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Nooit gedacHt!

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

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

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

College De Ronde Venen door commissie Bestuur
teruggefloten

Gemeenteraad wil
meepraten over kwestie
van brug over de Amstel
De Ronde Venen – Naar aanleiding
van pittige vragen van de Combinatie, is het college tijdens de commissievergadering Bestuur vorige
week woensdagavond teruggefloten. Zij hadden nooit, zonder enige
ruggespraak met raad en bewoners,
een brief mogen sturen naar burgemeester en wethouders van Uithoorn, waarin zij stelden dat zij de
plannen om de brug over de Amstel
weg te halen en elders een loopbrug
neer te leggen een goed plan vonden. “Dit getuigt van weinig respect
van dit college naar deze raad en
zeker ook naar haar inwoners toe’,
aldus Toine Doeze.
‘Ik heb me hier zeer aan gestoord.
Deze wijze van werken verdient zeker geen schoonheidsprijs. Dit college heeft totaal geen rekening gehouden met de bewoners van de
Amstelhoek. Ik hoop dat het college

dit negeren van de raad nooit meer
zal doen”, aldus Doeze.
Ernstige zaak
Ook de fractievoorzitter van het
CDA, Jan van Loo, vond deze werkwijze van het college “een ernstige
zaak. Wat mij ook verbaast is, dat er
blijkbaar totaal geen communicatie
is tussen deze twee gemeenten. Het
lijkt wel of er geen telefoon, of geen
e-mailverkeer bestaat.
De bewoners vinden zich door dit
college in de kou gezet. Wij zijn in
ieder geval blij dat het college nu inziet dat het zo niet kan. Ik vind dan
ook dat beide gemeenten met elkaar om de tafel moeten en tot een
voor beide aanvaardbare oplossing
moeten zien te komen. Maar wat ik
nog het allerergste vind is dat het
college gewoon geheel om de raad
heengegaan is”, aldus Van Loo.

Brief
Bert van Broekhuijsen was het helemaal eens met de voorgaande sprekers: “ Wat je nu hebt, is dat het college van Uithoorn zegt: ‘gemeente De Ronde Venen is het helemaal
met ons eens.
Wel, als er iets is wat niet zo is, is
het dat. Ik wil dan ook dat ons college, met spoed, opnieuw een brief
schrijft waarin zij stellen dat zij terugkomen op hetgeen zij geschreven hebben en dat het onontkoombaar is dat het besluit wordt opgeschort en er eerst met elkaar gesproken moet gaan worden.
Ze kunnen wel van alles willen daar
in Uithoorn. En dan kan de brug
dan van hun zijn, ze willen toch een
loopbrug maken? Wel dan hebben
ze wel onze grond nodig“, aldus Van
Broekhuijsen

Gerecht
Cees Houmes van D66 : “Ons college heeft zich duidelijk verslikt.
Laat het dit college voor eens en altijd duidelijk zijn: de raad maakt het
menu, het college en de ambtenaren maken hierna het gerecht en
komen dan met dat gerecht weer
terug naar de raad en de bewoners om het te laten proeven”. Anco Goldhoorn RVB: “Ik hoop dat de
soep niet zo heet wordt gegeten als
hij nu wordt opgediend. Een ding is
zeker: Samen Sterk met de inwoners
is hier met voeten getreden door dit
college”.

Irenebrug moet gewoon gesloopt
worden en een loopbrug terug
delijk afgesloten gaat worden. Maar
ja als je dan weet dat het een tijdelijk iets is valt daar wel mee te leven
maar als dit definitief wordt dan is
het een ander verhaal. Maar volgens
de wethouder is dan iedereen er wel
aan gewend en weet niet meer beter. De tijd zal het leren. Op de mededeling dat tijdens de commissie
van bestuur in de Ronde Venen is
aangegeven door de voltallige raad
dat zij het niet eens zijn met de beslissing van het college daar om alvast hun goedkeuring aan het plan
te hechten en een herziening wenst
werd weinig commentaar geleverd.
Door zowel de Combinatie als Gemeentebelangen werd aangegeven
dat zij van mening is dat het college
van deze gemeente in een brief aan
het college van Uithoorn zou moeten aangeven dat zij niet akkoord
gaan met sluiting van de Irenebrug.
Dit ook in verband met het feit dat
de raad vindt dat noch zij noch de
inwoners voldoende bij dit besluit
zijn betrokken en dat in ieder geval
het besluit opgeschort moet worden. Volgens wethouder Maarten
Levenbach lagen er al plannen in de
Ronde Venen om te bouwen en begrijpt deze de opmerkingen van de
Amstelhoekers en heeft het college
daar kennis van genomen. Volgens
de wethouder volgt er op 24 januari
alleen een besluit over de knip en
komt er geen formeel besluit over
eventuele sluiting van de Irenebrug.
Maar deze twee zaken staan natuurlijk niet los van elkaar. Het wordt
spannend die 24e januari.

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAGINA 2+3+4

Gedwongen
Aan wethouder Roosendaal de
moeilijke taak om hier op te reageren. Hij trachtte de zaak nog wat te
redden en er onderuit te komen om
Telefoon: (0297) 25 04 21
Korver Makelaars O.G. B.V.
(0297) 25 04 21
Telefoon:
Korver Makelaars
O.G. B.V.12, 3641
een brief te schrijven, maar dat vond
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl
Stationsweg
RG Mijdrecht
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
geen genade bij de commissiele- Locatie: tegenoverLocatie:
Internet: www.korvermakelaars.nl
tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl
het gemeentehuis
den. Zeker toen de commissieleden
aangaven dat er in de brief moest
staan dat de raad van de gemeente
De Ronde Venen afstand neemt van
de adhesiebetuiging van hun college, ging het de wethouder wat te
ver: “ik stel voor dat we een brief laten maken, deze aan u voorleggen
en die dan naar Uithoorn sturen. Op
24 januari neemt de raad van Uit- Uithoorn - NVVH-Vrouwennetwerk Drs. Simina Ruppert en vindt plaats
hoorn het besluit, we zorgen dat afd. Uithoorn organiseert op zondag in het Wijksteunpunt (Dienstende brief er voor die tijd is”, aldus de 27 januari een muziekmiddag over centrum) Bilderdijkhof 1. Aanvang
wethouder.
de componist Georges Bizet.
14.30 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welTe laat
De presentatie wordt gegeven door kom. Zij betalen E 1,15 euro.
De commissie ging akkoord. Alleen... vergaten ze dat zo’n brief, een
paar dagen voor een vergadering,
weinig invloed meer zal hebben. De
gemeenteraad van Uithoorn vergadert al in de nieuwe stijl.
De vergadering van 24 januari is alleen nog het nemen van het besluit.
De discussie is al geweest. We hopen dat ook de pers deze brief ont- Uithoorn - Vanmiddag 16 januari. Tijd: 14.45-16.00. Entree: gratis
vangt en hem kan publiceren, dan starten de knutselactiviteiten in t‘ Ingang: Aan de wegkant.
kan in ieder geval iedereen er ken- Buurtnest.
nis van nemen. (wordt vervolgd).
Jongere kinderen zijn ook welkom,
Activiteit: Fotolijstjes maken.
alleen wel onder begeleiding van
Leeftijd: 6 tot 11 jaar.
hun ouders.

Ondanks velen protesten blijft wethouder Levenbach erbij:

Uithoorn - Tijdens het persuur
werd door wethouder Maarten Levenbachheel duidelijke taal gesproken wat betreft het afbreken van
de Irenebrug: Ondanks alle protesten, bezwaren, brieven, ingesproken
teksten en stampvolle zalen bij de
hooravonden ziet het er toch naar
uit dat de Irenebrug gesloopt zal
worden. Tenminste als je de woorden van wethouder Maarten Levenbach mag geloven die tijdens het
persuur aangaf dat het college ‘zeer
stelllig van mening is dat dit voorstel voldoet aan de kaders die de
raad heeft gesteld”. Destijds is in het
op 15 september 2006 vastgestelde
structuurplan aangegeven door de
raad dat zij een optimaal autoluw
dorpscentrum willen hebben maar
dat er wel een goede autoverbinding moet blijven met Amstelhoek.
Volgens de wethouder voldoet het
voorstel van het college hier dus
aan. Op opmerkingen dat autoluw
niet meteen betekent autoloos en
dat een extra vijf km omrijden niet
bepaald een goede autoverbinding
betekent gaf de wethouder als antwoord dat het college vindt dat dit
wel het geval is.
Volgens de wethouder is dit een
kwalitatief goede verbinding en zelfs
sneller dan de huidige verbinding. Er
is in het structuurplan aangegeven
dat er woningen en winkels zouden
moeten komen en dat er eventueel
ook ruimte moet komen voor culturele activiteiten. Verder vond de wethouder dat als de bouw van de parkeergarage begint de weg toch tij-

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Lezing bij NVVHVrouwennetwerk

Knutselactiviteiten
in t’Buurtnest
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Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info.

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Vooraankondiging raadsvergadering 24 januari 2008

De volgende onderwerpen staan op
de agenda van de raadsvergadering
van donderdag 24 januari 2008:
In het Informatief Beraad:
- Verordening Onroerend Zaakbelastingen 2008.
In Politiek Debat/Stemmingen
(de raadsvergadering):
- Kadernota beleid Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) 2008-2011;
- Ontwikkeling van het
Dorpscentrum Uithoorn;

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963
-

Controleprotocol accountant
jaarrekening 2007.
De vergadering van het Informatief Beraad begint om 19.30 uur en
duurt kort tot 20.00 uur.
De raadsvergadering met het agendapunt Ontwikkeling Dorpscentrum
(‘De Knip’), begint in verband met
die behandeling om 20.00 uur.
De deﬁnitieve agenda en de raadsvoorstellen vindt u vanaf a.s. vrijdag
op de website van de gemeente Uithoorn: www.uithoorn.nl.
Volgende week woensdag staat die
agenda op de gemeentepagina in
de Nieuwe Meerbode.

Onderwijsinformatiemarkt
De jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt is dit jaar op donderdag 17 januari in de hal van het Alkwin Kollege aan
Weegbree 55. De markt begint om 18.15 en duurt tot
19.45 uur.
Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen presenteren zich op deze avond. Voor leerlingen uit groep
acht van het basisonderwijs en hun ouders/
verzorgers is deze informatiemarkt
vaak de eerste kennismaking met
de verschillende scholen en
mogelijkheden.

Binnen de bebouwde kom stopt de
auto elke 10 meter om een 360° panoramafoto (cyclorama) te maken.
De gemeente gebruikt deze foto’s
o.a. voor de afhandeling van vergunningaanvragen.
Om deze reden kan het voorkomen
dat er ook een auto in uw straat
rijdt. Medewerkers van CycloMedia
rijden in een duidelijk herkenbare
auto. Het logo van CycloMedia staat

U

W

S

Overlast van
hondenpoep

Hondenpoep blijft in de Top Vijf van Grote Ergernissen.
Logisch. In hondenpoep trappen is vies en vervelend.
Daarom zijn er in Uithoorn en De
Kwakel duidelijke regels. Regels,
waarin rekening gehouden wordt
met honden, met baasjes én met de
wens om overal schoon en veilig te
kunnen wandelen en spelen.

van een losloopterrein of een hondenuitlaatroute liggen, maar daar
geen onderdeel van zijn. Plekken
dus, waar baasjes zelf de poep op
moeten ruimen.

De regels op een rijtje:

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond:
- Irislaan
- Zonnedauw
- Wilgenhof
- Bertram

-

er op en de auto heeft felle oranje
strepen en extra knipperlichten. Ook
staat op de auto dat ‘ie regelmatig
stopt en staat bovenop de auto een
camera.

Meer informatie

CycloMedia benadrukt dat de gegevens niet worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Meer informatie is
te vinden op: www.cyclomedia.nl

-

-

op de hondenuitlaatroutes (duidelijk aangegeven met opvallende borden en rode paaltjes)
hoeven hondenbaasjes de poep
van hun hond alleen maar op te
ruimen, als deze op het pad of op
de stoep ligt. In het groen ruimt
de gemeente het voor u op.
op de hondenlosloopgebieden
(aangegeven met borden en
groene paaltjes) ruimt de gemeente de poep overal voor u
op.
op speelplekken mogen honden
absoluut niet komen.
alleen op losloopgebieden mag
een hond lekker los lopen, verder
moet hij overal aan de lijn lopen.

Heeft u een vraag over uw
oude of nieuwe containers?

-

Misschien staat het antwoord al op de pagina ‘veelgestelde vragen’
van de website www.uithoorn.nl. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt
u gratis bellen met de Afvalservicelijn 0800 – 0221 768.

Om de hondenbaasjes nog eens
extra te attenderen op de regels
voor honden en hondenpoep, heeft
de gemeente borden gemaakt die
steeds van plek veranderen. Meestal staan ze op plekken waar men
veel last heeft van hondenpoep. Dit
zijn vaak plekken die wel in de buurt

WERK IN
UITVOERING

AANSLUITING
RANDWEG-LEGMEERDIJK
PERMANENT
AFGESLOTEN

In verband met de aanleg van een
ﬂy-over over de Legmeerdijk kan
gemotoriseerd verkeer niet langer
gebruik maken van de aansluiting
Randweg-Legmeerdijk. Fietsers en
voetgangers kunnen dat nog wel.

Nieuwe routes naar
de Randweg

Verkeer vanaf de Legmeerdijk naar
de Randweg krijgt een nieuwe route
via de bestaande N201 en de Poelweg. Verkeer vanaf de N201 vanuit
de richting Uithoorn kan ook gebruik
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maken van de Noorddammerweg
om op de Randweg te komen.

N201+

De werkzaamheden voor de omlegging N201 Aalsmeer-Uithoorn
maken onderdeel uit van het
N201+programma. De provincie
Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De
nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een
bijdrage aan het versterken van de
economische kracht van de regio.
Eind 2011 moet de nieuwe weg klaar
zijn.

Meer weten?

Provincie Noord-Holland,
mw. M. Harmsen, tel.: 06-513 889 80

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN EUROPAREI

De rioleringswerkzaamheden in de
wijk Europarei vorderen gestaag.
Men is nu druk bezig bij de Monnetﬂat. Vanaf daar werkt men door
naar de Romeﬂat. Als het riool bij
de ﬂats is vervangen, wordt aan de
noordzijde van de Arthur van Schendellaan (vanaf de Achterberglaan
tot de Straatsburgﬂat) een nieuw
transportriool aangelegd. Naar verwachting zijn de totale werkzaamheden in mei /juni 2008 voltooid.

Meer weten?
Z\

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

De komende weken rijdt een opvallende Opel Corsa door het
dorp. Het is een auto van Cyclo Media. Dit bedrijf maakt 360º
panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

gl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

Alles op de foto

bZ

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Bewoners van Thamerdal zijn van harte welkom op het eerstvolgend bewonersoverleg op dinsdagavond 22 januari in buurthuis
De Ponderosa aan de Plesmanlaan 27. Het overleg begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom!

Vb

Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
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makkelijker deze te herkennen en
aan te houden.
Voortaan is aangifte doen nog
eenvoudiger, namelijk digitaal via
www.evenaangiftedoen.nl of telefonisch via 0900-8844.
Langsgaan bij het politiebureau,
Laan van Meerwijk 6 te Uithoorn
(dagelijks geopend: 07.00 tot 23.00
uur) kan natuurlijk ook nog steeds.

Bewonersoverleg Thamerdal

YY

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

dg

Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Helaas wordt het belang van aangifte doen onderschat. Maar hoe
meer meldingen en aangiftes er binnenkomen, hoe duidelijker het wordt
welke problemen er spelen. Zo kan
de politie beter criminele activiteiten
voorkomen en wordt de pakkans
van daders groter.
Goede omschrijvingen van een dader maken het voor de politie ge-

Cd

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

I

Radio gejat? Fiets weg? Ingebroken? Mobiel gestolen? Bedreigd
of aangevallen? Het is geen prettig rijtje, zeker niet als één van
de dingen u zelf overkomt. Doe in zo’n geval altijd aangifte.

^_`

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur

N

Online aangifte doen
via evenaangiftedoen.nl

gY

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

E
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Grontmij Nederland bv,
dhr. F. Schrijvers, tel.: 06-224 861 19.

Opgeruimd staat netjes

De nieuwe locaties

Extra controles

Op de plekken waar de borden
staan wordt extra gecontroleerd
door de gemeente-surveillanten. Bij
constatering van een overtreding
kunt u een boete krijgen van maximaal € 95,-.

Nieuwe plaatsen
doorgeven

De borden worden geregeld op een
nieuwe locatie geplaatst. Is er bij u
in de buurt een plek waar veel last
is van hondenpoep? Omwonenden
van zo’n plek kunnen deze voorstellen als nieuwe locatie voor de
tijdelijke hondenborden. Hoe? Bij
voorkeur via e-mail (gemeente@
uithoorn.nl, o.v.v. hondenborden),
telefonisch (513111) of schriftelijk
(gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn).

Bingo!
Op zaterdag 26 januari opent wethouder Monique
Oudshoorn een nieuwjaarsbingo voor mensen met een
verstandelijk handicap.
Het festijn vindt plaats in het Parochiecentrum van kerk De Schans.
In tegenstelling tot eerdere berichten begint de bingo om 14.00 uur.

De knip in de N201

Antwoorden op vragen
over het Dorpscentrum

‘Kansen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum’. Dit voorstel van B&W stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 6 december 2007. In het Informatief Beraad is het
voorstel besproken en zijn er door verschillende leden van de
gemeenteraad vragen gesteld.
Op 10 januari 2008 hebben B&W
in een brief aan de gemeenteraad
een reactie gegeven op de opmerkingen en vragen van de gemeenteraadsleden. Deze informatie kunt u
lezen en downloaden via de banner
“Dorpscentrum” op onze website of
rechtstreeks via www.uithoorn.nl/
dorpscentrum. Het betreft de begeleidende brief aan de raad, de antwoorden op de vragen

met een bijlage en een samenvatting. Ook kunt u daar de brief vinden
van B&W van Uithoorn aan B&W
van De Ronde Venen inclusief de bij
die brief behorende bijlage (kaartje
met aantal voorzieningen in
Uithoorn). Kijk dus op
www.uithoorn.nl

Nieuwe Meerbode - 16 januari 2008
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust
met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook
vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Subsidieregeling Riolering Woonboten AGV.
Verantwoordelijke instantie: Waternet, R.D. Kroeze, tel. 020 - 608 33 51
Info: afdeling Leefomgeving, dhr. P. Corthals, tel 513 210
Inzageperiode: t/m 18 januari 2008

Integrale herinrichting Witkopeend, Bergeend en Dwerggans.
Info: dhr. E. Warmerdam, tel 513 289
Inzageperiode: t/m 24 januari 2008
Verzoek van Era Bouw B.V., P/A Eerste Stationstraat 185
2712 HG Zoetermeer om de vergunning tot het tijdelijk
plaatsen van een ketenpark op het perceel Europarei.
Info: afdeling V.V.H. tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 21 februari 2008
Verzoek van Woongroep Holland Projecten B.V., Boverkerkerweg 2,
1185 XE Amstelveen om vergunning tot het vergroten van de centrale
entree op Het perceel Romeﬂat 1 -20.
Info: afd V.V.H tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 21 februari 2008
Herstraten Meerwijk West Witkopeend/Bergeend
Info: Eric Warmerdam, tel 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008
Herstraten Meerwijk West Dwerggans
Info: Eric Warmerdam tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008

van een afvalcontainer, een opslagcontainer en een schaftkeet van
7 januari t/m 22 februari 2008. Bezwaar: t/m 22 februari 2008
Zijdelwaard
- Romeﬂat 1-120 vergunning voor het vernieuwen van kop-, vooren achtergevel en een W-installatie. Bezwaar: t/m 21 februari 2008
AFVALSTOFFENVERORDENING UITHOORN 2008
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 december 2007 de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 vastgesteld. De verordening treedt in werking op
de derde dag na deze bekendmaking. Deze verordening vervangt de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2006.
De verordening ligt ter inzage bij de receptiebalie bij de ingang van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Tijdens de openingsuren van de receptiebalie kunt u de stukken inzien.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Legmeer-West
- Veldmuis 36, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een tuinhuisje.
Zijdelwaard
- Multatulilaan 37, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van een
raamkozijn aan de voorzijde.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, vergunning aan de exploitant van
Mamamia Alexandrië voor een later sluitingsuur voor het jaar 2008.
Bezwaar: t/m 19 februari 2008
- Wilhelminakade 13, vergunning aan de exploitant van Pizzaria Shoarma
Grillroom Mazzel voor een later sluitingsuur voor het jaar 2008.
Bezwaar: t/m 22 februari 2008
De Kwakel
- T.h.v. Cyclamenlaan 48, kapvergunning voor twee populieren naast
de parkeervakken in de slootkant. Bezwaar: t/m 18 februari 2008
- Noorddammerweg 7, kapvergunning voor diverse kleine fruitbomen.
Bezwaar: t/m 18 februari 2008
- Het Fort 55, vergunning aan de exploitant van Café bar ’t Fort voor
een later sluitingsuur voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 19 februari 2008
De Legmeer
- Zegge 44, kapvergunning voor een lijsterbes in de achtertuin
en een berk in de voortuin. Bezwaar: t/m 18 februari 2008
- Betram 85, kapvergunning voor een beuk in de achtertuin.
Bezwaar: t/m 18 februari 2008
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan, vergunning aan HTG Geveltechniek voor het in
gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg, voor het plaatsen

VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED
VOOR PERCEEL NOORDDAMMERWEG 7 (ART. 11 WRO)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammerweg 7 te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming
“Agrarische doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan
de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 18 januari 2008 tot en met 14 februari
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
Binnen deze termijn van vier weken kunnen belanghebbenden tegen dit besluit
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED
VOOR PERCEEL RANDWEG 121 (ART. 11 WRO)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Randweg 121
te Uithoorn te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische
doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 18 januari 2008 tot en met 14 februari
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
Binnen deze termijn van vier weken kunnen belanghebbenden tegen dit besluit
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
HERSTRATING WITKOPEEND, BERGEEND EN DWERGGANS
In navolging van Fermoor en Fokkemast worden in Meerwijk-west de Witkopeend, Bergeend en Dwerggans herstraat. Burgemeester en wethouders van de
gemeente Uithoorn hebben op 4 december 2007 besloten, met betrekking tot de
integrale herinrichting van de Witkopeend, Bergeend en Dwerggans, de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat
de bewoners van Witkopeend, Bergeend en Dwerggans per brief geinformeerd
worden over de mogelijkheden tot het indienen van een zienswijze. Dit besluit ligt
tot en met woensdag 27 februari 2008 ter inzage. Tot en met deze datum kan een
zienswijze over de herinrichting van deze straten worden ingediend.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
E.J. Warmerdam,, afdeling Leefomgeving, Cluster Projecten
Telefoon: 513 289. E-mail:eric.warmerdam@uithoorn.nl

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
Meisjesfiets 20 inch 30 euro. Rood skipak mt. 134 als nw.
17,50 euro.
Tel. 0297-532336
Te koop:
Blauwe Dachstein skischoenen
mt. 40,5 20 euro.
Tel. 0297-562033
Te koop:
Eiken kaptafel met spiegels 45
euro. Rose vloerkleed scheerwol 160x270 35 euro. GSM tel.
Siemens 40 euro.
Tel. 0297-562433

Te koop:
Mutsy Urban Rider kinderwagen 4 luchtbanden achter
zwenk zwart/grijs i.z.g.st. compl. 100 euro.
Tel. 0297-532190
Gevraagd:
Maxi Cosi Rodi autostoel
blauw-wit gestreept.
Tel. 0297-533345/06-52313878
Te koop:
Mooie kunstkerstboom h. 2.15
mtr. 20 euro. 2 trolleykoffers 30
euro kl. zwart.
Tel. 0297-560968

Te koop:
TomTom 700 West Europa + flitspalen, lader, 220 en 12 volt afst.
bed. raamzuiger garantie 450
euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
2 Flair ligbedden met wielen 10
euro p.st. Vlaggenstok 5 euro.
Houten tekenbord om op de tafel te leggen 5 euro.
Tel. 0297-523032
Te koop:
Fietskar nw. oranje 45 euro.
Tel. 0297-540498 na 19.00 u.

DINSDAG:

KRENTENBOLLEN

3+2 GRATIS

BRUINE BOLLETJES

4+2 GRATIS

van 1.25 voor

WOENSDAG: 2 BRODEN
(m.u.v. meergranenbrood)

4 X 1/2 BROOD

(m.u.v. meergranenbrood)
DONDERDAG: HEEL MEERGRANENBROOD
van 2.75 voor

WITTE BOLLETJES

HEEL TIJGER WITBROOD
van 1.98 voor

1.00

GRATIS KABAAL

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

DAMESMODE
HERENMODE
KINDERMODE

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

2

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

3.30

Na 15 jaar gaan wij ermee stoppen!

Weekblad de Nieuwe Meerbode

8+2 GRATIS
4.25
1.50

Voor 9 uur bestellen = voor 10 uur bezorgen (alleen in Uithoorn)
Op het Amstelplein en op de A. van Schendellaan kunt u ook pinnen!!
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Wij huren in nw. Loosdrecht een nette, zeer
ruime eengezins(hoekwoning) met voor- en
achtertuin. I.v.m. onze bedrijfsvestiging, zoeken
wij een woning in Aalsmeer of omstreken.
Info: wgepublic@hotmail.com,
of 0297-391312

WINKELCENTRUM KUDELSTAART

GEBAK BESTELLEN ALS BEDRIJF? BEL OF FAX: 568619

Amstelplein 2-4
Prinses Christinalaan 123
Arthur van Schendellaan 46

WONINGRUIL
LOOSDRECHT-AALSMEER

3.20
2.20

APPELTAARTJE MET SLAGROOM

± 6 pers. van 4.95 voor

Te koop:
Kinderledikantje als nw. 30 euro. Box met kleed 20 euro.
Tel. 0297-560033

Gevraagd:

1.00

DIVERSE SOORTEN SNACKS

ROOMBOTER GEVULDE KOEK

WEEKEND:

Op 7-1-2008 starten wij met de
nieuwe cursus Knip- & Naailes.
U kunt voor u zelf en de kinderen
kleding maken naar uw wens.
Er wordt onder vakkundige leiding les
gegeven, 2 uur per keer met 5 personen.
Geef u nu op, daar er nog
enige plaatsen vrij zijn.
De lessen worden zowel overdag
als ‘s avonds gegeven.
Verdere inlichtingen
na 19.00 uur:
Uithoorn-Legmeer:
0297-566372

Te koop:
Tafelmodel koelkast + vriesvak
Zanussi 1 mnd. gebr. 140 euro.
Tel. 0297-534910

AANBIEDINGEN JANUARI
MAANDAG:

Knip- en Naailes

Te koop:
Dorema Panorama luifel + extra voorraam, deur en ventilatieraam, gordijnen, alum. fraiem
oml. 883 75 euro.
Tel. 0297-563545
Te koop:
Frituurpan Siemens 10 euro. 2 pr. langlaufski’s + 1 pr. nw.
schoenen mt. 38 12,50 euro. Skischoenen mt. 45 15 euro.
Tel. 0297-563545

Tel. 0297-566010
Tel. 0297-562046
Tel. 0297-564148

OPHEFFINGSUITVERKOOP!
WRANGLER JEANS -> 30% KORTING
ALLE DAMES-, HEREN- & KINDERKLEDING

ELK 2E ARTIKEL GRATIS!

O.A. EDWIN JEANS * KINDERJEANS * IL DOLCE JEANS
CECIL * TOM TAILOR * MARTOMOD * YEST

www.frenzy-fashion.nl
Winkelcentrum Kudelstaart
Tel. 0297 - 328046

G
R
A
T
I
S

Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
Vinkeveen
Aalsmeer

Herenweg 34 - 3645 DR
Nieuwe Meerbode - Visserstraat 10 - 1431 GJ

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Oud

ambacht nog

springlevend

Joop Britting is nog de échte
scharensliep in Uithoorn
Uithoorn - “Toen ik negen jaar was ben ik al begonnen met
scharen slijpen,” vertelt Joop Britting in het gezellige huis
dat hij zelf gebouwd heeft in 1974, nadat de eveneens zelfgebouwde woonwagen te klein werd toen er twee dochters waren geboren. “Als ik thuis kwam van school moest
ik mijn vader helpen met de schroefjes van de scharen.”
Op 14-jarige leeftijd, toen Joop van school kwam, werd hij
de echte scharensliep en ging de huizen langs. Zowel in
Uithoorn, als in De Kwakel, Nieuwveen, Nieuwkoop, Woerdense Verlaat en langs de Amstel, de Mennonietenbuurt,
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en de Waver.
“Elke drie maanden kwam je weer terug bij je klanten”.

dig. De diensttijd kwam, maar daarna werd het scharenslijpen
weer opgepakt. Via advertenties in het Kappersbondnieuws
kreeg hij steeds meer klanten die ook aan huis kwamen. In de
tussentijd bouwde hij ook woonwagens en kermiswagens en
laste de onderstellen. In 1963 bouwde hij zijn eigen woonwagen van 9 ½ meter.
Omdat de grasmaaiers op een bepaalde manier geslepen
moesten worden bouwde Joop zij eigen slijpmachine. De
grasmaaier moet helemaal uit elkaar en komt dan op een soort
draaibank waar een slijpsteen over de messen glijdt. Dat kan
niet met de hand, daar heb je een machine voor nodig. “Ik had
het afgekeken in de fabriek waar ik de maaiers naar toe bracht
en heb er toen zelf een gebouwd. ‘Ik had er eigenlijk patent
Om 08.00 uur ’s morgens ging Joop op de fiets zijn wijken in. op moeten vragen,’ lacht Joop. Wel vertelt Joop dat er 30 jaar
Dan kwam hij om 12.00 uur thuis, ging eten en dan was het geleden een heel andere methode bestond van slijpen.
tot 17.00 uur slijpen geblazen en dan moesten er ook nog
elke dag, ook ’s zaterdags, messen gehaald worden bij de Kappersscharen
toenmalige Bacon. Allerlei soorten scharen werden geslepen Joop heeft in Solingen nog een studie gevolgd, namelijk de
zoals huishoudscharen (dat duurde een kwartier) maar ook specialiteit op kappersscharen. “Ik kon al slijpen, maar de kapcoupeurscharen (20 minuten), kappersscharen, atelierscharen, perscharen moeten op grote schijven geslepen worden met
scharen die de dierenartsen gebruikten, en ook de grotere microvertandingen, zodat de haren er niet uitglijden. Er kwaheggenscharen en de grasmaaiers.
men in de loop der jaren steeds meer klanten bij, ook in het
buitenland, Duitsland, België, Zwitserland en Oostenrijk.
Oude wijken
Op een gegeven moment had Joop zoveel klanten aan huis
“Je kwam alleen in de oude wijken want in de nieuwe wijken en werden de overige bestellingen per post opgestuurd door
was niets te halen. Daar moesten de mensen hun huur betalen Ina, zodat hij niet meer langs de deuren hoefde en in zijn
of zaten net in een nieuw duur koophuis, dus die lieten niets werkplaats kon blijven. Door het toenemende aantal honden
doen,” herinnert Joop zich nog. Een schaar slijpen kostte in dat getrimd moest worden werden ook daar bestellingen
die tijd Hfl 0,45 en een mes Hfl 0,30. Nu liggen die prijzen wel voor gedaan. Daar ging het dan om kapperscharen, tondeuses
wat hoger, voor een kappersschaar betaal je 7 euro, voor een en de scheerkopjes. Dat is nog een heel speciale techniek die
hardstalen schaar 13.50 euro en voor een gewoon aardappel- maar weinig mensen kunnen,” aldus Britting.
schilmesje betaal je maar een eurootje. Tot zijn 18e jaar heeft Alle onderdelen worden bij de importeurs besteld. Maar niet
hij samen met zijn vader gewerkt en daarna begon hij zelfstan- alleen deed Joop aan slijpen, ook heeft hij een motorboot van

10 meter gebouwd. Het leukste slijpen vindt Joop de scharen.
Daar zit een bepaalde draaiing in en dat is het moeilijkst om
te doen.
Maar niet alleen scharen en messen worden geslepen in een
land, met zoveel water zijn er natuurlijk ook de schaatsen die
geslepen moeten worden. Hockeyschaatsen en kunstschaatsen worden hol geslepen, zodat je goed kan draaien op het ijs
en Noren worden gebold of gerond en voor de echte rijders
daarna met de hand bijgeslepen.
De laatste jaren is er natuurlijk weinig of geen natuurijs meer,
vertelt Ina zijn vrouw, maar als het weerbericht maar even vermeldt dat het zeven of acht graden gaat vriezen, dan staan ze
al weer in de rij. Maar zodra ze horen dat er regen komt, is het
ook zo weer afgelopen.
“Vroeger stonden ze echt in rijen hier voor de werkplaats”,
lacht Ina.” Dan verkocht ik tweedehandsschaatsen en rekende af, en Arno mijn schoonzoon sleep ook. Maar ja,
sinds de laatste Elfstedentocht is het natuurlijk veel minder geworden”. Wat ik eigenlijk niet wist is dat ook koeien
en paarden geschoren worden. “Anders gaan ze teveel
zweten,” vertelt Joop.
Er zijn zoveel verschillende soorten messen en scharen
maar tegenwoordig is 90% slechte kwaliteit en zijn veel te
dik. De messen uit Solingen en Japan zijn nog steeds van
een goede kwaliteit.
Maar Joop houdt het helaas binnenkort voor gezien. “Ik
ben nu 66 jaar. Ik vind het welletjes. Ik werk alleen nog
voor wat voor particuliere klantjes en voor de rest ben ik
nu al aan het afbouwen. Het is mooi geweest,” vindt Joop
die dan meer tijd op zijn boot wil doorbrengen.

Eén
Eén van
van de
de laatste
laatste ʻscharensliepen’
ʻscharensliepen’ houdt
houdt er
er mee
mee op...
op...
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

Editie 3:

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

verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
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BOXSPRING COMBINATIE

VANAF € 1.499,INCLUSIEF MATRASSEN VANAF

TOT

KORTING

€ 2.399,-

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

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

COLOFON

10-12-2007

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld
zijn belangrijke doelen van SOS. Daarnaast is het geven van voorlichting
binnen De Ronde Venen over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
een belangrijke taak.
Als zo’n school er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, leerlingen en
ouders om er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen
ook voor de allerarmste kinderen. Met de hulp van onze huidige en nieuwe
donateurs gaat dit lukken.

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

www.morpheus.nl

Topprogramma
AJOC Festival 2008
De Ronde Venen - Het lijkt nog heel
ver weg, maar het komt toch al snel
dichtbij: het AJOC Festival 2008! Het
vindt dit jaar plaats op 9, 10, 11, en
12 mei. Dit jaar ook weer een groots
programma met artiesten van topniveau, en bands die voor het eerst de
sfeer van het festival komen proeven. Net als vorig jaar zal het programma van de zaterdag om 16.00
uur beginnen. En komen er zes verschillende artiesten/bands.
Oud en vertrouwd zijn twee woorden die goed bij deze band passen.
Natuurlijk hebben we het dan over

Golden Earring. Op zondag 11 mei
staan deze oude rockers op het podium van het AJOC Festival. In het
voorprogramma staat de aanstormende, talentvolle band Leaf. Na het
winnen van De Telegraaf talentenjacht zijn zij officieel doorgebroken
met hun single ‘Wonderwomen’.
Op zaterdag 15 maart 2008 start de
voorverkoop voor het AJOC Festival
2008. De voorverkoop is in Immitsj
(Windmolen 75, Mijdrecht) en start
om 11.00 uur. Tot 18.00 uur heb je de
kans om als eerste je kaarten te bemachtigen. Gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Kijk voor
meer informatie over het Festival en
de voorverkoop op www.ajoc.nl.
Niet alleen een vernieuwend en
groots programma voor het AJOC
Festival, maar ook heeft de jongerenvereniging een geheel vernieuwde site. Op de nieuwe site vind je
alle informatie over het Festival. En
je vindt er alle activiteiten, foto’s en
verslagen van de vereniging AJOC.

sTIChTING IMET

SOS De Ronde Venen:
wat is dat voor een club? (2)
Het eerste grote project van SOS is gestart in 1993, meteen na de oprichting. Het betrof een groot gezondheidsproject in Noord Oost Sri Lanka, het
armste deel van dit land Er zijn hier gezondheidsposten gebouwd evenals honderden latrines en toiletten en heel veel waterputten geslagen voor
schoon drinkwater. Ook zijn twee mobiele klinieken gefinancierd. Gezondheidsmedewerksters zijn voorzien van fietsen om de dorpen te kunnen bezoeken waar zij elementaire gezondheidsvoorlichting geven, eenvoudige
medische handelingen uitvoeren en de artsen assisteren bij de maandelijkse spreekuren. Ook is in dit project voorzien in de opleiding van deze
gezondheidsmedewerksters.
Een volgend groot project in 1997/1998 was de bouw van een Maya school
in Guatemala voor kinderen van Indiaanse afkomst. Er wordt les gegeven
in de eigen taal en cultuur naast het Spaans en andere reguliere vakken.
SOS is thans bezig voor deze school een computerlokaal in te richten. De
school voorziet enorm in een behoefte van de Indiaanse Maya bevolking in
dit gebied.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

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 9.3013.00 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: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Expositie van Loes
Verbrugge bij Leenders
De Kwakel - Bij Party Restaurant
Leenders exposeert Loes Verbrugge haar kunstwerken t/m half april.
Loes Verbrugge werkt en woont in
Hoofddorp, alwaar zij beroepsmatig
werkt als beeldend kunstenaar.
Haar opleiding volgde zij o.a. aan
de vrije Teken Academie te Amsterdam.
Een emotionele schilderes met een
bijzondere passie voor kleur. Haar
belangrijkste inspiratiebron is de
zichtbare natuur. De aard van de
werken van Loes zijn herkenbaar
figuratief. Klassieke thema’s zijn
belangrijk in haar werk, bloemen,
koeien en mensen zijn daar een
voorbeeld van.
Zij werkt voornamelijk met acryl op
linnen en werkt graag met meervoudige beelden (twee-en drieluiken), op speciale doeken die een
dikkere raamwerk hebben dan de
gewone doeken, met aluminium in
het raamwerk. De zijkanten worden
mee geschilderd zodat er geen lijst
nodig is.
Bloemen
Karakteristiek voor haar werk is de
gelaagdheid van de verf, transparant tot dekkend en deels met de
paletmes opgebracht. Een colorist
pur sang met een vlotte penseel-

streek. De tentoonstelling bij Party Restaurant Leenders omvat voor
Loes voornamelijk in grote vorm gehouden bloemen, bloemstillevens
en koeien.
Juist in deze bloemstillevens en de
koeien, door de evidente afwezigheid van een diepere inhoud is haar
werk duidelijk en helder en het gebruik van kleur als expressiemiddel
op haar best.
Mocht u interesse hebben om de
expositie te bezichtigen, dan kunt u
het beste van tevoren bellen, omdat
wellicht de ruimte niet toegankelijk
is vanwege een reservering.
Tel: 0297 - 56 12 04

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 F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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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”

De uil zat in de olmen...
De uil zat in de olmen, bij ‘t vallen van de nacht
En achter gindse heuvels antwoordt de koekoek zacht:
Koekoek, koekoek, koekoek koekoek koekoek (2x)

Mooie stedentrips voor prijswinnaars
decemberactie De Lindeboom
Mijdrecht - Afgelopen zaterdagmorgen waren alle prijswinnaars
van de succesvolle decemberactie in winkelcentrum De Lindeboom
uitgenodigd om hun prijzen in ontvangst te nemen. Dat gebeurde in
croissanterie De Lindehof in het
winkelcentrum waar de prijswinnaars door de winkeliersvereniging
en passant werden getrakteerd op
koffie met gebak. Jacqueline Smit
van Smit Schoenen Sport en Lederwaren en Neelie Groenendijk
van Boekhandel Mondria namen de
honneurs waar en maakten er een
gezellig moment van.
Er werden vier prijswinnaars gefêteerd die allen ruimschoots gebruik
hadden gemaakt van de winkelactie in De Lindeboom. Daarbij kreeg
men voor elke tien euro aan boodschappen een roodgekleurd lot dat

men na invullen van naam en adres
in de daarvoor bestemde bakken
diende te deponeren. De actie liep
van eind november tot zaterdag
vóór de kerst. “Er waren 100.000 loten gedrukt en die zijn allemaal uitgegeven. Sterker nog, we dachten
dat wij eraan tekort zouden komen,
zoveel belangstelling was er voor.
Geen wonder want het zijn ook leuke prijzen die men kan winnen in
de vorm van interessante stedentrips voor twee personen. Wil men
eventueel kinderen mee hebben of
de tijdsduur verlengen dan kan dat
door bij te boeken, maar dat deel
moet men zelf betalen natuurlijk. De
aangeboden reizen zijn inclusief hotelovernachting en excursies en bij
de hoofdprijs is zelfs een metrokaart
inbegrepen,” aldus Neelie Groenendijk.

