewor-
den. En dat samenspel zorgt ervoor 
dat ze winnen.

Initiatief
Het ABC netwerkevenement 2008 
is een initiatief van Junior Cham-
ber International Amstelland dat in 
samenwerking met de Kamer van 
Koophandel Amsterdam, de Ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn 

en hoofdsponsor Rabobank Regio 
Schiphol wordt georganiseerd. 
Voor nadere informatie omtrent het 
programma of inschrijven voor deel-
name aan het programma kijk op   
www.amstellandbusinesscircle.nl
Junior Chamber International is een 
vereniging zonder winst oogmerk.  
Wereldwijd bestaat JCI uit 200.000 
leden, verspreid over 110 landen. 
Nederland telt 92 Kamers waar-
van Amstelland er één is. Amstel-
land bestaat uit een club krachtige, 
hoogopgeleide jonge en ambitieuze 
mensen tussen de 25 en 40 jaar uit 
allerlei verschillende beroepsgroe-
pen die wonen en of werken in de 
regio ‘Amstelland’. De leden hebben 
belangstelling voor zakelijke net-
werken, persoonlijke en internatio-
nale contacten en willen zich daar-
naast inzetten voor positieve veran-
deringen in de maatschappij. 

Voor meer informatie over Junior 
Kamer Amstelland kunt u terecht op  
www.jciamstelland.nl 

Vrijwilligerscentrale voor 
Uithoorn en De Kwakel
Uithoorn - Ten aanzien van de ka-
dernota Wmobeleid 2008-2011 is 
door het college een besluit geno-
men om een vrijwilligerscentrale te 
realiseren.
De bedoeling is dat de centrale een 
actieve rol krijgt in de werving van 
vrijwilligers, deskundigheidsbevor-
dering en het ondersteunen van 
vrijwilligersorganisaties. In Uithoorn 
zijn er ongeveer 5000 à 6000 inwo-
ners van 18 jaar en ouder die met 

enige regelmaat actief zijn met een 
gemiddelde inzet van 4 à 5 uur per 
week. In de kadernota Wmo wordt 
aangegeven dat het vrijwilligers-
werk structureel moet worden on-
dersteund en gestimuleerd. Binnen-
kort wordt in de raadzaal een infor-
matieavond georganiseerd waar-
bij een korte presentatie van het 
concept beleidsnotitie vrijwiligers-
werk Uithoorn 2008 wordt gegeven 
en onder voorbehoud een interes-

sante spreker van een al functio-
nerende vrijwilligerscentrale. Na de 
inspraakronde stelt het college de 
beleidsnotitie Vrijwilligerswerk Uit-
hoorn 2008 vast en wordt deze ter 
bespreking en besluitvorming aan 
de raad voorgelegd.

De nota ligt vanaf 9 april ter inzage 
en is via de gemeentelijke website  
www.uithoorn.nl (in Uithoorn/Zorg 
& Welzijn) te downloaden.

Kinderen Legmeer-West
bepalen hoe nieuw speel-
veld eruit komt te zien
Uithoorn - Vanmiddag, woensdag  
9 april, kunnen kinderen uit de nieu-
we wijk Legmeer West hun mening 
geven over de drie plannen die zijn 
gemaakt voor een nieuw speelveld. 
Zij bepalen dan welk plan wordt uit-
gevoerd en hoe het speelveld eruit 
komt te zien. Om 14.00 uur zal wet-

houder Jeroen Verheijen in basis-
school de Toermalijn het startsein 
geven. Alle kinderen tot en met 12 
jaar in Legmeer West zijn door de 
gemeente uitgenodigd. Alle drie 
plannen zijn gemaakt op basis van 
tekeningen die de kinderen hebben 
gemaakt in de kerstvakantie vorig 

jaar. Enkele weken later zal de ge-
meente bekend maken welk plan de 
meeste stemmen hebben gekregen. 
De kinderen worden hierover ge-
informeerd via een brief en de ge-
meente zal dit ook vermelden op de 
website en de gemeentepagina in 
de Nieuwe Meerbode.

Toneelvereniging De Opregte Amateur in De Hoef

Veel plotwendingen 
in ‘Zwart op Wit’
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Winkelen in Winkelhart Wilnis wordt weer echt de moeite waard

Twee ondernemers in de  Wilnisse
         Dorpsstraat vierden hun feestje

Wilnis -  Waar een groep 
ondernemers in Wilnis er alles aan doet 

om de Dorpsstraat als aantrekkelijke winkelstraat uit te dragen, 
lieten de weergoden het afgelopen zaterdag duidelijk even 
afweten. Fikse plensbuien en een koude wind vormden geen 
uitnodiging om (veel) belangstellenden naar het dorpscentrum 
te lokken.

De enige winkel die voor wat lentegevoel zorgde was de 
bloemenwinkel op de hoek van de Wilnisse Zuwe met een kleurrijk 
aanbod van bloemen en planten. Niettemin bleken degenen die 
zich toch de moeite hadden getroost naar het oude dorp te komen 
zeer te spreken te zijn over de wijze waarop zowel Dio drogisterij 
De Nagtegaal van Stephan en Liesbeth Brokers als Wouda Fashion 
van Wouda Ultee zich presenteerden. Stephan en Liesbeth zijn sinds 
kort de nieuwe eigenaren van drogisterij De Nagtegaal en hadden 
hun (her)openingsfeest afgelopen weekend met enkele leuke acties 
gepland. De rode loper was uitgelegd om zowel vaste als nieuwe 
klanten te verwelkomen. Zij werden buiten aan de deur opgewacht 
door een clown die er voornamelijk voor de kinderen was en 
ballonfiguren maakte.  Binnen speelde een accordeonist, in gezelschap 
van een elektronische musicmixer, gezellige muziek. Behalve een 
uitbreiding van het assortiment, onder meer met speelgoed, trok ook 
een opstelling met cosmetica de nodige aandacht. Jammer was dat 
door de onaantrekkelijke weersomstandigheden kinderen nauwelijks 
gebruik maakten van het buiten opgestelde springkussen. Toch 
waren de ‘Brokers’ samen met hun medewerksters Berber en Daniëlle 

bepaald niet ontevreden.
De kwaliteit van het bezoek was goed en het aantal bezoekers 
was boven verwachting. Dat sterkt hen in de overtuiging dat de 
drogisterij duidelijk in een behoefte voorziet en hun keuze goed is 
geweest om de zaak van Jan Nagtegaal in de Wilnisse winkelstraat 
voort te zetten.

Modepaleisje
Een tweede ondernemer opende haar deuren in het voormalige pand 
van IJzerwaren en Gereedschappen (Enorm) Van Eijk op de hoek van 
de Dorpsstraat en Koningin Julianastraat. Dat is Wouda Fashion, die 
een honderd meter verderop een veel kleinere zaak had. In dat pand 
gaat zich nu een opticien vestigen. Wouda Fashion heeft in eigen 
beheer het vroegere pand Van Van Wijk omgetoverd in een waarlijk 
‘PC Hoofdstraat-achtig’ modepaleisje, uitgevoerd in gedistingeerde 
kleuren zwart en wit, smaakvol bijpassend meubilair en afgerond 
met een fraaie verlichting in de vorm van kleine kroonluchters. Nu 
nog uitsluitend mode voor dames van alle leeftijden, maar in de 
loop van het jaar kunnen hier ook heren en zelfs kinderen terecht. 
Het plan is om dit in augustus te realiseren.  Het tweede gedeelte 
van het pand, achter de damesmode, moet daarvoor nog worden 
verbouwd en ingericht. De stijl van de kleding is overwegend trendy, 
maar ook degenen die van een tikkeltje klassiek houden kunnen hier 
terecht. Wouda Ultee, zelf een charmante verschijning en naar wie 
het modehuis is genoemd, heeft veel kennis van zaken in huis om 
iemand mooi en totaal aan te kleden, inclusief schoenen en sieraden. 
Mode op maat en afgestemd op ieders smaak en uitstraling. En dat 

tegen betaalbare prijzen met een onvergelijkbare service. Alle kleding 
wordt, indien nodig, in eigen beheer op maat ge- en vermaakt. Veel 
mensen uit haar vaste klantenkring, maar ook talloze nieuwsgierige 
- wellicht toekomstige - klanten hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging de openingsdag met een hapje en een drankje te komen 
inluiden. Natuurlijk ook om de gevarieerde kledingcollectie te komen 
bewonderen. Vanaf 10.00 uur heeft Wouda Fashion zich kunnen 
verheugen in een grote toeloop van belangstellende, overwegend 
vrouwelijke, bezoekers, alhoewel er ook een enkele verdwaalde 
echtgenoot te bespeuren was. Die bleek bij nader inzien toch niet 
zo ‘verdwaald’ te zijn, want hij raakte, net als zijn partner, al gauw in 
gesprek met alle andere aanwezigen over de gemoedelijke sfeer in de 
zaak en de presentatie van Wouda Fashion. Verder had eenieder alle 
aandacht voor de doorlopende modeshow op deze openingsdag. 
Die werden tussen de bezoekers professioneel uitgevoerd, waarbij 
kleding werd getoond die een goede afspiegeling was van wat Wouda 
Fashion zoal te bieden heeft. Wie dat wilde kon gratis make-up advies 
krijgen of zich laten opmaken door een visagiste van Ariane Inden 
Cosmetics. Een aantal aanwezige dames maakte van deze service 
graag gebruik en liet zich – voor zover zij dat al niet waren - ‘mooi’ 
maken.

Wouda Fashion is vanaf 5 april geopend voor de modebewuste 
vrouw van vandaag, maar biedt op korte termijn nog meer. 
In juni zal zich in het zelfde pand ook dameskapsalon ‘Lydia’ 
vestigen. Die zit nu nog aan de Wilnisse Zuwe. Dan is het wéér 
tijd voor een feestje…



Mijdrecht - Toneelvereniging W.I.K. 
uit Mijdrecht speelde afgelopen vrij-
dag en zaterdag in een tot twee-
maal toe zeer goed gevuld “ ’t Ou-
de Parochiehuis” het blijspel ‘Boe-
renbont en rode lampjes’ van Carl 
Slotboom. Het dolenthousiaste pu-
bliek zag een ‘hilarisch’ toneelspel 
in drie bedrijven.

Boerenjongen Henderik, zéér goed 
vertolkt door Tristan Frese, zoekt zijn 
toevlucht in een bordeel bij de pros-
tituees Betty, erg goed neer gezet 
door Gineke van Diemen en Dolly, 
een prima rol van Yvonne Valentijn, 
die alles op fantastische wijze bij el-
kaar probeert te houden.
Henderik komt toevalligerwijs in 

dit ‘bordeel’ terecht, omdat hij op 
de vlucht is voor zijn schoonmoe-
der, een rol op het lijf geschreven 
van Henny Breewel, en haar doch-
ter Klaartje, een heel leuke vertol-
king van Linda Bos.
En dan verschijnen er ook nog twee 
klanten. Ene Kees, een schitterend 
rolletje van de ‘oude’ rot Joop Ken-
trop en Wim, op formidabele wijze 
neergezet door Hans Schijff. Deze 
twee maken het geheel nog gecom-
pliceerder en de hilarische momen-
ten volgen elkaar dan ook in snel 
tempo op. Een blijspel zou echter 
geen blijspel zijn zonder een goed 
einde en uiteindelijk gaat Henderik 
dan ook, samen met zijn Klara, te-
rug naar de boerderij. Ondergronds 
werden de spelers bijgestaan door 
souffleur Herman Kraan. Het grime- 
en kapwerk was in handen van Theo 
Linssen en Nico van Leeuwen te-
kende voor de regie. Mocht u door 
het lezen van deze recensie nieuws-
gierig zijn geworden en de spelers 
van W.I.K. zelf aan het werk willen 
zien, dan bent u aanstaande zater-
dag 12 april van harte welkom in 
buurtgebouw ‘Ons Streven’ aan de 
Engellaan in de Amstelhoek. Toneel-
vereniging W.I.K. speelt deze uitvoe-
ring dan nogmaals op uitnodiging 
van buurtvereniging Amstelhoek. 
De aanvang is om 20.00 uur.

Uithoorn - Vanaf zondag 13 april 
is in Galerie Fort aan de Drecht de 
tentoonstelling ‘Te kijk in het Fort’ 
te zien. Er worden werken geëxpo-
seerd van Tony Beijdorff (schilde-
rijen), Theo van Dieren (sieraden), 
Renske van Driel (keramiek), Mar-
jon Drijver (stenen maskers) en 
Thea Helbers (schilderijen). 
De expositie wordt die zondag om 
15.00 uur geopend door Frans Kop-
pens, voorzitter van de expositie-
werkgroep van de Galerie. De muzi-
kale omlijsting wordt verzorgd door 
Gerard van Roessel op de piano.
De vijf kunstenaars, van wie werk te 
zien is in Galerie Fort aan de Drecht, 
werken allen vanuit verschillende 
achtergronden en verschillende vi-
sies.

Tony Beijdorff 
Reizen naar verre landen zijn de be-
langrijkste inspiratiebronnen voor 
haar werk. Op foto’s legt ze vast 
waar ze is geweest, als beeld- en 
sfeerherinnering. Kleur bepaalt de 
sfeer en dramatiek in haar werk. 
Zij wil beelden scheppen waar 
spanning in zit, waar je steeds iets 
nieuws in kunt ontdekken. De laat-
ste tijd werkt zij veelal met mono-
type (eenmalige drukkunst) gecom-
bineerd met tekenen, acrylverf en 
pastel.

Theo van Dieren
Hij heeft de opleiding voor edelsme-
den in Schoonhoven gevolgd. Sinds 
1997 werkt hij zelfstandig. Zijn werk 
kenmerkt zich door een koele strak-
ke vormgeving die wisselend wordt 

beïnvloed door natuurlijke vormen 
zoals van zwerfstenen, schelpen, 
stukken hout of skeletdelen. Deze 
wisselwerking inspireert hem om 
nieuwe sieraden te blijven ontwik-
kelen. Het drijven, siceleren en sme-
den is zijn favoriete werkwijze en zil-
ver is daarvoor het meest  geschik-
te materiaal. Daarnaast werkt hij 
ook met titaan, brons en verschil-
lende kleuren goud, met toepassing 
van edelstenen in allerlei kleuren en 
maten.

Renske van Driel
Zij werd opgeleid aan de Amster-
damse Academie voor Beeldende 

Vorming. Na 16 jaar voor de klas in 
het voortgezet onderwijs is zij van-
af 1994 fulltime beeldend kunste-

naar. Haar uitgangspunt is veelal 
een pure vorm of een thema. Vorm 
en ruimtelijkheid, daar gaat het om. 
Vormen afkomstig uit de natuur en 
gevormd door de elementen leveren 
de vormentaal waarmee ze werkt. 
Het werk ontstaat eigenlijk onder 
haar handen. In haar werk wil zij de 
uitnodiging tot aanraken, voelen, die 
onbewerkte klei in zich heeft, zicht-
baar houden. Het craquelé van de 
Raku-techniek met zijn onvoorspel-
baarheid en gecompliceerdheid ver-
sterkt het beeld.
Bij de ongeglazuurde vormen be-
paalt de in de klei gepoetste engobe 
de kleur en de huid.

Marjon Drijver
Zij volgde opleidingen aan de Vrije 
Academie en de Koninklijke Acade-
mie, beide in Den Haag. Zes jaar ge-
leden is zij begonnen met het vorm-
geven in speksteen.

Gezichten en Afrikaanse maskers 
hebben haar altijd al gefascineerd. 
Zij werkt puur intuïtief en volgt de 
lijnen en vormen in de steen totdat 
zij een fantasiepersoon herkent die 
haar iets te ‘zeggen’ heeft.

Thea Helbers 
Zij schildert al vanaf haar 16e. Zij 
deed de opleiding aan de Academie 
voor Schone Kunsten te Arendonk 
in België. Zij vindt haar inspiratie in 
de natuur of gewoon in het dage-
lijks leven. Zij wordt getroffen door 
een bijzondere compositie die zij in 
haar geheugen of fotografisch vast-
legt en later gebruikt in haar schil-
derijen. Vooral verstilde landschap-
pen boeien haar enorm.
Naast deze landschappen maakt zij 
ook stillevens, portretten en colla-
ges. De technieken die zij gebruikt 
zijn: olie-, acryl- en aquarelverf en 
gemengde vormen. Bij het schil-
deren van portretten, die zij in op-
dracht maakt, probeert zij ook de 
leefomgeving van de persoon te be-
trekken. In collages gebruikt zij di-
verse materialen met verschillende 
structuren. Ook die maakt zij wel in 
opdracht. 
De tentoonstelling duurt van 13 april 
tot en met 18 mei aanstaande.
De openingstijden zijn op donder-
dag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Speciaal op de wat rustiger donder-
dag en vrijdag kunnen bezoekers in 
de Galerie ook een kopje koffie/thee 
drinken.
Op tweede pinksterdag is de expo-
sitie te zien van 12.00 tot 17.00 uur. 
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Exposities in Galerie 
Fort aan de Drecht

Krijtenberg Movie & 
Music in een nieuwe jas
Uithoorn - Vrijdag 4 april opende 
Krijtenberg Movie & Music in win-
kelcentrum Zijdelwaard na ruim vijf 
dagen interne verbouwing weer haar 
deuren. Het resultaat mag er zijn. 
Bedrijfsleider Lex Brok en zijn me-
dewerkers hebben samen met schil-
ders en timmerlieden de winkel een 
aanspreekbare uitstraling gegeven. 
In de kleuren zwart en crème oogt 
de winkel ‘gedistingeerd’ en uitno-
digend om er eens rond te snuffelen 
in een paar duizend dvd’s op het ge-
bied van muziek en film. Daarnaast 
is er een Pioneer-hoek gekomen die 
volgens zeggen van Gerard Krijten-
berg nog verder wordt uitgebreid. 
Verder moeten er ook nog wat punt-
jes op de i worden gezet in de zin 

van detaillering, waaronder enke-
le lichtbakken. Niettemin is Gerard 
erg tevreden over wat zijn mensen 
in korte tijd hebben gepresteerd. 
“De winkel heeft nu meer aantrek-
kingskracht op de consument. We 
zitten in een nieuwe jas en zoiets 
wekt de nieuwsgierigheid van men-
sen op. Dat is nu al te merken in een 
grotere toeloop van belangstellen-
den. Vanzelfsprekend hebben we 
ook wat te bieden. Wij willen ons nu 
verder gaan ontwikkelen als speci-
aalzaak in het aanbod van muziek 
en films op dvd, opname materia-
len, hi-fi, kabelaansluitingen en ver-
der toebehoren voor diverse appa-
ratuur plus alles wat daarbij hoort. 
Niet alleen in technisch opzicht, 

maar ook in klantbenadering, advi-
sering en service. In dat alles wil-
len wij ons naar buiten toe gaan on-
derscheiden. Wij hebben er alle ver-
trouwen in dat ons dit gaat lukken. 
Zolang je maar met het tijdsbeeld 
meegaat.” Aldus Gerard Krijtenberg. 
Hij heeft gelijk en wat meer is, win-
kelcentrum Zijdelwaard heeft er een 
aantrekkelijk verkooppunt bij gekre-
gen voor dit métier.
Alle reden om als muziek- en film-
freak er te gaan ‘funshoppen.’ Maar 
ook als u alleen maar lege cd’s en 
dvd’s nodig heeft of wenst te profi-
teren van aantrekkelijke acties. Ove-
rigens is het aanbod van Pioneer ap-
paratuur ook niet voor de poes. De 
koffie staat klaar!

Toneelvereniging W.I.K. 
speelt ‘Boerenbont 
en rode lampjes’

Feestavond 20-jarig bestaan 
Soos ‘De Cirkel’ groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft Soos ‘De Cirkel’ haar 20-jarig 
jubileumfeest gevierd. Vanaf 19.30 
uur stonden de deuren van de Me-
ijert open voor de deelnemers en de 
genodigden. Hans van Veen zorgde 
er met zijn optreden als Berry Buk-
man al gauw voor dat de voetjes 
van de vloer kwamen. En dat ging 
nog wel een tijdje zo door, want ook 
de vaste DJ van de disco-avonden, 
Mark Vork, wist met zijn muziek de 
dansvloer flink vol te houden. Ten-
slotte verzorgde Dansschool Nicole 
een kleurrijk optreden met Limbo-
dansen. Er werd volop met de dan-
seressen meegedaan, wat een dave-
rend succes. Maar dat was nog niet 
alles, ook de deelnemers zelf zorg-
den nog voor enkele optredens. Zo 

had een tiental soosleden met me-
dewerking van twee profs een swin-
gende Linedance-act ingestudeerd 
en traden Marja, Byan en Maaike 

nog op met een playbacknummer. 
Maar naarmate de avond vorderde 
liep de spanning bij de deelnemers 
flink op, want wie was nou de win-
naar van het dartstoernooi gewor-
den? Een tiental darters streed van-
af januari al om de felbegeerde bo-
kaal en met slechts enkele puntjes 
voorsprong op de winnaar van vo-
rig jaar, Jeffrey Leygraaff, kon San-
der Mathiessen hem dit jaar in ont-
vangst nemen. De poedelprijs ging 
naar Nathasja Visser. Na het uit-
reiken van deze prijzen, werden de 
rollen voor een keer ook eens om-
gedraaid. Nu was het de beurt aan 
de leiding om iets in ontvangst te 
nemen, en dat deden ze natuurlijk 
maar al te graag. De Rotary kon de 
Soos deze avond verblijden met een 
mooi geldbedrag en overhandigde 
daarvoor een cheque.

Makelaars On Ice!

Zaterdag 12 april 
Open Huis in de regio
De Ronde Venen - ‘Makelaars 
on ice’ is een initiatief van drie 
Mijdrechtse makelaars; Vida make-
laars, Korver makelaars en Van Ros-
sum Makelaardij. Uitgangspunt is 
dat de te koop staande woningen in 
De Ronde Venen centraal staan. 
Deze week valt de eerste uitgave 
van ‘makelaars ons ice’ bij u op de 
mat. In deze krant treft u het gehe-
le aanbod van woningen die a.s. za-
terdag 12 april vrijblijvend en zon-
der afspraak tussen 11.00 en 15.00 
uur te bezichtigen zijn. 
Primeur is dat het Raadhuisplein zal 
gaan fungeren als middelpunt voor 
gezelligheid waar iedereen van har-
te welkom is om kennis te maken 
met de ‘makelaars on ice’, Martine 
Duchhart–van Acker, John Korver 
en Peter van Rossum.

Wellicht komt u het huis van uw 
dromen tegen. De makelaars ad-
viseren en informeren u dan graag 

over de mogelijkheden die ze kun-
nen bieden bij de begeleiding van 
de aankoop. Er is een ijsbaan voor 
diegenen die zich op 
glad ijs willen wagen. 
Gelukkig zijn de ma-
kelaars on ice in de 
buurt om u te bege-
leiden. Voor wie se-
rieus op zoek is naar 
een woning: begeef 
je niet op glad ijs en 
neem je eigen aan-
koopmakelaar mee!
Ook zal er gezorgd 
worden voor  een 
drankje in stijl en een 
lekkere versnape-
ring. De catering is in 
handen van Rendez-
Vous, dus ook daar 
zit u helemaal goed.
Wil je zien welke wo-
ningen vrijblijvend te 
bezichtigen zijn?