Enkele prijswinnaars hadden flink
wat besteed in het winkelcentrum,
wat voor hen tientallen loten opleverde. De winnares van de hoofdprijs echter had met slechts drie loten aan de actie deel genomen…
Die heeft letterlijk het geluk van bijna één op de 100.000 aan haar zijde gehad! Notaris Lagendijk heeft
op zaterdagmiddag 22 december
de prijswinnaars in de hal van het
winkelcentrum uit de stapel loten
getrokken. Zij kregen hiervan persoonlijk bericht.
Aldus is de derde prijs ten deel gevallen aan mevrouw J. Verkerk uit
Mijdrecht met 3 dagen Istanbul
in Turkije; de tweede prijs: een 5daagse reis naar de hoofdstad van
Tsjechië, Praag, is toebedeeld aan
de heer en mevrouw C. Groenen
uit Mijdrecht; de eerste prijs viel te

beurt aan mevrouw C. Stoof uit Vinkeveen. Zij mag met haar partner 5
dagen naar Rome.
En de hoofdprijs, 5 dagen New York,
USA, is gewonnen door de familie
N. van Kreuningen uit Mijdrecht. Zij
gaan een prachtige en geheel verzorgde trip overzee naar Big Apple
maken.
De reizen kunnen naar wens op elk
willekeurig tijdstip worden gemaakt.
D-Reizen in het winkelcentrum
zorgt daarbij voor de respectievelijke boekingen. De blije en tevreden
prijswinnaars wilden van hun vreugde blijk geven door dit samen met
hun kinderen even voor de camera te tonen. Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd en een mooie en
veilige stedentrip toegewenst. Met
dank ook aan de winkeliersvereniging De Lindeboom.

Diamanten bruiloft familie
Van Helsloot
Mijdrecht - De Ronde Venen lijkt
zo langzamerhand koploper te zijn
in echtparen die ‘op hun sloffen’
een gouden en/of diamanten bruiloft kunnen vieren. Dit dankzij de
goede zorg en welzijn in de regio,
maar ook de instelling van de oudere generatie die van huis uit traditioneel is, heeft ermee te maken.
Vanzelfsprekend moet men daarbij het geluk van goede gezondheid
ook mee hebben. Afgelopen maandag 14 januari was het de beurt aan
Joop Helsloot (87) en zijn echtgenote Janny Helsloot-Marktwat (84) om
het heugelijke feit te vieren dat zij op
die datum precies 60 jaar getrouwd
waren en dit in (redelijk) goede gezondheid hebben kunnen meemaken. Hoewel zij beiden nog zelfstandig woonachtig zijn in Mijdrecht,
vierden zij hun diamanten bruiloft
in Zuwe Zorgcentra Maria Oord in
Vinkeveen. Daar revalideert Janny
Helsloot van haar heup die zij brak
tijdens een ongelukkige val in hun
woning. Maar de genezing verloopt
voorspoedig en zij hoopt snel weer
thuis te zijn. Zondag 13 januari werd
het diamanten bruispaar in een recreatiezaal in Maria Oord al door de
naaste familie, kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet tijdens
een gezellig feestje. Maandag kwam
burgemeester Marianne Burgman
het jubilerende echtpaar feliciteren
met deze mijlpaal in hun leven en
overhandigde hen als geschenk het
fraaie fotoboek van Maarten Koch
‘Zwervend langs polders en plassen’.
Dat bleek een schot in de roos, want
beide echtelieden zijn dol op de natuur en wat die tijdens de seizoenen in De Ronde Venen aan pracht
te bieden heeft. Dat toont Maarten
Koch in dit boek.
Schildersbedrijf
“Eigenlijk zijn wij geen echte Rondeveners, ook al wonen we nu al weer
tien jaar in Mijdrecht. Daarvóór hebben we 70 jaar (!) in Aalsmeer gewoond. Janny is geboren in de
Haarlemmermeer en ik kom oorspronkelijk uit De Hoef,” vertelt Joop
die zijn leven lang van kind af aan
gewerkt heeft als schilder. Uiteindelijk heeft hij meer dan veertig jaar
lang een eigen schildersbedrijf gehad dat hij rond zijn 65ste op verzoek van zijn kinderen maar moest
gaan ‘afbouwen’, zoals hij dat zelf
glimlachend aangeeft. “Hoe ik schilder werd? Mijn vader had een schildersbedrijf en wij waren thuis met
acht kinderen. Toen ik vijf jaar was
zijn we verhuisd naar Aalsmeer. Al-

Dit stukje gaat niet over uilen
of koekoeken, maar over een
van de mooiste bomen: de
olm oftewel de iep. Met de
karakteristieke vorm en de
‘iepenveren’ (de opvallende
regelmatige vertakkingen) is
de iep ook ’s winters mooi.
De iep bloeit in februari, voor
het verschijnen van het blad,
met duizenden kleine roodbruine bloempropjes. Na de
bloei verschijnen de platte,
ronde vruchtjes die ook wel
‘iependubbeltjes’ worden genoemd. Ze geven de boom
een zachtgroene waas alsof er al blad aan zit. In mei
sneeuwt het vervolgens ‘iependubbeltjes’ en komt het
echte blad.
Iepen zie je vaak als straatof wegbeplanting. Ook in het
wild zijn ze te vinden. Iepen
waren heel algemeen in Nederland maar sinds het begin
van de 20e eeuw zijn er vele
gesneuveld door de iepenziekte. Bij deze ziekte verstopt
een schimmel de houtvaten
in de stam. Daardoor verwelkt de boom en sterft die
af. De schimmel wordt overgebracht door iepenspintkevers. Inmiddels zijn er iepen
die tegen de iepenziekte kunnen. En verder is het vooral
een kwestie van opletten en
tijdig en op de juiste manier
verwijderen van zieke exemplaren.

den van schaarste bakte men
brood van de schors.
De iep speelde ook een rol
in volksverhalen en mythen.
De boom werd geassocieerd
met elfen, wijsheid, dood en
wedergeboorte. Bent u jarig in
de periode 12 tot 24 januari of
15 tot 25 juli? Dan is de iep uw
levensboom. Volgens de Keltische boomastrologie bent u
een individualist die solidair is
met zijn medemens.
Nieuwsgierig geworden naar
de iep? In onze omgeving komen ze ook voor. Zo staan
er nog twee mooie exemplaren langs de Hoofdweg
in Mijdrecht (zie foto). Verder
staan ze als wegbeplanting
langs de Padmosweg en Bovendijk in Wilnis. Een paar jaar
geleden zag ik hier ransuilen
in de olmen zitten! De iep is
ook dé boom van de Amsterdamse grachten.
Ik hoop dat u, net zoals ik,
de komende tijd geniet van
de bloei en de dubbeltjes, en
daarna van het lommerrijke
blad.
ineke bams
iVN-natuurgids

De iep was vroeger een echte gebruiksboom. Van het
hout maakte men wagens
en meubels. Het blad werd
gebruikt voor het helen van
wonden en als veevoer. In tij-

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Gedicht van de week
Heilig zand
hoewel de bovenmeester van school
zei dat ik goed kon leren antwoordde mijn vader dat hij mij nodig had
als knechtje in zijn bedrijf om mee
te helpen de kost te verdienen. Ik
was pas veertien jaar en ben in 1934
van school gegaan om als schilder
te gaan werken in het bedrijf van
mijn vader. Later heb ik dat als een
eenmanszaak zelf voortgezet tot aan
mijn pensioen.”
Janny liep haar geliefde tegen het
lijf bij een schildersklus. “Joop had
een schildersklusje voor een particulier. Daar moest hij de keuken
schilderen. Laat ik daar nou toevallig
in de keuken werken. Het was vlak
na de oorlog. Ik was aan het koken
en Joop schilderde de keukenkastjes om mij heen. We vonden elkaar
wel aardig. Tijdens de viering van de
eerste Bevrijdingsdag in 1946 kwamen we elkaar weer tegen op een
feestje. Uiteindelijk draaide dat uit
op ‘verkering’ zoals dat toen heette. Op 14 januari 1948 zijn we in het
stadhuis van Aalsmeer getrouwd en
dezelfde dag nog voor de kerk. Dat
was in de Nederlands Hervormde
kerk, ook in Aalsmeer.”
Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren, twee zoons en twee
dochters. De laatste twee wonen in
het noorden des lands. Zoon Wim
is ruim twintig jaar geleden bij een

ongeval om het leven gekomen. De
andere zoon, Hans, woont eveneens
in Mijdrecht.
Hij was het die zijn vader en moeder het advies gaf, toen zij ouder
werden, om van Aalsmeer naar
Mijdrecht te verhuizen. Eventuele
hulp bij calamiteiten zou dan sneller
en gemakkelijk te realiseren zijn. Aldus verhuisden Joop en Janny naar
Mijdrecht en vonden hun ‘stek’ in

Hofland-Noord aan de rand van de
bebouwing met uitzicht over de weilanden en de bijbehorende natuur.
Beide echtelieden hebben naast
hun kinderen ook nog vier kleinkinderen, namelijk twee jongens en
twee meisjes. Bruidspaar, van harte
gefeliciteerd.
De redactie van de Nieuwe Meerbode wenst u nog vele vreugdevolle
jaren in goede gezondheid toe!

Bewoners van De Ronde
Venen niet vergeten!!!!
De Ronde Venen - Donderdagavond a.s. organiseert de gemeenteraad van De Ronde Venen, in Partycentrum de Meijert, nog 1 maal
een informatie avond over de herindelingsplannen van de provincie.

De raad wilt u nog 1 maal uitleggen
wat zij er van vinden, wat zij hebben
gekozen en zij willen nogmaals van
u, de bewoners weten wat vindt u er
nu van vindt.
Aanvang 20.00 uur

Er zullen altijd mensen zijn.
Die aldoor anderen kwetsen.
Zij doen hun medemensen pijn.
En ontketenen graag een hetze.
Doch ook moslims moeten wel beseffen.
Dat ondanks zulk een pressie.
Men toch nimmer het zwaard mag heffen.
Een veld vol voetbalmiljonairs.
Tweeëntwintig rijk verwende wichten.
Wat is het dan toch iets unfairs.
Om juist de politie zo te belichten.
Zij die orde moeten bewaren.
Met flessen en stenen naar hun kop.
Van ‘n compleet verziekte supportersschare.
Hoog hun salaris toch ook eens op.
Een priester kwam uit Amerika.
Met heilig zand onder de rokken.
Helaas de drugshond blafte weldra.
Omdat de eerwaarde stond te jokken.
Het bleek zuivere heroïne.
Toen bleef hij verder maar zwijgen.
Was het om zelf iets te verdienen.
Of om de kerk mee vol te krijgen.
Scheiden na kerst en ‘t nieuwe jaar.
Is weer fors toegenomen.
Men is niet meer ‘van’ maar ‘met’ elkaar.
Weg alle verliefde dromen.
Alle genegenheid is dood.
Het laaiende vuur uit de haard.
Echte liefde huist vaak in ‘n droge korst brood.
En juist niet in een slagroomtaart.
Piet van Breukelen-
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Monumenten

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente 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 monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd 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 instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid.
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in de
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste 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.

Binnen een half jaar uitsluitsel over wel of geen ‘nat’
bedrijventerrein in Amstelhoek

Er is wel wat geroepen,
maar er is nog geen
enkele zekerheid

Aan de Oudhuijzerweg te Wilnis met huisnummer 24 ligt een monumentale dwarshuisboerderij. Het is een gemeentelijk monument met drie sterren en draagt de naam Eijkelhoeve. De oorsprong dateert van 1800. De eerste eigenaar was Jan Eijkelhof
veenman en polderbaas over de polder bewesten de Heinoomsvaart. In 1843 werd het huis vergroot en in tweeën gesplitst. Later
zorgde Zegert Eijkelhof er voor dat het weer één woning werd. Hij liet in 1870 ook de naastgelegen boerderij IJda’s hoeve op
huisnummer 18 bouwen. Foto: Nico van Eijk.

Zondag 20 februari 14.00-17.00 uur in licht + ruimte

Eenmalige expositie
‘kinderhand & camera’
naast Pieter Schunselaar
Regio - Op zondagmiddag 20 januari 2008 is in
licht + ruimte aandacht
voor wat je een mini-expositie zou kunnen noemen.
Tussen 14.00 en 17.00
uur is het resultaat te
bewonderen van ‘kunst
kijken: jong geleerd ...’
op 9 november jl.

Leerlingen van de drie
hoogste klassen van de
CNS Abcoude kregen
toen de beginselen van
fotografie
bijgebracht
door de Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar. Deze exposeert nog
tot 31 januari in licht +
ruimte met StadSpiegels
en Handen 2.
Het fotowerk van de
jeugd is verrassend. De
resultaten van de workshop in licht
+ ruimte die middag en de huisvlijt
die erop volgde, zijn verrassend en
de moeite van een bezoekje zeker
waard. Hun mooiste foto’s naast die
van Pieter Schunselaar geëxposeerd
– wat wil je nog meer? Leerlingen,

ouders, gezinsleden en alle andere
geïnteresseerden in het werk van de
kinderen en/of Pieter zijn dan ook
van harte welkom. Het is tevens de
laatste open middag waarop u het
werk van Pieter Schunselaar in licht
+ ruimte kunt bewonderen.

Tot 31 januari 2008 kunt u voor zijn
werk natuurlijk ook nog op afspraak
terecht.
Belt u in dat geval met Nicoline
Smoor via 06-11003354. Meer informatie vindt u op www.licht-ruimte.
nl

Amstelhoek – Je bent er toch maar
mooi klaar mee als je in de buurschap Amstelhoek woont. Diverse
plannen worden er maar gemaakt
achter bureaus, het wordt zomaar
even naar ‘ buiten’ gebracht, zonder dat er ook maar eniszins overleg
is geweest met de omwonenden. Al
jaren hangt voor de bewoners van
de Amstelkade een soort zwaard
boven hun hoofd, dat de gemeente een plan heeft om daar waar zij
hun bedrijf en/of woning hebben,
een bedrijventerrein te gaan realiseren. Al twee jaar wordt daar over
gepraat, maar of het nu wel of niet
doorgaat en wat er dan verder met
deze mensen hun bedrijf en/of woningen gaat gebeuren, is blijkbaar
nog niet eens over gedacht. Vorige
week kwam het weer eens ter spraken tijdens de commissie Ruimte.
Wat is er nu aan de hand:
Water
Omdat er een aantal bedrijven zijn
die voor hun werkzaamheden gebonden zouden zijn aan water is de
gemeente,al enige tijd geleden begonnen met een onderzoek naar de
mogelijkheden van een ‘nat’ bedrijventerrein in Amstelhoek te realiseren.. Er is een haalbaarheidsonderzoek geweest wat afgerond was in
oktober 2007 en daarna zijn de belanghebbende bedrijven benaderd.
Het gaat dan om de bedrijven van
Vliet, Pothuizen, Kool en de Rooy.
Uit het onderzoek bleek dat het niet
onmogelijk zou zijn om daar aan
de Amstelkade een nat bedrijventerrein daar te ontwikkelen, mits er
aanvullende technische maatregelen zouden worden genomen, zoals
het afschermen van bronnen, plaatsen van een geluidswal en dergelijke. Maar ook moet er een bestemmingswijziging komen.
Ook heeft de gemeente Uithoorn
aangegeven zo’n bedrijventerrein
terrein als belemmerend te ervaren
en bestuurlijkzeker niet zal meewerken aan de realisering daarvan.
In november 2007 is door het college van de Ronde Venen aangegeven dat het huns inziens wijs zou
zijn eerst af te wachten of men bestuurlijk hiermee akkoord gaat omdat anders verdere investeringen

Winternatuurwandelingen
Regio - Ook in 2008 organiseert
de IVN-afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn weer de winternatuurwandelingen op de derde zaterdag van
de maanden januari t/m maart.
De eerstvolgende keer is zaterdag
19 januari. Neem je rugzak mee met
eventueel iets warms te drinken en
je regenkleding.
Trek een paar stevige wandelschoenen aan en stap o.l.v. natuurgidsen
het mooie winterse landschap rond
onze dorpen in. Het is heerlijk om te
genieten van de frisse lucht en de
natuur, ook in de koude maanden
van het jaar. Er is altijd wel wat te
zien of te beleven. Elke wandeling
vertelt een gids iets over het aandachtspunt van die dag zodat de
aandacht, de blik en het oor daarop
gericht kunnen zijn.
Kom ook eens en wandel met ons
mee !
Verzamelen om 10.00 u bij de parkeerplaats bij de begraafplaats in
Wilnis. Rond 12.30 u hopen we daar
weer terug te zijn.
Informatie: Elza Vis 0297 261316

geen zin hebben.

Geen budget
Volgens wethouder Bram Rosendaal is destijds toen men naar de
provincie en de minister is geweest
met dit voorstel er toegezegd is dat
men hier goedkeuring aan zal hechten. Wel moest de wethouder toegeven dat in het rapport staat dat het
milieutechnisch ongeveer zou moeten kunnen maar dat het niet overhoudt en dat natuurlijk het financiële plaatje een belangrijk onderdeel
uitmaakt. “De bedrijven willen eerst
politieke zekerheid.