Kijk dan op makelaarsonice.nl voor 
het totale overzicht. Tot ziens op de 
12e!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Opgedragen aan de 
heer J.B. Grootegoed

Helaas, ik ken u niet, maar ik ben u zó dankbaar 
voor uw artikel ‘Ja, Ja, alle bomen weg!’. Het is een 
onderwerp uit (mijn) het hart gegrepen.
Ik had het niet beter kunnen verwoorden en 
schrijven, want ik ben het helemaal eens met de 
heer Grootegoed.
Wat ik zo vreemd vind van de gemeente is, dat 
ze iedere keer weer een andere reden hebben en 
daarna weer proberen om de ‘jeugd’ op te voeden 
door ze te proberen milieubewust te maken met 
allerlei projecten.
Grote verhalen over luchtvervuiling en de ande-
re dag wordt alles kaalgeschoren en weggekapt 
(Groene border).
Als je op een ochtend wakker wordt en je hoort 
een machine buiten alles weggraven en je vraagt 
waarom, dan krijg je een verhaal dat de buurtbe-
woners hebben geklaagd! Er wonen aan alle kan-
ten Japanners en wij weten van niets, want nie-
mand heeft ons wat gevraagd. Ja, twee deuren 
verderop hadden ze last van de bramenstruiken, 
dus ‘kappen alles’. 
Nu is het een kale boel, oh ja, voor de veiligheid! 
Een jaar daarvoor hadden ze vlierbesbomen, se-
ringenbomen en de kornoeibomen al weggehaald 
van het pad. Resultaat: vogels weg, lawaai van 
de straat, want het verkeer van de N201 raast nu 
langs de Zijdelweg.
Vroeger had je nog bescherming van de bomen, 

maar nu kijk je op straat helemaal naar de ande-
re kant, huizen die je nooit zag, zie je nu duide-
lijk, etc.
Ook als het regent, loopt de modder en troep op 
het pad. Kennen ze bij de gemeente het spreek-
woord ‘Hoge bomen vangen veel wind’ niet 
meer?
Wat de gemeente niet begrijpt, is dat mensen 
‘kiezen’ om daar te wonen ‘vanwege het groen’, 
de vogels en alles wat erbij hoort. Vrienden die 
op bezoek kwamen, vonden het altijd heerlijk, ze 
hadden altijd het gevoel dat ze op vakantie waren 
vanwege de planten, bomen, vogels, vlinders, etc. 
Nu is alles ‘weggekapt’. Ik heb het niet over snoei-
en, we weten dat dat af en toe moet, maar het ra-
dicaal verwijderen van groen om ons heen.
Wordt er niet vaak door politici afkeurend gespro-
ken over landen die hun bossen kappen en ons 
gezegd dat we gezonder moeten leven? Ik pro-
beer het wel, maar mijn omgeving geeft mij die 
kans niet.

Mijnheer Grootegoed, bedankt voor uw artikel, ik 
weet niet of het helpt. Ik spreek vaak de boeren 
die daar nog mogen wonen. Het is te triest voor 
woorden hoe zij worden behandeld en alles voor 
het ‘geld’.

L. Gold, Uithoorn

Servicenormen...
Reeds in vele edities van deze krant maakt de ge-
meente De Ronde Venen gewag van haar service-
normen met betrekking tot betere dienstverlening 
naar de bewoners.
Met die ‘servicenormen’, breeduit gemeten in 
punt 1 t/m 20, neemt het gemeentelijke apparaat 
het absoluut niet zo nauw, tenminste dat is mijn 
ervaring en het lijkt me sterk dat ik met deze be-
wering de enige zou zijn.
Ik beperk mij slechts tot twee punten en wel punt 
7 en punt 1!
Beginnen bij punt 7 lees ik: Uw e-mail wordt bin-
nen 2 werkdagen beantwoord.
Het zal in december 2007 geweest zijn dat ik 
de heer J. Dekker (wethouder), die o.a. verkeer 
en vervoer in onze gemeente in zijn portefeuil-
le heeft, een e-mail stuurde met een duidelijke 
vraag betreffende de verkeersvoorzieningen van 
de Viergang. Het e-mailadres kon niet fout zijn: 
j.dekker@derondevenen.nl. Wachten, wachten, 
wachten... En wat denkt u? Geen antwoord. Een 
maand later weer eens geprobeerd. E-mail ver-
stuurd aan hetzelfde e-mailadres en wéér na we-
ken wachten geen reactie. Ambtelijke molens ma-
len nu eenmaal langzaam, nietwaar? Toen maar 
een e-mail gezonden aan een van zijn discipelen 
waar ik toevallig nog een e-mail adres van had. 
Wachten, wachten, wachten... en wat blijkt? De-
ze medewerker was mogelijk niet meer in func-

tie, want ook uit die hoek kwam maar geen ant-
woord. 
Dus: punt 7 werkt, wat mij betreft, voor geen 
hout.

Nu naar punt 1. Hier lees ik: Uw brief wordt beant-
woord binnen 2 weken (of u krijgt bericht dat in 
uw specifieke situatie een andere termijn geldt).
Dus, toen maar rap een brief geschreven aan de 
gemeentelijke afdeling die volgens ingewonnen 
informatie de juiste zou zijn om mijn vraag te be-
antwoorden. 
Om absoluut zeker te zijn dat de brief niet ‘zoek’ 
zou raken bij onze vrienden van TNT-Post, bracht 
ik hem hoogstpersoonlijk op het gemeentehuis en 
overhandigde de enveloppe aan de receptioniste 
met het vriendelijke verzoek deze op het bureau 
van de juiste persoon te laten belanden, daar ik 
niet op de hoogte was van een specifieke naam 
van de betrokken en/of verantwoordelijke amb-
tenaar. Zij zou er voor zorgdragen. Mijn brief was 
gedateerd: 14 maart 2008.

We leven nu 3 april. Punt 1 van de twintig ‘service-
normen’ blijkt dus ook een lachertje. Vraag me af 
of er mensen zijn die ervaringen hebben met de 
overige 18 punten...

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht.

Het zeer bijzondere 
orgel in de Schanskerk

Uithoorn - De Actiegroep Open 
de Kerk heeft, zoals u weet, veel 
steunbetuigingen mogen ontvan-
gen van parochianen die allen 
graag de kerk aan de Schans weer 
open willen zien.
Eén van de reacties van de paro-
chianen gaat in het bijzonder over 
het zeer bijzondere orgel van de 
kerk. De reactie van deze parochi-
aan willen we graag met u delen:

‘U weet waarschijnlijk wel dat de 
Schanskerk een hele mooie, aan-
gename akoestiek heeft. Het is 
het enige gebouw in Uithoorn met 
concertzaal allures. Het multifunc-
tioneel maken van deze kerk zou 
concerten met grotere koren en 
orkesten mogelijk maken. Het or-
gel is qua klank en historie iets 
heel bijzonders, de bouwer, dhr. 
Maarschalkerweerd, heeft o.a. het 
vak geleerd bij Batz en bouwde 
ook het concertgebouw-orgel. 

Een manier om de kerk multifunc-
tioneel te maken is een herinrich-
ting van de kerkzaal, dit zal posi-
tief bijdragen aan de diensten en 
concerten. Een voorbeeld van een 
herinrichting is door halverwege 
het schip het liturgisch centrum te 
maken. Door een vrij grote ruim-
te open te houden, ontstaat er 
een gedeelte waar een orkest of/
en een koor plaats kan nemen. De 
zitplaatsen van de bezoekers kun-
nen worden opgebouwd uit de be-
staande banken zoals ze nu staan 
van achteraf naar voren. Vanaf de 
voorkant naar achteren kunnen de 
banken worden omgedraaid, zo-
dat de banken in een pseudo halve 
cirkel komen te staan. Het geheel 
kan, indien nodig, aangevuld wor-
den met stoelen.
Zo blijven er wel banken over, 
maar dat is niet zo erg met het hui-
dige bezoekersaantal. Het wordt 
er intiemer van en er is een meer 

compacte en directer samenzijn 
met de voorganger en het koor tij-
dens de diensten. Het koor bevindt 
zich ook dicht genoeg bij het or-
gel. Bij concerten is dit een mooie 
opstelling die zeker waardering zal 
vinden.’
De parochiaan biedt aan om in 
de toekomst bij vieringen in de 
Schans gratis het orgel te bespe-
len. Naar eigen zeggen is hij als or-
ganist bekwaam genoeg voor een 
viering met samenzang, voor het 
werken met een koor zal hij weer 
moeten gaan studeren, maar dat 
heeft hij er graag voor over. 
De wens van deze parochiaan is: 
Open de Schanskerk, mijn handen 
jeuken om er met het orgel iets 
moois van te maken!!!

Namens de Actiegroep
Open de Kerk,
Astrid Zijlstra

opendekerk@live.nl

Wel of geen vangrail 
langs de N201?

Regio - Naar aanleiding van de 
vraag om een vangrail tussen au-
to- en fietsverkeer op de N201 
stuur ik u hierbij de reactie van de 
Provincie Utrecht.

W. Kranenburg/Amstelhoek

Hierbij hun reactie:

In tussenbermen van provinciale 
wegen wordt volgens de richtlij-
nen voor GOW’s geen geleiderail 
toegepast. In de richtlijnen wordt 
aangegeven dat in de tussenberm 
geen (doorgaande) geleiderail 
wordt toegepast omdat de weg 
dan het karakter krijgt van een 
stroomweg voor 100km/h. Daar-

naast is het zo dat tussen de rij-
banen onderling ook geen fysie-
ke scheiding wordt toegepast bij 
80 km/h wegen. De breedte van 
de tussenberm op de N201 tus-
sen Amstelhoek en de A2 is wel 
kleiner dan we normaal gespro-
ken toepassen in de ideale situ-
atie. Om de risico’s op ongeval-
len bij van het van de weg ra-
ken van voertuigen zoveel moge-
lijk te verkleinen is een bermver-
harding van groenstenen toege-
past. Dit leidt ertoe dat van de weg 
geraakte voertuigen bestuurbaar 
blijven en dat de bestuurders het 
voertuig onder controle kunnen 
houden. Proeven hiermee hebben 
aangetoond dat uit de koers ge-

raakte voertuigen in het overgrote 
deel van de gevallen veilig naar de 
hoofdrijbaan kunnen terugkeren.
Het plaatsen van geleiderail zou 
dit effect goeddeels teniet doen. 

Bij mijn weten komen ongevallen 
tussen fietsers en van de weg ge-
raakte voertuigen niet of nauwe-
lijks voor. Er is vanuit de ongeval-
len registratie dan ook geen basis 
te vinden voor het treffen van ex-
tra veiligheidsvoorzieningen.

Henk Strubbe
Beleidsmedewerker

afd. Mobiliteit
Team verkeerskundig advies 

en projectondersteuning

Ach, ach, moet dat nou. Waarom moet dat nu. 
Langs de A2 ligt een dode zwaan. Hij of zij ligt 
verkreukeld tegen de vangrail. Ze ligt met haar 
buik naar boven en de zwartgrijze poten in de 
lucht, vleugels machteloos uitgespreid en de hals 
en de kop dood uitgestrekt onder de vangrail. 
Wel ver…… waarom moet nu zo iets. Vandaag 
ook weer drie platgereden eenden en een meer-
koet op de weg gepasseerd. Gisteren een haas en 
twee eenden en eergisteren een fazant, enz. Waar 
je ook rijdt, overal zie je dode, platgereden vogels. 
De kraaien zitten vaak te wachten op de vang-
rail. Waarom moet dat nou? Je maag keert om in 
je lijf als je het ziet. Nu de volwassen vogels die 
voor een nest gaan zorgen en straks de jonge vo-
gels en later weer de egels en de hertjes. Stomme 
beesten. Kijken niet uit. Kijken niet uit hun dop-
pen. Stomme beesten. Het is hun eigen schuld. 
Wij maar racen. Ja! Ja! Wij zijn het. Wij rijden te 
hard. Wij letten niet op eenden en koeten en gan-
zen en zwanen en egels, hazen en herten. Wij rij-
den ze zonder mededogen kapot. Ja! Ja! Wij rij-
den te hard. Mannen of vrouwen, het maakt geen 
verschil. Het moederinstinct is weg. Hoe duur-
der de auto, hoe meer haast en hoe minder me-
dedogen. Wij voelen ons machtig in de auto, alles 
moet wijken. Wie niet vlug genoeg opzij gaat, ris-
keert zijn leven. Ja! Ja! Ik weet wat het is. Ieder-
een die in een kleine auto rijdt weet wat het is. Je 
wordt, als je niet vrijwillig opzij gaat, van de weg 
gedrukt. Geloof je het niet? Rij maar in mijn Suzu-
ki Alto. Ja! Ja! Dan kom je het wel aan de weet. Bij 
elke sluis en elke oprit en invoegstrook willen ze 
voor je langs en als dat moeilijk wordt, dan druk-
ken ze je van de weg. Ik ken het verschil, omdat 
ik ook in een bus rij. Een Mercedes Vito. Breed en 
robuust van uiterlijk. Overigens een slechte bus 
met veel gebreken en problemen, nooit meer een 
Vito van Mercedes, maar dat terzijde. Ze houden 
vanzelf in op het moment dat het hoort. Ze wor-

den ineens beleefd. Waarom? Waarom niet als je 
in een kleine auto rijdt? Bang voor de bus. Bang 
voor het robuuste uiterlijk. Ja! Ja! Ik rij graag in 
het goedkoopste vervoermiddel na de fiets, maar 
voor mijn veiligheid toch liever in de bus. Ja! Ja! 
Ik sta even stil bij een modern stilleven. Een stil-
leven is een object dat door zijn vorm en kleur in-
druk maakt op een kunstenaar. Het maakt indruk 
door de situatie waarin het is geplaatst. Donder-
dagavond kwam ik uit de Boei in Vinkeveen. Het 
was laat. De grote parkeerplaats was, op een en-
kele auto na, leeg. In ons gezichtsveld, stil even, 
een stilleven. Prachtig. Midden op het terrein twee 
metalen paaltjes van ca. een meter hoog en daar-
aan geschroefd een bordje. Een blauw bordje met 
in het wit een P en een rolstoeler. Dat is bijzonder. 
Dat is heel bijzonder, omdat ze er de week ervoor 
nog niet stonden. Maar er is denk ik met de wet-
houder (Natuurlijk Dekker) over gesproken in de 
Raad. De wethouder werd nadrukkelijk verzocht 
zijn belofte na te komen om nabij de Boei, het 
zwembad en de bibliotheek voldoende parkeer-
plaatsen te maken voor gehandicapten. Onder 
druk heeft hij het toch laten doen. Maar hoe? Vol-
gens mij met de gedachte “Ik zal ze krijgen. Wil-
len jullie bordjes, dan krijg je ze. Ik laat die bord-
jes lekker midden op het plein zetten. Je krijgt je 
bordjes, maar jullie zullen lopen. Ik plaats ze 40 à 
50 meter van de helling naar het gebouw.” (Wil-
lempie zou zeggen: Ghoed hè?) Ja! Ja! 

Een verheugende mededeling in de krant leerde 
ons dat de burgemeester al of niet unaniem voor 
de tijd tot de herindeling herkozen is. Als je de 
woordvoerders van RVB of GB gelooft dan gaat 
dat niet door en dan zitten wij weer 6 jaar aan 
haar vast. Toch? Dus zij hebben haar voor 6 jaar 
gekozen. Dan moeten ze wel zeer tevreden over 
haar zijn. Toch? Dan moeten zij met haar op goe-
de voet staan. Toch? Dan moeten zij ervan over-
tuigd zijn dat zij de beste keus is voor de bevol-
king. Toch? Dan moeten zij ermee akkoord gaan 
dat zij niet altijd bij de belangrijke vergaderingen 
is. Toch? Dan moeten zij er wel blij mee zijn dat ze 
er af en toe eentje neemt. Toch? Ik had een nicht 
en die was zo geweldig knap, zo geleerd, dat elke 
vergelijking in je nadeel uitviel.
Ze kon absoluut niet met andere mensen om-
gaan. Helemaal niet. Onze burgemeester is ook 
knap. Ja! Ja!

J.B. Grootegoed

Ja!Ja!
Zwaan



Mijdrecht - Op woensdag 2 april 
ging groep 3a van de Twistvlied-
school op bezoek bij de boerderij van 
de familie De Graaff in Mijdrecht. 

De kinderen mochten de boer hel-
pen bij het werk op het land en in de 
stal. Zij mochten de koeien te eten 
geven en zelfs proberen om een 
koe te melken. Ondanks dat dit nog 
geen echte koe was, deden de kids 
het heel erg goed. 
Zij hebben ook een kijkje op het 
weiland genomen. Daar gingen ze 

onder andere op zoek naar koeien-
vlaaien en ze moesten goed rondkij-
ken naar de dieren die op het wei-
land leven.

Ze hebben ook gezien wat voor ma-
chines de boer gebruikt als hij op 
het land moet werken en mochten 
zelfs eventjes in de tractor zitten.
De kids vonden het een ontzettend 
leuke ochtend en hebben er veel 
van geleerd: “Bedankt, boer en boe-
rin De Graaff, het was erg leuk bij u 
op de boerderij.”
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Toneelstuk ‘Dorpsbelangen’ 
speelt in op actuele 
situatie
Wilnis - Of het nu toeval was of niet, 
dat is ook in feite niet zo belangrijk. 
Waar het om gaat is dat het toneel-
stuk van de toneelgroep van de Ont-
moetingskerk te Wilnis mooi inspeel-
de op actuele situaties. Het gaat na-
melijk om een stuk land waar de ge-
meente haar zinnen op heeft gezet 
om er huizen te gaan bouwen. Maar 
de boer van wie het land was is ook 
niet gek en wil wel een aardig be-
drag daarvoor ontvangen. 
Misschien was de entourage een 
beetje saai. Maar ja, dat kan ook 
moelijk anders. Want het speelt zich 
af in het gemeentehuis. In ieder ge-
val, zoals gezegd, het verhaal is ac-
tueel. Ondanks de in wezen natuur-
lijke ernst van de zaak wordt de hu-
mor niet uit de weg gegaan. Zo zijn 
er de milieuactivistes Pien en Fien 
die samen met boer Jan op het ge-
meentehuis komen. Boer Jan vindt 
dat, als de gemeente een goede 
prijs geeft voor zijn land, zij van hem 
mogen bouwen en dan is hij binnen. 
Maar Pien en Fien zijn het daar he-
lemaal niet mee eens. ”Allemaal ei-
genbelang. Maar als de gemeen-
te iets wil houd je het toch niet te-
gen, maar dan gaan wij ervoor leg-
gen, hè Pien?” Gerda Vlijtig, de se-
cretaresse, komt binnen met de te-
kening, maar Pien en Fien zijn zo 
nijdig dat ze de tekening over haar 
hoofd heen trekken. Maar ja, Gerda 
neemt dat natuurlijk niet en wil net 
een kop koffie in haar gezicht gooi-
en als de burgemeester binnenkomt 
die de koffie over haar kleren heen 
krijgt. Vooral Gerda (Marijke Nagte-
gaal) levendigt de boel op met haar 
Groningse accent en haar dramati-
sche gebaren, “Ik wéét wanneer ik 
niet gewenst ben, ik gá al.”

Boosdoener
Ook Toos de koffiejuffrouw brengt 
de komische noot door steeds maar 
iedereen koffie aan te bieden dat 

dan helemaal van de andere kant 
van het gemeentehuis gehaald moet 
worden en met haar gezegdes die 
altijd eindigen op ‘Dat heb ik toch 
maar weer eens mooi gezegd al 
zeg ik het zelf’. Toos is trouwens - 
blijkt achteraf - de boosdoener die 
het dossier, waarin het hele verhaal 
van de grond vermeld staat, achter-
overgedrukt heeft. Ook Frans Veen-
stra, medewerker grondzaken, heeft 
het niet gemakkelijk. Ten eerste is 
het dossier verdwenen. Ten tweede 
moet hij de belanghebbenden inlich-
ten over de plannen “De gemeen-
te is nu bezig met een plan van uit-
breiding van het dorp aan de zuid-
kant van het dorp en een gedeel-
te daarvan is op uw grond.” Maar ja, 
de boer is ook niet gek en wil met-
een weten wat hij voor prijs krijgt. 
“Ja, dat hangt ook af van wat wij in 
de grond tegenkomen. Er kan olie in 
de grond zitten of asbest.” De boer, 
helemaal verbaasd, nooit gedacht 
aan bodemverontreiniging. Maar ja, 
je moet als gemeente de prijs toch 
wat proberen te drukken, nietwaar? 
Maar dan blijkt dat de boer het huis 
net verleden week aan iemand heeft 
verkocht. Iemand uit Amsterdam. 
Dat vindt Frans toch wel een beet-
je vreemd. Hoe kan iemand uit Am-
sterdam nou weten dat hier iets te 
koop is en precies weet welk huis. 
Een bijkomend probleem is dat Ger-
da verliefd is op Frans. ”Het hoeft 
niet per se Frans te zijn, hoor”, ver-
trouwt zij Toos toe “Als het maar een 
leuke man is hè, die eens aardig te-
gen me doet.”

Flirten
En als dan Frans ook nog een beetje 
loopt te flirten met zijn medewerk-
ster Manon, dan wordt het Gerda 
toch echt wel allemaal teveel. Een 
grote rode zakdoek wordt uit haar 
zak gehaald en daarmee wordt drif-
tig haar neus gesnoten. “Dat doe je 

nooit met mij.” Pien en Fien hebben 
ondertussen niet stilgezeten en ko-
men terug op het gemeentehuis met 
de mededeling dat zij ingezien heb-
ben dat het dorp uitgebreid moet 
worden, maar zij hebben wel een 
verbazingwekkende vondst gedaan 
op de locatie van Jan de boer. Na-
melijk een vleesetende plant, zon-
nedauw volgens zeggen, en volgens 
de ingewijde Arne de jachtopzie-
ner een zeldzame plant. Hoewel die 
wel vraagtekens zet bij het feit dat 
een dergelijk plantje, dat normaal 
gesproken alleen in veenmosgebie-
den voorkomt, nu opeens hier ver-
schijnt. “Een toevalstreffer“, vinden 
Pien en Fien. 
Maar dan blijkt dat zij het cadeau 
hebben gekregen van een natuur-
vereniging en geplant op het land 
van de boer. Frans denkt dan een 
oplossing gevonden te hebben. “Als 
jullie nu meewerken zal ik de raad 
adviseren er een natuurpark, dat jul-
lie altijd zo graag wilden, te vesti-
gen.” Maar dat was al lang besloten, 
dus die zit de boel ook een beetje in 
de maling te nemen.
Dan komt dus uit dat Toos, de kof-
fiejuffrouw, het dossier op het bu-
reau van Frans heeft zien liggen en 
nieuwsgierig als ze is heeft ze het 
doorgelezen en gedacht ‘daar kan 
ik nog wel een aardig prijsje uit ha-
len’. Daarna heeft zij een kennisje 
ingeschakeld dat het huis heeft ge-
kocht en dan zouden zij de winst 
delen, maar ja, dat grapje gaat dus 
niet door. “Nou moet ik nog tot mijn 
vijfenzestigste blijven werken”, jam-
mert Toos. Eind goed al goed, want 
Gerda vindt uiteindelijk Haar Man in 
de persoon van Jan de boer. 
Zeker gezien de problemen rond 
Marickenland en Polder Groot 
Mijdrecht die nu in het middelpunt 
van de belangstelling staan speelt, 
zoals al gezegd, dit toneelstuk daar 
prachtig op in.