Pothuizen
Bovendien is een bijkomend punt
dathet bedrijf Pothuizen nog dit
jaar naar het industrieterrein in
Mijdrecht moet verhuizen, aangezien zij niet langer een vergunning
kriojgt van de provincie, om in de
Amstelhoek te blijven. Dan is het
natuurlijk nog maar de vraag, of zij,
als zij net een paar jaar in Mijdrecht
gevestigd zijn en daar heel wat miljoenen hebben geinvesteerd, daarna weer naar Amstelhoek willen terug verhuizen.
Er is nu afgesproken dat wij eerst
Bij de commissie ruimte werd hier- zullen kijken of alle neuzen dezelfover vorige week maandagavond de kant opstaan en dan moet er zo
uitgebreid over gesproken. Er waren gauw mogelijk duidelijkheid komen.
verschillende insprekers waarbij als Op dit moment is er nog geen budgrote hinderpaal de overlast van ge- get aanwezig. . De kosten van het
luid naar voren kwam. De Stichting rapport ad euro 20.000 moeten worLIA merkte op dat in het rapport niet den gedeeld door de partijen. Maar
is vermeld dat zowel Klinkenberg als het probleem is dat de vrijgekomen
de Scheepswerf Amstelstroom moet gronden geen eigendom van ons
verdwijnen maar hun grootste be- zijn” aldus de wethouder die vond
zwaar was toch wel het feit dat be- dat de gemeente wel moet facilitewoners nu al meer dan twee jaar in ren maar dat het verder het project
onzekerheid zijn over de dreiging is van de bedrijven. Wat de toenedie hen boven hun hoofd hangt.
mende vaarintensiteit betreft vond
Anco Goldhoorn (RVB) vond het de wethouder dit geen bezwaar en
een uitermate slecht opgesteld rap- wordt dit zelfs door de provincie
port en constateerde dat niet alle aanbevolen om andere mogelijkhewoningen zijn meegenomen in het den voor verkeer te zoeken.
geluidsonderzoek en beaamde dat
Of Pothuizen inderdaad genegen
er zeer onzorgvuldig met de bewo- zal zijn als het natte bedrijven terners is omgesprongen. De commis- rein is gerealiseerd daar naar terug
sieleden kwamen met verschillende te keren meldde de wethouder dat
vragen zoals waarom een noodzaak er een gentleman agreement over
van een nieuw industrieterrein ter- dit punt is gesloten met Pothuizen.
wijl er een industrieterrein al be- De wethouder zegde toe dat er voor
staat in Mijdrecht. Zowel Gemeen- de eerste helft van het nieuwe jaar
tebelangen als de Combinatie vond duidelijkheid zal komen hoe de hodat het college de bedrijven in de gere overheden tegenover dit plan
kou laat staan en eigenlijk aangeeft staan evenals financiële duidelijkdat zij de boel zelf maar moeten uit- heid voor de bedrijven. Op de sugzoeken. En hoe denkt de provincie gestie van de wethouder dat eerst
erover als de vaarweg wordt ver- gesproken zal worden met provingroot en er meer autoverkeer komt? cie Utrecht en VROM en daarna
De Combinatie vond dat een des- pas met Utrecht en Uithoorn vond
kundige ingeschakeld moet wor- Bert van Broekhuijsen (GB) dat niet
den. Cees Houmes (D66) merkte op eerst de procedure afgewacht moet
dat als Pothuizen niet meeverhuist worden maar dat meteen Uithoorn
er een ander milieurapport moet hierbij betrokken moet worden:”Het
komen en vond dat eerst gekeken gaat om goede buren overleg” vond
moet worden of het milieutechnisch van Broekhuijsen. Voor de zomer
haalbaar is en dat ook door rijk en komt er dus eindelijk duidelijkheid
provincie moeten worden aangege- of er nu wel of niet een nat bedrijven
of zij
hiermee
akkoord
gaan.
zal komen. x
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Berliner
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Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Admiraal de Ruiterlaan, poes, kleurstelling
geheel zwart. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving hm.paal 56.2, poes, E.K.H., grijs met zwarte
strepen, wit-beige voetjes, tel. 0297-587095.
- Mijdrecht, omgeving Granaat, konijn, bruin-wit-grijs gemeleerd,
tel. 0297-58709.
- Uithoorn, omgeving Aldi, hond, Bieckel, beige-zwart.
(asiel Amstelveen).
- Wilnis, omg. Burg. Padmosweg, hond, Friesche Stabij,
chipnr. 528140000252023, gecastreerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn omgeving Schumanflat, rood-witte, E.K.H., kat,
erg mager. (asiel Amstelveen).
- Kromme Mijdrecht Uithoorn, kat, half ras, kleurstelling crème met
pootjes en staart, cypers. Erg lief, is al wat ouder (0297-587095).
- Zijdelweg Uithoorn, beige-bruine York, teef (Asiel Amstelveen).
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Judoka’s Tai-Otoshi in de
prijzen bij districtstoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag 13 januari werd in Beverwijk het traditionele Bucheltoernooi voor judoka’s
geboren in 1996-1997 en 1994-1995
georganiseerd door de Judo Bond
Nederland, district Noord-Holland.
Dit toernooi is vernoemd naar oud
top scheidsrechter en 8e dan Wim
Buchel.Jongens en meisjes waren
apart ingedeeld. Judoka’s uit het
hele district konden hieraan meedoen. Judovereniging Tai-Otoshi
was hier ook vertegenwoordigd met
8 judoka’s van de ruim 250 deelnemende judoka’s.
Dit toernooi staat als sterk aangeschreven en is gelijk aan de districtskampioenschappen. De judoka’s van Tai-Otoshi nemen veelal deel aan dit soort sterke officiële
toernooien.
Afhankelijk van het aantal deelnemers draaiden de judoka’s in een
poule- of afvalsysteem.
Als eerste mochten de judoka’s geboren in 1996 en 1997 aantreden.
Linde veen was in de ochtend als
enige van Tai-Otoshi die mocht aantreden op de mat. Zij deed mee in
de klasse plus48 kg. De eerste ronde had Linde een vrijloting, dus dat
was een leuk begin. In haar eerste
partij kon ze zich al gaan plaatsen
voor een finale plaats. Met sterk
aanvallend judo wist ze haar tegenstandster halverwege de partij
in een stevige houdgreep te pakken. En deze liet ze niet mee los. In
de volgende partij moest ze het opnemen tegen een bekende tegenstandster. Deze was erg fel en wist
Linde uit haar ritme te halen. Linde
kon niet echt tot een goede pakking
komen. Linde kwam op de grond in
een houdgreep terecht, waar ze niet
meer uit kon ontsnappen. Zo moest
Linde draaien voor de 2e en 3e
plaats. In deze partij liet ze meteen
zien dat ze alles gaf. Met een mooie
worp gooide ze haar tegenstandster
met een yuko, waarna er een stevig
houdgreep volgde. Met deze winst
behaalde Linde de 2e plaats.
In de middag waren er meer judoka´s
van Tai-Otoshi die zich moesten meten met de anderen.
Wakker worden
Mike Habte deed mee in de klasse -50kg. Mike moest in zijn eerste wedstrijd even wakker worden,
maar had toen het ritme te pakken.
Hij werd weer wat feller. Zo wist hij
zijn tegenstander mooi te werpen
en vervolgens te kantelen naar een
mooie stevige houdgreep. Zijn tegenstander had geen kans meer. In
de 2e partij stond Mike tegenover

een bekende tegenstander. Een
sterke judoka met een bruine band.
Maar Mike (oranje band) bleef goed
judoën en tegen hem. Met een schit-

zelf vallen waardoor hij de partij verloor. In zijn tweede partij maakte hij
het weer goed door zijn tegenstander met een snelle beenveeg te wer-

Qui Vive Jongens C1 in de
race naar het Noord Hollands zaalkampioenschap

terende heupworp wierp Mike zijn
tegenstander hoog door de lucht.
Hiermee had Mike zich geplaatst
voor de finale. Zijn tegenstander in
die partij was duidelijk iets ervarener dan Mike. Deze wist Mike slim
af te troeven met zijn pakking. En
Mike verloor zo deze partij met een
volle punt. Toch een hele mooie 2e
plaats voor Mike.
Brittany von Gerhardt deed mee in
de klasse -40kg. Normaal zit zij in de
-36, maar bij dit toernooi was de -40
de lichtste categorie. Helaas bleven
er na de weging maar 2 judoka’s
over in deze klasse en moesten de 2
meisjes het tegen elkaar uitmaken.
Brittany kwam toch duidelijk iets tekort bij tegenstandster. Ze kon geen
vat op haar krijgen en verloor beide
partijen.
Koen Wendel liet zich in zijn eerste
partij in de klasse -38kg eigenlijk

pen. De derde partij van koen was
een lastige, maar Koen bleef goed
door judoën. Hij maakte halverwege de wedstrijd een score (yuko) en
hield deze vast tot het eind van de
partij. Helaas verloor Koen zijn 4e
partij vrij snel, waardoor hij was uitgeschakeld.
Charlie de Graaff, Robin Meijer,
Michael Boetekees en Nicholas
Schuetz kwamen helaas niet verder.
Charlie wist nog wel 1 partij te winnen, maar verloor er twee. Michael
Boetekees wist ook 1 partij met een
mooie ippon te winnen. De ander 2
partijen verloor hij nipt. Nicholas en
Robin kwamen ondanks hun inzet
niet tot een gewonnen wedstrijd.
Al met al toch knappe prestaties van
alle judoka’s die zo weer een stap
in de goede richting hebben genomen.

Uithoorn - JC1 van Qui Vive komt
deze winter uit in de hoogste klasse zaalcompetitie, de topklasse. Zij
spelen in poule A tegen de beste
teams uit het, traditioneel landelijk zeer goed vertegenwoordigd,
Noord Holland district. Jongens uit
Amsterdam JC1, Bloemendaal JC1,
Qui Vive JC1 en andere teams kennen elkaar omdat zij ook samen uitkomen in de landelijke selectie. Uithoornse jongens op landelijk niveau
dus!
De zaalcompetitie staat geheel los
van de veldcompetitie, die nu vanwege de winterstop is gestopt. Qui
Vive JC1 is direct na de start van de
winterstop begonnen met trainen in
de zaal, 13 december was de eerste
trainingsdag. De nadruk lag hierbij
vooral op wat er anders is aan het
spelletje hockey in de zaal dan in
het veld: zonedekking en vrijlopen
van de 3 aanvallers en verdediging
en opzetten van de aanval via de
balken door de twee verdedigers.
Verder is de samenwerking met de
keeper tijdens de strafcorners nog
belangrijker dan op het veld.

fenduels tegen MA1 en JB1 (2 tot
4 jaar ouder!) waren zelfs deze jongens niet te veel, dus dat beloofde
veel goeds voor het verdere verloop
van deze zaalcompetitie.
5 januari werd de zaalcompetitie weer hervat direct tegen de gedoodverfde favoriet voor de landstitel: Amsterdam JC1. De jongens
van Qui Vive waren heel erg gebrand om te winnen maar hebben
ook tegelijkertijd veel ontzag voor
dit sterke team. Een zeer spannende wedstrijd volgde waarbij Amsterdam hun wapen inzetten door met
6 i.p.v. 5 veldspelers te gaan spelen
en daarvoor hun keeper uit het doel
haalde. Qui Vive hield echter heel
goed stand tegen deze overmacht
en hield de schade zelfs met goed
verdedigwerk zeer beperkt. De omslag kwam omdat dit zeer offensieve
spel van Amsterdam ook veel risico’s voor hun zelf meebracht waardoor Qui Vive een paar keer zeer
gevaarlijk in de cirkel van Amsterdam kwam. Met als klinkend resultaat winst voor Qui Vive JC1, zelfs
met 6-4!

Begeleiding
De trainer/coaches Thomas Vader
(de veldtrainer/coach) en Chris Thomas (speler van de H1 van Qui Vive)
zijn zeer gedreven en deskundig. Dit
illustere tweetal werd snel omgedoopt tot het Thomas&Thomas duo
door teammanager Roel Rovers.
Dit drietal heeft de teambegeleiding op zich genomen. De trainers
hebben de spelers zowel technisch
als tactisch in een recordtempo op
hoog niveau het spelletje zaalhockey aangeleerd. Zelf hebben deze
trainers zelf op hoog niveau hockey
gespeeld en Chris Thomas is zelfs
landskampioen geweest bij de jongens B.
16 december was de 1e wedstrijddag met twee wedstrijden. Eerst
moest Qui Vive JC1 tegen Xenios JC1. Qui Vive begon heel matig
door nog een onvoldoende voorbereiding; daardoor verloor Qui Vive met 4-5. De 2e wedstrijd op die
dag was tegen Bloemendaal JC1.
Deze wedstrijd tegen de altijd sterke Bloemendaal ploeg ging al beter en werd overtuigend gewonnen
met 5-3.

Spannend
De tweede wedstrijd op deze dag
was tegen Bloemendaal JC1, de
ploeg waarvan op 16 december was
gewonnen. Deze ploeg was zeer
gebrand om nu van ons te winnen
maar dat lukte ook nu niet. De wedstrijd ging gelijk op en de punten
vielen aan beide kanten. Hoewel de
winst in de lucht hing lukte het Qui
Vive niet en het was wel jammer dat
Bloemendaal Qui Vive 2 punten afpakte door gelijk te spelen met 4-4.
Hierdoor stond de competitie weer
helemaal open met Bloemendaal
en Qui Vive bovenaan met 7 punten met slechts 1 doelpunt verschil
in het nadeel van Qui Vive en Amsterdam 6 punten op plaats 3. Hoezo spannend?
12 januari was de 3e competitiedag,
de spanning zou tot een absoluut
hoogtepunt stijgen. Qui Vive was
namelijk in de race om door te kunnen gaan voor het districtskampioenschap! Zou Amsterdam niet van
de 3e plek afkomen? En zou Amsterdam dan als favoriet toch niet
naar de districtkampioenschappen
kunnen? Er werd veel gerekend, de
conclusie was dat er nog veel mogelijk was. Vast stond dat Qui Vive
moest winnen van Xenios, de ploeg

Niveau
Hierna is JC1 pas echt goed gaan
trainen. In de kerstvakantie is stevig doorgetraind in totaal meer dan
tien uur. Verschillende tegenstanders zijn uitgenodigd van gelijk niveau en zelfs een niveau hoger. Oe-

1e damesavond Quakeltoernooi leuke aanloop
naar finale
Regio - De dames van de TV koeriers treden aan tegen AWG. Beide teams komen uit de Kwakel, en
zijn zeer fanatiek in hun spel. De TV
Koeriers, van tevoren bestempeld
als een kanshebber voor de finale,
komen als verwacht voor, maar leveren in de slotfase 2 punten in,als de
wedstrijd in een gelijkspel eindigt.

AWG gaat het niet van een leien
dakje. Toch weten ze wederom de
wedstrijd naar zich toe te trekken en
zijn een grote kanshebber om door
te stromen naar de finale.Bij de damesavonden gaan de nummers 1 en
2 door, zodat er op de finale avond,
9 februari, kruisfinales gespeeld
kunnen worden.

Kwekerij Vlasman beginnen tegen
The Little Soccer Girls, een team
van CSW veldvoetbal, met een gemiddelde leeftijd van 14. Onervaren
in de zaal, maar met veel enthousiasme beginnen de meiden zeer fel.
Helaas voor The Little Soccer Girls,
moeten ze toch voor het meer ervaren Kwekerij Vlasman onderdoen.
Tegen de Futsalmutsen komen ze
ook goed uit de bus, maar wederom
door gebrek aan ervaring, gaat de
winst naar de Futsalmutsen.

Kwekerij Vlasman komen tegen de
TV koeriers voor, maar die geven
zichzelf niet gauw gewonnen, waardoor er een leuke,spannende wedstrijd ontstaat. Kwekerij Vlasman
biedt genoeg weerstand en weet
zijn voorsprong te behouden, en
staan op de helft van de avond al
met 1 been in de finale.

De Legmeervogels wisten hun 1e
wedstrijd in de laatste seconde naar
zich toe te trekken, en ook tegen

The Little Soccer girls hebben
zich inmiddels in overeenkomende shirtjes gehuldigd, want het
roze,blauw,groen en de ander weer
in een bruin shirt, was voor menigeen tegenstander toch ietwat verwarrend, na enig teamoverleg tus-

sen de dames, werd het spel in de
loop van de avond beter, ze gaven zelf aan, geen ervaring met de
zaal te hebben,maar ze hebben zich
goed aangepast en hun enthousi-

asme en sportiviteit werkte aanstekelijk. Ze wisten geen wedstrijd te
winnen, maar uiteindelijk wel 2 maal
te scoren, wat toch een kleine bekroning was, op hun werk van de-

waarvan in december nog zo onverdiend was verloren. En het liefst
nogmaals winnen van Amsterdam,
maar ook bij verlies of gelijkspel was
er nog kans om als tweede naar de
districtskampioenschappen te gaan.
Echter Bloemendaal moest dan wel
als de nummer 1 punten morsen. En
precies dat gebeurde; zij verloren
met 11-2 (!) van Amsterdam.
File
Maar dat voltrok zich allemaal zonder Qui Vive in de zaal. Een auto met
vier spelers van Qui Vive stond namelijk op het tijdstip dat zij moesten spelen muurvast in de file door
een ernstig auto-ongeluk in de Velsertunnel. Alsof het allemaal al niet
spannend genoeg was. Gelukkig
wilde de wedstrijdleiding en teambegeleiding van de andere teams
het wedstrijdschema omruilen.
Hierdoor kon Qui Vive de wedstrijden later op de dag spelen zodra de
file zich oploste.
De concentratie van de Qui Vive
ploeg was door het filedrama niet
goed maar toch werd er gewonnen tegen Xenios met 3-2; missie
1 volbracht. En toen, als laatste de
titanenstrijd Amsterdam- Qui Vive.
Snelle berekeningen leerde dat Qui
Vive op dat moment eerste stond
met 10 punten gelijk aan Bloemendaal. Maar door het grote verlies
van Bloemendaal tegen Amsterdam stond Qui Vive nu 8 doelpunten voor! Qui Vive kon dus van Amsterdam verliezen en toch doorgaan
naar de districtskampioenschappen
als het verschil tussen voor- en tegendoelpunten maar kon worden
beperkt tot 7. Qui Vive kwam met
het verstrijken van de tijd steeds beter in hun spel en kon de schade
goed beperken. Achterstand werd
wel opgelopen, maar bleef beperkt
tot 4-1 en er bleven dus nog 4 doelpunten verschil over.
Op 19 januari volgt de districtskampioenschappen. Met Amsterdam
JC1 en Qui Vive JC1 uit de poule A
en zoals het er nu uitziet Hoorn JC1
en Pinoké JC1 uit poule B. Uit deze finale worden de teams geselecteerd die voor het landskampioenschap gaan spelen. Qui Vive hoort
nu bij de tien beste teams van Nederland, een resultaat waar iedereen zeer trots op is!

KDO moet op zoek naar
nieuwe trainer
De Kwakel - De hoofdtrainer van
de zondagselectie van KDO, Marc
Schols heeft besloten om zijn verblijf bij De Kwakelse club niet te
verlengen. KDO heeft een matige
start van het seizoen gehad, maar
wist de kerst toch redelijk in de
middenmoot te bereiken. Een goede start na de winterpauze, waarbij
in de eerste drie wedstrijden tegen
de twee onderste ploegen gespeeld
moet worden, kan KDO direct meer
lucht geven voor het vervolg van het
seizoen. Schols traint pas één jaar
bij KDO. Daarvoor was hij vier jaar
actief als trainer in Engeland. Voor
Engeland was hij trainer in het zuiden, waar hij ook actief voetbalde bij
o.a. MVV en NEC. Hij vervolgt zijn

trainersloopbaan bij de zaterdag 3e
klasser Overbos in zijn woonplaats
Hoofddorp en zal ook voor de KNVB
gaan werken. Het is niet gebruikelijk bij KDO dat een trainer al na
één jaar vertrekt. Er wordt juist gewerkt vanuit continuïteit voor meerdere jaren, zodat trainers en selectiegroep een ontwikkeling kunnen
opbouwen. René de Jong (o6 -19
32 84 53), verantwoordelijk voor
de zondagselectie zal weer aan de
slag moeten om een nieuwe trainer aan te trekken. Ook voor de junioren zoekt KDO voor het nieuwe
seizoen nog nieuwe trainers. Gegadigden daarvoor kunnen zich melden bij Henk Onderwater (o6 – 10
52 21 68).

ze avond. Veel werd verwacht van
de TV koeriers, maar die leken niet
hun prestaties van vorig jaar waar
te kunnen maken.
Op het laatste moment probeerde
coach Piet zijn team nog te paaien met de belofte tot een etentje, als zij de finale wisten te bereiken, Maar de noodgreep kwam te
laat, uiteindelijk eindigen zij deze
avond als goede derde en zijn het
de Legmeervogels en winnaar van

de avond,Kwekerij Vlasman die de
finale weten te bereiken. De finale
vind plaats op 9 februari. De andere
damesavond is op 26 februari.
Eindstand:
1) Kwekerij Vlasman 15 punten
Legmeervogels
12 punten
TV Koeriers
7 punten
Futsalmutsen
6 punten
AWG
4 punten
Little Soccer Girls
0 punten
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Ondanks voorkeur bewoners:
“Maak kruising weer als vroeger”

College: Kruising Margrietlaan/Ambachtsherensingel
veranderen we niet
Mijdrecht - Naar aanleiding van
vragen van de Fractie van De Combinatie over de gang van zaken op
en rond de toekomstige reconstructie van de kruising Prinses
Margrietlaan/Ambachtsherensingel in Mijdrecht schrijft het college
het volgende: “ Dit voorjaar heeft
ons college besloten om de kruising Margrietlaan Ambachtsherensingel aan te passen ter verbetering
van de veiligheid en duidelijkheid

voudig onderhandse aanbesteding
worden uitgenodigd een offerte in
te dienen. Dit is nog niet gebeurd.
In het proces vorig voorjaar (maart
2007) is het Wijkcomité niet geraadpleegd. Dit is te betreuren, temeer omdat het wijkcomité dit jaar
op aangeven van de gemeente weer
nieuw leven is ingeblazen (vanaf juni 2007) en actief aan het werk is
gegaan met ondermeer ideeën ter
verbetering van de kruising Mar-

waarin de gemeente excuses heeft
aangeboden voor de gang van zaken en waarbij inhoudelijk op de
aanpassingen is ingegaan. De motivatie voor de voorgestelde reconstructie is reeds omstreeks februari 2007 aan u voorgelegd. Onderstaand wordt ingegaan op de argumenten van het wijkcomité. Uitgangspunt van het huidige voorstel
is de wegcategorisering zoals deze
in 1999 door de gemeenteraad is
voorkeur te hebben voor een rotonde of voor het terugbrengen van
de oude situatie (Margrietlaan in de
voorrang).

ter plekke. Voor de voorbereidende
werkzaamheden is reeds opdracht
verleend. Dit betreft het verplaatsen
van gasleidingen en het verplaatsen
van lichtmasten .
Voor de reconstructie zelf is het bestek gereed en zal een aantal aannemers in het kader van een meer-

grietlaan Ambachtsherensingel.
Stilgelegd
Om deze reden is het aanbestedingsproces van de reconstructie
stilgelegd en is eerst gesproken met
het wijkcomité. Er heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden

vastgesteld.
Hierbij is de doorgaande route: Van
der Haarlaan – Margrietlaan – Ambachtsherensingel. Deze route (zijnde de gebiedsontsluitingsweg) is
een 50 km/h weg. De Margrietlaan
(ZO) is een verblijfsgebied (30 km/
h). Het wijkcomité geeft aan een