AJOC Toneel: Wie neemt wie?
Mijdrecht - Elk jaar speelt de AJOC 
Toneelgroep een leuk stuk. Zo zul-
len zij ook dit jaar weer een pracht-
stuk op de planken brengen. Vanaf 
december is er een groep van vier 
dames en drie heren druk aan het 
oefenen onder begeleiding van re-
gisseur Hans Klijn en souffeusse 
Susan Franssen. De groep bestaat 
dit jaar uit Anita Breij, Jeroen van 
der Haar, Joyce Klijn, Katinka van 
Loevestijn, Aileen Peek, John Reu-
rings en Richard Reurings. Het stuk 
‘Wie neemt wie?’ roept direct vele 
vagen op. Want hoe bedoelen we 
nu ‘Wie neemt wie?’. Daarvoor zul je 

echt moeten komen kijken! Het ver-
haal in het kort: twee jonge mannen 
in één appartement. Allebei slecht 
met geld. Het aanbod om met twee 
rijke nichtjes van de verhuurster te 
trouwen en daarmee twee miljoen 
euro te erven, klinkt dan ook niet 
verkeerd.

Zeker niet met schulden bij een 
woekeraar. Helaas wordt aan de 
‘nichtjes’ hetzelfde aangeboden. 
Huh? En dan heb je ook nog die 
onderbuurvrouw die steeds bij ze 
in huis loopt...  Wil je weten wat er 
nog meer gebeurt en hoe dit alle-

maal gaat aflopen? Kom dan kijken 
op vrijdag 18 of zaterdag 19 april 
in ‘t Oude Parochiehuis aan de Bo-
venhoven in Mijdrecht. De zaal gaat 
open om 19.15 uur, en het toneel-
stuk begint om 20.00 uur. Kaarten 
kunnen besteld worden via: pr@
ajoc.nl maar zijn ook aan de deur te 
verkrijgen.
Deze kosten voor AJOC-leden 5 eu-
ro en niet-leden betalen 6 euro. Bo-
vendien zal er in de pauze een lote-
rij met mooie prijzen plaatsvinden. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
18 of 19 april naar het AJOC Toneel. 
Meer informatie op: www.ajoc.nl. 

Groep 3 Twistvliedschool 
naar de boerderij

Terug in de oude tijd 
bij film over Wilnis

Wilnis - Het was te horen aan de 
commentaren in de zaal bij de film, 
die Herman van Soest en Floor Groe-
nendijk samen hadden gemaakt en 
ook presenteerden, dat het aanwe-
zige publiek zich helemaal inleef-
de in voorbije tijden. Eerst was er 
een filmpje over het ontstaan van 
De Ronde Venen en dan met name 
Wilnis. Tot 1700 was er veeteelt en 
toen groeide de behoefte aan turf 
(gedroogd veen) en dat was natuur-
lijk in deze streken volop aanwezig. 
Er lag een pakket veen van vijf me-
ter en dat beneden de grondwater-
spiegel. Door de vervening is Wa-
verveen kleiner geworden en is zelfs 
het dorp Waverbancken helemaal 
verdwenen. In 1791 werd de ring-
dijk gesloten en kwam het stoom-
gemaal dat met nog een aantal mo-
lens de zaak moest drooghouden. 
De boeren waren echter helemaal 
niet blij met dat stoomgemaal, want 
zij waren bang dat hun koeien last 
hadden van het geluid. In 1830 ging 
de prijs van de steenkool omhoog 
en werd het stoomgemaal verkocht 
en in 1845 werden de eerste perce-
len land verhuurd. Een blijvend pro-
bleem is de afwatering. De Vinke-
veenseplassen en de Botshol lig-
gen hoger dan de rest van het land-
schap. In 1000 jaar is het grondwa-
terpeil 2 meter beneden N.A.P. ge-
komen. Nu liggen de rivieren hoger 
en fungeren als boezemwater. Maar 
de veranderingen blijven zowel qua 
natuur als door ingrepen van de 
mens. Daarna kwam datgene waar 
men eigenlijk voor gekomen was,   
namelijk de oude dia’s, al was de 
film over het ontstaan natuurlijk ook 
interessant. Vooral de oudere bewo-
ners herkenden de plekken. Zoals 
de losplaats van de beurtschipper. 

Hondekar
De Heinoomsbrug oftwel de brug 

van Jan Bluemink, de hondekar, de 
oude pastorie van de gereformeerde 
kerk, de zangvereniging, de boer-
derij van Willem Kruiswijk, het oude 
doktershuis, het kruidenierswinkel-
tje van Willem van Vliet, het school-
meestershuis, de bestellers van de 
P.T.T. zoals die toen genoemd wer-
den, het koetshuis, Jan Bot de siga-
renboer en de talloze kroegen, want 
daar was Wilnis rijk aan vertelt mijn 
buurman en er werd ook aardig wat 
gezopen volgens hem. Wout Smit die 
zijn naam eer aan deed en ook smid 
was en de paarden besloeg. De tol 
vroeger op de Zuwe, De vergulde 
Wagen, het café waarnaast een ei-
ermarkt was en dat later in de brand 
is gevlogen. De boerderij van Van 
Zevenhoven die gesloopt werd voor 
de aanleg van de Enschedeweg, een 
toertocht door de ijsvereniging ge-
organiseerd. Mijn buurman vertelt 
dat die wegen vroeger zo slecht wa-
ren “Al die gaten erin, vreselijk. De 
wegen waren natuurlijk niet geas-
falteerd. De Bovendijk was het erg-
ste en de gaten werden opgevuld 
met puin. Er was een pad van tegels 
in het midden van de weg voor het 
paard. De oude draaibruggen. De 
laatste scheepswerf van Wilnis. Jan 
Verkerk de klompenmaker, die van 
de wilgen die op zijn grond stonden 
klompen maakte. Je kon roeibootjes 
huren naar de Gagel  voor Hfl 1,50 
maar niet op zondag, want dan viel 
hij van zijn geloof”, aldus mijn buur-
man. En dan de kerkse plee. Dat 
was lachen. Bij de kerk kon je voor 
een paar centen water putten uit de 
put bij de kerk. 

Melkschuit
De oude melkschuit. Er was zelfs 
vroeger nog een melkfabriek hoor 
ik alweer van mijn buurman (een 
bron van informatie). De boerde-
rij met de groepluiken zoals de of-

ficiele naam luidde, maar het zijn 
dus eigenlijk poepluiken, want de 
boer gooide door die luiken de mest 
van de koeien. Weer een café, het 
kan niet op, café de Krom. Het huis-
je van de voddenman Kroon die met 
een groot gezin daar woonde. Op 
het marktplein stond een ton waar 
de dorpspomp in stond. Ook in Wil-
nis het aloude gebruik van de paas-
koe. “Maar”, vertelt mijn buurman 
“Je kreeg vlees van een heel andere 
koe.” En dan, ja, mag je het wel ver-
tellen: het verhaal van Willem Ou-
derijn die zich nooit waste en toen 
hij in het ziekenhuis terechtkwam 
eindelijk na 20 jaar gewassen werd 
en dat dus niet overleefde (althans 
volgens de anekdote, of is het echt 
waar). De erepoort van 20.000 tur-
ven, je houdt het niet voor mogelijk. 
De Driehuiskerk, genoemd waar-
schijnlijk naar de drie huizen die 
ooit voor de kerk stonden. 
Toen volgde de pauze en daarna een 
film over de dijkverschuiving. Bij ie-
dereen zo bekend, daar hoeft ver-
der niet over uitgeweid te worden. 
En daarna weer oude dia’s. Die zijn 
eigenlijk het leukste, vind ik zelf. Het 
kerkepad. Tegenover de molen liep 
een pad naar Donkereind en via dat 
pad liepen de mensen naar de kerk. 
En iets heel bijzonders, het knipsel-
werk. Een tableau uit 1804 met de 
trouwtekst van de molenaar hele-
maal van papier geknipt. De hou-
ten boerderijen. De boeren die vroe-
ger gingen hooien in keper onder-
broeken; alweer van mijn buurman. 
Het beruchte café Driehuis van Ros-
sum waar de veehandelaren wel een 
drupje lustten en waar sommige be-
zoekers op de zwarte lijst kwamen 
en waar de kistenmaker met zijn 
hondenkar bij het café kwam waar 
zijn honden automatisch stopten, 
omdat ze het zo langzamerhand wel 
wisten dat hun baas wel een drank-
je lustte. De tol op de Wilnisse Zu-
we. De beurtschippers die vuilnis uit 
Amsterdam langs de Bijleveld stort-
ten. Een vlooiendak:  eerst een laag 
klei, dan een laagje riet en dan een 
laag pannen. En dan 900 jaar Wil-
nis met iedereen in klederdracht. 
Afgesloten werd met een film over 
de Vickers Wellington met als ont-
roerend eind de plechtige teraarde-
bestelling van de bemanningsleden. 
Zoals gezegd een avond vol nostal-
gie, zeker voor oud-Wilnissers. De 
avond was georganiseerd om geld 
op te halen voor de graven van de 
bemanningsleden. In totaal was dat 
een bedrag van 463 euro. “Dus wij 
kunnen weer een paar jaar vooruit”, 
aldus Herman van Soest.

Vinkeveen - De Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen houdt haar 
jaarlijkse stroopwafelverkoop op za-
terdag 12 april. Gemeenteleden ko-
men in de ochtend langs de deu-
ren in Vinkeveen en Waverveen om 
overheerlijke stroopwafels te verko-
pen. Deze echte Goudse Siroopwa-
fels zijn ovenvers en nog lang houd-
baar in de vriezer. Het is ook moge-
lijk de stroopwafels te kopen bij het 
Hervormd Verenigingsgebouw aan 
de Herenweg 205 op zaterdagmor-
gen 12 april tussen 09.00 en 12.00 
uur. De opbrengst komt ten goede 
aan het restauratiefonds na het her-
stel van de toren. 

Stroop-
wafelactie
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Hizi Hair en War Child
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 2 
april hebben alle 51 vestigingen van 
Hizi Hair geknipt voor War Child.
De actie is een gigantisch succes 
geweest.
Zo hebben er in diverse salons van 
Hizi Hair bekende Nederlanders 
hun haar laten knippen, onder hen 
Jamai, Johnny Kraaijkamp jr., Ron 
Link, Sylvia van Barneveld, Floortje, 
en Jeremy Vermolen.
Ook bij Hizi Hair aan de Dorpsstraat 
46 in Mijdrecht was het feest.
Vanaf 13.00 was er een wervelend 
optreden van Petra, een buikdanse-
res uit Wilnis.
Petra had voor de nodige fans ge-
zorgd die naar haar optreden kwa-
men kijken en ook meteen hun haar 
lieten doen.
Clown Benno zorgde dat de kinde-
ren in de kapsalon, maar ook daar-
buiten, werden vermaakt met leuke 
ballonnenacts, goocheltrucs en er 
was als klap op de vuurpijl ook een 
shetlander, ”Gooffy”, die onder be-
geleiding van Bianca Combee een 
ritje maakte met de kinderen door 
de Dorpsstraat.
Ook aan het innerlijk van de mens 
werdt gedacht.
De Vlaaierie-Tapasbar, gevestigd 
aan het Burgemeester Haitsmaplein, 
verzorgde de hapjes, die de klanten 
zich goed lieten smaken.
De in de kapsalon aanwezige kin-

deren gingen spontaan de straat 
op met een bakje om hiermee ex-
tra geld te verzamelen voor de kin-
deren die leven in de oorlogsgebie-
den. Dit bracht een bedrag binnen 
van 60 euro. Wat natuurlijk een hele 
mooie bijdrage is.
De totale knipopbrengst van alle 
vestigingen, die wordt gedoneerd 
aan War Child, is 34.739,00 euro!
“Een fantastische score”, aldus Re-
nata Cherillo, franchiseneemster 
van Hizi Hair in Mijdrecht.
“Iedereen heeft zo ontzettend zijn 
best gedaan om deze dag zo goed 
mogelijk te laten verlopen en ik ben 
er heel trots op dat ik zulke fijne me-
dewerkers heb en dat ik voor zo’n 
organisatie werk die dit allemaal 
mogelijk maakt om een actie als de-
ze te kunnen uitvoeren.
Mijn speciale dank gaat uit naar ui-
teraard mijn medewerkers: Yvon-
ne, Kim, Ilona en Joyce die deze 
dag heel hard hebben gewerkt. Ook 
gaat mijn dank uit naar Petra die 
heel goed met mij meedacht over de 
dagindeling en haar buikdansshow 
was absoluut fantastisch. Naar Bi-
anca Combee en haar “Gooffy”, 
vlaaierie-Tapasbar en niet te verge-
ten Clown Benno.
Uiteraard ook naar de klanten die 
juist speciaal op deze dag hun haar 
lieten doen, t.b.v de War Child ac-
tie.”

GB en RVB: 
“Herindeling Vecht en 
Plassengebied kan niet 
doorgaan”
De Ronde Venen - Het door Ge-
deputeerde Staten van de Provin-
cie Utrecht uitgebrachte Ontwerp-
Herindelingsadvies Vecht en Plas-
sengebied mag niet door Provincia-
le Staten worden goedgekeurd. Dit 
hebben de fractievoorzitters Bert 
van Broekhuijsen (Gemeentebe-
langen) en Anco Goldhoorn (Ron-
de Venen Belang) op de inspraak-
avond op 7 april in het gemeente-
huis van de gemeente De Ronde 
Venen aan Provinciale Staten duide-
lijk gemaakt.
Op de inspraakavond hebben de 
beide fractievoorzitters, ieder vanuit 
een eigen gezichtspunt, Provincia-
le Staten geadviseerd het Ontwerp-
Herindelingsadvies Vecht en Plas-
sengebied te verwerpen. Hiervoor 
hebben zij diverse zwaarwegende 
redenen aangedragen.
De fractievoorzitters van Ronde Ve-
nen Belang en Gemeentebelangen 
hebben bezwaar tegen de gevoerde 
procedure om tot de grote variant 
-een gemeente die bestaat uit de 
huidige gemeenten Loenen, Breu-
kelen, Abcoude en De Ronde Ve-
nen- te komen, omdat de democra-
tische legitimatie ontbreekt. Dit ont-
breken van de democratische legi-
timatie betekent, dat er nogal wat 
mis is.
Zo is er verzuimd de inwoners te 
raadplegen, wat een vereiste uit het 
Europees handvest is. De gevolg-
de procedure is ook in strijd met de 
ARHI-wet en gaat zelfs in tegen de 
eigen voorwaarden zoals Provincia-
le Staten die in een bestuurlijk ka-
der hebben vastgelegd. 
Er is geen publiek debat aan de-
ze voorgenomen herindeling voor-
afgegaan. De herindeling is boven-
dien tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2006 geen onderwerp 
bij in de verkiezingsstrijd tussen de 
politieke partijen geweest. Dit be-
tekent dat de legitieme basis voor 
de gemeenteraad om zich over een 
herindeling uit te spreken feitelijk 
ontbreekt. Heel belangrijk is dat bij 
de verkiezingen voor de provinciale 
Staten in maart vorig jaar door prak-
tisch alle partijen is gesteld: “Sa-
menwerken gaat voor herindelen.”
Het herindelingsadvies van GS is 
uitermate zwak. Daarbij heeft GS 
heeft diverse steken laten vallen. 
Er is door GS verzuimd te antwoor-

den op essentiële vragen, die de ge-
meenteraad van de gemeente De 
Ronde Venen heeft gesteld. 
In het herindelingsadvies wordt ner-
gens onderbouwd op welke pun-
ten het in de betrokken gemeenten 
aan bestuurskracht ontbreekt en op 
welke wijze de bestuurskracht zal 
verbeteren na herindeling. 
Ten aanzien van de financiën wordt 
in het herindelingadvies voorbijge-
gaan aan de financiële consequen-
ties van een herindeling. GS geven 
een vertekend beeld van de reser-
vepositie van de nieuwe gemeente. 
Het tekort van tenminste 30 miljoen 
euro op basis van vermindering van 
de uitkering uit het gemeentefonds 
en het tekort aan frictiekosten, moet 
door de nieuw te vormen gemeente 
uit onder andere verhoogde belas-
tingen en extra bezuinigingen wor-
den glad gestreken. Dit laatste is 
weliswaar door de provincie zo ge-
zegd, maar gaat tegen alle regels 
van de regering in.

Breed draagvlak is een belangrij-
ke voorwaarde voor de nieuwe ge-
meente om een goede start te ma-
ken. Dit draagvlak, een essentieel 
criterium voor herindeling wordt 
door GS onjuist weergegeven, ver-
wijzend naar de stemverhoudin-
gen in de diverse gemeenteraden 
en de ingediende zienswijzen. De-
ze zienswijzen zijn onjuist gepubli-
ceerd en de door de inwoners inge-
diende zienswijzen zijn onherken-
baar geworden door ze sterk in te 
korten. Er is hierdoor op geen enke-
le wijze vast te stellen of er wel een 
draagvlak is.
De gemeenteraad van De Ronde 
Venen heeft meermalen aangege-
ven dat zij tegen herindeling is, ten-
zij het onvermijdelijk is. GS hebben 
het criterium onvermijdelijkheid niet 
onderbouwd. GS hanteert bij het in-
voeren van dit criterium een cirkel-
redenering: Er is pas draagvlak als 
het onvermijdelijk is en het is on-
vermijdelijk omdat er anders geen 
draagvlak is.

Hiermee is de grond voor medewer-
king door de gemeente De Ronde 
Venen aan de herindeling komen 
te vervallen, omdat het besluit tot 
meewerken op valse gronden is ge-
nomen.

Leerkrachten R.K.-scholen 
les digitale schoolborden
De Hoef - Eind februari hebben de 
groepen 6, 7 en 8 van alle katholie-
ke scholen van de Stichting Sint An-
tonius een digitaal schoolbord ge-
kregen. Naast het digitale school-
bord hebben deze groepen ook een 
beamer, een laptop en een white-
board gekregen. De leerkrachten en 
de leerlingen zijn erg tevreden over 
de nieuwe digitale schoolborden. 
De mogelijkheden van het bord 
zijn eindeloos. Even een film laten 
zien, meezingen met top-40 liedjes, 
schrijven op het digitale bord en op 
ieder moment beschikken over al-
le informatie die op internet te vin-

den is maken de lessen leuker en 
interessanter. De borden worden 
ook door de kinderen veelvuldig ge-
bruikt voor hun spreekbeurt of pre-
sentatie van een werkstuk.
Een niet onbelangrijk extra voordeel 
is dat er nu geen krijtjes meer ge-
bruikt worden. Dit scheelt veel stof 
in de lokalen en is daardoor beter 
voor de gezondheid van de kinde-

ren en het personeel. De komen-
de tijd zal ook voor de andere groe-
pen een digitaal schoolbord worden 
aangeschaft.

Alle leerkrachten van de R.K.-scho-
len hebben op 19 maart en 2 april 
een cursus gevolgd om nog meer 
mogelijkheden van het digitale 
schoolbord te kunnen gebruiken. 
Een dag later werd de nieuwe ken-
nis al in praktijk gebracht. De R.K.-
basisscholen van De Ronde Venen 
zijn nu nog beter toegerust om te 
werken met het digitale school-
bord!

Wilnis - Het door OBS Willespoort 
ingediende ondernemerschapplan 
binnen het project ‘Thematisch en 
spelenderwijs ondernemerschap van 
het kind’ is door het Ministerie van 
Economische Zaken uitgeroepen tot 
de beste inzending van in totaal 28 
deelnemers. Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst op de Universiteit van 
Tilburg is dit bekend gemaakt. OBS 
Willespoort krijgt de komende vier 
jaren vanuit het ministerie project-
adviseur Jos van Meegen aangewe-
zen. Hij zal de school gaan helpen 
bij de uitwerking van het plan. Aan 
deze toekenning is ook een aan-
zienlijk subsidiebedrag verbonden. 

De heer Van Meegen zal samen met 
techniekcoördinator Suzanne `t Hart 
een aantal nu al draaiende projec-
ten in combinatie met ondernemer-
schap vorm geven. Belangrijke doel-
stelling is om de creativiteit en het 
probleemoplossend vermogen van 
de leerlingen te bevorderen. De ju-
ry omschreef het project als creatief, 
vindingrijk, realistisch en daardoor 
goed inpasbaar en onderwijs ver-
sterkend. Graag willen ze het pro-
ject van OBS Willespoort als voor-
beeldproject promoten bij andere 
scholen in Nederland. temeer daar 
het project ook de intentie heeft een 
deel van de subsidie gemeentelijk 

in te zetten onder het thema ‘Tech-
niek en Ondernemerschap’. Hier-
door kunnen ook de andere scho-
len in de gemeente, als ze dat wil-
len,  van deze subsidie mee profite-
ren. Al met al wederom een mooie 
opsteker voor het onderwijs op OBS 
Willespoort. Het team zal geduren-
de dit 4-jarenproject op toerbeurten 
zorg dragen voor de juiste afwikke-
lingen van diverse projecten. 

De opbrengsten die verkregen wor-
den uit het leren ondernemen zullen 
naar diverse goede doelen gaan, zo-
als o.a. voor het project dat nu draait 
op de Willespoort: Day for Change.

Topcabaret door Droog 
Brood in De Meijert
Mijdrecht - Onder auspiciën van 
Stichting Cultura De Ronde Venen 
brengt cabaretduo Droog Brood  
zaterdagavond 12 april in Partycen-
trum De  Meijert aan de Dr. Van der 
Haarlaan 6 te Mijdrecht het pro-
gramma “de Kip met de Gouden 
Enkels”. Het programma begint om 
20.30 uur.  Duo Droog Brood be-
staat uit Bas Hoeflaak en Peter van 
de Witte. In 2000 wonnen zij de Wim 
Sonneveldprijs op het Amsterdam 
Kleinkunst Festival. Sinds die tijd 
trekken zij volle zalen met hun voor-
stellingen. “De Kip met de Gouden 
Enkels” is hun  vierde programma, 
waarmee zij  thans op tournee zijn in 
Nederland.  De voorstelling bestaat 
uit een aantal éénakters waarin het 
thema liefde centraal staat, maar 
wel de donkere kanten van de lief-
de. Het programma is door de pers 
alomgeroemd: “een sublieme voor-
stelling” ( AD 27 dec.’07). De toe-

gangsprijs bedraagt voor volwasse-
nen : 15 euro, voor CJP-houders en 
65+: 10 euro. Kaarten zijn te reser-
veren per mail: 
www.cultura-drv.nl en verkrijgbaar 
in voorverkoop in Vinkeveen bij dro-
gisterij De Bree, in Mijdrecht bij 
boekhandel Mondria en een half 
uur voor aanvang van de voorstel-
ling aan de zaal. 
Scholieren kunnen gereduceerde 
toegangskaarten à 7,50 euro alléén 
onder vermelding van hun naam en 
naam van de onderwijsinstelling re-
serveren per mail of een half uur 
voor aanvang van het programma 
aan de zaal verkrijgen. Bij reserve-
ring liggen de kaarten gereed voor 
het begin van de voorstelling bij de 
entree van De Meijert. Verdere in-
formatie is te vinden op: 
www.cultura-drv.nl . Gezien de gro-
te belangstelling in de voorverkoop 
is reserveren aan te bevelen. 

Zaterdag 12 april: 
Orgelconcert in de Janskerk
Mijdrecht - Bert Wisgerhof (1947) 
is nog niet bekend in onze regio. 
Toch heeft hij op het gebied van or-
gelmuziek een geweldige staat van 
dienst. Hij studeerde bij Cor Kee, 
Nico van den Hooven, prof. Ewald 
Kooiman, René Saorgin (Nice) en 
Anton Heiller (Wenen). Van 1972 
tot 2005 was hij als docent muziek 
verbonden aan de Christelijke Ho-
geschool te Ede. Van 1998 tot 2003 
was hij bovendien als docent voor li-
turgie en kerkmuziek werkzaam aan 
het Theologisch Seminarium ‘Hyde-
park’ te Doorn van de Protestant-
se Kerk in Nederland. Sinds 2003 is 
hij vice-president van de internatio-
nale ‘Gesellschaft der Orgelfreunde’ 
(www.gdo.de). Bert Wisgerhof gaf in 

de loop der jaren concerten in eigen 
land en voor de omroep, maar ook 
in Scandinavië, Engeland, Duits-
land, Polen, Rusland, Wit-Rusland 
en Oekraïne. Hij leidde meester-
klassen in Moskou en in Jalta-Liva-
dia (Krim). Voor dit jaar staan con-
certreizen naar Oekraïne en Italië 
op het programma, maar eerst komt 
hij naar Mijdrecht. Het program-
ma bevat werken van onder ande-
re Joh. Seb. Bach, Georg Böhm, Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy, Jan Pie-
terszoon Sweelinck en John Stan-
ley. Een veelbelovend programma! 
Het concert begint om 20.00 uur en 
de kerk gaat open om 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Er is een schaal-
collecte bij de uitgang.

Inloopavond
De Kwakel - Dorpshuis De Quakel 
organiseert op woensdag 16 april 
weer een inloopavond. Men gaat er 
weer wat moois van maken. De kos-
ten zijn 5 euro per persoon.

Het is de laatste inloopavond van dit 
seizoen, vandaar dat er iets speci-
aals wordt georganiseerd. Er wordt 
een collage op schilderdoek ge-
maakt. 
De zaal is open om 19.30 uur en het 
knutselen begint om 20.00 uur.
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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.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

- De Kwakel, omgeving Boterdijk 109, kater, 9 mnd, langharig,
zwart/wit, dikke grijze pluimstaart, soort Boskat, roepnaam Boef.
Chipnr. 528210002087256.    

Gevonden:
- Vinkeveen omgeving Vinkenkade, kater, E.K.H., kleurstelling rood.

(06-17515133).
- Uithoorn omgeving Herman Gorterhof, kater, kleurstelling, rood 

met wit. (06-17515133).
- Mijdrecht omgeving C. Beernicklaan, kat, kleurstelling zwart

met wit (06-17515133).

Concertuitvoering
Muziek en showkorps 
‘Triviant’
De Ronde Venen - Zaterdag 12 
april a.s houdt Muziek en show-
korps Triviant haar jaarlijkse con-
certuitvoering. Op deze avond kunt 
u genieten van de muziek die ge-
maakt wordt door onze eigen tam-
boers, fluitisten en lyristen die de af-
gelopen maanden hard geoefend 
hebben om er met elkaar weer een 
mooi concert van te maken. 

Ook de majorettes hebben flink hun 
best gedaan om een mooie show 
voor te bereiden. Bent u benieuwd 

hoe het geworden is, kom dan kij-
ken! 
Het ongeveer twee uur durende pro-
gramma begint om 20.00 uur.
Tijdens de pauze kunt u genieten 
van een kopje koffie en zijn er loot-
jes te koop waarmee mooie prijzen 
te winnen zijn. 

De uitvoering van het concert zal 
plaatsvinden in het Veenlanden 
College aan de Bonkestekersweg 
1 te Vinkeveen. Toegang voor deze 
avond is gratis.

Biologische markt 
op De Kweektuin in 
Mijdrecht, groot succes
Mijdrecht - De biologische zorg-
tuinderij De Kweektuin organiseer-
de op zaterdag 5 april de eerste bio-
logische indoormarkt van De Ronde 
Venen.Daar het weer op deze dag 
alles uit de kast gehaald had om 
zichzelf te bewijzen, er was regen, 
wind, sneeuw, hagel en een beet-
je zon zo nu en dan, bleek de bio-
logische indoormarkt heel goed ge-
positioneerd in de kassen van de bi-
ologische zorgtuinderij De Kweek-
tuin. Alle deelnemers waren bijzon-
der content dat het evenement bin-
nen plaatsvond. Al ruim voor de 
aanvangstijd van 10.00 uur was er 
kooplustig en nieuwsgierig publiek 
op de markt te vinden. Het in groten 
getale opgekomen en zeer enthou-
siaste publiek was blij met de mo-
gelijkheid om op deze eigenlijk win-
terse dag in april zijn/haar verse bi-
ologische inkopen binnen te kun-
nen doen. De organisatie heeft 462 
kooplustige bezoekers geteld. Allen 
hebben genoten van de goede en 
professionele bediening. Er waren 
veel vragen over biologisch voed-
sel en met name de wijze van pro-
duceren en alles wat hier bij komt 
kijken.

Huiselijk
De koffiecorner was een plaats van 
ontmoeting en gesprek. Dit bleek 
een welkome aanvulling en gaf een 
heel intiem, gezellige en huiselijke 
atmosfeer.    
De bestuurlijke belangstelling mag 
niet onvermeld blijven. De biologi-
sche indoormarkt heeft zich ver-

heugd in de bezoeken van twee 
wethouders van de gemeente De 
Ronde Venen. De heren Jan van 
Breukelen en Jac Dekker kwamen 
ieder voor zich een kijkje nemen en 
een praatje maken, beiden waren 
zeer geïnteresseerd naar de moge-
lijke toekomstige ontwikkelingen op 
De Kweektuin. Ook hebben ze enige 
mooie producten uit het rijke biolo-
gische assortiment aangeschaft en 
voor hun thuisfront mee naar huis 
genomen. De wethouders hebben 
met eigen ogen kunnen zien dat met 
voldoende oog voor maatschap-
pelijke ontwikkelingen, creativiteit 
en een beetje lef, een tuinbouwbe-
drijf als De kweektuin een promi-
nente rol kan spelen in de promo-
tie en verkoop van eerlijke en kwa-
litatief hoogwaardige biologische 
streekproducten. Maar tevens, dat 
een tuinderij als De Kweektuin een 
bijdrage kan leveren bij het aanbie-
den en verzorgen van zingevende 
dagbesteding aan medeburgers die 
hiervoor in aanmerking kunnen en 
willen komen en actief of passief in 
een rustige en natuurlijke omgeving 
willen verkeren. Om 16.15 uur ver-
trok de laatste klant van de markt.
Alle deelnemers waren vol lof over 
de organisatie, de entourage, de 
parkeermogelijkheden, etc. Ook de 
behaalde omzet was voor elke deel-
nemer een reden om tevreden naar 
huis terug te keren. Bij een eventu-
eel vervolg op dit unieke evenement 
zullen alle deelnemers aan de bio-
logische markt zeker weer aanwe-
zig zijn.

Ondernemerschapplan 
OBS Willespoort door 
Ministerie bekroond!
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De tocht der tochten

Nog maar 4 dagen voor 
startschot Bike2Play 
naar Beijing!
Regio -  Op zondag, 13 april aan-
staande, zal een groep politieman-
nen én –vrouwen afkomstig uit 
heel Nederland per fiets vanuit het 
Olympisch Stadion te Amsterdam 
vertrekken om op 6 augustus (!) aan 
te komen bij het Olympisch Stadi-
on in Beijing, China. Onder hen ook 
een inwoner van Uithoorn, de heer 
Ruud Stolte, in het dagelijks leven 
werkzaam bij het politiekorps Am-
sterdam-Amstelland. Let wel, het 
gaat hier om een tocht van een klei-
ne 12.000 kilometer! Vanaf Amster-
dam wordt in vier maanden tijd ge-
fietst via Berlijn, Moskou, door heel 
Rusland en Mongolië naar Beijing.
Doel is om met deze gesponsor-
de fietstocht zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor de humanitai-
re stichting  HYPERLINK “http://
www.righttoplay.nl/” Right To Play 
(zie ook www.righttoplay), opgericht 
en geleid door de wereldberoem-
de schaatser van de jaren negentig, 
de Noor Johann Olav Koss. Dé or-
ganisatie die zich inzet om alle kin-
deren in de wereld te laten spelen 
en sporten en zich daarmee te ont-
wikkelen.
In Nederland is met het oog hier-
op geruime tijd geleden Bike2Play 
opgericht om met een groep fiet-
sers, voornamelijk bestaande uit 
sportieve politiemensen, geld in te 
zamelen voor goede doelen. Dat 
sluit nu naadloos aan bij Right To 
Play. De tocht die de Nederland-
se politiewielerploeg gaat onderne-
men wordt gesponsord door tiental-
len bedrijven en donateurs uit heel 
Nederland. Daarbij worden ook al-
le deelnemers privé nog eens door 
talloze sponsors gesteund. Iede-
re gedoneerde euro zal geheel ten 
goede komen aan het gestelde doel. 
In overleg met Right to Play wil de 
groep deelnemers het streefbe-
drag van liefst 250.000 euro (!) bij 
elkaar fietsen. Bezoek voor uitge-
breide informatie over de deelne-
mers, de tocht en de sponsors de 
fraaie en duidelijke website: www.
bike2play.nl.

Fit aan de start
Bike2Play is een mooi initiatief van 
deelnemers om in het kader van de 
Olympische gedachte een sponsor-
fietstocht voor dit goede doel hou-
den. Het sponsordoel is een enorm 
bedrag. Het gaat de ‘bikers’ niet en-
kel om grote sponsors, ook kleine 
donaties in eurocenten (op te ge-
ven via de website) per kilometer, 
zijn van harte welkom. Aan het initi-
atief van de tocht hebben zich gro-
te namen verbonden. Daaronder 
zoals gesteld schaatskampioen Jo-
hann Olav Koss, de voormalige Ne-
derlandse schaatser Falco Zand-
stra, burgemeester van Amsterdam 
Job Cohen, politicus Rob van Gijzel, 

hoofdcommissaris Bernard Welten 
van het politiekorps Amsterdam-
Amstelland en sportpresentator 
Humberto Tan, zijn slechts enkele 
van de prominenten die als lid van 
de commissie van aanbeveling het 
initiatief ondersteunen. De meeste 
van hen zullen aanstaande zondag 
in het Olympisch Stadion de fiets-
ploeg uitzwaaien. De deelnemers 
zijn al 1,5 jaar volop in de weer met 
de voorbereidingen. Daaronder val-
len alle logistieke zaken zoals het 
plannen van de route, het regelen 
van slaapplaatsen, voedsel, medicij-
nen en reservemateriaal. Verder is 
een groot deel van de tijd ook op-
gegaan aan het vinden van spon-
sors en donateurs om deze unieke 
onderneming mogelijk te maken. 
Behoudens deze zakelijke beslom-
meringen is er daarnaast volop ge-

traind om in het Olympisch Stadi-
on te Amsterdam fit aan de start te 
verschijnen.
De politiemannen en –vrouwen die 
per fiets naar Beijing vertrekken, rij-
den hun monstertocht allemaal op 
een Giant Expedition RS 0. In nauw 
overleg met leverancier Giant is de 
groep tot deze keuze gekomen. Een 
heel juiste zoals blijkt, nu ook vak-

mensen deze hybride tot fiets van 
het jaar 2008 hebben gekozen. De 
samenwerking met Giant wordt nog 
eens onderstreept door het feit dat 
Giant de fietsen ter beschikking 
heeft gesteld en daarmee als spon-
sor van formaat de tocht mede mo-
gelijk maakt. 

Tocht der tochten
Ruud Stolte heeft zich met talloze 
trainingen en afstanden rijden heel 
goed voorbereid op de ‘Tocht der 
tochten’. “We kunnen vanwege de 
wereldontwikkelingen niet de zoge-
naamde Zijderoute fietsen, die ons 
door landen als Afghanistan, Iran 
en Oezbekistan zouden brengen. 
Wellicht valt het mee, maar we ne-
men daar geen risico in. Onze rou-
te loopt grofweg via Berlijn, War-
schau, Moskou, langs de Transsibe-
rische spoorlijn naar Irkutsk om bij 

het Baikalmeer via Mongolië over 
de ‘uitlopers’ van de Himalaya naar 
Beijing te fietsen. Onze afdeling Lo-
gistiek heeft de hele route uitgestip-
peld. 
De bedoeling is dat we iedere dag 
zo rond de 110 - 130 kilometer zul-
len fietsen. We zijn bezig om ons te 
laten begeleiden door enkele volg-
wagens, die alle bepakking voor ons 
zullen vervoeren. Maar ook alle lo-
gistieke zaken zoals tenten, voe-
ding, slaapzakken, reservemateria-
len, enzovoort gaan mee. De meeste 
deelnemers van deze tocht hebben 
een reguliere en nog actieve baan. 
De voorbereidingen waren geruim-
te tijd geleden al in volle gang. We 
trainden al op het fysieke gedeelte, 
maar vooral in de logistieke voorbe-
reidingen gaat veel tijd zitten.”
Ik heb mijn mega-solo fietstoch-

ten wel gehad. Eerst twee keer op 
de fiets vanuit Oostenrijk naar Uit-
hoorn. In 1998 ook op de fiets naar 
Santiago de Compostela in Noord-
west Spanje. En diezelfde tocht nog 
eens in 2001 en in 2003 mijn tocht 
van Van Kaap tot Kaap. Een nage-
noeg solofietstocht vanaf de Noord-
kaap, via Portugal naar de Kaap van 
Gibraltar in Zuid-Spanje. Die tocht 

was onvergetelijk en zal in mijn be-
leving nooit overtroffen kunnen 
worden dan wellicht alleen de aan-
staande tocht naar Bejing.”

Afspraken
Ruud heeft afspraken met zijn werk-
gever kunnen maken door het op-
sparen van overwerkuren en zijn va-
kantieverlof 2007 en 2008. Daardoor 
kon hij ‘ja’ zeggen tegen deze uit-
daging. Bovendien krijgt u volledige 
ondersteuning van het thuisfront. 
“Want zonder instemming en on-
dersteuning van mijn vrouw had ik 
niet eens aan zoiets dergelijks kun-
nen beginnen!” Aldus Ruud die zegt 
zondag fit en met vol elan op de 
fiets te stappen om de tocht te gaan 
beginnen. Samen met zijn ploegge-
noten heeft hij er zin in. Het is voor 
elke deelnemer een onvoorstelbaar 
vooruitzicht in augustus tijdens de 

openingsceremonie het stadion 
van Bejing te kunnen binnenrijden. 
Maar dat moet het onderweg alle-
maal wél op rolletjes verlopen. Rond 
half elf zondagmorgen 13 april rijdt 
de ploeg het Olympisch Stadion bin-
nen waarna de officiële presentatie 
van de deelnemers plaatsvindt. Om 
12.00 uur gaan de fietsers aan hun 
tocht beginnen. Bijwonen door be-
langstellenden van dit gebeuren is 
gratis en iedereen is van harte wel-
kom. De tocht naar Beijing is via de 
website www.bike2play.nl dagelijks 
te volgen.

De Nieuwe Meerbode wenst de 
ploeg een veilige en sportieve reis 
toe met een behouden aankomst in 
het Olympische Stadion van Beijing. 
Dáár zien wij jullie graag in gezond-
heid de baan op komen!!

Vijf  Judokampioenen 
voor Budo Ryu Blaauw 
Mijdrecht -  Afgelopen zondag 
hebben 26 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama 
judotoernooi. Kinderen in de leef-
tijd tot en met 14 jaar werden inge-
deeld naar leeftijd gewicht en kleur 
band. Nadat de poules geschreven 
waren konden de wedstrijden be-
ginnen. Sommigen hadden al wat 
meer wedstrijden gedaan, maar er 
waren ook judoka’s bij die voor het 
eerst meededen. Het was een genot 
om te kijken naar de allerkleinsten 
terwijl de wat ouderen al goed judo 
lieten zien. 5 judoka’s van Budo Ryu 
Blaauw wisten kampioen te worden. 
Bij de meisjes waren dat Adlaine 
Hoogvliets en chantal Offerman. Bij 
de jongens waren dat Rogier Hen-
driksma, Tim Hoevenaar, en Thomas 
Blaauw. Buiten deze 5 eerste plaat-
sen wisten wij 5 tweede plaatsen in 
de wacht te slepen. Een hele goe-
de prestatie. Bij de jongens waren 
dat Bram de Best, Wouter de Groot, 
Déan van der Wilt en Sebastiaan 
Steenbergen. Susan Blaauw wist bij 
de meisjes 2e te worden. 

De volgende Judoka’s van Budo Ryu 
Blaauw hebben de gedeelde derde 
plaats behaald: Cem Koridon, Je-
roen van Venrooij, Wesley van Dijk, 
Roald de Bruyn,  Brenda van Dijk, Bo 

Voorend, Ayse Temel, Floris Koele-
man, Gido Sluijs, Tim Silver, Patrick 
Prins, Rody Kapteijn, Bart Hettinga, 
Arnoud Schaap en Hessel Hooglugt. 
Met al deze prijswinnaars kijkt Budo 
Ryu Blaauw terug op een geslaagd 
toernooi.
De judoka’s keerden moe en met 

een ervaring rijker weer terug in 
Mijdrecht.
Voor meer informatie over jeugdju-
do vanaf 4 jaar, volwassenen judo 
en karate vanaf 10 jaar kunt u con-
tact opnemen met Budo Ryu Blaauw 
onder telefoonnummer 0297-272629 
of 06-10484259. 

Ruud Stolte maakt deel uit van de ploeg die in het kader van bike2play voor 
het goede doel met politiecollega’s een fietstocht naar Beijing maakt

Het fietsteam van Bike2Play fietst voor Right To Play
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Wel en wee voor AKU
Regio - De zesde loop van het Zorg 
en Zekerheidcircuit vond plaats 
langs de boorden van het Braas-
semmermeer in Roelofarendsveen.
Hoewel de aangekondigde hagel en 
sneeuwbuien nipt afzwaaiden naar 
de coureurs in Vlaanderen, zorgde 
een “zuur”noordenwindje toch voor 
de nodige problemen bij de lopers 
groep van AKU. Het “wee”trof zowel 
Karin Versteeg en Bram van Scha-
gen, beiden toch altijd goed voor 
ereplaatsen, als Huub Jansen. Ge-
drieën scoorden ze een DNF en be-
reikten de finish dus niet. Maarten 
Breggeman, gewend aan afzien bij 
ademnood, deed dat wel al deed hij 
over de 10 km. in 63.41 ruim een uur 
en was daarmee de traagste AKU 
deelnemer en nog net niet de lang-
zaamste overall!. Het “wel” kwam tot 
uitdrukking in negen plaatsen bij de 
eerste drie op de diverse afstanden.
Wouter Heinrich deed het bij de jon-
gens tot 16 jaar uitstekend door eer-
ste te worden in 16.48 op de 5 km. 
Lotte Krause werd mooi derde in 
21.34 bij de meisjes tot 16 jaar. Git-
ha de Wildt liet 23.28 noteren en He-
len van Rossum bleef keurig binnen 
de 25 minuten in 24.19. Jaap Ver-
hoef deed hetzelfde bij de ouderen 
in 24.21. Op de 10 km. etaleerden 
Atie van Oostveen en Elisabeth van 
den Berg hun kunnen door twee-
de en derde te worden in 48.14 om 
49.51. Elisabeth liet hiermee maan-
den van blessure leed achter zich 
en Atie nestelde zich vaster op de 
tweede plaats totaal over zes wed-
strijden. Kim de Bruin, was de snel-
ste AKU dame in 47.42, maar komt 
uit in een veel jongere groep net als 
Irene Kleijn die een prima tijd van 
48.25 liep. Marja Breedijk bleef net-
jes binnen het uur in 57.07 en Cor-
rie van Dam kwam er net boven in 
60.05.

Minder
Bij de heren deed Theo van Ros-
sum het als vanouds en werd der-
de in 36.19. ook Jaap Bouwmees-
ter bereikte die plaats bij de 55 plus 
in 39.28.

Edwin Oud verbeterde zijn PR weer 
eens, zelfs met 81 seconden en heeft 
nu 45.04 als snelste tijd staan. Harry 
Schoordijk was wat minder vlot en 
bleef op 47.45 steken, maar twee mi-
nuten voor ”good old” Maarten Mo-
raal, die ook net hersteld van fysie-
ke ongemakken een ieder verraste 
met zijn 49.44. Jeroen Breggeman 
liep gedegen naar 56.33 en bleef zo 
Richard Verwer voor die 57.21 liet af-
drukken.
De 21,2 km! werd een prooi voor, 
hoe kan het ook anders, Jolanda ten 
Brinke. In 1.29.04 werd ze afgete-
kend eerste overall en lijkt meer dan 
klaar voor de Rotterdam marathon 
van volgend weekend. Marjan de 
Bruin deed het ook zeer goed met 
een tweede plaats in haar klasse in 
1.43.16, met dank aan Jos Snel die 
in de zelfde tijd verbaal voor haar de 
weg baande langs het smalle paad-
je langs het meer!
Bij de heren werd John van Dijk 
tweede in zijn groep en vierde over-
all in 1.18.49 en lijkt zo op schema 
voor een tijd binnen de drie uur in 
zijn eerste marathon.
Fred van Rossum liep netjes naar 
1.32.36, net voor Rob Bos en Theo 
Noij die respectievelijk 1.33.24 en 
1.33.59 nodig hadden. Waarbij aan-
getekend moet worden dat Rob als 
66 jarige bij de 55 plus moet uitko-
men omdat er nog steeds geen ca-
tegorie 65 plus in het circuit bestaat 
terwijl de vergrijzing steeds meer vi-
tale ouderen oplevert!
Arie Ligtvoet sloot hier de rij in 
2.02.33.

Open Dag bij 
Fietsvereniging De Merel
De Ronde Venen - Altijd al plan-
nen om meer te gaan fietsen? En 
misschien wel in groepsverband? 
Kom dan naar de Open Dag die TTC 
De Merel op 20 april houdt. Ieder-
een is welkom. Jong en oud, vrou-
wen en mannen, hardrijders en re-
creatieve fietsers: voor iedereen is 
het interessant en voor iedereen is 
er een geschikte groep om mee te 
fietsen.TTC De Merel, de fietsver-
eniging in de gemeente De Ronde 
Venen, wil het toerfietsen dit jaar 
meer populair maken. 

Daarom worden in de loop van het 
jaar diverse activiteiten georgani-
seerd. Een van die activiteiten is een 
Open Dag op zondag 20 april. Be-
zoekers aan de Open Dag krijgen 
van ervaren toerfietsers informatie 
op het gebied van toerfietsen. Tech-
niek, materiaal, fietstips, fietsrei-
zen: alles komt aan bod. Daarnaast 
geeft de fietsvereniging de moge-
lijkheid om vrijblijvend mee te fiet-
sen. ‘s Ochtends worden er op ver-
schillende tijdstippen diverse fiets-
tochten gehouden. De afstand vari-
eert daarbij van 40 tot 60 kilometer. 
De te rijden snelheid ligt tussen de 
23 en 30 kilometer per uur.

Tijd en locatie
De Open Dag begint om 8.45 uur.
Locatie: het parkeerterrein bij Ca-
fé-Bar De Paddestoel, Hofland 33A 
in Mijdrecht. Hier vindt ook de start 
van de toertochten plaats. Natuur-
lijk wordt u ontvangen met een kop-
je koffie. Na afloop van de toertocht 
krijgt u ook wat te drinken aangebo-

den. Deelnemers aan een toertocht 
ontvangen een leuke attentie.