Cursusmarkt een groot
succes
De Ronde Venen - De werkgroep
van het Cursusproject is benieuwd
of de regen en de parkeerproblemen bij De Boei de mensen zullen
thuishouden. Maar als om half acht
Liesbeth Alleman, de voorzitter van
het Cursusproject de deuren opent,
blijkt dat iedereen er is. Een gezellige drukte verspreidt zich in de zaal.
Als de rust is weergekeerd blijkt dat
er ruim 460 inschrijvingen zijn!
De cursussen Geheugentraining,
Spaans voor beginners, Turks koken,
Kleur in kleding en Omgaan met je
digitale camera, de Jordaanwande-

ling en de rondleiding Scheepvaarthuis zijn helemaal volgeboekt.
De workshop Buikdansen blijkt ook
gewild, daar kunnen nog een paar
mensen bij. En voor Bonbons maken (1 febr.) zijn nog een aantal extra plaatsen beschikbaar, aanmelden bij Auwert Dekker.
Voor de maand februari kan men
nog inschrijven voor: Fitness, Yoga,
Jeu de boules (denk aan je goede
voornemens!), Chinese taal en cultuur, Museum De Ronde Venen en
Aan de slag met hondengedrag.
Wie in wil schrijven kan dat doen

Alternatief 1: rotonde
Reeds in 2001 is met het toenmalige
wijkcomité deze optie besproken.
Deze optie is toen vanwege ruimtegebrek ter plaatse en vanwege
veel hogere kosten niet haalbaar cq.
wenselijk geacht. Deze argumenten
zijn nog steeds van belang. Daarnaast speelt een ander verkeerskundig argument. De voorgestelde
oplossing in het bestek (uitrit) beoogt te benadrukken welke route
de doorgaande route is (gebiedsontsluitingsweg) en welke het verblijfsgebied is. De Margrietlaan aan
de zijde van het winkelcentrum is
hierbij als een zijweg aangesloten
op de doorgaande route. De achterliggende reden is dat geconstateerd
is dat nog steeds relatief veel verkeer een route kiest over de Margrietlaan (ZO). De vormgeving zoals
in het bestek opgenomen beoogt bij
te dragen aan het beïnvloeden van
de routekeuze zodanig dat de Margrietlaan (ZO) steeds minder als
doorgaande route wordt gebruikt.
Een dergelijke beïnvloeding van de
routekeuze wordt niet met een rotonde bewerkstelligd.
Alternatief 2: oude situatie
In de oude situatie was sprake van
een voorrangskruising waarbij de
Margrietlaan in de voorrang lag.
Echter, gezien de huidige wegcategorisering is dit niet meer mogelijk.
De leden van het wijkcomité hebben
daarom aangegeven de categorisering zodanig aan te passen dat een
deel van de doorgaande route alsnog als verblijfsgebied wordt aangemerkt. Een dergelijk voorstel zou
een raadsbesluit vragen. De voorkeur gaat echter niet hier naar uit
omdat dit zou betekenen dat er een
‘gat’ ontstaat in de verkeersstructuur
van Mijdrecht. Tevens wordt met deze maatregel niet de routekeuze beïnvloed, waardoor een ongewenste
hoeveelheid verkeer alsnog de route via de Margrietlaan (ZO) zal blijven kiezen. Vanwege bovenstaande
argumenten wordt de reeds in het
bestek opgenomen vormgeving nog
steeds als de meest optimale beschouwd. Er wordt dan ook voorgesteld om op de ingeslagen weg door
te gaan, waarbij wordt opgemerkt
dat deze vormgeving niet de instemming heeft van het wijkcomité.

Vragen Combinatie
De fractie van de Combinatie stelde
het college de volgende vragen en
kregen de hieraan gekoppelde antwoorden van het college:
Is het juist dat door (vertegenwoordigers van) het gemeentebestuur over
genoemde aanpassingen is gesproken met vertegenwoordigers van de
Stichting PDLN?
Ja, dit is juist.
Zo ja, hoe vaak en in welke periode
heeft overleg plaats gevonden??
Het toenmalige wijkcomité is betrokken geweest bij de totstandkoming van de kruising in de huidige
vorm. Reeds in 2001 is met het toenmalige wijkcomité overleg geweest
over de kruising.
De overleggen over het nieuwe ontwerp hebben allen in het najaar van
2007 plaatsgehad:
8 oktober 2007: (op verzoek van de
stichting PDLN) toelichting op het
ontwerp door een verkeerskundig
medewerker tijdens bijeenkomst
van de stichting PDLN. Deze medewerker was niet op de hoogte dat op
dat moment het plan reeds was besloten en heeft het toegelicht als zijnde een plan.
Nieuw
15 oktober 2007: bijeenkomst om
de problematiek te bespreken dat
het nieuwe ontwerp voor de kruising
reeds is besloten zonder het wijkcomité hierbij te betrekken. N.a.v. dit
overleg is besloten om het aanbestedingstraject stil te leggen, een
nieuw overleg met het wijkcomite
over de inhoudelijke argumenten te
hebben en op basis daarvan te bepalen of de plannen alsnog zouden
moeten worden aangepast.
12 november 2007: inhoudelijk overleg / uitwisseling argumenten
Op basis van de argumenten is op
20 nov. door het college besloten
om op de ingeslagen weg voort te
gaan en de aanbestedingsprocedure te hervatten.
27 november 2007: gesprek voorzitter stichting PDLN met Burgemeester
3 december 2007: gesprek met wijkcomité en medewerkers ROVM om
inhoudelijke toelichting te geven.

Eigen ontwerp
Waarom is door Wethouder Dekker
over dit overleg nooit gerapporteerd
aan de Commissie Ruimte??
De commissie is in hoofdlijnen over
de voortgang van het project in brede zin geïnformeerd.
Is het juist dat vertegenwoordigers
van de Stichting PDLN een alternatief ontwerp heeft ingebracht, in de
vorm van een rotonde?
Ja, dit is juist. Reeds in 2001 is met
het toenmalige wijkcomité de optie
rotonde besproken.
Is dit alternatief ontwerp door (vertegenwoordigers van) het gemeentebestuur afge-wezen? Zo ja, wat is/
zijn de reden van deze afwijzing??
Deze optie is toen vanwege ruimtegebrek ter plaatse en vanwege
veel hogere kosten niet haalbaar cq.
wenselijk geacht.
Is er voor het creëren van een rotonde ter plaatse voldoende ruimte??
Wanneer volgens standaard richtlijnen een rotonde wordt ontworpen,
inclusief fietspad en trottoir en rekening houdend met een ruime bocht
voor de bus en voor het vrachtverkeer, past een rotonde ter plekke
niet. Er is echter geen ontwerp gemaakt. Bij het opstellen van een ontwerp kan worden getracht om een
rotonde in te passen door krappere
maten aan te houden. Vanwege het
verkeerskundige argument dat de
doorgaande route beter benadrukt
wordt middels het huidige ontwerp
en vanwege het kostenaspect (kosten van een rotonde zijn vele malen
hoger dan kosten van huidig voorstel) is er geen ontwerp voor een rotonde opgesteld.
Kan middels een rotonde een “doorgaande voorrangsroute” worden gecreëerd, zoals in het huidige ontwerp
zo sterk benadrukt wordt?
Nee. Een rotonde kan wel worden
toegepast op een aansluiting van
een erftoegangsweg en een ontsluitingsweg, maar benadrukt niet de
doorgaande route. Geconstateerd is
dat het benadrukken van de doorgaande route van belang is omdat
nog veel gebruik wordt gemaakt
van de Margrietlaan als doorgaande route.

via de Rabobank of via internet op
www.cursusproject.nl Wie meer wil
weten, kan bellen met Auwert Dekker, 0297 261849 of Liesbeth Alleman 0297 265451. Zij geven informatie over de wijze van inschrijven,
cursustijden en betalen.
Het totale overzicht staat op de site
www.cursusproject.nl
Bij de Rabobank, VVV, servicepunten en bibliotheken is ook het programma te bekijken.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan
met een mailtje naar cursusproject@planet.nl

Technika 10 Techniekcursus voor meisjes
De Ronde Venen - Stichting De
Baat organiseert ook in 2008 weer
Technika 10, de techniekcursus voor
meisjes van 10 t/m 12 jaar.
Wil je dat er nooit meer iemand stiekem aan je deur staat te luisteren
als je vriendin op bezoek is? Of misschien wil je je dagboek nog kunnen opbergen voordat je moeder
binnenkomt? Maak dan een alarm!
Zo’n alarm en andere handige dingen kun je nu zelf gaan maken op
de Technika 10 elektriciteitscursus!!
De elektriciteitscursus is alleen voor
meiden van 10 tot en met 12 jaar.
Samen met de andere meiden maak

je het natuurlijk hartstikke gezellig!
De cursus wordt alleen gegeven
door vrouwen. De cursus is erop gericht om het beeld en de houding
ten aanzien van techniek in positieve zin te beïnvloeden.
We werken alleen met zwakstroom,
dus het is niet gevaarlijk.
Er zijn in totaal 10 cursusavonden.
De cursus wordt gegeven op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur in
Mijdrecht. De cursus start op 4 februari 2008. De kosten voor deze
cursus bedragen 35 euro.
Als je vragen hebt of meer wilt weten over de elektriciteitscursus of

als je je wilt aanmelden voor de cursus, bel dan met het tienerwerk van
Stichting De Baat (Dyanne van Tessel of Wendy de Waal) 0297 230 287
of mail naar: info@stichtingdebaat.
nl.
Meer informatie is ook terug te vinden op www.stichtingdebaat.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Poldertrots gaat digitaal
Waverveen - In groep 7 en 8 van
de BS de Poldertrots in Waverveen
wordt sinds vorige week les gegeven volgens de nieuwste methode.
Het oude schoolbord is vervangen
voor een super digitaal schoolbord.
Deze manier van lesgeven is na-

tuur wel even wennen voor iedereen die er mee te maken heeft want
in plaats van een schoolkrijtje heb je
nu een soort pen in je handen.
Maar wat een luxe is dit je kan er
werkelijk alles op neerzetten en
downloaden. De leerkrachten zijn

nog druk in de leer over alle mogelijkheden en de kinderen genieten ook hiervan. Zo zie u maar weer
de polderschool streeft mee met de
tijd en hoop dat alle kinderen ervan
kunnen genieten nu en in de toekomst.
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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.

Ja!
Ja!

de geïnteresseerden in de commissievergadering
en publiek met de pers erbij hun zegje zeggen
tegenover de voltallige Raad. Nieuw is dat er een
avond wordt ingesteld waar men wat kan zeggen
maar je bent uitgesloten van de bespreking in de
andere kamer. Dan volgt er later weer een avond
waarop de antwoorden komen en dan volgt een
overbodige Raadsvergadering. Gewoon overbodig. Alles is al voorgekauwd door de ambtenaren.
Allemaal om het onbekwame gemeentebestuur
in de luwte te houden. De ambtenaren knappen
dan het werk op en de wethouders mogen nog
even hun lesje opzeggen. Lekker interessant. Ja!
Ja! Lekker interessant. Ik verwacht dat het een
nieuwe manier is om de inwoners buiten spel
te zetten. De bestuurders hoeven voor hetzelfde
geld nog minder present te zijn. De functie van
de Raadsvergadering, dus van ons college wordt
op deze manier uitgehold. Ik krijg het idee dat de
achterkamertjespolitiek nooit heftiger gebezigd
wordt dan in deze tijd. Dat kan ook makkelijk omdat wij een college hebben dat gesteund wordt
door de leden van de coalitie. Gelukkig is er weer
eens een raadslid van de Combinatie die ineens
zijn mond open doet. (Ik dacht dat ze niet meer
bestonden.) Die anderen van de coalitie VVD
RVB en CDA denken: “nu kunnen wij nog lekkerder achterover leunen”. Het is maar niet makkelijk
voor een college als je weet dat je toch altijd de
meerderheid hebt en als je weet dat jouw, dus hun
eigen, raadsleden lekker als dompies, sompies of
dooie dienders achter je aan hobbelen. De politiek in de gemeente De Ronde Venen is zo dood
als een pier. De pers wordt uitgeschakeld en de
inwoners worden niet op de hoogte gehouden.
De inwoners worden dus uitgeschakeld. Ga zo
maar door. Ja! Ja! Zo gebeurt het ook altijd in een
dictatuur. Dat zie je steeds weer. Ja! Ja! Dat zie
je altijd weer. Elke keer proberen machtshebbers
de stem van de bevolking op allerlei manieren uit
te schakelen. Dat is het nadeel van elke machtsvorm. Wij hebben hier in onze gemeente zo’n
systeem. CDA, VVD, RVB, de grootste partijen,
hebben de macht en die misbruiken die ook. Ze
“MISBRUIKEN” hun macht. Ja! Ja! Het gaat gewoon door ondanks, het feit dat de burgemeester
er bijna nooit is en er verschillende wethouders
zijn die helemaal niet geschikt zijn voor hun wethouderswerk. De coalitie holt gewoon achter ze
aan. En nu moeten wij inwoners geloven dat ze
het systeem voor ons gaan veranderen. Ja! Ja! En
nog maar eens Ja! Ja! Ons doodgeboren kindje
Leefbaarheid is overleden.

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha! Ik stond erbij en ik keek er
naar. Ik zag twee diensten samen werken, O, dat is
een wonder. Het is een wonder boven wonder dat
ze samen werken kunnen. Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!
Ik stond erbij en ik luisterde er naar. Wat iedereen
verwachtte Ja! Ja! Iedereen verwachtte het. Echt
waar. Het is een puinhoop. Je belt voor HaHa1
naar Woerden en dan sturen ze je naar HaHa2 in
Vinkeveen. Máár ik heb de zogenaamde hulp van
hulp van HaHa1. De meeste HH helpers snappen er ook niets meer van. Kijk, heb je in huis
een plaatje waar de hulpen met een apparaatje
op moeten klikken( tijdcontrole) dan zijn ze van
HaHa2 en hebben ze geen apparaatje, dan zijn ze
van HaHa2. Oh nee! Dan zijn ze van HaHa1. Want
dan kijken ze niet op een uurtje want die mensen
worden toch onderbetaald zonder vakantiegeld,
ziekengeld enz. Jaren in dienst maar geen HaHa
ziekengeld en vakantiegeld. Voor de vakkenvullers van de grote supermarkten in ons dorp zijn
de sociale overeenkomsten beter dan voor de
broodnodige hulpen op sociaal vlak. Ja! Ja! Raar
toch? Als je de organisatie belt kom je in een
soort van wacht waar je niet meer uit komt. Je
kunt wachten tot je een ons weegt. Terugbellen
gebeurt gewoon niet. Het excuus is als je eindelijk iemand spreekt die ergens iets van weet. “Jah.
We hebben veel zieken en veel wisselingen.” Haal
je de koekoek. Wie kan nu met plezier werken bij
zo’n instelling waar het zo’n rommeltje is. Daar
zou iedereen ziek van worden, toch?”. Ja! Ja! Dit is
niet alleen mijn verhaal, maar ook dat van diverse
anderen. Maar! Maar! Je mag even niets zeggen.
Je moet maar eerst eens een jaartje afwachten.
Een jaar gaat snel als het voorbij is. Maar voorlopig kijken wij er elke dag tegenaan. Over de
nieuwe manier van dorpsbesturen mogen wij ook
niets zeggen. Dat moet je ook eerst laten begaan.
“Je moet het een kans geven.”Ja! Ja! Het gaat om
rondetafelgesprekken waar alleen belangheb- Ze konden het niet in leven houden zoals wij altijd
benden bij mogen zijn met deskundige ambtena- al schreven. Kijken of wij er nu Baat bij hebben.
ren en / of eventueel een wethouder. Dan kunnen
ze je meteen je mond snoeren. Het lijkt mij in het
John B.
geheel niet bijdragen tot de openheid. Nu kunnen
Grootegoed

Best college van gemeente Uithoorn:

Denk nog even na
voor u besluiten neemt...
In de media zijn al vele meningen gegeven over
de lastige vraagstukken die momenteel in Uithoorn spelen. Ik kan mij toch niet inhouden dit
ook te doen omdat ik heel sterk het gevoel heb
dat we in Uithoorn op het punt staan kapitale
blunders te begaan.
Een zeer belangrijke kwestie is natuurlijk die van
de knip in de N201 en het plan de Irenebrug te
vervangen door een fiets-/voetgangersbrug. Als
dit doorgaat is dit nogal een ingreep in het leven
van velen. Ik kom zelf uit Breda en moet bij de
kwestie van de brug steeds denken aan wat er
in Breda gebeurd is. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw is daar met een zeer nipte meerderheid
van stemmen een voorstel aangenomen om de
prachtige haven midden in de binnenstad (vlakbij
het Spanjaardsgat) te dempen om er een grote
parkeergarage te bouwen. Dit is gebeurd, na vele
protesten van de bevolking. Een heel stuk binnenstad is daarmee zeer ingrijpend veranderd.
Na de eeuwwisseling heeft men deze dwaling
ingezien, en vorig jaar is er groot feest gevierd
met de heropening van de haven. Er stroomt weer
water door de haven en het is weer een prachtig
en gezellig stuk binnenstad geworden met terrasjes en zo. Ik hoef u niet te vertellen dat het vrij
prijzig is een haven eerst te dempen en dit later
weer terug te draaien.....
Hopelijk zijn we hier in Uithoorn slimmer en hoeven we niet over een paar jaar een eerdere beslissing ongedaan te maken door opnieuw een
brug aan te moeten leggen.
Om van het ene op het andere moment de mensen uit Amstelhoek fysiek van ons dorp af te
sluiten, waardoor zij voor een kratje bier wel heel
ver moeten rijden, lijkt me niet alleen sociaal en
economisch gezien onwenselijk, maar bovendien
ook niet erg bevorderlijk voor het milieu. Ik doe
zelf al mijn boodschappen zoveel mogelijk te voet
of op de fiets, maar dat is niet voor iedereen een
reële mogelijkheid. Bovendien lijkt het logisch te
veronderstellen dat de verkeersstroom over de
N201 sowieso drastisch zal veranderen na de
omlegging ervan, en dan blijkt de afsluiting misschien helemaal niet meer zo urgent. Dus, Gemeente Uithoorn, wacht eerst de omlegging even
af, en zet de plannen voor het afsluiten van de
Irenebrug nog maar even in de koelkast.

Voor de parochie die steeds minder zielen telt, is
het onderhoud van de beide kerkgebouwen niet
meer op te brengen. Een kleinere kerk zal door
het jaar heen zeker voldoen, maar als je ziet hoe
druk het in de Burght was bij de kerstvieringen,
dan kan die nieuwe kerk helemaal niet zoveel
kleiner worden....
Ik neem u nog even mee naar Breda. De prachtige Sacramentskerk aan de Zandberglaan aldaar
kon ook niet meer door de katholieke parochie
onderhouden worden. Deze kerk is inmiddels
overgenomen door een stichting die de kerk exploiteert als concertlocatie. De katholieke parochie huurt de kerk weer terug van deze stichting
voor haar wekelijkse erediensten. Dat is goed
bedacht, niet?
Terug naar Uithoorn. De Burght zou men willen
slopen. Zonde natuurlijk om een goed onderhouden gebouw (met een goede akoestiek) dat jaarlijks bij meerdere gelegenheden als concertzaal
dient, nu te gaan slopen. Ik noem zoiets kapitaalvernietiging. Bij de concerten van oratoriumvereniging Amicitia en van de Christmas Vocals
van Ferdinand Beuse (om er maar een paar te
noemen) zit deze kerk helemaal vol. Waar moeten
deze concerten straks gegeven worden?
Ik geef u in overweging na te denken over de
optie om de Burght aan te kopen en te (laten)
exploiteren als concert- en theaterzaal. Dit zou
meteen een mooie impuls kunnen geven aan
het culturele klimaat in Uithoorn. Mogelijk zouden wat aanpassingen aan het gebouw kunnen
worden gedaan, misschien zelfs mét behoud van
het kerkelijke karakter van de ruimte. De Emmausparochie die dan door het jaar heen haar
vieringen houdt in een nieuwe, kleinere kerk, zou
dan wellicht met Kerst en Pasen de kerk kunnen
terughuren i.v.m. de grote toeloop op die hoogtijdagen.
En dan het kerkgebouw aan de Schans; het zou
de Gemeente sieren als zij haar best zou doen
ook deze kerk te behouden om haar monumentale en beeldbepalende waarde. De Gemeente
zou bijvoorbeeld een landelijke oproep kunnen
doen om met ideeën te komen voor een nieuwe
bestemming van het gebouw. Een commissie van
Wijzen zou dan het beste idee kunnen kiezen.

Gemeente Uithoorn, denk goed na, en doe geen
Het geld dat u daarmee uitspaart, kunt u dan dingen waar we later allemaal spijt van zullen
mooi aanwenden voor die andere heikele kwes- hebben!
tie, die van de beide kerkgebouwen van de katholieke Emmausparochie.
De parochie is voornemens haar beide gebouIreen van Bijnen
wen af te stoten en één kleinere, nieuwe kerk
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te bouwen op een nog nader te bepalen plaats.
Uithoorn

Kerkbestuur heeft stap twee nu ook gezet

Vanaf heden ook
parochiecentrum aan de
Schans gesloten
Uithoorn – Of het al niet erg genoeg was dat het kerkbestuur de
kerk aan de Schans heeft laten sluiten, gisteren werd bekend gemaakt
dat, ook per direct, het parochiecentrum naast de kerk, is gesloten. Alle verenigingen, clubs, zangverenigingen, feesten en partijen die hier
gebruikt van maakten, krijgen vandaag te horen dat het over en uit is.
Reden: de verzekeringsmaatschap-

pij heeft gezegd dat ook het parochiecentrum niet meer verzekerd is
wegens het brandgevaar in de kerk.
Het bestuur zou verantwoordelijk
zijn als er wat gebeurd, dus is het
besluit: dicht.
Alle verenigingen en clubs kunnen
zich melden bij kerk de Burght en
daar gebruik maken van hun parochie centrum.
Hoe de feestgangers die vrijdag

en zaterdagavond hun feest in de
Schans hadden gepland, hun gasten zo snel moeten zien te bereiken
dat de boel verplaatst wordt, wordt
er niet bij verteld. Dus dat is stap
twee. Derde en laatste stap wordt
per 1 maart genomen. Dan gaat de
huurder uit de pastorie en is het gehele object van het parochiebestuur
leeg, gesloten, klaar voor........?????
Wie het weet mag het zeggen

Amstelhoek stuurt brief naar gemeente Uithoorn

Houdt Amstelhoek
bereikbaar!

Amstelhoek - Op maandag 14 januari jl. heeft de gemeenteraad van
Uithoorn een brief ontvangen waarin het Wijkcomité Amstelhoek, namens de bewoners van Amstelhoek, een dringend appèl doet om
Amstelhoek bereikbaar te houden.
Door de voorgenomen verdwijning
van de Prinses Irenebrug dreigt
Amstelhoek afgesneden te worden
van belangrijke voorzieningen zoals
winkels, onderwijs, kinderopvang,
gezondheidszorg en sportverenigingen/clubs. Zaken waarvan Amstelhoek in sterke mate afhankelijk is
van Uithoorn.
Het gemak waarmee door bepaalde
college- en raadsleden van Uithoorn
met de plannen wordt omgesprongen maakt het nog extra cru. De
Amstelhoekers horen bij de Ronde
Venen, maar voelen zich vaak meer
´Uithoornaar´.

Aandacht
Om toch aandacht te vragen voor
hun situatie heeft het Wijkcomité
een brief gestuurd aan de gemeenteraden van Uithoorn en De Ronde
Venen. Hierin vragen zij om instandhouding van de Prinses Irenebrug.
Om toch de beoogde autoluwe omgeving te realiseren stellen zij een
aantal ingrijpende verkeersremmende maatregelen voor.
Op diverse plaatsen in het land werken deze uitstekend. ´Waarom zou
een ´knip´ voor Uithoorn en voor
Amstelhoek geen optie zijn?
Hiermee wordt voorkomen dat Amstelhoekers worden afgesneden van
Uithoorn. De bestedingen bij de Uithoornse middenstand blijven op peil
en het scheelt behoorlijk wat extra
kilometers en daarmee reistijd.

Vraagtekens
In dezelfde brief zet het Wijkcomité vraagtekens bij het door de gemeente Uithoorn geboden alternatief (herstel van de lange brug).
Het is onvoldoende duidelijk op welke wijze wordt omgegaan met landbouwverkeer, de afhandeling van
verkeersstromen op de Schans, de
doorgang van de pleziervaart en op
welke wijze de veiligheid van voetgangers en fietsers is gegarandeerd.
De Amstelhoekers hopen dat het alternatief serieus wordt genomen.
Met deze oplossing blijft Amstelhoek bereikbaar en is het nog steeds
mogelijk een autoluwe omgeving te
creëren waarbij voldoende ruimte ontstaat voor uitbreiding van het
winkelbestand, woningbouw en recreatie in Uithoorn en Amstelhoek.

Sfeervolle Nieuwjaarsreceptie bij het Rode Kruis
Uithoorn – Vorige week hield de afdeling Uithoorn van het Rode Kruis
haar nieuwjaarsreceptie .
Rond de 40 leden en vrijwilligers
troffen elkaar in een der zalen van
de Schutse Vanaf het begin van deze bijeenkomst was er een erg gezellige sfeer, die tekenend is voor
de onderlinge relaties in deze Rode
Kruis afdeling.
Na de koffie en thee en onder het
genot van een drankje sprak voorzitter Willem Dullemond zijn nieuwjaarsrede uit. Hij introduceerde allereerst de nieuwkomers in het bestuur, Gonnie van Haarlem ( beoogd
secretaris ) en Johan Heimeriks (
o.a. Jeugd- en jongerenwerk ). Ook
noemde hij het komende afscheid
van secretaris Henk van Dijkhuizen
,dat officieel in april zal plaatsvinden. Daarna ging de voorzitter in op
zaken van het afgelopen jaar. Zoals te doen gebruikelijk deed hij dat
ook deze keer vol warmte en humor,
maar ook een kritische noot werd
niet geschuwd.
Het project Samen 1, een stokpaardje van het landelijk hoofdbestuur, werd met de nodige scepsis
genoemd. Veel afdelingen beschouwen met name de bemoeienis met

hun financiële zaken als ongepast.
De voorzitter ging verder niet uitgebreid op dit hot item in, maar maakte wel duidelijk dat landelijk gezien
de neuzen nog lang niet allemaal
dezelfde kant op wijzen.
Daarna bedankte hij de rolstoelvrijwilligers, de vrijwilligers van de telefooncirkel ,de dames van de sociale contacten, Anke Nijland van het
vakantieproject en verder iedereen
die zich in 2007 verder verdienstelijk
heeft gemaakt. Ook de vrijwilligers
onder leiding van Corrie Sassen kregen grote waardering.
Voorzitter Dullemond refereerde ten
slotte nog aan het feit dat hij nu voor
de 13e keer deze rede houdt. Het
zal definitief zijn laatste zijn, ook al
is er tot op heden nog geen opvolger voor hem gevonden. Men zoekt
hiernaar nog in brede kring.
Met een heildronk op ieders inzet
voor het Rode Kruis werd dit officiële gedeelte afgesloten.
Informeel bleef men nog een tijd
bijeen .Oude herinneringen werden opgehaald en nieuwe visies uitgedragen. Iets na vieren werd deze
zeer sfeervolle en goed bezochte
Nieuwjaarsbijeenkomst beëindigd.

Onder
invloed
Mijdrecht – Op de Bozenhove is
maandagmorgen om 03.50 uur een
20-jarige vrouw uit Mijdrecht aangehouden nadat ze onder invloed
achter het stuur van haar auto was
betrapt.
De beginnend bestuurster blies op
het bureau 235 ug/l. Proces-verbaal
is opgemaakt.
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Zondag: 3e Off-the-road
Nes a/d Amstel

Bridge Vereniging Uithoorn
hervat haar competitie

Nes aan de Amstel -Zondag 20 januari a.s. organiseert de Supportersvereniging voor de derde keer een
unieke veldcross rond het dorpshuis
van Nes a/d de Amstel

Uithoorn - Op maandag avond 7
januari speelde de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) de vierde ronde van de Viertallencompetitie van
het seizoen 2007-2008. Na een winterstop van bijna 3 weken begon de
avond met het uitwisselen van de
beste wensen voor het nieuwe jaar.
Alle 22 viertallen waren weer van
goede zins, iedereen was uitgerust
en de wedstrijd kon beginnen.

Het programma start om 14.00 uur
met een Nesser burgercross voor
lokale renners. Zij rijden15 minuten
en 1 ronde op het zware parkoers
rond het dorpshuis en de Urbanuskerk in Nes. Daarna is er een veldcross voor kinderen over twee ronden.
Om 14.30 uur start de Off-the-road
voor de licentiehouders. De Nesser veldcross gaat over 45 minuten
en 1 ronde. Verschillende renners
van WTC de Amstel en andere verenigingen komen aan de start. De
wedstrijd vormt de laatste krachtmeting van het cross-seizoen. Dit
een week na het clubkampioenschap van WTC De Amstel, dat winnend werd afgesloten door Jan van
Herwijnen en Bart Harmsen.
Veldrijders
De geroutineerde landelijke veldrijders van WTC de Amstel Jan van
Herwijnen, Jeroen van Hoeijen en
Willard Gerritsen komen aan de
start in Nes. Zij hebben het hele
seizoen (vanaf eind september) we-

kelijks de landelijke wedstrijden gereden en mogen gerust specialisten
genoemd worden. Landelijk rijden
zij regelmatig prijs. Ook start Jeroen
Verhoeven. Hij presteert dit crossseizoen wat minder door drukke
werkzaamheden maar blijft een renner die onverwacht hard kan rijden
en mee kan doen om de overwinning. Verder komt aan de start Marcel Witte, dit seizoen begonnen met
veldrijden, maar al een paar keer
voorop, en nog een tweetal jongeren (Nieuwelingen): Bart Harmsen en Dylan Groenewegen. Bart
was vorig jaar in De Nes eigenlijk
de sterkste, maar verloor tijd en de
wedstrijd door een lekke band. Dit
seizoen had hij last van blessures
een gebroken sleutelbeen en een
elleboog uit de kom hielden hem
lang van de fiets. Zondag zal blijken of hij zijn trainingsachterstand
heeft ingelopen en weer terug is op
niveau.
Start en finish bij het dorpshuis ‘de
nesse’, pastoor van Zantenlaan Nes
a/d Amstel. Parkeren op het plein bij
de Urbanuskerk. Na afloop prijsuitreiking en gezellig samenzijn in het
dorpshuis.
Meer informatie en inschrijving: Ton
van ’t Schip. tel. 020-6657996, email: tonvtschip@hotmail.com

Derde periode
JeugdSportPas van start!
Uithoorn - De aanmeldingsperiode
voor de JSP-lessen in maart/april is
gestart. Tot en met vrijdag 8 februari 2008 kan er via HYPERLINK “http://www.sportbelangenuithoorn.
nl” www.sportbelangenuithoorn.nl
ingeschreven worden.
De JeugdSportPas biedt leerlingen
uit groep (3) 4 t/m 8 van de basisschool de gelegenheid om voor
e 5,00 in 4 lessen kennis te maken
met verschillende sporten. De JSP is
voor kinderen, die in Uithoorn naar
school gaan en voor kinderen, die in
Uithoorn wonen.
In de derde periode worden aan
verschillende groepen de volgende
sporten aangeboden: atletiek, bow-

len, bootcamp, handbal, gymnastiek/turnen (ook meisjes groep 3),
squash, voetbal (ook groep 3), yoga. Lekker sporten met je vriendjes
is het motto!
Met vragen kunt u terecht bij de projectleidster Bea Pleiter, bereikbaar
via jsp@sportbelangenuithoorn.nl
of van dinsdag t/m donderdag op
telefoonnummer 06 – 41815434.
Alle informatie over de JSP is te
vinden op www.sportbelangenuithoorn.nl
Bent u actief in één van de Uithoornse sportverenigingen/sportaanbieders en heeft u interesse om
met uw vereniging ook deel te nemen, kijk dan ook op de website.

Legmeervogels handbal
knallend het Nieuwjaar in
met Arrow Cleaning BV
Uithoorn - Sinds 1 januari spelen
de meiden van de A1, B1 en C3 hun
wedstrijden in tenues met reclame
opdruk van het bedrijf Arrow Cleaning. Ook hebben alle speelsters
een mooi trainingspak en sporttas
in bruikleen gekregen. Naast het
feit dat het er zeer professioneel en
verzorgt uitziet kunnen zij voor en
na de wedstrijd de naam van Legmeervogels en Arrow Cleaning promoten. Het Uithoornse bedrijf van
directeur Rowdy Lippinkhof en zijn
vrouw Adrie is gespecialiseerd in
het reinigen van o.a warmtewisselaars van warmtekrachtmotoren onder zeer hoge drukken en het bedrijf
is werkzaam in de gehele Benelux.
Vanaf het eerste moment dat hun
dochters Anouk en Sharon lid werden bij de handbalafdeling van Legmeervogels voelen Rowdy en Adrie
zich thuis bij de vereniging en zijn
dan ook vaak aan de zijlijn te zien
als enthousiaste supporters.
Dat deze sponsoring de speelsters

extra stimuleert in hun sportieve
prestaties is vooral te zien bij de
meiden van de A1 en de B1 junioren, beide teams staan aan kop in
hun competitie.
De A1 heeft gisteren in Zaandam
het team van Zaanstreek, een naaste concurent, een pak voor de broek
gegeven. Na een wat nerveus begin
werd het uiteindelijk 11-15 in het
voordeel van Legmeervogels en dat
betekende dat ze nu 4 punten los
zijn van de concurentie.
Ook de B1 heeft gisteren goede zaken gedaan door de moeilijke uitwedstrijd in Amsterdam-Noord tegen Vriendschap/TOB te winnen
met 5-9 en handhaven hierdoor hun
koppositie.
Het zit er dan ook dik in dat we binnenkort weer het glas kunnen heffen met Arrow Cleaning, na het tekenen van het sponsorcontract is
het binnenkort misschien tijd voor
een kampioensfeest!

Schilderen
Uithoorn - Op zaterdag 19 januari
van 15 - 17 uur bestaat voor de laatste keer de mogelijkheid zich aan te
melden voor een cursus schilderen
met aquarel- of met acrylverf.
Er is plaats voor zowel beginners als
gevorderden, overdag en ’s avonds.

Voor meer info: tel. 0297540444, Potgieterlaan 16, Uithoorn.
Email:
penseelstreek@amateurkunst.net;
internet: www.penseelstreek.amateurkunst.net

Biljarten

Wilhelmina Biljarts steunt
Biljartvereniging ’t Fort
De Kwakel - Biljartvereniging ’t
Fort uit De Kwakel was toe aan
nieuwe scoreborden. De aanschaf
van deze borden is een behoorlijk
dure aangelegenheid. In Biljartfabriek Wilhelmina, in de persoon van
dhr Oosterhout, heeft de vereniging een welkome partner gevonden, waardoor de aanschaf van deze scoreborden in één stap een stuk
dichterbij is gekomen. Biljartfabriek
Wilhelmina bestaat al sinds 1898, en
in die meer dan honderd jaar is er
al menig biljart, snooker of pooltafel
de fabriek uitgerold.
Voor een biljarttafel, zowel classique
als modern bent U bij deze mensen
dus aan het goede adres.
Biljartvereniging ’t Fort is dhr Oosterhout dan ook zeer dankbaar dat
hij de vereniging een warm hart toedraagt.
De afgelopen weken is de tweede helft van de competitie van de
Veen en Rijnstreek weer begonnen.
Alle teams zijn weer op nul begonnen, en er mag andermaal gestreden worden om een periodekampioenschap, wat deelname aan de
districtsfinale inhoud. In de C1, de
hoogste klasse van het libre mocht
het trio Kees de Bruyn aantreden
tegen Inn ’t Lelieveld. Kees begon
ijzersterk tegen Patrick Leers, maar
kon het niet afmaken. Tweede speler Rik van Zanten liet zien het librespelletje steeds beter onder controle
te krijgen. Met een prima gemiddelde van ruim 4, gaf hij zijn tegenstander Anton Slof geen kans.
Invallen
Hans van Eijk, derde speler, mocht
na een partij driebanden invallen.
Twee partijen op één avond word
voor Hans toch wat te veel. Hij verloor daarom ook kansloos.
De C3, de klasse waarin het team
van Ton Karlas uitkomt, speelde een
heuze streekderby tegen Aalsmeer.
De tegenstanders komen altijd met
knikkende knieen naar het fort in

De Kwakel, zo ook het team van
Aalsmeer. En met trillende benen
zijn de stoten niet zuiver. Ton had
hier maling aan, maakte zijn caramboles, en eindigde met een mooi
moyenne van 3.00 gemiddeld in
mum van tijd zijn partij. Een goed
voorbeeld doet goed volgen, zowel
Huib Bakker als Jan Schockman
verkeerde in bloedvorm, en zo kon
een 7-0 overwinning worden bijgeschreven in de biljartanalen.
Het team van Aad van der Laan
dacht tot kort voor het einde van de
eerste competitiehelft mee te strijden om het kampioenschap. Het
was echter de wedstrijdleiding van
het district die alle rekenmachines
verstomd deden staan. Invaller Wery
Koeleman had na 5 wedstrijden een
te hoog moyenne, en hierdoor werden 6 zekere wedstrijdpunten van
het totaal afgehaald. Een podiumplek? Reken er maar niet op. Zo
moeten ze in de tweede periode alle zeilen bijzetten om nog weer een
plaatsje in de districtsfinale veilig te
stellen.
Scherp
Dit was niet tegen dovemansoren
gezegd. Het hele team, niemand uitgezonderd, was in opperbeste doen,
met een 9-0 overwinning als gevolg.
In de C5 stond een onderlinge confrontatie tussen de teams van Frans
van Doorn en Gerard Plasmeijer op
het programma. Voor deze wedstrijden hoeft geen enkele speler op
scherp te worden gesteld. De partij
tussen Gerard en Frans leek lange
tijd naar Gerard toe te gaan, totdat
Frans het op zijn heupen kreeg, en
met enkele series Gerard alsnog het
nakijken gaf. Peter Maijenburg had
moeite met Jolanda Brandse. Jolanda is bezig aan een sterk seizoen,
tussentijds weer verhoogd, en draait
nog bovenin mee in de Speltbokaal.
Het duurde even voordat Peter een
antwoord gevonden had, maar uiteindelijk maakte hij de partij toch in

De uitslagen zijn als volgt: in de Alijn liepen de koplopers Kok-Lang/
Ten Brink-Westendorp enige averij
op tegen team Wagenvoort-Van der
Meer (voor deze avond met invaller
Vermeer)/Limburg: 12-18.
Daarmee handhaafden zij zich nog
aan kop, maar hun tegenstanders
stegen van 3 naar 2, op slechts 2
punten achterstand; De Voijs/Leenen-Van der Schinkel wonnen nipt
van Verhoef-De Ruiter/WiebesKeur: 16-14, waarmee zij zakten van
2 naar 3 terwijl hun tegenstanders
zakten van 4 naar 5; team Van der
Meer-Van der Sluijs/Bakker stegen
door hun overwinning (19-11) op
Van Ginkel-Winkelaar/CammelotJongsma van 5 naar 4 in het tussenklassement.

B lijn
In de B-lijn liepen Doodkorte-Van
den Assem/De Kuijer-Overwater
verder uit door met 25-4 te winnen
van team Vermeij-Kroon/Van Leeuwen-Visser; hun directe concurrenten mochten elkaar bestrijden:
Stahl-De Ruiter/Van de Berg-Breggeman wonnen met overmacht van
de echtparen Van Duren/Van Klaveren 20-10, daarmee namen zij extra
afstand in het totaalklassement. Het
verschil tussen de nummers 2 en 3
bedraagt op dit moment 15 punten.
Team Van Praag-Lotgerink stegen
door hun overwinning op Van de
Bosch-Smit/Goedemoed met 20-10
naar een 4e plek. Voor de hele uitslag en meer info, zie ook de website
van BVU: www.nbbportal.nl/1048.
De BVU speelt in een zaal van activiteitencentrum De Scheg op maandagavond, in de zaal mag niet gerookt worden. Belangstellenden zijn
van harte welkom om (kosteloos)
een paar avonden mee te spelen,
om sfeer te proeven. Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u eens kijken of de BVU iets voor u is, neemt
u dan contact op met Hessel Oosterbeek, tel. 566103 of Pé Bakker,
tel. 563195.