Vrouwen gevraagd
TTC De Merel wil graag meer vrou-
welijke leden. Daarom worden zij 
specifiek uitgenodigd om langs te 
komen en mee te fietsen. Kijk eens 
hoe het toerfietsen je bevalt. 

Uiteraard kan er in gemengde groe-
pen worden gefietst. Maar voor hen 
die liever met elkaar fietsen, starten 
er om 10.30 uur enkele vrouwen-
groepen.

Informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over 
de Open Dag en over TTC De Merel 
op de site van de vereniging:  www.
ttcdemerel.nl
Of neem contact op met Tom Zuij-
dervliet, secretaris van de vereni-
ging.
Telefoon: 06-21831714 of 0172-
409476. E-mail:  ttc.de.merel@oran-
ge.nl.

Goud voor Temse Totri van AKU
Regio – Vorige week  gingen acht 
atleten van de atletiekvereniging 
AKU in Uithoorn naar een wedstrijd 
in Alphen aan den Rijn. 
Het was een regenachtige dag, 
maar de atleten hadden er zin in. 
Temse Totri kwam uit bij de mini-
pupillen, geboren in 2001. Het was 
haar eerste wedstrijd, maar ze werd 
meteen eerste op de driekamp. Ze 
mocht een mooie gouden medaille 

mee naar huis nemen. Romy Brand 
werd zowel vierde op de driekamp 
als op de 1000 meter. Twee keer net 
buiten de prijzen, maar dat maakt 
haar prestaties niet minder mooi. 
Ook Kay Totri en Anne Ruijter heb-
ben goed gepresteerd op hun eer-
ste wedstrijd en veel persoonlijke 
records gehaald. Ondanks de re-
gen een fantastische dag met mooie 
prestaties.

Temse Totri bij de startblokken

Topteams geven elkaar 
geen duimbreed toe !!
Regio - Met nog zes wedstrijden te 
gaan verliezen de 3 koplopers el-
kaar niet uit het oog. De onderlinge 
wedstrijden tussen Dio 1 en De Kui-
per/van Wijk 2 en Dio 1 tegen De 
Schans zullen waarschijnlijk de be-
slissing brengen. Een spannender 
slot van de teamcompetitie is on-
denkbaar.
In speelweek 32 was de kortste par-
tij voor Jim van Zwieten ( zie foto) 
met 17 beurten, terwijl Martien He-
ijman een procentueel hoogste se-
rie van de week produceerde met 
16 caramboles = 34.04% van zijn to-
taal te maken punten.
De Schans had het ondanks de 6-3 
heel moeilijk met De Vrijheid. John 
Beets won op het nippertje van Fred 
van Eijk. Rob ten Brink speelde ge-
lijk tegen Nico van Soeren. Henk 
Doornekamp was net iets sterker 
dan Bart Dirks. Dave Meijer de eer 
voor De Vrijheid door met 1 caram-
bole verschil te winnen van Hans 
Dikkers. De Kuiper/van Wijk 2 was 
met 9-0 een paar maatjes te groot 
voor Bob’s Bar 1. Rob ten Den, Mar-
tien Heijman, Nico Koster en Kees 
de Zwart lijken niet te stuiten. 
De Kuiper/van Wijk 1 was op de an-
dere biljarttafel met 7-2 veel ster-
ker dan De Merel/Metaal Mijdrecht 
2. Eduard Kroon had maar 18 beur-
ten nodig, Derk Bunders had er met 
20 beurten ook zin in en Wil Bou-
weriks in 23 beurten zorgden voor 
de overige punten. Dorus van der 
Meer haalde de enige punten voor 
De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
De Kromme Mijdrecht 2 was met 0-
9 kansloos tegen De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1. Door de goede resul-
taten van de afgelopen weken stijgt 
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 naar 
de 4e plaats. John Vrielink, Arie van 
Vliet, Ab Weijmer en Harry de Jong 
zijn hiervoor verantwoordelijk.

Nederlaag
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 is 
door een 1-8 nederlaag tegen Cens 
1 weer terug bij af. 
Bob’s Bar 3 verloor enigszins ver-
rassend met 2-7 van De Paddestoel 
2. Jim van Zwieten in 17 beurten en 

Pim de Jager in 20 beurten waren 
de grote mannen voor De Padde-
stoel 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 had 
er met 7-2 winst tegen Cens 2 zin 
in. Alle partijen waren binnen 30 
beurten uit, dus de spelers mochten 
vroeg naar huis.
De Paddestoel 3 won onverwacht 
met 7-2 van Dio 2. Jonathan van 
Diemen, Jos van Wijk en Michel Bak 
zorgden voor de winst van de Pad-
destoel 3. Hennie van ’t Hul zorgde 
in een prachtige partij in 18 beurten 
voor de enige winst van Dio 2.
De Kromme Mijdrecht 1 deed zijn 
uiterste best maar verloor met 2-7 
van Dio 1. Henny Versluis zorgde 
voor de enige punten van De Krom-
me Mijdrecht 1 door in 22 beurten  
Bert Dijkshoorn te verslaan. Paul 
Schuurman, Herman Turkenburg en 
Eric Brandsteder zorgden  dat de 1e 
plaats niet in gevaar kwam.
De Paddestoel 1 zorgde tegen Bob’s 
Bar 2 met 4-5 voor de spannendste 
pot van de week. Hans Bras en Ar-
jan Ruimschoot haalden het extra 
punt voor Bob’s Bar 2..
Stand 2e periode (na 13 wedstrij-
den):
1. Dio 1  87 punten
2. De Kuiper/van Wijk 2  80 punten
3. De Schans  78 punten
4. Merel/Metaal Mijdr 1 69 punten
5. Bob’s Bar 3  65 punten

Postduiven Vereniging “Rond de Amstel”

Kuijlenburg en v.d. 
Berg winnaars eerste 
vlucht vanuit Meer
Regio: Zaterdag 5 april stond de 
eertse vlucht van het seizoen 2008 
op het programma, en het was met-
een een pittige vlucht. Met te lage 
temperaturen en buien met daarbij 
nog een Noord Noord Westen wind, 
kregen de duiven het niet gemak-
kelijk. Door de buien zijn de duiven 
waarschijnlijk in twee groepen ge-
splitst, zodat de ene groep de kust-
kant heeft gekozen, en de andere 
groep meer het binnenland. De dui-
ven die de kustkant hebben geko-
zen kwamen er beter vanaf dan de 
andere groep, want die moesten de 
buien trotseren. Al met al werd het 
een vlucht met gaten in de aankom-
sten, maar het is weer goed geko-
men. 

Dit jaar hebben de leden besloten 
om in twee groepen om de kampi-
oenschappen te gaan spelen, daar 
er in de vereniging twee soorten 
spelsystemen zijn. De eerste is het 
programmaspel, dat betekend dat 
men aan alle vluchten meedoet. Het 
tweede spelsysteem is de Overnacht 
Fond, dat zijn vluchten verder dan 
800 Km, waarbij de duiven moeten 
overnachten, aangevuld met leden 
die pas met de duivensport zijn be-
gonnen. Het zijn in principe twee 
verschillende soorten, de overnacht 
fond duiven zijn van nature duiven 
die je kunt vergelijken met een ma-
rathon schaatser, en de program-
ma duiven met all round schaatser. 
Daarbij komt nog dat iemand die 
net met de duivensport begint, de 
kneepjes van het vak (inzicht in de 
spelsystemen verzorging, selecte-
ren e.d.) nog moeten leren. Zo heb-
ben we een A en een B groep, en 
dat brengt, dat zien we nu al, meer 
spelvreugde. Dit gaan we voorlo-
pig een jaar proberen. Dat wil niet 

zeggen dat het mindere liefhebbers 
zijn, maar men moet dit met voetbal 
of handbal vergelijken, ook daar is 
men in klassen en teams verdeeld 
en ingedeeld. Rond de Amstel prijst 
zich gelukkig dat men er in 2007 en 
2008 drie nieuwe leden heeft bij ge-
kregen, zodat de teller nu 31 leden 
staat en 27 vlieghokken, en we kun-
nen natuurlijk best nog wel nieuwe 
leden gebruiken, welke vereniging 
kan dat niet. Kom gerust een keer 
kijken, u bent van harte welkom, en 
indien nodig wordt u door de leden 
wel aan duiven geholpen. Gaan we 
naar de eerste vlucht van dit sei-
zoen, dan zien we Theo Kuijlenburg 
uit de Amstelhoek boven aan staan, 
want zijn duif wist als snelste de af-
stand tussen het Belgische Meer en 
zijn hok te overbruggen. De duiven 
werden om 12.30 uur gelost, en om 
13.35.36 uur landde de eerste duif 
bij Theo, en deze maakte een snel-
heid van 1260,719 meter per minuut. 
Richard van den Berg uit De Kwa-
kel werd tweede, en eerste in de B 
groep, zijn duif maakte een snelheid 
van 1253,490 meter per minuut.De 
uitslag was als volgt;
Meer 511 duiven 19 deelnemers.
Th. Kuijlenburg 
R. v.d. Berg 
R. den Boer 
A.M. Duivenvoorde 
W. Könst 
C. Stevens 
C. van Bemmelen 
W. Wijfje 
P. de Haan 
Bosse & Zn 
H. Brugman 
C. Pothuizen 
Verweij-Castricum 
P.J. van Schaik 
M. v.d. Hoort 
Th. Vlasman 

Riders ready UWTC
Uithoorn - Eerst werd donderdag 3 
april jl.de eerste clubcompetitie ge-
reden op de fietscross baan te Uit-
hoorn. Totaal worden er 6 wedstrij-
den, verdeeld over het fietscross sei-
zoen dat loopt vanaf maart tot no-
vember, gereden. De clubcompeti-
tie is door UWTC afdeling fietscross 
opgezet met als doel nieuwe cros-
sers kennis te laten maken met het 
rijden van wedstrijden en om onder-
ling per leeftijdsgroep de strijd aan 
te gaan wie het snelste de 400 me-
ter af kan leggen. De competitie is 
alleen voor crossers die lid zijn van 
de UWTC. Rond half 8 werden de 
lijsten opgehangen met de indelin-
gen. Dit was het sein dat de rijders 
zich moesten klaarmaken en zich 
moesten opstellen in het Park Fer-
me. Er waren 63 rijders, die weer in-
gedeeld waren in 10 groepen. Elke 
groep reed 4 wedstrijden. Aange-
moedigd door ouders aan de kant 
gingen de rijders van start. Er werd 

hard gestreden onderling maar de 
fietscrossers die voorop lagen in de 
wedstrijd gaven hun plek niet meer 
weg. Winnaars waren Maarten van 
der Mast, Mitchell Vink, Bart van 
Bemmelen, Jasivy LeeVink, Mats de 
Bruin, Tom Brouwer, Wiljan Brouwer, 
Arno van Vliet, Erik Verhulst en Ni-
na Doodkorte. Tweede in hun klasse 
werden Jurre Overwater, Geert Eve-
leens, Jewan Kodde, Sam Verhulst, 
Danny de Jong, Bart de Veer, Mike 
Veenhof, Arno van Vliet, Maarten 
de Jong en Kimberley Kleinveld.Om 
misverstanden te voorkomen over 
de uitslag zitten er o.a. bij de eind-
streep vier jury leden die de num-
mers in volgorde van aankomst no-
teren. Al bij al was het een gezel-
lige en een goed geslaagde wed-
strijd. De 2de Club competitie zal 
op 15 mei gereden worden. Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
de wewbsite van de cross afdeling 
www.uwtc.nl.  Atalante D2 even heel 

dicht bij koploper
Vinkeveen - Na 4 vijfsetters op rij, 
waarvan de laatste 2 gewonnen oa 
van de nr 2 Nederhorst, daarna een 
lekkere partij tegen de nieuwe nr 2 
en een 4-0 winstpartij tegen hek-
kensluiter Odis was Oudenallen D2 
eindelijk weg van de lelijke 10de de-
gradatieplek en gestegen naar nr 9. 
In de voorgaande wedstrijd tegen 
directe opponent Forza D2, werden 
4 punten binnengehaald, resultaat: 
nr 8. Vrijdag 4 april speelde de Ou-
denallen formatie tegen de koplo-
per, Lovoc D1 uit Loosdrecht. Deze 
avond waren de dames compleet en 
hadden de zeer ervaren topcoach 
Wim Aarsman bereid gevonden te 
coachen. Een ideale proloog.
 De eerste set begon voorzichtig. 
Langzaam gingen de dames beter 
spelen en het marcheerde lang niet 
slecht, de dames konden goed bij 
blijven. Coach Aarsman maande de 
dames meer fanatisme te tonen en 
meer lef te laten zien in de aanval. 
Tot de twintig ging het min of meer 
gelijk op. Lovoc beschikte over een 
aantal zeer gelauwerde speelsters 
die op het eerste gezicht misschien 
niet snel oogden maar de routine 
spatte er van af. Er werden zeer wei-
nig fouten gemaakt. De Vinkeveen-
sen maakten er maar een paar en 
hop, met 25-20 werd de eerste set 
verloren. 

De tendens bij de Oudenallen equi-
pe was echter goed en met hard 
werken werd de tweede set voort-
gezet. Steeds meer mooie acties 
waren aan Atalante zijde te bewon-
deren en het was driedubbel jui-
chen wanneer deze acties slaagden. 
Inge Bakker was lekker op dreef en 
sloeg snelle set-ups fanatiek bin-
nen de lijnen. Ook buitenaanval-
ler Natalie Jansen werd warm en 
dan kan ze supergevaarlijk zijn, het 
Loosdrechtse tweemans blok wist 
meerdere malen geen raad met de 
snoeiharde en pijlsnelle aanvalsla-
gen van onze soepele hinde. Joke 
Ruizendaal maakte mooie combina-
ties door het midden of kort achter-
over, en Marjan Blenk en Loes kui-
per wisten meerdere malen ‘muur’ 
te houden op het midden. Petra de 
Bruin speelde solide afwisselend 
korte en harde aanvalsslagen. Kort-
om het team kwam op dreef en de 
bezoekende ploeg wist af en toe 
niet hoe ze het had. Coach Aarsman 
werd nog fanatieker en zette gede-
cideerd alle middelen in. Het eind 
van de tweede set was superspan-
nend. Tot maar liefst 27-29 toe ging 
het matchpoint over en weer. He-
laas won de routine van Loosdrecht, 
met name de middenaanvalster wist 
goed te scoren. 
 Het had zo mooi kunnen zijn.. Aan 

het begin van de derde set moesten 
de batterijen behoorlijk opgeladen 
worden. Er werd hard gewerkt en 
helemaal niet onverdienstelijk ge-
bald. 
Helaas konden we ook deze set 
geen doorbraak neerzetten, de piek 
was in de tweede set al gezet. De 
derde set werd verloren met 17-25 
en ook de laatste set ging verloren 

met 12-25 ondanks zoveel fanatis-
me en inzet. Absoluut geen schan-
de voor een nummer 8 om te ver-
liezen van de numero uno, maar de 
trend zat er de laatste maanden zo 
lekker in en het was zo dichtbij ge-
weest. De dames staan weer op de 
9de plek en hebben nog 2 wedstrij-
den te gaan tegen de nummers 5 
en 6.



A A l s m e e r s e  b e d r i j v e n  i n  d e  k i j k e r

GrondleGGers nog springlevend!
door Joke van der Zee

Als je het hebt over historie dan ben je bij 
‘Het Wapen van Aalsmeer’ aan het juiste 
adres. De plaats waar het allemaal begon 
ademt al één bonk geschiedenis uit. Het is 
namelijk zo dat de locatie in de Dorpsstraat 
vroeger aan het Haarlemmermeer, aan het 
water dus, stond! Jan Arkesteijn weet van de 
historie nog wel het een en ander te vertel-
len. Maar het reilen en zeilen van het hotel 
heeft hij definitief - alweer acht jaar geleden 
- overgedragen aan zijn dochters. “Ik ben er 
nog wel af en toe, maar meer als adviseur”, 
aldus Jan. Hij vertelt dat Nicolette de finan-
ciële leiding in handen heeft en Melanie de 
zaken regelt wat betreft de receptie en al-
les wat daarbij hoort. Beiden hebben het vak 
met de paplepel ingegoten gekregen maar 
zijn wel bij het begin begonnen. Ook nu, als 
er ergens moet worden ingevallen, dan is dat 
voor de zussen vanzelfsprekend om dat zelf 
te doen.

Paardenstal
Zoals gezegd is er veel over vroeger te ver-
tellen. Zoals het oprichtingsjaar van café Het 
Wapen. Je zou zeggen dat het 1880 is, want 
dat jaartal staat vermeld op de gevel. Ove-
rigens een van de meest bijzondere in de 
Dorpsstraat. Qua historisch uiterlijk en ori-
gine bevindt het restaurant van Het Wapen 
zich in goed gezelschap. De Dorpskerk, het 
Oude Raadhuis en het Schoutenhuis liggen 
op steenworp afstand. Het Wapen heeft ech-
ter nooit een monumentenstatus gehad. 
Het pand met zijn platte gevel en het terras 
onder de luifel nemen je terug in het verle-
den. Voor het naastgelegen ‘huis’ met het 
puntdak geldt hetzelfde. Nu zijn beide pan-
den wit, maar in het begin van de vorige 
eeuw waren het nog rode bakstenen. En... 
was het lieflijke pandje met het puntdak een 
paardenstal! Later deed deze dienst als ga-
rage. Naast de ‘stal’ trouwens was de ijverige 
nering van een hoefsmid. Wist u dat het oud-
ste gedeelte van Het Wapen op koeienhui-
den is gebouwd...? Door de jaren heen zijn 
beide panden natuurlijk aan de tijd met he-
dendaagse eisen aangepast. Nicolette vertelt 
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tijdens een rondleiding door het oude ge-
deelte: “Maar leuk is wel dat nog steeds de-
tails zijn terug te vinden uit lang vervlogen 
jaren. Zoals de luifel natuurlijk buiten, maar 
ook de grote schouw in het restaurant. Die 
is altijd blijven staan. En hierboven, daar be-
vond zich ooit, in de tijd dat het een Bonds-
hotel was, de enige kamer.”

Zakenlui voor bloemenbranche
De luifel voor het restaurant dateert overi-
gens niet echt uit de beginjaren, maar is een 
aantal jaren geleden helemaal opgeknapt en 
nieuw gebouwd naar oud model,  om het zo 
maar uit te leggen. 
En zo is altijd het nostalgisch karakter be-
waard gebleven van wat eens een herberg 
was met slechts één hotelkamer voor een rei-
ziger die in Aalsmeer kwam voor de tuinbouw. 
Tegenwoordig is er veel veranderd, maar dat 
de meeste gasten zakenlui zijn in de tuin-
bouw- en sierteeltsector (bloemenmensen) 
is gebleven. Toeristen komen ook wel naar 
Hotel Aalsmeer, maar de hoofdmoot zijn bui-
tenlandse zakengasten overal vandaan die 
graag bij de familie Arkesteijn verblijven. Last 
van concurrentie van grote zakenhotels heb-
ben ze niet. Melanie: ”De gasten die hier ko-
men, doen dat meestal al vele jaren omdat ze 
juist de warme, dorpse sfeer zo op prijs stel-
len. Als je bijvoorbeeld in een hotel op een 
industrieterrein, buiten de stad verblijft kun 
je niet even ‘s avonds lopend het dorp in en 
ergens een hapje eten, zoals hier.” 

Hoewel voor zaken in de ‘stad’ geven veel 
zakenlui dus de voorkeur aan een hotel in 
het dorp. Met dat  andere hotel in het dorp 
(‘t Schouwse Hof) is er trouwens goed con-
tact. Het is zelfs zo dat ze gasten naar elkaar 
doorsturen, mocht het zo zijn dat het hotel 
geen bed meer vrij heeft. Met Aalsmeer heeft 
de familie Arkesteijn ook heel veel. Ze zijn 
er woonachtig maar Jan heeft zich ook lan-
ge tijd ingezet voor de winkeliersvereniging. 
Contacten met burgemeesters werden ook 
altijd goed onderhouden. Het was Joost Hoff-
scholte destijds die het een heel sympathiek 

idee vond van Jan om het hotel zoals het er 
nu is, te realiseren. Naar hem is nog geen 
zaal vernoemd, zoals er wel zijn de burg. 
Kasteleinzaal en de burg. Brouwerzaal, maar 
wat niet is kan nog komen natuurlijk. Hof-
fscholte opende het hotel in 1988. Het was 
voor Jan en zijn vrouw nog geen vastomlijnd 
plan toen zij Het Wapen jaren geleden koch-
ten van horecaman Hans de Jong, die des-
tijds de 12e eigenaar was. Een paar hotel-
kamers waren er wel en het restaurant en 
bargedeelte stonden al goed aangeschreven 
maar bloemenmensen zorgden uiteindelijk 
voor de komst van een nieuw hotelgebouw. 
Dat kwam zo. “De hotelkamers waren niet zo 
luxe en we dachten erover om het bestaande 
hotelgedeelte te sluiten”, zegt Jan. Maar er 
was veel vraag naar overnachtingsmogelijk-
heid voor mensen uit de bloemenhandel. De 
rest van het verhaal is geschiedenis.

Nieuw hotel
Het Wapen heeft iets met burgemeesters 
want waar in 1988 het hotel (met daarin 50 
kamers) werd gerealiseerd, stond vroeger de 
burgemeesterswoning. Jan: “Een nogal apart 
pand maar met een wel heel incourante in-
deling. Een hotel realiseren in dat pand was 
gewoon onmogelijk.” Na de aankoop van 
de grond werd - na enige tijd - een nieuw 
gebouw neergezet. De nieuwbouw werd in 
1992 nog uitgebreid met een zestal apparte-
menten aan de overzijde van het parkeerter-
rein naast het hotel. 
Nu zijn er drie grote hotels in Aalsmeer. Ooit 
waren dat er vijf: De Drie Kolommen, De 
Pannebar, Floralia en de nog bestaanden: 
Het Wapen plus Het Schouwse Hof. In Oost 
is later aan de Oosteinderweg het Chariot 
geopend.

Het Wapen van Aalsmeer is het oudste en 
nog springlevende hotel. Wat de toekomst 
brengt: zeker nog vele en vele gasten en 
wat het restaurant betreft ongetwijfeld nog 
tal van sfeervolle uurtjes lekker dineren. Het 
Wapen van Aalsmeer, met recht een van de 
grondleggers van Aalsmeerse bedrijvigheid. 