Tweede cyclus parencompetitie BVK afgerond
De Kwakel - Was alles eigenlijk al
beslist bij de BVK v.w.b. promotie en
degradatie, of zouden er toch nog
verrassingen te noteren zijn aan het
eind van de 6e en dus laatste speelavond van deze parencyclus? Dat
was de grote vraag en na 3,5 spannende uren kon wedstrijdleidster Inez daar antwoord op geven.
In de A lijn stonden de 4 degradatieparen zo goed als vast, maar bijna was er een sensatie op te tekenen toen bleek, dat paar HeijlmanZuidema op deze slotavond slechts
32% scoorde. Navraag bij dit paar
leerde, dat er geen bizondere omstandigheden waren om deze voor
hen toch wel historisch lage score
te verklaren. Gewoon een sofavond
dus en het kostte hen nu bijna de
kop. Precies 2% hielden zij nog over
op echtpaar van Zuylen, dat dus wel
terugkeert naar de B lijn, vergezeld
door echtpaar Kooyman, damespaar
Backers-Kamp en paar Heemskerkde Kuyer.
De 1e plaats deze avond in deze lijn
was voor paar Wagenvoort-Bakker
met 62,1%, gevolgd door echtpaar
van Nieuwkoop met 56% en paar
Heemskerk-de Kuyer, die daarmee
toch op waardige wijze tijdelijk afscheid namen. De verschillen waren
toch gering, want nummer 2 scoorde precies 10% meer dan nummre
voorlaatst, paar Elenbaas-Verhoef.
Winnaar van deze cyclus werd echtpaar Ludwig, al jaren een zeer stabiel paar dat altijd in de kopgroep
terug te vinden is en nu dus de
hoofdprijs won met bijna 55% gemiddeld. Gefeliciteerd!
B lijn
In de B lijn eenzelfde scenario. Echtpaar Fritschy stond voor een nagenoeg onmogelijke opgave om
degradatie te ontlopen. Zij knokten zich naar een score van 62,5%

waarmee zij 1e werden, maar het
kon hen niet meer redden. Niettemin dus ook hier een (ongetwijfeld
tijdelijk) afscheid, maar wel met opgeheven hoofd. Ook de paren Stokkel-Zandvliet, de Zwart-Kesting en
Dekker-de Jong doen een stapje terug.
Paar Broers-Mann finishte deze
avond als 2e met ruim 57% en Inez
en Susanne Ambagtsheer werden
3e met 56,3%. Paar de Zwart-Kesting sloot de rij met 41%.
Winnaar ‘over all’ werd echtpaar
Langelaan met ruim 55% gemiddeld
en met hen gaan ook de paren Moller-Koestal, de Kuyer- vd Poel en
echtpaar van Beek volgende week
hun opwachting maken in de A lijn.
C lijn
In de C lijn ook een verrassing. Niet
echtpaar Jan en Hennie van der
Knaap, dat wekenlang de ranglijst
aanvoerde, maar echtpaar Roel en
Ida Knaap wist te promoveren en
dat werd nu nog niet direkt verwacht. Kwaliteit verloochent zich
echter niet, dat blijkt ook nu weer.
De promotie was mede te danken
aan een sterke slotavond van Roel
en Ida (2e met 59,23%) en een gedeelde laatste plaats van 2 vorige
week nog gedoodverfde promovendi, te weten Jan en Hennie en paar
Koot-Voorn met 38,4%. Hierdoor
ging de 4e promotieplaats onverwachts naar paar Snabel-van Veen.
Meest in het oog springend was
vanavond de 1e plaats van paar
Bakker-Elias met 60%, waardoor zij
in de totaalstand 2e werden achter
echtpaar Bader, dat hun debuut dus
bekroonde met direkte promotie
naar de B lijn. 3e werd paar van der
Neut-Wezenberg met 57,4%.

Derde ronde laddercompetitie bij Hartenvrouw
27 beurten uit. Ton Onderwater was
geen partij voor Robert van Doorn.
Zo kon de zieke Maus de Vries de 90 bewerkstelligen. Aan het spel was
niet te zien dat Maus ziek was, met
een voor zijn doen goed gemiddelde van boven de 1.0 werd Leon Loos
verslagen.9-0 voor het team van
Frans van Doorn dus. Het team van
Chris Draaisma vertrok naar Alphen
aan de Rijn om tegen de kampioen
van de eerste helft, De Kroon, aan
te treden. Alleen Willem Holla kon
nog een puntje sprokkelen, maar de
andere spelers konden het niet redden om punten te pakken van hun
tegenstanders.
B1
In de B1, de hoogste klasse van het
driebanden, speelde het team van
Bart de Bruyn een uitwedstrijd. Bart
had een zwaar weekend achter de
rug. Hij moest voor het regiokampioenschap aantreden. Bart, toch niet
de minste driebander van ’t Fort, had
de grootste moeite om daar punten
te verzamelen. Door twee remises
wist Bart net geen laatste te worden. Op gemiddelde droeg hij de rode lantaarn over.
Het zware weekend speelde Bart in
deze competitewedstrijd parten, en
kon dan ook niet winnen.Martien
Plasmeijer mocht door afwezigheid
van Plat Voorn dubbelen, en kon
aan deze dubbele partij 2 punten
overhouden. Daar bleef het ook bij.

Het team van John van Dam gaat de
tweede helft proberen zich te plaatsen voor de districtsfinale. Ze zijn
goed op weg. Ook deze week wisten ze weer een overwinning bij te
schrijven. John liet ditmaal een dramatische partij zien, maar gelukkig zijn er dan nog Do van Doorn
en Jos Spring in ’t Veld. Beiden wisten te winnen, maar omdat John er
teveel tekort kwam, ging het extra
punt naar de tegenstander. Het trio
Jan van Doorn is de tweede helft
voortvarend van start gegaan. Ook
nu presteerden ze weer maximaal.
Jan maakte in 49 beurten zijn benodigde 42 caramboles, en dat mag
goed genoemd worden. Maar ook
Theo Bartels en Hans van Eijk zagen
hun trainingsarbeid beloond worden. Hierdoor konden de maximale
7 punten aan het totaal worden toegevoegd. Het team van Piet Bocxe
speelden met z’n tweeën. Quirinus
van der Meer had last van een slijmbeurs ontsteking, en kon niet biljarten.
Genieten
Piet ging voortvarend van start tegen één van de beste driebanders
van dit district, Eric van Haastrecht.
Piet had als eerste zijn caramboles
bij elkaar, maar in de nabeurt wist
Eric toch langszij te komen. Remise
dus. Johan van Doorn mocht dubbelen en hield hier twee punten aan
over. In de B2 komt het team van

Uithoorn - Afgelopen dinsdagmiddag werd de derde ronde gespeeld
van de laddercompetitie bij Hartenvrouw. Zoals bij “ladderen”de
bedoeling is, komen daarbij meer
mensen tegenover elkaar te bridgen
dan bij de gebruikelijke parencompetities met min of meer “vaste” lijnen. Niettemin zijn in de top van het
klassement bepaalde paren nogal
eens standvastig te vinden: bij de
A-groep wisselden Geke Ludwig en
Margo Zuidema van plaats één en
twee met Nel Bakker en An van der
Poel door hun scores van 60,42%
resp. 61,98%.

een keer bij de B-groep. Hoger op
de ladder – en ingedeeld in de Agroep - komen wel de volgende
vijf paren van de A-groep: An van
Schaick en Lea Wit (59,38%), Elly
van Nieuwkoop en Jessie Piekaar
(56,77%), Trudy van den Assem en
Refina Troost (55,21%), Miep Drost
en Garry van Outersterp (54,69%)
en Greet Overwater en Guus Pielage (54,69%).

Hun gemiddelde blijft hoger dan
de hoogste drie van groep B: Thecla Maarschalk en Rees van der
Post (69,35%), Tini Geling en Paula Kniep (68,75%) en Froukje Kraaij
en Anneke van der Zeeuw (63,39%).
Alleen dit laatste paar is zeker van
overgang naar de A-groep, de beide andere spelen in ieder geval nog

Van de twee volgende paren uit de
B-groep: Ans Pickers en Loes Wijland (59,52%) en Alice de Bruin en
José Möller is alleen het eerste paar
zeker van plaatsing in de A-groep,
terwijl het laatstgenoemde paar “op
de wip zit” (afhankelijk van het aantal deelnemende paren op de volgende speelmiddag). Met nog drie
laddermiddagen te gaan kan er nog
het nodige gewisseld worden. Informatie over het spelen bij Hartenvrouw geeft de wedstrijdleider Greet
Bakker (0297-563195).

Wery Koeleman uit. Wery zelf is aan
het genieten van een vakantie in
Thailand. Alex van der Hulst mocht
voor deze gelegenheid fungeren als
de zo door hem fel begeerde 1e speler. Het zal ook alleen bij deze gelegenheden blijven, want Alex liet zien
deze titel nog niet waardig te zijn. Hij
moest het onderspit delven tegen
zijn tegenstander. De zo door hem
geroemde “over mijn lijk” mentali-

teit, waarmee hij Kwakels kampioen
werd, was deze avond ver te zoeken.
Ook Kees Smit had een off-day. Gelukkig dat invaller Peter Maijenburg
zich niks van de algehele malaise in
dit team aantrok, en zijn tegenstander het nakijken gaf, waardoor toch
nog twee punten konden worden
toegevoegd. Komende week staat
de derde ronde van de tweede helft
op het programma.
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Beursvloermatch de Lotusbloem en de ING Bank
Uithoorn/Aalsmeer - Donderdag
18 oktober 2007 vond de Beursvloer Aalsmeer-Uithoorn plaats. De
Beursvloer is voor bedrijven, scholen en service clubs die zich betrokken voelen bij hun lokale samenleving, maar ook voor verenigingen,
stichtingen en maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar een
bedrijf dat iets voor hen kan betekenen.
Op de Beursvloer werden 60 matches gesloten tussen bedrijven en
vrijwilligersorganisaties.
Enkele
matches zijn al uitgevoerd en enkele matches wachten op beter weer
in het voorjaar.
De heer Ditvoorst, vertegenwoordiger van de ING bank Uithoorn en
Yvonne Riepe namens het Kinderdagcentrum de Lotusbloem sloten

ook een match. Een aantal mensen
werkzaam bij de bank, klussen een
dag “in de baas zijn tijd”bij de Lotusbloem.
De match tussen het Kinderdagcentrum de bank werd vrijdag 11 januari geklaard.
In het Kinderdagcentrum verblijven
kinderen van nul tot 18 jaar met een
verstandelijke- en of een lichamelijke handicap. Er zijn zes groepen
met maximaal acht kinderen. Iedere
groep heeft een eigen groepsruimte. In dit gebouw zijn eveneens een
aantal ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn zoals de “snoezelruimte”. De muur was kaal, te kaal vond
men. Dus platen tegen de muur en
vier dames van de ING schilderden
een onderwaterwereld met vissen,
zeepaardjes etc. Eerlijkheidshalve
dient gezegd dat de medewerkers

van de Lotusbloem de beginschets
maakten, maar toch knap werk.
Ook de activiteitenborden waren
oud en lelijk. Activiteitenborden zijn
er om te voelen, te ruiken, aan te
raken en om naar te kijken. Nieuwe borden waren dus dringend nodig. Hup, de oude van de muur en
overschilderen in felle kleuren, met
daarop vastgespijkerd een slof, een
borstel en andere atributen die lawaai maken.
De hekjes tussen de groepen zagen
er niet meer uit. Vijf heren, eveneens
werkzaam bij de ING bank, gestoken in fraaie overalls, schilderden
ze in felle kleuren. Daarnaast nog
speeltoestellen schuren, schoonmaken en schilderen. Het was alles bij
elkaar een hele klus, maar het eindresultaat mag er zijn.

Kinderen Blokkendoos
schilderen voor goede doel
Uithoorn - Van 7 tot 18 januari laten
alle kinderen die kindercentrum de
Blokkendoos in Uithoorn bezoeken
hun creativiteit los op een “eigen”
canvas-schilderdoek. Deze doeken worden te koop aangeboden
aan ouders en/of familieleden en
de opbrengst hiervan komt geheel
ten goede aan Stichting Doe een
wens. De kleintjes die dit al hebben

gedaan zijn behoorlijk trots op hun
eigen creaties, die op het moment
overal in de Blokkendoos te vinden
zijn.
Op zaterdag 19 januari van 10 tot
12 uur gaat de Blokkendoos speciaal open voor de ouders die met
hun kinderen en familieleden dan
het schilderdoek kunnen kopen.
Dit alles is tot stand gekomen nadat

Voedsel en dekens voor ontheemden Nairobi

Dorcas in actie voor Kenia
Uithoorn heeft nu zijn eigen buurtprogramma
gerealiseerd

Wijkbewoners vanaf nu
veel meer zeggenschap
over hun eigen buurt
Uithoorn - Steeds meer worden bewoners betrokken bij de zaken die
in hun dorp of stad plaatsvinden en
zelfs nog meer gericht namelijk in
hun eigen buurt. Het initiatief hiervoor speelt eigenlijk al vanaf de jaren tachtig toen er een golf van sociale vernieuwing kwam in het land
waarbij dus de basisgedachte was
dat bewoners meer inspraak kregen. Vooreerst werd hiermee begonnen in de grote steden zoals
Amsterdam, Rotterdam en Deventer en dat bleek redelijk succesvol.
Maar de kleinere gemeenten wilden
natuurlijk niet achterblijven en zo
is in het vorige college al een aanzet hiertoe gedaan. Er is met bewoners gesproken er zijn verschillende
grote bijeenkomsten geweest. Naar
aanleiding daarvan is een plan van
aanpak medio 2006 gepresenteerd
en eind van dat jaar goedgekeurd.
Het is een samenwerkingsverband
waarbij diverse instanties zijn betrokken en wel de gemeente, de politie Amsterdam Amstelland, Woongroep Holland. De bewoners worden ondersteund door Stichting
Cardanus. De intentieverklaring is
een paar maanden geleden ondertekend. Er zijn zeven buurten namelijk de Legmeer, Meerwijk (Oost en
West), De Kwakel, Europarei, Thamerdal, Zijdelwaard en Oude Dorp.
De achterliggende gedachte is dus
dat bewoners meer zeggenschap
krijgen in hun buurt en hun ideeën of klachten via buurtoverleg en
inbreng in het buurtprogramma of
via eigen initiatieven kenbaar kunnen maken.
Bewonersoverleg
Dat kan uiteenlopen van jongerenproblematiek, verkeer, de Ponderosa, de poepzakjes, Oranjepark, het
horecaprobleem, de N201 perikelen en een heel belangrijk onderdeel het speelbeleid. Het buurtbeheer is als volgt ingedeeld. Er is een
buurtoverleg waar de bewoners en
de instanties de stand van zaken
bespreken. Een nieuw facet van het
buurtoverleg is dat bewoners nu zelf
kunnen beslissen hoe het beschikbare budget aangewend wordt. Het
buurtoverleg vindt vier keer per jaar
plaats. Verder is er een bewonersoverleg. Dat is een overleg tussen
bewoners en afgevaardigden van
het buurtoverleg en de buurt en er
is een buurtteam waar een ambtelijk
voorzitter is, de wijkbeheerder van
de gemeente Uithoorn, de buurtre-

gisseur van het wijkteam Uithoorn,
de woonconsulent van Woongroep
Holland en de opbouwwerker van
Cardanus. De bedoeling is dat er
één aanspreekpunt komt voor iedere buurt van deze instanties en elke buurt krijgt een eigen buurtprogramma.
Daarin staan de ambities van de bewoners en de betrokken partijen. Er
is een budget vastgesteld voor elke
buurt, er komt een jaarlijkse schouw
in iedere buurt. In 2007 zijn er 29
schouwen geweest. Om de twee
jaar komt er een buurtconferentie
en buurtprogramma’s worden voor
twee jaar opgesteld naar aanleiding
van de resultaten van de buurtconferenties en via andere input. Bij die
buurtconferenties kunnen mensen
dan met hun klachten of ideeën komen en dan ook de top vijf van aandachtspunten benoemen.
Plannen
Daar wordt ook aangegeven wat de
plannen van de gemeente zijn en
ook Woongroep Holland vertelt over
hun plannen. In 2007 is een buurtconferentie geweest in drie buurten
namelijk Thamerdal, de legmeer en
de Kwakel. Daar zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.
Per buurt kwamen er diverse punten naar voren zoals in de Kwakel
de verkeersproblematiek op de grote verbindingswegen en de vuilophoop. In de Legmeer was men van
mening dat er meer aandacht besteed moet worden aan het onderhoud van het groen en de wegen en
beschoeiingen en in het Thamerdal
waren de leegstaande woningen en
het onderhoud van de buitenruimtes werden genoemd. Naar aanleiding van deze conferenties wordt
dan een buurtprogramma opgesteld
en dat moet dan in twee jaar gerealiseerd zijn. In de eerste helft van dit
jaar komt het buurtprogramma klaar
voor de genoemde buurten en dan
kan begonnen worden aan de realisatie daarvan en in 2008 komen de
overige buurten aan de beurt. Er is
een ruim budget beschikbaar voor
dit buurtprogramma volgens Martin van Brugge die sinds ruim een
jaar nu programmamanager is. Deze vertelt dat er al een soort overleg bestond in de buurten Thamerdal en Legmeer waar ook een opbouwwerker bij betrokken is.
“Langzaam komt dit soort overleg
ook tot stand in de andere buurten”. Hoewel Martin van Bruggen

toe moet geven dat het bewonersoverleg in de buurten de Kwakel
en de Europarei wat moeilijker verloopt. Sommige zaken die gemakkelijk te realiseren zijn worden in korte tijd ter hand genomen en andere
zaken duren wat langer. Buiten de
conferenties worden dan de bewoners op de hoogte gesteld via e-mail
of de betrokken ambtenaar gaat in
gesprek met de bewoners over een
bepaald aandachtspunt. Naast dit
buurtprogramma bestaat er nog
een extra budget van euro 15.000
per jaar. Dat kan besteed worden
aan extra voorzieningen zoals kerstbomen, bankjes, feesten en dergelijke. Martin van Brugge voegt er nog
aan toe dat een termijn van vier jaar
wel lang lijkt “Maar geef ons asjeblieft de tijd. Zowel de bewoners als
de gemeente moeten wennen aan
deze nieuwe aanpak. Maar het gaat
successievelijk de goede kant op.