Restaurant en hotel na 33 jaar 
nog steeds familiebedrijf

Het Wapen van 
Aalsmeer van herberg
naar 4-sterrenhotel
Aalsmeer - Dit jaar is het 110 jaar geleden dat de eerste Meerbode het licht 
zag. Er is in die meer dan eeuw lange historie natuurlijk veel gebeurd en veran-
derd, maar de Meerbode (inmiddels met ‘Nieuwe’  ervoor) heeft het allemaal 
overleefd. Er zijn in Aalsmeer nog meer bedrijven die de tands des tijds goed 
hebben doorstaan. Sterker nog: sommige zijn uitgegroeid van een beschei-
den zaak tot een grote, succesvolle onderneming. Zaken die al meer dan 75 of 
zelfs 100 jaar bestaan en nog altijd een goede reputatie hebben. Ze maakten 
Aalsmeer mede groot... In de serie ‘grondleggers’ deze keer ‘Het Wapen van 
Aalsmeer’. Gestart als cafébedrijf in het jaar 1861 maakt dat ‘Het Wapen’ één 
van de oudste bestaande bedrijven van Aalsmeer is! Een echte grondlegger 
dus, dit inmiddels bekende horecabedrijf, bestaande uit een bar/restaurant en 
hotel met een aantal appartementen. Ook een familiebedrijf trouwens, sinds 
1975. Jan Arkesteijn en zijn vrouw namen de horecagelegenheid midden jaren 
tachtig over en bouwden het bedrijf in de jaren die volgden uit tot een bloei-
ende onderneming. Zo breidde ‘Het Wapen’ uit met een viersterrenhotel dat 
gerenommeerd en geliefd is bij vele gasten. Broer Rob Arkesteijn zwaait sa-
men met zijn vrouw Sandra de scepter over het restaurant en het hotel wordt 
tegenwoordig geleid door de twee dochters van Jan: Nicolette en Melanie.

Zussen Melanie (links) en Nicolete hebben de leiding van Hotel Aalsmeer.
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Zilver voor Veenland-
turnsters Puck en Saskia
Wilnis - Op zaterdag 5 april reden 
we weer vroeg richting Harmelen 
voor de tweede voorronde turnen 
verplichte oefenstof. In de eerste 
ronde mochten Sascha Stam, Ange-
la vd Vaart, Puck Straver en Kimber-
ley Bouman. Sascha begon super 
op vloer met het hoogste cijfer een 
8.85. Daarna sprong, dit keer een 
stuk hoger gejureerd als de vorige 
keer. Op naar brug helaas daar ging 
het mis met de buikdraai ging ze te 
hard waardoor ze op de grond be-
lande. Op de balk herstelde ze zich 
en turnde een mooie oefening. He-
laas viel ze net buiten de prijzen met 
een keurige vierde plaats.
Ook in deze baan turnde Puck en 
Kimberley een super wedstrijd. De 
zenuwen waren dit keer thuis ge-
laten. En met het eindtotaal van 
32,4pnt ging Kimberly net als de vo-
rige keer met een 6e plaats naar 
huis.
Puck was dit keer 2 plaatsjes geste-
gen en mocht vol trots de zilveren 
medaille in ontvangst nemen. Su-
per meiden! 
Op de andere baan begon Angela 
op brug. Het toestel wat de vorige 
keer helemaal mis ging maar geluk-
kig vandaag ging bijna alles goed. 
Op balk en vloer maakten ze geen 
fouten die gingen goed. Als laatste 
de sprong een mooi koprol beloond 
met een 8.9. Angela werd 11de .
In de tweede ronde turnde Romy de 
Graaff, Julie Postma, Nades Kam-

minga, Donya Selim en Lios Ver-
hoek. Ze moesten beginnen met 
brug. Voor Lois begon de wedstrijd 
vervelend want ze viel met in tur-
nen van de brug maar ze liet zich 
niet kennen en turnde toch een 
mooie oefening. Sommige hadden 
wat moeite met de buikdraai en vie-
len er helaas af. Op naar het tweede 
toestel de balk.

Keurig
Niemand viel van de balk, er werd 
af en toe een onderdeel vergeten 
en op de billen geland, maar voor 
de rest keurige oefeningen. Ook 
op vloer werden er mooie radsla-
gen ,handstanden en hoge spron-
gen geturnd en dan alweer op naar 
het laatste toestel. Met mooie kop-
rollen sloten ze de wedstrijd goed af. 
Romy werd 16e, vooraf gegaan door 
Nades met een 15e plek.
Julie scoorde dit keer een 13e plaats, 
Donya een 7e en Lois een 9e plaats. 
We zijn weer trots op jullie meiden! 
Tegelijk in de 2e ronde turnden Tes-
sa en Naomi op de andere baan hun 
wedstrijd.

En ze hadden er zin in. Het be-
gon voor hen op de vloer. Er wer-
den hier hele mooie oefeningen ge-
turnd. Door naar de sprong en ook 
hier hele mooie prestaties. De brug 
volgde daarna en jammer dat de 
voeten van Naomi net niet de legger 
raakte, want dat scheelde haar een 

punt. Maar met een 7,6  voor Nao-
mi en een 6,4 voor Tessa zijn we dik 
tevreden.
En toen kwamen de zenuwen. Op 
het laatste onderdeel, de balk wer-
den er helaas wat foutjes gemaakt. 
Hierdoor was de kans voor Nao-
mi op een podiumplaats weg. Jam-
mer maar niets aan te doen. Uitein-
delijk kijken we ook voor hen terug 
op een prachtig eindresultaat in de 
vorm van een 7e plaats voor Naomi 
en een 22e plaats voor Tessa. 

Beloning
In de derde ronde de beurt aan 
Marlies Samsom , Nadi Snel, Denise 
Offerman en Gerjanne Meijers. Voor 
Denise en Gerjanne als eerste de 
vloer. Hier werden keurige oefenin-
gen neergezet die ook rijkelijk be-
loond werden met een 7,95 en een 
8,0. Hierna volgde de brug en on-
danks die benen die nog steeds uit 
elkaar vliegen bij de buikdraai,ook 
hier weer mooie oefeningen. Bij de 
sprong deed Gerjanne ons verbazen 

door een 7,50 te turnen. En dat na 
heel kort oefenen!
De balk blijft geen favoriet van De-
nise. Helaas een turnonderdeel ver-
geten maar dat nam niet weg dat ze 

met een 6,6 nog steeds een prachti-
ge prestatie heeft neergezet. Super 
gedaan meid! Hun wedstrijd werd 
uiteindelijk beloond met een 10e 
plaats voor Gerjanne en een 15e 
plaats voor Denise. Marlies en Na-
di begonnen in de andere baan hun 
wedstrijd op brug.

Marlies draaide een perfecte oefe-
ning en met een dikke negen werd 
ze dan ook eerste op dit toestel. 
Voor Nadi blijft na de val het zwaai-
en heel eng maar ze deed het keu-
rig. Op naar de balk dit keer geen 
onderdeel vergeten en geen een val. 
Op de mat liet Nadi bijna iedereen 
achter zich met een keurige oefe-
ning. Ze behaalde het een na hoog-
ste cijfer,een 8.95. Met mooie over-
slagen over de kast sloten ze de 
wedstrijd af. Marlies werd 5de en 
Nadi werd 6de. Prima prestatie mei-
den! In de laatste ronde voor Veen-
land  Floor Kouwenberg en Saskia 
vd Vaart.  Floor begon op de balk wij 
vonden dat het wel goed ging maar 
de jury dacht daar anders over he-
laas maar een 5.7. Op vloer een uit-
stekende oefening en ook de over-
slag over de kast was perfect. Dan 

GVM’79 turnsters in Harmelen
De Ronde Venen - Zaterdag 5 april 
werd de tweede voorronde verplich-
te oefenstof divisie 5,6 en 7 geturnd 
in Harmelen. In de eerste wed-
strijd ronde kwamen er maar liefst 7 
G.V.M turnsters in actie.
Melissa Oudhof kwam uit in de ca-
tegorie instap NTS 13. De eerste 
voorronde moest Melissa van stek 
laten gaan doordat zij ziek was. 
Sprong is niet Melissa’s sterke punt, 
maar soms gebeuren er op wedstrij-
den heel mooi dingen, zo ook bij de 
sprong van Meissa. Met een 9.500 
had zij op sprong samen met nog 
drie turnsters het hoogste cijfer!!! 
De brug werd beloond met 7.700, 
de balk leverde 7.000 op en tenslotte 
behaalde Melissa op vloer een 7.800 
wat haar een totaal van 32.000 ople-
verde, goed voor de achtste plaats. 
In de categorie opstap NTS 15, kwa-
men Sarah Roodenburg, Lynn de 
Bruin en Marjolein Werkhoven uit 
voor G.V.M.
Werd Sarah in de eerste voorronde 

eerste nu liet zij de punten liggen bij 
de brug. Na een prachtige buikdraai 
schoot zij van de ligger af, helaas 
het kan zo gebeuren. Het cijfer bij 
brug was hierdoor laag, een 6.700, 
haar andere cijfers waren zoals we 
dat gewend zijn van Saar, sprong 
9.450, balk 8.100 en op vloer 8.000 
wat haar op een totaal bracht van 
32.250 en een zevende plaats ople-
verde. Lynn de Bruin, nu een beet-
je gewend aan de wedstrijdspan-
ning, deed het deze keer beter dan 
op haar eerste wedstrijd. Zij behaal-
de op sprong 9.100, op brug 7.800, 
op de balk 8.1500 en de vloer lever-
de haar 7.500 punten op. Alles bij 
elkaar goed voor een vijfde plaats. 
Marjolein turnde mooi stabiel en dat 
bleek ook wel uit haar cijfers, een 
9.950 op sprong, het hoogste cijfer 
daar gehaald op deze dag, 8.200 op 
brug, 7.800 op de balk en op vloer 
7.900, met een totaal van 33.850 
werd zij keurig derde.

Hoogste cijfer
In de categorie opstap¨NTS 14 de-
den er twee G.V.M turnsters mee, 
Lynn Loman en Joyce Brands. Lynn 
werd met een puntentotaal van 
32.100 punten zesde. Zij behaal-
de een 9.350 op sprong, waarmee 
zij samen met een turnster uit Ab-
coude het hoogste cijfer op sprong 
had, haar brug werd met 6.900 be-
loond, 7.400 voor de balk en 8.450 
op de vloer.

Joyce behaalde een 9.000 op sprong 
en een 6.900 op brug, op de balk 
8.300 en op vloer 8.400, met een 
punten totaal van 32.600 werd Joy-
ce derde.     
In de categorie instap NTS 12 was 
het de beurt aan Saki Kato. Saki 
heeft heel erg haar best gedaan op 
de training en dat was terug te zien 
aan haar punten. Op sprong 8.650, 
op brug 9.100, op de balk 8.300, 
hoogste score en ook op vloer be-
haalde Saki met 8.400 de hoogste 

score!!! Deze punten bij elkaar op-
geteld, 34.450 en goed voor een 
welverdiende eerste plaats.
In de tweede wedstrijd ronde waren 
het bij de categorie instap NTS 14 
de turnsters Maxime Kok en B’lana 
Siereveld en bij de categorie pupil 1 
NTS 13 Lotte Zoutman die G.V.M op 
deze wedstrijd vertegenwoordigde.
Maxime behaalde op sprong 9.450, 
op brug 8.200, op de balk 6.850 en 
tenslotte op vloer 8.000, wat haar 
met een puntentotaal van 32.500 
een vijfde plaats bracht. B’lana be-
haalde op sprong 9.250, op brug 
7.100, op de balk 8.300 en op de 
vloer behaalde zij het hoogste cijfer 
een 8.100, met een totaal van 32.750 
was de vierde plaats voor B’lana.
Lotte begon goed met sprong, 
8.550, op brug 7.500, op de balk 
7.500 en tenslotte als laatste onder-
deel op vloer 8.750, met een totaal 
van 32.300 was de zesde plaats voor 
Lotte.

Beetje mis
In de derde ronde had G.V.M nog 
vijf turnsters die deze dag hun wed-
strijd mochten turnen.
In de categorie pupil 1 NTS 12, wa-
ren het Giny Stam, Joline Twaalfho-
ven, Caressa van der Galiën, Romy 
de Kuijer en Lisa van Scheppingen 
die de wedstrijdvloer opgingen voor 
G.V.M. Giny werd zeventiende met 
een totaal van 28.600. Op sprong 
behaalde zij 7.300, op brug 8.450, 
op de balk ging het een beetje mis, 
4.600 en haar oefening op de vloer 
werd met  8.250 punten beloond.
Joline was niet helemaal fit, maar 

turnde toch een heel behoorlijke 
wedstrijd. Op sprong behaalde zij 
7.000, op brug 7.300, op de balk 7.200 
en tenslotte op de vloer 8.900, wat 
het hoogste cijfer was en haar pun-
tentotaal bracht op 30.400, de der-
tiende plaats. Caressa was in tra-
nen toen haar balk niet lukte, geluk-
kig wisten de meiden haar weer op 
te peppen en behaalde zij toch nog 
mooie punten. Op sprong waren er 
7.500 punten, op brug 8.500, op de 
balk helaas 6.800 en vloer 8.500 wat 
Caressa met 31.300 aan punten een 
negende plaats opleverde. Romy 
wilde geen vierde worden, tja, soms 
gebeurd het dan toch!!!
Met een 7.000 op sprong, 8.800 op 
brug, 8.000 op de balk en 8.650 op 

Floor haar favoriete toestel de brug. 
Een perfecte oefening wat werd be-
loond met een 8.6. Floor werd keu-
rig 6de.  Ook in deze ronde begon 
Saskia vd Vaart op sprong. Met een 
prachtige overslag werd ze derde 
op dit toestel. 

Op naar de brug en met mooie ho-
ge zwaaien turnde ze hier het een 
na hoogste cijfer een 8.75. Tussen 
de ronden door werd er een spelle-
tje gedaan want ze zaten maar met 
vier turnsters in een groep dus lang 
wachten. Dit ging niet ten koste van 
de concentratie want het derde toe-
stel de balk ging super. Helaas wel 
met de koprol eraf maar ja dat ge-
beurde bij bijna iedereen, en dat 
bleek want hier turnde Saskia het 
hoogste cijfer een 7.75. Als laatste 
de mat hier waren een paar kromme 
benen en een arabier die de rich-
ting kwijt was maar tot onze grote 
verbazing was Saskia een plaats-
je gestegen van brons op de vorige 
wedstrijd naar zilver. Het was weer 
een lange dag maar weer met pri-
ma prestaties van alle turnsters van 
Veenland. Nu afwachten wie er de 
finale hebben gehaald.

vloer, werd Romy vierde met een 
totaal van 32.450 punten. Lisa , 
ook niet helemaal fit, liet een sta-
biel geturnde wedstrijd zien. Op 
sprong 8.400, op brug 8.450, op de 
balk 7.700 en op vloer 8.400, samen 
32.950 punten en goed voor een 
derde plaats.

OKV uit Harmelen had de organi-
satie van deze wedstrijd en dat had 
deze vereniging goed gedaan. Na 
een gezellige wedstrijd gingen al-
le turnsters met een mooi diploma 
naar huis.
Medailles waren er voor de num-
mers 1,2 en 3 van elke categorie en 
ook voor de juryleden waren er leu-
ke presentjes.
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Meisjes gr 8 van Beatrixschool 
in prijzen met schoolvoetbal
Mijdrecht - Helaas was het de 
laatste keer dat ze mee mochten 
doen met het schoolvoetbaltoer-
nooi. De meisjes van groep 8 van 
de pr.Beatrixschool hadden dan ook 
weer erg veel zin in deze altijd zo 
gezellige voetbalmiddag. Onder luid 
aanmoedigen van de ouders en na-
tuurlijk de jongens van de klas won-

nen ze de eerste 3 wedstrijden en 
gingen ze door naar de kwartfinales. 
Ook deze wedstrijd werd gewonnen 
zodat ze wel vermoeid naar de halve 
finale doorgingen. 

Deze wedstrijd werd helaas met 1-
0 verloren en werd er nu gestreden 
voor een 3de of 4de plaats tegen de 

Driehuisschool. Luid aangemoedigd 
werd er gewonnen en behaalden de 
meisjes van groep 8 van de Beatrix-
school de derde plaats en namen 
trots de beker in ontvangst. Kathe-
lijne, Marjolein, Eline, Alice, Manon, 
Nicole, Tanja, Kaylee, Suzanne en 
Marit, het was  weer een hele gezel-
lige voetbalmiddag met elkaar. 

Schoolvoetbaltoernooi 
groep 6 van De Fontein
De Ronde Venen - Woensdag 2 
April was het dan zover voor de jon-
gens van groep 6 van De Fontein. 
Na 1 keer geoefend te hebben gin-
gen ze er voor.

Zij speelden in poule C en de eerste 
wedstrijd tegen de St.Jozefschool 

werd gewonnen met 4-0, de twee-
de tegen Proostdij werd ook gewon-
nen met 2-0 de derde tegen Veenzij-
de ook met 1-0. 
De laatste en vierde wedstrijd daar 
moesten ze hun best voor doen en 
die eindigde in 0-0. Dus werden ze 
groepswinnaar en gingen door naar 

de finalewedstrijden. Alleen De Een-
dracht waren een paar “koppen” te 
groot en ze verloren dan ook met 3-
0, helaas maar toch de kwartfinale 
bereikt !!! Jongens van groep 6 jul-
lie hebben goed je best gedaan en 
iedereen heeft van jullie sportieve 
prestaties genoten !!!

KVDRV kanopolo op 
dreef in minitoernooi
De Ronde Venen - Het kanopo-
lo team van de kanovereniging De 
Ronde Venen is goed aan het nieu-
we seizoen begonnen. De training 
buiten is weer opgepakt en tijdens 
een mini-toernooi in Alphen aan de 
Rijn is het team goed voor de dag 
gekomen.  Tijdens de opendag van 
de Kromme Aar heeft de jeugd van 
KVDRV meegedaan aan het open 
kampioenschap eskimoteren van 
Alphen. 
Bart van Es maakte de meeste es-
kimo-rollen in de categorie tot 14 
jaar, namelijk 18 rollen binnen één 
minuut.  Thijmen Mollema en Ni-
co Klessens deden dat in hun ca-
tegorie met beiden 21 eskimorol-
len. Hiermee werd het clubrecord 
van Alphen geëvenaard en kaap-
te KVDRV twee eerste plekken weg 
tussen de andere deelnemende ver-
enigingen. 

 Prima resultaat 
In het kader van de nationale sport-
week werd er ook een mini kanopo-
lo toernooi gehouden om de men-
sen kennis te laten maken met de 
dynamische tak van het kanova-
ren. Twee teams van Alphen treden 
met KVDRV een dubbele competi-
tie. Had het team van KVDRV vorig 
jaar nog beide in geen enkele wed-
strijd volwaardig tegenstand kun-
nen bieden aan de tegenstanders, 
ging het dit toernooi in de onderlin-
ge wedstrijden gelijk op en was het 
team in alle wedstrijden gelijkwaar-
dig. De ploeg blijkt goed de win-
ter te zijn doorgekomen. In het veld 
werd prima gecombineerd en de bal 
rondgespeeld totdat er een goe-
de schotkans kwam. Ook de lan-
ge pass kwam goed aan en maak-
te de ploeg gevaarlijk bij het verove-
ren of onderschappen van de bal. 

Wat nog wel een probleem is bin-
nen het team, is de omschakeling 
naar de verdediging bij balverlies. 
Echter door de beperkte ruimte in 
het zwembad en het kleine speel-
veld speelde dit niet zo. 

Voor de buitentoernooien vraagt dit 
wel de nodige aandacht. Vooral in 
de laatste wedstrijd tegen De Krom-
me Aar 1 werd prima en ook slim 
gespeeld. 
De fanatieke spelers van de tegen-
partij konden hier maar slecht te-
gen en ondanks het opvoeren van 
de druk werd door KVDRV de volle 
winst binnen gehaald.   

Uitslagen:
KVDRV – De Kromme Aar 2 2-2
KVDRV – De Kromme Aar 1 1-3
De Kromme Aar 2 – KVDRV 1-1
De Kromme Aar 1 – KVDRV 2-4

Nog nooit een team van 
HVM zo vroeg kampioen
Mijdrecht - Bij de hockeyvereni-
ging HVM was het afgelopen zater-
dag al  feest. 
Het meisjesteam Mijdrecht MB1 
werd nu al kampioen van hun afde-
ling. De wedstrijd van afgelopen za-
terdag werd winnend afgesloten en 
werden door hun overwinning op de 
Amsterdamse club Pinoke al kam-
pioen. Zij zijn niet meer in te halen 
door hun naaste concurrent Terri-
ers uit Heiloo en hebben met nog 
drie wedstrijden te spelen  een voor-
sprong van 10 punten op deze club.
Het hele seizoen heeft dit team, wat 
dit jaar uit een nieuw gevormde se-
lectiegroep bestaat, uitstekend ge-
presteerd. Zo goed zelfs dat ze nu al 
kampioen werden. De wedstrijd die 
onder moeilijke weersomstandighe-
den gespeeld werd, was in het be-
gin nog spannend maar nadat talent 
Suzan de Graaff, de score geopend 
had was er geen houden meer aan. 

De tegenstandsters probeerden het 
nog wel, maar dankzij het goede 
keeperswerk van Monique Kraan, 
de gelegenheid keepster, bleef de 
nul gehandhaafd. De uiteindelijke 
eindstand werd, mede door doel-
punten van Suzan en Lindsay Velt-
huis uiteindelijk 5-0. Daarna kon het 
feest losbarsten. De trainster werd 
bedolven onder de enthousiaste 
speelsters en de champagneflessen 
werden geopend.
De twee coachen van het team. An-
ton Hilbrands en Paul den Nijs deel-
den mee in de feestvreugde en na 
een fotosessie werd er in het club-
huis doorgefeest. Het bestuur had 
voor een leuk bloemetje gezorgd 
en de meiden werden in een nieuw 
trainingsjack gestoken, voorzien van 
hun naam. Er moeten nu nog drie 
wedstrijden gespeeld worden voor 
dit seizoen en dan op naar het vol-
gende jaar.

Meidengroep
De gezellige meidengroep is in de 
loop van het seizoen steeds beter 
gaan spelen en heeft een aantal ta-
lentvolle speelsters in hun gelede-
ren.  Dat het zo goed zou gaan is 
wel verassend omdat de groep dit 
jaar voor het eerst bij elkaar is ge-
komen d.m.v. een selectie procedu-
re. De trainingen worden door twee 
trainers verzorgd, Walter Broxter-
man en Claudia Röling en er wordt 
op twee avonden fanatiek getraind.
Het ligt in de bedoeling dat de groep 
bij elkaar blijft en dat zou heel leuk 
voor ze zijn, want het is duidelijk 
te zien dat ze voor elkaar bepaal-
de dingen in het veld overhebben 
en dat ze leuk met elkaar omgaan. 
Wellicht dat het team uitgebreid zal 
worden met enkele speelsters uit 
andere teams om daarmee volgend 
jaar naar een hogere klasse te pro-
moveren.

Atalante Dames 1 verliest 
in Abcoude
Vinkeveen - Het eerste damesteam 
van volleybalvereniging Atalante, 
gesponsord door Haaxman Lichtre-
clame en Krijn Verbruggen, speel-
de zaterdagavond in en tegen Ab-
coude. Het team speelde een goede 
partij, maar kwam tekort tegen het 
ervaren team van Abcoude Dames 
3 en verloor met 3-1.
Met nog drie wedstrijden te gaan 
in de competitie staat het team van 

Atalante veilig in de middenmoot 
van de promotieklasse. Coach Sjaak 
Immerzeel gaf voor de wedstrijd 
aan dat hij de vechtlust en het wil-
len werken voor elkaar wil zien in 
die resterende wedstrijden. De vo-
rige wedstrijd ontbrak het hieraan 
en daar is op de training de nadruk 
op gelegd.

De speelsters hadden dit goed be-
grepen, want er werd goed ge-
start in de eerste set. Libero Nancy 
Schockman (die de gebruikelijke li-
bero, Marlieke Smit, in verband met 
een blessure verving) nam de lei-
ding in het achterveld en dit zorg-
de voor een goed opgestelde ver-
dediging. De servicepass was goed 
verzorgd en door hard werken in 
de verdediging had Abcoude moei-
te om de ballen direct op de grond 
te krijgen. Het team van Abcoude 
steunde echter op haar ervaren aan-
valsters die op beslissende momen-

ten de punten wel maakten. Atalan-
te daarentegen liet in deze set wat 
mogelijkheden om te scoren liggen 
door fouten in de service en het niet 
afmaken van de kansen aan het net. 
De eerste set ging daarom met 25-
21 verloren .

Gelijk op 
De tweede set was een hele gelijk 
opgaande strijd. Abcoude werd wat 

gefrustreerd door het nog steeds 
goede verdedigende spel van Ata-
lante en in tegenstelling tot de eer-
ste set kon Atalante hier nu wel 
goed gebruik van maken. Het sa-
menspel verliep erg goed en de 
aanvallers maakten de punten be-
ter af dan in de voorgaande set. Inge 
Tanja speelde een hoofdrol met haar 
uitstekend geplaatste smashes en 
goede blokkeringen. Door de gele-
verde strijd van het hele team bleef 
het spannend tot de laatste punten. 
Op 27-26 voor Abcoude sloeg Irma 
Schouten een lastig gegeven set-up 
naar het oordeel van Atalante boven 
op de lijn: ‘in’ dus. Echter oordeel-
de de scheidsrechter anders en hij 
gaf het punt aan Abcoude wat di-
rect het einde van de set beteken-
de. Een grote domper voor het Vin-
keveense team dat zo goed speelde 
in deze set…: 28-26.

Met de frustratie van de scheids-

rechtersbeslissing uit de vorige 
set nog in haar lijf, serveerde Irma 
Schouten haar team aan het begin 
van de derde set gelijk naar een rui-
me voorsprong. Dit gaf Atalante wat 
rust en daardoor de mogelijkheid te 
variëren in de aanval, wat het zo nu 
en dan ook liet zien. De goede ser-
vicepass en verdediging waren de 
basis voor het goede spel van deze 
set. Atalante ging voor elke bal en er 

was scherpte aan het net: 19-25.

Redelijk
De belangrijke vierde set begon re-
delijk gelijk opgaand, maar halver-
wege de set zakte Atalante lang-
zaam weg. Het verviel in de fouten 
die al vaker zijn voorgekomen: het 
niet afmaken van de kansen die het 
krijgt. De spelverdeling was minder 
verzorgd en de aanvallers konden 
de ballen niet afmaken. Met een rot-
gevoel ging de vierde set naar Ab-
coude: 25-15.
Zo vertrokken de dames met een 3-
1 verlies terug naar Vinkeveen. Te-
vreden over de teruggekeerde in-
zet en vechtlust bij iedereen, maar 
balend van het uiteindelijke gebrek 
aan daadkracht in de laatste set. 
Komende vrijdag spelen de dames 
van Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame hun laatste thuiswed-
strijd in de competitie tegen LEOS 
uit Leusden. 



pagina 36 Nieuwe Meerbode  - 9 april 2008

Bridgevereniging
 ‘Hartenvrouw’
Uithoorn - Op dinsdag 1 april 
(geen grap) werd de tweede zitting 
van de vierde parencompetitie ge-
speeld.
In de A-lijn speelden 15 paren, met 
helaas, een stilzit.
Eerste werden dit keer Gerda Bos-
boom enNel Hamelijnck met een 
formidabele score van 68.06%! Wie 
gaat deze dames evenaren? Twee-
de, ook niet mis met 65.28%, werd 
het paar Elly van Nieuwkoop/Jes-
sie Piekaar. Derde werd het paar 
Geke Ludwig/Margo Zuidema met 
57.29%.
Voor de competitiestand betekent 
dit dat Gerda Bosboom en Nel Ha-
melijnck zich als eerste plaatsen, 
met Elly van Nieuwkoop en Jessie 
Piekaar als tweede.
In de B-lijn met 14 paren werden 
eerste Mineke Jongsma en Hil-
ly Camelot met 67.71%. Als twee-
de eindigden Tilly van Dijk en Jany 
van der Ent met 60.42%. Derde deze 
keer Corinne van der Laan en An-
ne Tolsma met 57.29% Voor de com-
petitiestand in de B plaatsen zich 
als eerste Mineke Jongsma en Hilly 
Camelot, gevolgd door Trudy Fern-
hout en Wil Voss als tweede.
Dank voor plaatsing en vriendelijke 
groet, Trudy Fernhout.

Biljarten
Ton Karlas goed op dreef 
nu het einde nadert
De Kwakel – Afgelopen week stond 
voor de meeste teams hun laatste 
wedstrijd van dit seizoen op het pro-
gramma. In de C3 mocht het team 
van Ton Karlas een uitwedstrijd spe-
len tegen de Pepersteeg uit Roe-
lofarendsveen. Ton zelf is de laat-
ste weken enorm op dreef. Hij heeft 
geen wedstrijd meer verloren. Ook 
deze week haalde Ton weer flink uit. 
In 23 beurten had Ton zijn 72 ca-
ramboles bij elkaar. Enpassant ook 
nog even een serie van 13 tussen-
door. Daar mag Ton mee thuisko-
men. Een goed voorbeeld doet goed 
volgen. Huib Bakker, tweede speler 
van dit team, wist ook aan de goe-
de kant van de score te blijven. Het 
extra punt werd ook meteen  vei-

lig gesteld. Zo kon Jan Schockman 
vrijuit spelen voor de punten. Dit 
heeft Jan niet de benodigde punten 
opgeleverd. Hij kwam er 11 tekort. 
Toch een mooie 5-2 overwinning. 
Komende week mag dit team nog 
een extra ronde spelen. Dan kan 
de balans worden opgemaakt. Het 
ziet er naar uit dat ze in de midden-
moot eindigen. Het team van Kees 
de Bruyn mocht op bezoek bij De 
Plas in Langeraar. Uitkomend in de 
C1, deze week voor het laatst in de 
huidige samenstelling, lieten Kees 
en Rik van Zanten zien wel dege-
lijk C1 waardig te zijn. Ze wisten 
alle partijen in winst om te zetten. 
Dit werd later gecorrigeerd door de 
wedstrijdleider van het district, ze 

Bridge ‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 2 april 
jl. speelden in de zaal naast de bar 
in het sportcomplex “De Scheg” te 
Uithoorn de bridgevereniging “De 
Legmeer” zijn zevende en laatste 
ronde van de viertallen competitie 
2007-2008. 

Spanning in groep “A” , twee teams 
staan gelijk met 108 WP. Dit zijn de 
teams Schavemaker en Egbers. Het 
team Schavemaker – Kaandorp met 
Overwater-Pielage  haalden de vol-
le winst binnen van 25 WP. en zijn 
hiermede eerste geworden met een 
totaal van 133 WP. Het team Egbers-
Remmers met van Delft-Overweater 
kwamen met de 23 WP nu net 2 WP. 
te kort, maar de tweede plaats met 
totaal van 131 WP mag er ook zijn. 
Het team van Timmer behaalden nu 
22 WP. waardoor zij één plaats op-
schoven zij werden derde met een 
totaal van 109 WP. 

In groep “B” verdedigde het team 
bestaande uit de echtparen van 
Praag en Lotgerink hun eerste 
plaats, met weer een zeer hoge sco-
re van 24 WP. Met deze uitslag ble-
ven zij eerste met een totaal van 138 
WP. Ook het team van Tromp-Kraaij 

met van Geelkerken-van den Ak-
ker speelden een goede zitting, ook 
zij behaalden ook 24 WP en komen 
nu op een totaal van 128 WP. op de 
tweede plaats. Het team van Kruyk-
Roos met van Drunen-Maarsen-
veen zakten van de gedeelde twee-
de plaats naar de derde met een to-
taal van 110 WP. Proficiat voor de-
ze teams.

Naast het viertallen gebeuren speel-
de er ook een paren lijn: In deze lijn 
van tien paren was de eerste ge-
deelde plaats weg gelegd voor de 
paren Anneke Bonink met Ria We-
zenberg en Map Kleingeld met Mie-
ke Peeters zij scoorden 56,77%. Met 
op de derde plaats het echtpaar An-
nelies en Hans Broekmeulen met 
54,69%. 

Bent u geïnteresseerd in bridge, 
dan is het mogelijk ter kennisma-
king een keer mee te spelen. Bent 
u dat, neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met de secretaris Ger-
da Schavemaker 0297-567458. Voor 
de volledige bridge uitslagen, kijk 
dan op het internet, www. nbbpor-
tal.nl/1007/index.html.

Versneld begin paren 
competitie BVU
De Kwakel - Hoewel de derde ron-
de van de viertallencompetitie ge-
programmeerd stond, noopten on-
voorziene omstandigheden tot een 
plotselinge wijziging naar de vierde 
ronde van het paren.
Ziekte van een aantal sleutelfiguren 
uit het bestuur zorgt voor een zoda-
nige overbelasting van de overige 
bestuursleden dat tot deze unieke 
maatregel besloten moest worden.
Een dringend beroep op de aanwe-
zigen om bij te springen resulteerde 
in voldoende steun, zodat de orga-
nisatorisch wat eenvoudiger paren-
competitie werd zeker gesteld.
Voor de pas gepromoveerden was 
het even slikken omdat nu ge-
lijk weer volle bak gespeeld moest 

worden in een zwaardere lijn, want 
de ervaring heeft geleerd “zo ge-
wonnen zo geronnen”.

Omdat de wet van Murphy ook bij 
Bridge Vereniging Uithhoorn van 
toepassing is begaf het computer-
scherm het ook nog zodat de uitsla-
gen slechts “voorlopig”konden wor-
den meegedeeld.
Niet te min, in de A- lijn werd het 
paar An Heimeriks & Anke Reems 
afgetekend eerste met 68,75%.

Primus
An Pronk & Bert Pronk volgden 
als tweede met 60,76%, met daar-
na Marineke Lang & Martin Kok 
met 59,03%, Agnes de Kuijer & Atie 

Eerste overwinning KDO F5
De Kwakel - Zaterdagochtend 
10.30 uur KDO F5 staat klaar voor 
de wedstrijd tegen SDZ F10. Rody is 
helaas ziek dus Thijs uit de F4 helpt 
ons uit de brand als keeper. Er is 
een speciale  (gast)scheidsrechter 
van RODA ( de Opa van John) over-
gekomen om deze wedstrijd te lei-
den  en die staat ook al klaar maar 
SDZ heeft vertraging. 
Om 10.45 kan de wedstrijd dan toch 
beginnen. Het publiek heeft eigen-
lijk geen tijd om zich rond het veld 
te installeren want voor ze het in de 
gaten hebben lukt het Mats om uit 
een mooie voorzet van rechts de 
keeper van SDZ te verschalken. 1-0 

voor KDO. Het publiek maakt zich er 
dan klaar voor.Dit seizoen nog nooit 
gewonnen zal het dan op eigen ter-
rein nu echt gaan lukken? De eer-
ste helft laat een zeer duidelijk veld-
overwicht zien voor KDO en bin-
nen 10 minuten weet KDO dan ook 
door doelpunten van Lars en Kay 
uit te lopen naar 3-0. SDZ probeert 
het wel maar heeft het toch moei-
lijk tegen een geconcentreerd spe-
lend KDO. Toch krijgen ze halverwe-
ge de eerste helft wat meer grip op 
het spel van onze jongens en we-
ten uit een counter tegen te scoren. 
Vlak voor rust weet Daniël dan toch 
nog voor KDO de marge te vergro-

ten naar 4-1.
Na de rust lijkt het of KDO denkt de 
overwinning al op zak te hebben en 
neemt wat gas terug. Hierdoor kan 
SDZ goed terugkomen. De teams 
zijn erg aan elkaar gewaagd.Het 
word nog erg spannend als SDZ tot 
4-3 terugkomt.

Dan trekken onze jongens weer 
even flink aan en kan 5 minuten 
voor tijd Mats de voorsprong toch 
nog iets vergroten 5-3.
Hierna bleef KDO geconcentreerd 
spelen en kon de F5 eindelijk de 1e 
maar zeer zeker verdiende overwin-
ning op hun naam schrijven.

Qui Vive speelt gelijk 
tegen Were Di (3-3)
Uithoorn - Na de verloren wedstrijd 
van vorige week tegen Union moes-
ten de heren van Qui Vive het afge-
lopen zondag opnemen tegen weer 
een ploeg die hoog op de ranglijst 
staat: het was deze keer het ster-
ke Were Di uit Tilburg, de nummer 
4 uit de overgangsklasse A waar de 
heren van Qui Vive tegen moesten 
spelen. Voor beide ploegen stond er 
weinig meer op het spel maar toch 
maakte beide ploegen er een leuke 
wedstrijd van.

Al na tien minuten stond de thuis-
ploeg met 2-0 voor: deze twee doel-
punten kwamen tot stand via een 
belangrijk wapen van de Tilburgers, 
hun strafcorner. Na een kwartier 
ongeveer was het Qui Vive dat hun 
eerste strafcorner kreeg en ook ge-
lijk verzilverde. Het was - wie an-
ders  dan - Sven Galjaardt die de 2-
1 binnen pushte een de verdediging 
van Were Di het nakijken gaf. Nog 
geen tien minuten later was het al-
weer 2-2: het was wederom Sven 
Galjaardt die met een spijkerharde 
sleepush de 2-2 maakte. Even leek 
deze stand ook de ruststand te zijn, 

maar 20 seconden voor de rust was 
Erik Otto die op aangeven van Jas-
per de Waal een prachtige aanval 
succesvol afrondde (3-2). 

Fraai
In de tweede helft bleef het spel op 
en neer golven met aan beide kan-
ten strafcorners en kansen. Echter 
het was weer Di dat weer op gelijke 
hoogte kwam via een fraai gespeel-
de strafcornervariant. In de reste-
rende tijd bleven de kansen aan bei-
de kanten komen en was het aan de 
keepers van beide kanten te dan-
ken dat de stand van 3-3 ook ge-
handhaafd bleef. Vlak voor tijd was 
er nog een goeie kans voor Qui Vive 
via Bart van Leeuwen  maar ook de-
ze keer was de keeper alert met een 
fraaie redding. 

Gezien het spelverloop van de wed-
strijd is de 3-3 een terechte uitslag 
van een leuke wedstrijd. Volgende 
week krijgen de heren van Qui Vive 
de heren van Eindhoven op bezoek, 
dat is een ploeg die nog vecht voor 
lijfsbehoud en zullen dus gemoti-
veerd aan de wedstrijd beginnen.

Kwakels slotoffensief 
komt net te laat op gang
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de thuiswedstrijd 
tegen Ouderkerk op het program-
ma.
De vorige drie ontmoetingen gingen 
verloren tegen de Ouderkerkers, 
waaronder eerder dit seizoen met 4-
0. KDO begon echter toch met vol-
le vertrouwen, gezien het feit dat 18 
november voor het laatst verloren 
werd. Trainer Marc Schols startte de 
wedstrijd met de volgende elf spe-
lers: Peter Onderwater, Doron Bor-
ger, Rainier Onderwater ©, Michael 
Meijer, Bart Tilburgs, Dennis Onder-
water, Sven Vlasman, Paul Hoger-
werf, Jim Voorn, Rick Kruit en Erik 
Verbruggen. 

KDO begon de wedstrijd zwak en 
verloor op onverklaarbare wijze 
al haar eerste duels. In de 2e mi-
nuut was dit meteen afgestraft 
door Ouderkerk. Een vrije trap van-
af de rechterkant kon de vrijstaan-
de Rutger Baas gemakkelijk bin-
nenkoppen, 0-1. Het eerste kwartier 
was Ouderkerk de betere ploeg en 
mocht blij zijn dat het bij 0-1 bleef. 
In het vervolg pakte KDO het heft 
in handen. Rick Kruit had de bes-
te mogelijkheid, want de Kwakelse 
spits kon vrij op de keeper aflopen, 
maar miste deze kansrijke positie. In 
de 35e minuut werd KDO een 100% 
penalty ontnomen. Rick Kruit, so-
lerend als vanouds, kreeg een tac-
kle in de zestienmeter te verwer-
ken, maar de scheidsrechter wuifde 
dit op onverklaarbare wijze weg. De 
rust werd uiteindelijk dan ook met 
0-1 bereikt.

Overtuigen
In de rust probeerde trainer Schols 
zijn mannen ervan te overtuigen dat 
er deze middag een einde gemaakt 
kon worden aan de negatieve reeks 
tegen Ouderkerk. De tweede helft 
begon wel met een zeer opmerke-
lijk incident. Ouderkerk had name-
lijk in de eerste helft de aftrap ge-
nomen, maar ging ook bij de start 
van de tweede helft bij de mid-
denstip staan. Scheidsrechter Ha-
geman had zijn zaakjes niet op or-
de en gaf ondanks hevig proteste-
ren van KDO de aftrap aan Ouder-
kerk. Als dank voor dit terechte pro-
test werd Jim Voorn bekroond met 
een gele kaart, ongelooflijk. KDO 
begon de tweede helft op dezelfde 

wijze waarmee de eerste helft ge-
eindigd was. Door vroeg druk te zet-
ten op de Ouderkerkse verdediging 
werd hun opbouw menigmaal ont-
last. In de 55e minuut werd ‘protes-
teerder’ Jim Voorn in het zestienme-
tergebied ten val gebracht. Ook dit 
incident beoordeelde de arbiter ver-
keerd en hij gaf daarom slechts een 
vrije trap aan KDO. In de 65e minuut 
leek de wedstrijd echter beslist te 
worden toen spits Rutger Baas uit 
een counter de 0-2 aantekende. 
KDO was even van slag en kreeg in 
de 68e minuut de zoveelste dom-
per deze middag te verwerken, toen 
de zwak opererende scheidsrechter 
Ouderkerk wel een penalty toeken-
de. Middenvelder Zeegers wist wel 
raad met dit buitenkansje en schoot 
de 0-3 binnen. Noemenswaardig: 
arbiter Hageman gaf de al gewissel-
de linksbuiten Erik Verbruggen geel 
in plaats van de veroorzaker van de 
penalty Bart Tilburgs. 

Strijden
KDO bleef strijden en werd hiervoor 
in de 89e minuut beloond. Invaller 
Jelle de Jong kon door goed door-
jagen een assist geven op Rick Kruit 
geven die de eretreffer leek te ma-
ken, 1-3. Dit doelpunt gaf KDO blijk-
baar zo veel voldoening dat er ac-
tief op jacht gegaan werd gegaan 
naar de aansluitingstreffer. Dit doel-
punt kwam uiteindelijk in de 92e mi-
nuut doordat Micheal Meijer van-
af het zestienmetergebied knap bin-
nenschoot, 2-3. Gesteund door het 
eigen publiek met het spreekkoor 
‘alles of niets’ opende KDO nog-
maals de aanval op Ouderkerk. Ver-
der dan de 2-3 kwam KDO helaas 
niet, waardoor de wedstrijd verlie-
zend werd afgesloten.

Achteraf gezien mag KDO blij zijn 
dat de wedstrijd voor de tweede en 
niet voor de derde periode is ge-
weest. De geboden strijdlust geeft 
vertrouwen voor de komende drie 
finales in de derde periode tegen 
Geinburgia, RKAVIC en NFC/Brom-
mer. Zondag 20 april vindt de eerste 
kraker uit tegen nummer drie Gein-
burgia plaats. 

Wij hopen dat u ons komt aanmoe-
digen, want dankzij uw steun kan 
wel eens een heel mooi eind worden 
gemaakt aan de competitie!

hadden namelijk de regel overtre-
den dat er de laatste drie ronden 
van de competitie niet meer gedou-
bleerd mag worden. Toch 5-2. Hier-
mee eindigde dit team op een keu-
rige 5e plaats.
Het team van Theo Gahrmann 
speelde hun laatste wedstrijd op de 
thuisbasis. Theo Gahrmann stond 
erbij en keek er na. Slechts 10 beur-
ten mocht hij aan het biljart staan, 
en toen was zijn tegenstander uit. 
Theo haalde slechts het aantal van 
13 caramboles. Volgens mij een 
dieptepunt in zijn biljartcarriere.
Gerard Pietersen deed het geluk-
kig beter. Hij wist gelukkig nog twee 
punten veilig te stellen, want ook 
Rob Eekhoff wist niet tot winst te 
komen.

C4
In de C4 vinden op de valreep nog 
flinke wijzigingen plaats in het team 
van Aad van der Laan. Voor de po-
diumplaatsen hoeven ze niet meer 
te spelen. Maar de rangschikking 
in het team daar kon nog wel het 
e.e.a. aan veranderen. Aad zelf won 
zijn laatste partij van het seizoen. 
Echter zonder overtuiging. Doordat 
Kees van der Meer andermaal wel 
zijn partij op een formidabele wij-
ze afsloot, een gemiddelde van 1,8 
ziet het er naar uit dat Kees volgend 
seizoen 1e speler word. Dat is toch 
een mooie prestatie. Beginnen als 
4e speler, en eindigen als 1e spe-
ler. Aad van Kessel speelde weer ver 
onder de maat. 0.9 gemiddeld. Hij 
mag zich dit toch wel aanrekenen. 
Arjan Vlasman speelde een verlo-
ren partij, maar kon als excuus aan-
brengen dat zijn tegenstander ge-
woon beter was. Het team eindig-
de ergens in de middenmoot. In de 
C5 tenslotte kon het team van Frans 
van Doorn nog kampioen worden. 
Tegen directe concurrent De Kroon 
moest er dan wel gewonnen worden 
met de maximale score. In de eerste 
partij konden de kampioensaspira-
ties gelijk in de kast gezet worden. 
Frans verloor kansloos tegen Henk 
Jimmink. Peter Maijenburg was hier 
zo door teleurgesteld dat ook hij zijn 
partij niet in winst kon omzetten, al 
was zijn gemiddelde niet slecht. In-
valler Arjan Plasmeijer kon gelukkig 
wat terug doen. In een hele mooie 
partij, 42 caramboles in 20 beurten 

gaf hij zijn tegenstander klop. Chap-
peau! Maus de Vries had het deze 
avond ook niet en verloor kansloos.
Het team van Gerard Plasmeijer 
was al met hun gedachten bij de 
beslissingswedstrijd.Ze verloren 
maar liefst met 7-0. Maar door het 
resultaat van het team van Frans 
van Doorn gaat het helaas nergens 
meer om. Ze mogen strijden voor de 
2e plaats, waarin ze mogelijk tegen 
het team van Frans uit gaan komen. 
Het team van de Kroon is namelijk 
in beiden helften van de competi-
tie kampioen geworden, en dat be-
tekent automatisch plaatsing voor 
de regiofinales. Het team van Tom 
Pouw ging er in de laatste wedstrijd 
voor. Ze wilden deze waardig afslui-
ten. Tom zelf gaf het goede voor-
beeld. Willem Holla en Chris konden 
niet volgen. Gelukkig kon Jack Baak 
wel een overwinning binnen halen. 
Door zijn goede spel dit seizoen ziet 
het er naar uit dat Jack volgend sei-
zoen weer zal worden verhoogd.

B1
In de B1 maakte het team van John 
van Dam een goede kans om kam-
pioen te worden. Hun directe con-
currenten speelde een avond eer-
der, en zodoende wist het team van 
John wat voor resultaat er behaald 
moest worden om kampioen te wor-
den. Meestal geld de regel, “Als je 
kan rekenen, nou reken er dan maar 
niet op”. Gelukkig was er vanavond 
de uitzondering. In een onderlinge 
strijd tegen een ander team van bil-
jartvereniging ‘t Fort, het team van 
Bart de Bruyn, wisten Do van Doorn 
en Jos Spring in ’t Veld de nood-
zakelijke 4 punten binnen te sle-
pen. Al gaan de geruchten dat Plat 
Voorn zijn wedstrijd heeft verkocht, 
en daar nu een riante villa voor laat 
bouwen aan de boterdijk. Onder-
zoek volgt. John zelf vocht een ti-
tanenstrijd uit tegen Bart. Bart ging 
hard af, speelde zelfs een tijdje 3, 
maar had toch nog 60 beurten no-
dig om de partij winnend af te slui-
ten. Een 5-2 overwinning dus voor 
het team van John, wat daarmee het 
kampioenschap van de 2e helft bin-
nenhaalde. Tijdens de finale dagen 
mogen ze andermaal aantreden te-
gen het team van Bart de Bruyn, en 
Roelofarendsveen. Dan word er be-
paald wie er naar het regiokampi-
oenschap gaat. Het team van Jan 
van Doorn speelde hun laatste wed-
strijd thuis tegen de Sport. Jan had 
zelf niks in te brengen, en zal ko-
mend seizoen door zijn slechte re-
sultaten zelfs worden verlaagd. Ge-
lukkig deden Theo Bartels en Hans 
van Eijk het beter. Allebei namen ze 
waardig afscheid van het drieban-
den met een overwinning. Komend 
seizoen zullen zij aan de zijde van 
Kees de Bruyn gaan strijden in de 
C1 klasse, de hoogste klasse van 
het libre. Het team van Piet Bocxe 
liet de laatste wedstrijd lopen. Al-
leen Johan van Doorn liet zijn stij-
gende vorm zien. De overige spelers 
zullen in training moeten gaan voor 
het volgende seizoen.

Overwater 57,29% en Leo Leenen 
& Henk van der Schinkel gedeeld 
vijfde met Ans Breggeman & Anne 
Tolsma met 51.04%.
Onderaan raakten Nel de Ruiter & 
May Verhoef in het slop met een 
magere 31,60%.
In de B- lijn was de primus inter pa-
res van de eerste vijf het paar Lo-
di van Ginkel & Jan Winkelaar met 
57,92%.
Ze werden gevolgd door Ben ten 
Brink & Henny Westendorp met 
55,83%, nipt voor Greetje van den 
Bovenkamp & Ria Wezenberg met 
55,00%.
Ook hier een gedeelde positie tus-
sen Riki Spook & Theo van Vliet en 
Wim Baars & Marcel Dekker met 
voor beiden 54,17%.
De rode lantaarn was hier voor 
Cor Hendrix & Gijs de Ruiter met 
39,17%.
In de C- lijn waren Hilly Cammelot & 
Mineke Jongsma de verassing van 
de avond met een keurige eerste 
plek van 58,50%

Licht uit
De beide Marja’s; Calis & Slinger 
werden tweede met 56,67% en het 
koppel Loes Kroon & Theo Verme-
ij, dat promotie naar de “B”op een 
haar na had gemist, werd mooi der-
de met 56,50%. Ook Corry Frank & 
Cees Harte deden het behoorlijk 
met 54,17% op de vierde plaats, ter-
wijl Marijcke en Gouke van der Wal 
precies 50% scoorden op de vijfde 
plek.

Het licht werd deze avond uit ge-
daan door Rieke van Zuilen & Wim 
van Zuilen met 44%.
De parencompetitie, gespeeld op 
de maandagavond vanaf 19.45 uur 
in de Scheg, wordt voortgezet tot 
eind Mei, het einde van het speel-
seizoen.
Voor inlichtingen: Marieneke Lang 
secretaris, Tel: (0297) 569432.
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Argon deelt de 
puntendeling tegen AFC
Mijdrecht - De wedstrijd tegen AFC 
heeft niet gebracht, wat velen er van 
gehoopt zullen hebben. Beide ploe-
gen waren blijkbaar te zeer gehan-
dicapt door schorsingen en blessu-
res om tot een hoog niveau te rei-
ken, waardoor een wedstrijd te zien 
was, die vooral door de stand span-
nend bleef.
Het aantal kansen was niet groot, 
maar de eerste was er al in de eer-
ste minuut en ontstond voor het 
doel van Eelco Zeinstra en was dus 
voor AFC. Meulemans mikte de bal 
in vrije positie echter recht tegen 
Eelco Zeinstra aan. De eerste kans 
voor Argon was er na 12 minuten, 
toen na een afgeslagen hoekschop 
van AFC een countermogelijkheid 
ontstond, die door Sven van Vuuren 
helaas verkeerd werd uitgespeeld. 
Drie tegen één en dan zelf schieten 
en ook nog naast was bepaald de 
verkeerde keuze. 
Na ruim een kwartier viel de ope-
ningstreffer, die van een kwaliteit 
was die eigenlijk niet paste in het 
wedstrijdbeeld tot dan toe. De voor-
zet kwam van de linkerkant en deed 
de bal in het volle strafschopgebied 
belanden, waar spits Jens een ui-
termate knappe omhaal liet volgen, 
die de bal volkomen onhoudbaar in 
de kruising langs de kansloze Eelco 
Zeinstra liet vliegen, 0-1. Daarna ge-
beurde er lange tijd weinig en was 
het meest opvallende de vervelen-
de blessure, die Post van AFC opliep 
toen hij bij een verdedigende actie 
voorkroop bij Sven van Vuuren, die 
de bal net wilde schieten. De voet 
belandde nu tegen het naar bene-
den komende gezicht van de verde-
diger, die dizzy en met schade aan 

de mond het veld moest ruimen. Vijf 
minuten voor rust nog een poging 
van Jasper de Haer, die net voor het 
doel langs ging en toen lonkte de 
koffie.

Aanvaller
Na rust werd met Ben Ebu-Mordi 
een extra aanvaller ingezet en wist 
Argon wel meer druk te zetten als in 
de eerste helft, maar dat leverde ook 
voor AFC wat kansen op. Als eerste 
testte Frank Verlaan uit een vrije trap 
de kwaliteiten van doelman van Em-
merik, maar die wist de inzet te pa-
reren en had het geluk, dat Patrick 
Lokken net verkeerd stond om de 
rebound te benutten. Rond de 60e 
minuut slaagde Eelco Zeinstra er tot 
2 keer toe in om de AFC voorwaart-
se van scoren af te houden, vooral 
zijn tweede redding met de voet op 
een inzet van dichtbij was van gro-
te kwaliteit. In het laatste kwartier 
kwam Argon tot meer gevaar en na-
dat doelman van Emmerik op een 
kopbal van Jasper de Haer nog had 
weten te redden, was hij na 84 mi-
nuten toch gepasseerd, toen invaller 
Thabiso van Zeijl de bal achter de 
Amsterdamse verdediging neerleg-
de waar Patrick Lokken uit de rug 
van een verdediger opdook en het 
leer langs de keeper in het net wist 
te krijgen voor de 1-1.
In de slotfase waren er zelfs nog 
kansen op de winst voor Thabiso 
van Zeijl en Duane Sinester, die al-
lebei te snel en dus naast schoten. 
Maar de volle buit zou ook wel een 
erg ruime beloning geweest zijn in 
deze wedstrijd, die met een gelijke 
stand eigenlijk wel de juiste uitslag 
kende.

Henk Doornekamp en 
Hans van Rijn door 
naar halve finale
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van D.I.O./Cafè de Me-
rel zijn de eerste halve finalisten be-
kend. In het afgelopen weekend 
speelde de kampioen van vorig jaar 
Paul Schuurman zich naar de halve 
finales.De verrassing van de zondag, 
Hans van Rijn, die Bert Dijkshoorn 
en Wil Bouweriks uitschakelde, de 
sterke Henk Doornekamp, die Bert 
Fokker en Jos Lugtigheid uitscha-
kelde. Eveneens door naar de hal-
ve finales zijn de volgende spelers: 
Jaap Hoogendoorn, Theo Valentijn,  

Harry Koperberg, Henny v`t Hul en  
Thijs Hendrikx die Patrick van der 
Meer een pak slaag gaf. Ook Wim 
Bakker ging niet door. De volgende 
kwartfinalewedstrijden worden ge-
speeld op zaterdag 12 en zondag 13 
april. Alle dagen zal er gestart wor-
den om 14.00 uur. 
De halve finales worden op zater-
dag 19 en zondag 20 april gespeeld 
en de finale op zaterdag 26 en zon-
dag 27 april met acht man. Dit alles  
in Cafè de Merel, Arkenpark MUR 
43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562. 

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11 april is 
er prijsklaverjassen in café de Me-
rel in Vinkeveen. Er worden vier gif-
fies gespeeld. 
De aanvang is 20.15 uur. De uit-
slag van de laatste speelavond is als 
volgt:
1. Natasja Blom 7469  pnt
2. Cees Lof 6939 pnt
3. Greet Koot 6771 pnt

4. Jan v. Kouwen 6670 pnt
5. Dies Bouterse 6667 pnt
De poedelprijs was voor Jan Hout-
kamp met 5167 punten.
De voorlopige data van het prijskla-
verjassen is 25 april, 9 en 23 mei, 6 
en 20 juni en 4 juli en vindt plaats 
in café de Merel, Arkenpark MUR 
43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562 of 
0297-264159.

Open dag meidenvoetbal 
Hertha
Vinkeveen - Meiden van 8 tot 15 
jaar die voetbal willen uitproberen 
kunnen terecht bij voetbalvereni-
ging Hertha in Vinkeveen op 17 mei 
van 9 uur tot 13 uur. 
Voetbalvereniging Hertha stelt haar 
velden open voor meisjes die de 
snelst groeiende sport van Neder-
land eens willen proberen. Deel-
neemsters aan de open dag sporten 
een ochtend samen met de speel-
sters en begeleiders van de twee 
meidenteams van Hertha. In allerlei 

oefeningen, balspellen en wedstrijd-
jes maken ze kennis met voetbal.
Ook na de middag is er wat te be-
leven op meidenvoetbalgebied. Van 
14 tot 17 uur speelt het B1 meiden-
team van Hertha een toernooi tegen 
meidenteams uit de regio.
Heb je zin om voetbal eens uit te 
proberen, meld je dan aan voor 
de open dag via www.hertha.nl of 
0297 – 261408. Neem sportkleding 
en sportschoenen mee (of voetbal-
schoenen als je ze hebt). 

Hertha deelt punten 
met JSV Nieuwegein
Vinkeveen - In een wedstrijd met 
twee gezichten voor de thuisclub 
heeft SV Hertha niet weten te win-
nen van JSV uit Nieuwegein. Na de 
1-3 zeperd vorige week tegen Ri-
vierwijkers werd het ditmaal 2-2.
Om de aansluiting te vinden in de 
laatste wedstrijden van het seizoen 
moest er eigenlijk gewonnen wor-
den in deze inhaalwedstrijd tegen 
de bezoekers uit Nieuwegein. Dit 
zou namelijk betekenen dat UTS 
en JSV op 1 punt benaderd zouden 
worden en dat van Laren en DWSV 
afstand genomen wordt.
De thuisploeg begon in een vrij 
verdedigende stelling met slechts 
twee spitsen, Landwaart en Mol-
lers. Daarbij diende het middenveld 
aan te sluiten, maar hier kwam in de 
eerste helft te weinig uit. Eenmaal 
was het Landwaart die naast schoot 
op een steekbal van Peter Post en 
even later had Hertha een penal-
ty moeten hebben toen Landwaart 
de doelman omspeelde en binnen 
dreigde te schieten, maar de toege-
snelde linksback ronselde de bal via 
hand en paal uit het doel. 
Tot dat moment had JSV duide-
lijk het meeste balbezit en de over-
hand, maar tot echte kansen leidde 
dit vooralsnog ook niet. Tot na twin-
tig minuten een kort genomen vrije 
trap tot onoplettendheid bij Post en 
Van Breukelen leidde. De bal kwam 
voor het doel en ging via Voorbij in 
de korte hoek: 0-1.

Domper
Deze domper was voor Hertha het 
signaal om op zoek te gaan naar de 
gelijkmaker. Na rust ging Van Breu-
kelen verder naar voren op het mid-
denveld spelen, kwam Liesveld voor 
Ruizendaal en Post ging naas Sed-
ney centraal op het middenveld 
spelen. De opbouw van JSV kon 
meer verstoord worden en daar-
naast werd de druk nu wel gezet. 
Dit leidde ook tot een goede kans 
van Aarsman, die zelf tot twee maal 
toe goed doorzette, maar de buiten-
kant van de paal raakte.
Even later was het de mee opgeko-
men Post die met zijn linker net niet 
genoeg kracht achter de bal kon 
krijgen om de doelman te verrassen. 
Uit de hoekschop was het echter wel 
raak. Aarsman kopte zeer fraai bin-
nen uit de hoektrap van Landwaart: 

1-1. Deze verdiende treffer leek het 
startsein te worden voor een offen-
sief richting het doel van de bezoe-
kers. Dit kwam er ook enigszins en 
JSV, dat al de hele wedstrijd harde 
overtredingen leek nodig te hebben, 
ging ver om Hertha te stoppen. Veel 
kleine tikjes en soms ook onbehol-
pen schoppen waren hier het ge-
volg van. 

Kopbal
Nu was het niet zo dat Hertha ge-
weldig voetbal speelde, maar de wil 
om alsnog de overwinning binnen 
te halen was duidelijk aanwezig en 
de gastheren roken dan ook de drie 
punten. Wim Mollers was er nog het 
dichtst bij via een harde kopbal uit 
een corner, maar de doelman kon 
redding brengen.
Volledig tegen de verhouding in 
kwam JSV weer op voorsprong. Een 
zwakke corner werd niet goed ver-
werkt door Post bij de eerste paal en 
met een ongelooflijk schot in de ver-
ste kruising in een vol strafschop-
gebied en met beide palen bezet 
schoot de aanvaller binnen: 1-2.
Hertha leek de wanhoop nabij, maar 
kon zich nogmaals oprichten en een 
harde vrije trap van Sedney werd vijf 
minuten voor tijd binnengekopt door 
v/d Broek bij de tweede paal: 2-2.

Onbegrijpelijk was het niet wegstu-
ren van de lange spits van JSV, die 
volledig onnodig met gestrekt been 
doorging op Aarsman, terwijl de bal 
al lang weg was. De arbiter ‘beloon-
de’ deze charge slechts met geel.
Het gelijkspel van 2-2 leverde uit-
eindelijk blije gezichten op, maar 
ook dubbele gevoelens aan Hertha-
zijde. Vooral doordat een overwin-
ning voor het oprapen lag en nu het 
gat met de concurrentie gehand-
haafd blijft.
Aanstaande donderdagavond wordt 
in Maarssen ingehaald tegen OSM 
’75 en zondag is, ook in Maars-
sen, de tegenstander nummer drie 
Maarssen. Thuis werd tegen OSM 
met 2-0 gewonnen en Maarssen 
was eerder in het seizoen in Vinke-
veen met 0-1 te sterk voor de ploeg 
van scheidend trainer Bergsma. Du-
re punten liggen dus te wachten de 
komende week. Donderdag wordt 
om 18.30 afgetrapt en zondag om 
14.00 uur in Maarssen.

Heel Nederland 
beweegt 30 minuten
De Ronde Venen - Donderdag-
middag om 12.00 uur is de record-
poging ‘Heel Nederland beweegt’ 
afgerond. Meer dan 190.000 actie-
ve deelnemers door heel Nederland: 
van jong tot oud.

Met een stevige (lunch)wandeling, 
fietsend, op school, in de bedrijfs-
kantine, op de sportschool, in het 
park of in de polder... 
Stichting Spel en sport 55 plus was 
één van de vele organisaties in Ne-
derland die mee deed aan de re-
cordpoging.
In een korte tijd is het gelukt om 40 
deelnemers bij elkaar te kijken die 
onder leiding van docente  Henny 
Aafjes een half uur lekker in bewe-

ging zijn gekomen. Het is een offici-
ele recordpoging met waarnemers, 
die een formulier naar de nationa-
le organisatie moesten sturen. Dat 
kost dus tijd zodat de uitslag nog 
niet bekend is.
Conclusie: de actie is geslaagd want 
er werd enthousiast en actief bewo-
gen. Stichting Spel en sport 55 plus 
zal zeker meedoen als er weer een 
recordpoging wordt gedaan.

Natuurlijk is het niet de bedoeling 
om te wachten tot er een recordpo-
ging wordt gedaan. Ga bewegen en 
sluit je aan bij een school, club of 
vereniging. Voor de 55 plussers on-
der ons biedt de stichting spel en 
sport vele mogelijkheden.

Veenshuttle neemt afscheid 
van Rob van Weide
De Ronde Venen - Onlangs was er 
een klein feestje in de kantine van 
sporthal De Phoenix. Rob vierde met 
een groot aantal van de donderdag-
ochtend spelers onder het toeziend 
oog van zijn vrouw Jopie, zijn 86e 
verjaardag.
Rob die al sinds 1979 lid is van deze 
vereniging werd bijna direct voor-
gedragen als voorzitter en nam dus 
naast een badminton racket, waar 
die overigens tot de laatste dag nog 
mee speelde (red.) ook de voorzit-
tershamer ter hand !
Vele initiatieven kwamen onder zijn 
voorzitterschap tot stand. Rob me-
moreerde nog de grote ledentallen, 
zelfs meer dan 300 welke de ver-
eniging in vergane tijd heeft ge-
had, BCD toernooien en wachtlijs-
ten, meerder speellocaties en af en 
toe tumult in het bestuur. Ook is 

Rob samen met Jopie verantwoor-
delijk voor de fiets-uitjes die ze nu 
nog jaarlijks maken met vele don-
derdagochtend spelers. De mooi-
ste routes in dee omgeving gelar-
deerd met zelf gemaakte appeltaart 
en mee genomen koffie en thee in 
de fietstas, waren in de beginjaren 
van dit fenomeen, het geheime re-
cept. 
Ze zagen Rob de laatste tijd min-
der vaak verschijnen op de donder-
dag dit vanwege zijn gezondheid. 
Steeds vaker moest er ‘gepuft’ wor-
den om op adem te komen, máár 
petje af om tot na je tachtigste ver-
jaardag toch nog te badmintonnen, 
een voorbeeld voor ons allemaal !
Rob hartelijk dank voor alle mooie 
fietstochten en namens alle leden 
hartelijk dank voor al je werk voor 
deze vereniging.

Elf dorpentocht
van paardensport 
vereniging Troje
De Ronde Venen - Ondanks de 
slechte weersvooruitzichten waren 
er toch nog genoeg deelnemers die 
mee deden aan de 11 dorpentocht 
van Paardensport vereniging Troje
Vooral bij de menners word er al 
snel geroepen “Wij zijn niet van sui-
ker dus opgegeven is opgeven, we 
doen mee.” 
De activiteiten commissie had dit 
jaar gekozen voor een fantastische 
route langs de vecht.  Om 0.9.00  on-
der een schuchter ochtend zonne-
tje kon men bij het startterrein  in  
Vreeland  genieten van een lekker 
warm bakkie koffie,thee ,chocomelk  
en cake. Om 10.00 begon de stoet 
aan de tocht die voerde langs de  
zonnige oevers van de vecht. On-
derweg had de organisatie 11 bord-
jes met namen van 11 dorpjes en 
gehuchtjes neergezet welke alle-
maal een letter bevatten van een 
puzzel die opgelost moest worden. 
Dus terwijl de ruiters en de  koet-
sier zich bezig hield met het stu-
ren konden de passagiers zich be-
zig houden met de puzzel. Ondanks 
het nog steeds schijnende zonne-
tje was het wel stevig fris, dus wa-
ren we blij dat wij op de helft van de 
rit de picknick tegen kwamen waar 
weer van alles klaar stond om de in-
wendig mens en dier te plezieren. 
Voor dit doel werd de groep gast-

vrij ontvangen door opfok stal Veld-
huizen in Nigtevecht en de lekker-
nijen werden dit keer gesponsord 
en verzorgd door Bakkerij  Klopper 
en Stolk uit Amsterdam. De heerlijk-
ste cakjes en broodjes kon men uit-
kiezen die uiteraard weer door ons 
vaste lunch team Leo en Gea ver-
zorgd werden. 
De timing was perfect want de rui-
ters en de koetsiers kwamen on-
danks de verschillende routes ge-
lijktijdig bij de picknick aan zodat 
het al snel een gezellig festijn werd. 
Helemaal voldaan vertrok men weer 
voor de laatste helft van de tocht en 
intussen was het zonnetje wat ster-
ker geworden zodat iedereen het 
wat minder fris had tijdens het laat-
ste stuk. Na totaal ongeveer 25 km 
onder de paarden hoeven te heb-
ben volbracht kwam men weer aan 
in Vreeland waar iedereen zijn op-
geloste puzzel kon laten zien. De 
zin die de deelnemers moesten la-
ten zien was “PARAPLU  NODIG” ? 
Maar ondanks de slechte voorspel-
lingen die de dag tevoren nog wer-
den voorspelt, was dit gelukkig niet 
nodig en heeft de groep uitmuntend 
genoten van de 11 dorpentocht die 
zoals altijd werd gesponsord door 
manegebodem specialist Semper 
Equitare van Klaas de Bruyn uit Wa-
verveen.

Jozefschool 1 groep 6  
kampioen schoolvoetbal
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 
2 april was het dan zover, er moest 
gevoetbald worden door de diver-
se scholen uit de gemeente. Jozef-
school 1 groep 6 had een sterk team 
en de verwachtingen waren hoog 
gespannen.
In de poule wedstrijden werd er 3x 
ruim gewonnen en één keer gelijk-
gespeeld. Echter het doelsaldo was 
dusdanig (22 voor en 1 tegen) dat 
zij zich eenvoudig plaatste voor de 
finale ronde.
In de kwartfinale werd nog met 7-
0 gewonnen maar toen begon het 
pas echt.
De halve finale was van een heel 
ander niveau, de Jozefschool kwam 
achter met 1-0 echter door goed sa-
menspel scoorde Ritchie Zenga ge-
lijk. Op het middenveld streden Ju-
lian Remmers en Don Oudshoorn 
voor elke meter. Uiteindelijk was het  
Delano Kluft die de 2-1 maakte en 
Dylan Bergkamp was degene die 
de wedstrijd op slot gooide middels 
een schitterend doelpunt. 

Toen moest de finale gespeeld wor-
den. Door een moment van onoplet-
tendheid in de verdediging kwam de 
Jozefschool met 1-0 achter. Het veld-
overwicht was er wel, twee schoten 
op de paal en een kans die eindig-
de op de lat gaven dit duidelijk aan. 
Echter nog steeds geen treffer, tot 
het moment dat Hugo Straver aan 
een rush begon vanaf de linkerzij-
de. Hij omspeelde drie verdedigers 
en schoot strak in de rechterhoek, 
1-1. De goed leidende scheidsrech-
ter floot af, penalties !!!
Door uitstekend keeperswerk van 
Boy Verbrugge die maar liefst 3 
strafschoppen tegenhield, maakte 
de spelers van de Jozefschool geen 
fout en kon de eindoverwinning ge-
vierd worden.
Op 5 juni is de jozefschool uitgeno-
digd om deel te nemen aan de re-
gionale kampioenschappen in Bus-
sum, het zou leuk zijn als er een 
hoop mensen komen kijken om on-
ze school naar een hopelijk volgen-
de overwinning te schreeuwen. 