Aalsmeer - Hulporganisatie Dorcas is een noodhulpactie begonnen
voor slachtoffers van de recente gewelddaden in Kenia. De organisatie
wil op zeer korte termijn ruim duizend gezinnen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi voorzien van voedsel
en dekens. Dorcas gaat onder meer
haar eigen leden vragen om hier
met een gift aan bij te dragen. Het
jaar 2007 eindigde dramatisch voor
vele inwoners van Kenia. Nadat eind
december de verkiezingsuitslag bekend was gemaakt, brak er een heftige en gewelddadige stammenstrijd
uit. Er vielen enkele honderden doden. Honderdduizenden mensen
zijn op de vlucht geslagen en hebben dringend humanitaire hulp nodig. Er is grote behoefte aan voed-

sel, water, onderdak, sanitaire voorzieningen en medische goederen.
Eerste levensbehoeften
Dorcas heeft zelf een kantoor in
Nairobi. De directeur daar, Edwin
Onyancha, heeft deze week een
dringend verzoek ingediend om
vanuit Nederland bij te dragen om
ontheemden in Kibera van de eerste levensbehoeften te voorzien.
Het plan is om 1.040 gezinnen een
maand lang te voorzien van vier kilo maïsmeel en twee kilo bonen per
week en drie liter olie. Ook ontvangt
elk huishouden een deken. Voor de
distributie worden plaatselijke vrijwilligers ingeschakeld. Kibera is de
meest getroffen sloppenwijk van
Nairobi, waar meer dan 2.000 gezin-

Uitwisselingsbijeenkomsten
over somberheid
Regio - Het Cliënten Belangen Bureau Kennemerland, Amstelland en
De Meerlanden staat voor belangenbehartiging, ondersteuning en
emancipatie voor, door en met cliënten in de ggz. Zij organiseert een
uitwisselingsbijeenkomst voor, door
en met mensen met sombere gevoelens. Deelname is gratis. Het
thema is somberheid. Ziet u het
soms niet helemaal zitten, heeft u
geen zin iets te ondernemen, of beleeft u aan niets nog plezier? Voelt
u zich neerslachtig? Heeft u moeite met in- en/of doorslapen? Duren

deze klachten langer dan twee weken, dan zou het kunnen zijn dat u
te maken heeft met een depressie.
Op de bijeenkomst van maandag 4
februari krijgt u informatie rondom
het thema. Gastspreker is Yvonne
de Roode.
Zij is werkzaam bij de dienst Preventie & Innovatie van De Geestgronden, locatie Haarlem. Tijdens
deze middag is er ook alle gelegenheid om met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Op
de tweede bijeenkomst, op maan-

Daisy, één van de groepsleidsters
van de Blokkendoos geïnspireerd is
geraakt door het programma Heel
Holland helpt op RTL4. Zij is haar
eigen actie begonnen en heeft de
Blokkendoos bereid gevonden om
de eerste euro’s te doneren om de
canvasdoeken aan te kunnen schaffen, zodat zij de actie verdere vorm
kon geven.
nen ontheemd zijn of op een andere manier slachtoffer zijn van de situatie. De meeste van deze gezinnen verblijven in het Jamhuri Park,
omdat ze al hun bezittingen kwijt
zijn en hun woningen zijn afgebrand. Giften voor deze noodhulpactie zijn welkom via giro 2500 van
Dorcas in Andijk, onder vermelding
van ‘Noodhulp Kenia’. Dorcas is een
internationale hulporganisatie die
in achttien landen in Oost-Europa
en Afrika 165 projecten van lokale
partnerorganisaties ondersteunt.
Dorcas helpt de allerarmsten in de
wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In
Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer
informatie: www.dorcas.nl of loop
de Dorcas kringloopwinkel aan de
Aalsmeerderweg 173 binnen, open
op dinsdag, donderdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
dag 11 februari, wordt op een creatieve manier aandacht besteed aan
somberheid. U kunt dan onder begeleiding mandala’s inkleuren en
zo op een creatieve manier somberheid of opgewektheid verbeelden.
De bijeenkomsten vinden plaats van
13.30 tot 15.30 uur en worden georganiseerd in wijkcentrum Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt
20 in Haarlem.
Vanwege een beperkt aantal plaatsen, dienen geïnteresseerden zich
vooraf aan te melden. Ook voor
meer informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met of een e-mail
sturen naar: Het Cliënten Belangen
Bureau: Karin Goudsmit en/of Renny van den Berge, T: 023 – 5187690.
E:infocbb@geestgronden.nl.
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Morgenavond laatste bijeenkomst voor de burgers

Is een herindeling nu wel of
niet goed voor de inwoners

Bedrijven aan Demmerik boos over wijziging
afsluiting weg

”Heb je alles geregeld en
aangepast en nu dit!”
Vinkeveen – “Je word er toch gek
van, van die gemeente. Kunnen ze
dan niks goed regelen?. Wij regelen
alles, informeren over leveranciers,
onze klanten, zetten alles keurig op
een rijtje en als je dan alles geregeld heb, krijg je een briefje met het
gaat niet door. Het wordt uitgesteld.
En als je dan naar de gemeente belt
hoe dit nou zit, weet niemand, maar
dan ook echt niemand er iets vanaf.
Daar word je toch horendol van. Zo
kun je als kleine zelfstandige toch
niet mee werken!”.
Boos is hij, poelier de Haan uit Vinkeveen. Hij ontving begin december
een briefje van de gemeente waarin
hem – en met hem, alle bewoners
van Demmerik – dat Demmerik in
week 3 ( van 14 tot en met 18 december zou worden afgesloten, dit
in verband met de reconstructie van

de kademuur langs het Demmerik.
Geen punt
”Geen punt, dat weet je dan ver genoeg van te voren en kun je alles regelen. Vervelend, maar noodzakelijk. Maar als er dan plotseling op
9 januari een brief bij je binnenvalt,
van de aannemer die het werk gaat
doen, met de koele mededeling dat
ze het maar even uitstellen, dan zakt
toch je broek af. Staat erin de brief:
‘ helaas is duidelijk geworden dat
de afsluiting verplaatst moet worden naar week 6 ( van 4 februari tot
en met 8 februari0. een leverantieprobleem van de stalen damwand
ligt hieraan ten grondslag. Wij stellen alles in het werk om de opgelopen achterstand in te halen en zo
de geplande tweede afsluiting van
Demmerik, in de weken 14 en 15 te

kunnen handhaven. Met behulp van
vooraankondigingborden langs de
weg zullen wij u informeren over de
afsluitingen. Wij verontschuldigen
ons voor de ontstane onduidelijkheid en vragen om uw begrip”.
Klink mooi
”Klinkt allemaal heel mooi, maar wat
hebben wij daaraan. Wie zegt dat het
niet nog eens wordt uitgesteld. Wij
proberen ook ons bedrijf draaiende te houden. wij moeten ook plannen. Ze maken zich er nogal makkelijk vanaf zo. En als je dan naar het
gemeentehuis belt om meer inlichtingen, dan weet echt niemand iets
van deze verandering. Zelfs op de
bewust afdeling wordt gezegd, ‘ ach
is dat zo, weten we niets van’. Zo ga
je toch niet met je burgers om”, aldus een boze poelier.

De Ronde Venen – Het lijkt bijna
al een uitgemaakte zaak, maar ondanks dat, wilde een deel van de
gemeenteraad - en dan met name
Ronde Venen Belang en Gemeente
Belang -, nogmaals een avond beleggen waarbij de inwoners van De
Ronde Venen, de kans krijgen, mee
te denken en te praten, over de plannen van de Provinciale overheid, om
gemeente De Ronde Venen te herindelen. De overheid wilde De Ronde Venen samenvoegen met Abcoude. De gemeenteraad wilde het
liefst helemaal niet heringedeeld
worden, maar als het dan toch moet
– de overheid is uiteindelijk de baas
– dan groot herindelen met Abcoude, Loenen, en Breukelen.
Dit idee nam de overheid over en zij
besloten om dat doen. De gemeenten kregen dat besluit en kregen
tot eind januari de gelegenheid om
hierover nog eenmaal hun mening
te geven.
Herhalingen
Typisch overheid zou je kunnen zeggen, want gemeente De Ronde Venen heeft toch al heel duidelijk laten weten wat ze wil. Ook Abcoude heeft geen moeite met de grote
variant, alleen Breukelen en Loenen
zouden er weinig voor voelen.
Maar ja, ook voor hen zal wel gelden: je zegt nee, maar als de grote
baas ja zegt, heb je weinig meer in
te brengen. Werk dan maar zo goed
mogelijk mee, zodat je tenminste
niet helemaal buiten spel komt te
staan. Ondanks het feit dat de gemeente De Ronde Venen al twee
keer een bijeenkomst voor de burgers heeft gehouden over de herindeling, waarbij slechts een handje
vol belangstellende kwam, gaan ze
het, op aandringen van Ronde Venen Belang weer een keer doen en
wel morgenavond, in de Meijert.

Beslissen
In de gemeenteraadsvergadering
van 24 januari gaat dan de definitieve mening en zienswijze van de
raad naar de overheid. Daar is niets
nieuws in te lezen, dan alleen dat er
meer druk wordt gegeven over de financiële bijdragen van het Rijk, die
nodig zal zijn, om de herindeling financieel mogelijk te maken voor de
Ronde Venen.
Vorige week woensdagavond sprak
de commissie Bestuur over dit agendapunt. De VVD stond voor 100%
achter het voorstel van het college:
“Wij zijn blij met deze positieve insteek. Wat ons betreft mag het een
hamerstuk zijn. Alles is er al over
gezegd”, aldus Rob Blans. Ook de
Combinatie vond dat er al genoeg
over is gesproken: “ Wij kunnen ons
grotendeels vinden in het voorstel.
Alleen zouden we willen voorstellen
om de kwestie financiële steun van
de overheid wat sterker te maken.
Wat meer druk van wat we willen en
van hen verwachten”, aldus Doeze.
Tegen
Een heel ander geluid kwam er van
de fractie van Ronde Venen Belang.
Anco Goldhoorn, bijna een roepende in de woestijn, die blijft roepen
dat zij tegen herindelen zijn: “ Wij
zijn tegen dit agendapunt. Onze gemeente wordt gewoon als smeergeld gebruikt. We maken onze positie hiermee alleen maar zwakker..
Als het dan allemaal zonodig moet,
moeten we wel meer geld eisen.
Minstens 15 miljoen bijdagen vanuit het Rijk. Het lijkt wel of ons college er is om de overheid te helpen.
Alles is veel te meegaand”, aldus
Goldhoorn.
Ook Bert van Broekhuijsen vond dat
de financiële paragraaf in het voorstel veel te lief was; ‘Veel sterkere
taal gebruiken. Gewoon hard stellen

we willen zoveel en anders doen we
het niet. Er wordt niet meer met onze gemeente gepraat door de overheid, maar over onze gemeente”, aldus Van Broekhuijsen.
Nee
Fractievoorzitter Jan van Loo van het
CDA bracht met zijn, nu en dan wat
verstrooide opmerkingen, nog wat
onrust in de raadzaal; “Het draagvlak is in deze heel belangrijk. Iedereen doet of het al rond is, maar stel
dat Loenen en Breukelen nee zeggen, dan liggen de zaken weer anders toch?”. Anco Goldhoorn schoot
overeind; “Wat zeg je daar? dus als
de grootste gemeente, wij dus, nee
zeggen gaat het niet door?’. ‘Nee zo
bedoel ik het niet”, trachten Van Loo
het weer recht te trekken” ‘ Hoe dan
wel”, zo vroegen nog enkele commissieleden zich af. Van Loo kwam
er niet meer uit en weigerde gewoonweg om nog in te gaan op de
gestelde vragen. En of er niets gebeurd was zei hij; ‘Ik ben het eens
met het voorstel om de financiële
paragraaf flink aan te scherpen.
Onvermijdelijk
Cees Houmes van D66 stond ook
achter het voorstel van het college;
‘Alles staat erin. Al het andere wat
nu weer genoemd wordt staat al op
papier en is bekend bij de overheid.
er is een feit en dat is dat een herindeling onvermijdelijk is. We zullen dit pad moeten gaan bewandelen en dit als eenheid zo naar buiten
moeten gaan brengen”.
Na een nog wat heen en weer gepraat werd besloten dat de financiële paragraaf nog zou worden aangesterkt, er donderdag 17 januari
nog een avond is voor de bewoners
en de raad dan op donderdag 24 januari het in de raad gaat behandelen.

Raad gaat vanaf de volgende maand ‘anders’ vergaderen

Burgers mogen dan mee
discussiëren aan de ‘ronde tafel’
De Ronde Venen – De vergaderingstijl van de Rondeveense gemeenteraad gaat vanaf de volgende
maand geheel veranderen. Nu zullen de meeste van u zeggen, wat
kan ons dat schelen, maar let even
op, het zou heel goed kunnen dat
deze nieuwe vergadertechniek, voor
u de inwoner van deze gemeente
wel eens heel wat meer kan gaan
betekenen.
Voorheen leek het er op dat de raad
werd gekozen en daarna had je als
kiezer erg weinig meer in te brengen. Een commissievergadering
of een raadsvergadering bijwonen
was nu ook niet bepaald een prettige bezigheid en als burger mocht je
meestal niks zeggen. Je kon inspreken voor de raadsvergadering, maar
ach dan was de zaak toch al beslist,
dus had dat weinig zin. In een commissievergadering kon je ook inspreken en heel soms mee praten,
maar meestal moest je als burger
zwijgen.

Anders
Als we het nu goed begrepen hebben, want ja ook voor de pers is het
geheel nieuw en is er tot donderdagavond jl veel over vergaderd, is
het uitgelegd, maar achter gesloten deuren. Zelfs de pers mocht er
donderdagavond jl de eerste anderhalf uur niet bij. Jammer, want
toen kreeg de raad algehele uitleg
hoe het gaat werken. Had voor de
persmensen ook wel zinvol geweest
om daarbij te zijn. ook voor hen gaat
er heel wat veranderen. Maar nee,
er was anders beslist. Maar als we
het goed beluisterd hebben vervallen alle commissievergaderingen en
ook de raadsvergadering in de oude vorm. Er komen nu drie donderdagen per maand vergaderingen,
maar dat heten dan ronde tafel gesprekken. Tijdens die Ronde Tafel
Gespreken zijn raadsleden (van elke
fractie 1) een wethouder, wat ambtenaren en u de inwoner. Er is een
agenda met een paar agendapunten

– die wordt van te voren in de krant
gepubliceerd – en u als burger kan
dan serieus meepraten, meedenken
en bediscussieerden aan de Ronde
Tafel, over hoe denkt over dat bepaalde onderwerp. Daarna komt er
een zoals dat heet, besluitvormende
vergadering waarbij ook de burger,
indien nodig nog mag inspreken
waarna de raad besluit. Heel anders
dus dan voorheen. Nu veranderd
er nog wel meer, maar daar heeft
u erg weinig mee te maken. De belangrijkste wijzing is volgens ons,
dat u straks veel meer de mogelijkheid krijgt om serieus mee te kunnen praten en de besluiten echt kan
gaan beïnvloeden. Zo gaat Samen
Sterk met de Inwoners misschien
dan toch nog een gezicht krijgen.
Donderdag 24 januari vergaderd de
raad voor het laatst op de oude manier en zal men deze nieuwe vergadertechniek gaat goedkeuren. Deze
vergadering begint om 19.30 uur in
het gemeentehuis in Mijdrecht.

Scouting Jan van Speijk
wordt vereniging
Mijdrecht - “We doen dit elk jaar als
start van het nieuwe jaar om weer
even gezellig met elkaar om de tafel
zitten en de nieuwtjes te horen”zegt

Gerard voorzitter van de scouting
Jan van Speijk. En gezellig was het
bij de jaarlijkse boerenkoolfuif in
de Meijert. Er stonden lange tafels

waar elke groep bij elkaar ging zitten. De ‘kleintjes’ vooraan en dan
oplopend naar de ouderen. Grote
pannen met boerenkool met worst
en spekjes niet te vergeten stonden
op karren. De meesten hadden hun
eigen bord en beker meegenomen.
Maar er was ook de ‘ontgroening’
voor diegenen die doorstroomden
of overvliegen zoals dat bij de scouting heet naar een hogere groep en
ja dan mocht je geen bestek gebruiken. Probeer het maar eens. Dat valt
niet mee. Dat gold dus voor Tom die
naar de Explorers ging.
Zodra iedereen een vol bord voor zijn
neus had staan kwam de yell zo bekend van de scouting ‘Hap Hap big
hap en dat dan in een snel tempo en
tegelijkertijd met je bestek hard op
de tafel slaan. “We houden niet van
gezeur”vertelt Gerard “Eten wat de
pot schaft en anders eet je maar een
boterham”. Als toetje kreeg iedereen
een appel. Wat wel grappig was dat
op datzelfde moment een oudere

groep van de scouting in Frankrijk
ook boerenkool zat te eten en daar
was nog even telefonisch contact
mee. Na afloop van het boerenkooleten werden de topverkopers van
de loten van de grote clubactie nog
even met name genoemd en kregen
die een prijsje. Er zijn verschillende
acties die bedoeld zijn om het clubgebouw te onderhouden en voor de
groepen zelf en om de contributie
laag te houden.
Spel
Zo is er ook een kerstactie waar
mensen op kunnen inschrijven en
verschillende prijzen kunnen winnen. Elk jaar hebben we een thema
aldus Marlous “dit jaar is dat ‘Your
future your fantasy’. Dat is ook het
thema van de nationale jamboree
die deze zomer in Boxtel wordt gehouden van 21 tot 30 juli. Toen was
het tijd voor de spelletjes. Voor de
jongeren tot 11 jaar waren er binnen
spelletjes die te maken hadden met
beroepen en de groteren trokken
hun jas aan en gingen naar buiten.
In het park achter de Meijert was
een smokkelaarspel georganiseerd.
Er waren smokkelaars en douane en
de truc was voorbij de douanes te
komen en dan kon je bij de verschillende posten je ‘waren’ inleveren.
Zo kon je weed voor cocaïne inleveren. Maar aan het eind van het spel
gaat het erom dat je niets wint met
smokkelen want degene die aan het
eind niets heeft is de winnaar. De
scouting is onderverdeeld in verschillende groepen en dat heeft met
leeftijd te maken. Vanaf je vijfde jaar
kun je bij de scouting terecht.
Dan kom je in de groep van de bevers. Van zeven tot elf zijn de welpen (jongens) en de kabouters
(meisjes), en de Esta’s (gemengd).
Dan kun je zelf kiezen in wat voor
groep je wilt. Van 11 tot 14 jaar zijn
er de verkenners (jongens) en de
padvindsters (meisjes) en van 15
tot 17 jaar de Explorers (gemengd)
en vanaf 17 of 18 jaar kun je naar
de stam en ook leidinggeven. Mar-

lous vertelt dat er door het jaar heen
verschillende activiteiten georganiseerd worden. In april zijn de scouting wedstrijden. Daar leer je hoe je
moet koken, hoe je een tent opzet,
hoe je samenwerkt en hoe je je gedraagt met spelletjes. Daar krijg je
punten voor.
Wedstrijden
De eerste drie winnaars nemen het
dan op tegen scouting groepen uit
de regio en als afsluiting heb je de
landelijke wedstrijden. Dan is er ook
het zomerkamp voor de kleinsten en
in juli het kamp voor de ouderen.
In september is dan het overvliegen dus dan kun je naar een oudere groep gaan. In oktober is dan de
Yota. Dat is een toren die de scoutingleden zelf gemaakt hebben en
die bestaat uit palen met elkaar verbonden door touwen “Vandaar dat
we ook knopen leren leggen”lacht
Marlous want die hele toren is zo
gemaakt”. En in december is er dan
natuurlijk Sinterklaas en de kerst.
Maar ook tussendoor zijn er nog
verschillende activiteiten. Zo zijn er
in oktober ook zwemwedstrijden en
worden er jaarlijks twee weekends
georganiseerd. Afgelopen zomer
was het precies 100 jaar geleden
dat het eerste scouting kamp in Engeland werd opgezet en op diezelfde plek werd dit jaar weer een kamp

opgezet. Resi één van de ‘oudgedienden’ van de scouting weet veel
van de geschiedenis van de scouting. Lord Baden Powell was militair in Zuid Afrika en zag daar maar
ook in Engeland dat de kinderen
helemaal niet aan bod kwamen. Zij
moesten hard in fabrieken werken
en zagen niets van de natuur. Zo
heeft hij een aantal jongeren bij elkaar gebracht en in 1907 een kamp
georganiseerd.
In 1910 kwam de scouting (toen nog
padvinderij) naar Nederland. Lady
Powell heeft later een meisjesgroep
opgezet. In het begin was de padvinderij neutraal daarna kwam een
katholieke aftakking maar in 1970
zijn beiden gefuseerd en werd het
de scouting. Bij padvinderij wordt
vaak aan militarisme gedacht en dat
heeft ook te maken met de uniformen en in het begin werd er ook gemarcheerd maar dat is al heel lang
niet meer zo. Elke groep van de
scouting draagt nog wel een bloes
in de kleuren van de groep. Groen
voor de kleinsten, kaki voor de padvinders en verkenners en Explorer
en de Stam oranje. Na afloop werden enkele leiders nog even in het
zonnetje gezet en kreeg iedereen
nog een soesje om het feit te vieren
dat de scouting nu een vereniging is
geworden.
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Genomineerden voor
sportprijzen bekend
De Ronde Venen - In De Meijert
wordt vrijdag 25 januari bekend gemaakt wie zijn verkozen tot sportman, -vrouw, -ploeg en –talent van
het jaar 2007. Wethouder Ingrid
Lambregts heeft donderdag 10 januari bekend gemaakt wie voor de
verschillende categorieën zijn genomineerd. De bekendmaking van
de winnaars vindt plaats tijdens
het SportGala van de gemeente De
Ronde Venen.
In de categorie sportman van het
jaar zijn genomineerd schaatser Tim
Balvers, wielrenner Dennis Leliveld
en marathonloper Michael Woerden. Tim Balvers nam onder andere
deel aan het NK Supersprint en behaalde tijdens de regioselectie voor
het NK een tweede plaats. Dennis
Leliveld verreed vorig jaar de Tour
de Moselle, de Tour de la Dordogne en deed mee aan Olympia’s Tour.
Hij won de wedstrijd Les Fusees in
België. Michael Woerden kwam als
eerste over de streep tijdens de Zilveren Turfloop en deed hetzelfde tijdens het NK Veldloop voor gemeente-ambtenaren. Ook was hij winnaar
van het Run2day-circuit in de regio
Utrecht.

Hijman. Voetbalster Anouk Hoogendijk is basisspeler eredivisie vrouwen FC Utrecht en heeft 23 interlands voor het Nederlands Elftal
achter haar naam staan. Triatlete Michelle Fangman eindigde als
tweede tijdens het NK triatlon Lange Afstand en werd winnaar van de
triatlon in Amsterdam. Ook werd zij
winnaar van de Triathlon Aalsmeer.
Agnes Hijman werd vorig jaar Nederlands kampioene vrouwen Masters 40. Ook eindigde ze als eerste
vrouw tijdens de Marathon van Leiden.
Nico Klessens, Annika Fangman en
Kevin Regelink zijn genomineerd als
sporttalent van het jaar. Nico Klessens beoefent kano-freestyle en
nam onder andere aan de Nederlandse en de Europese Kampioenschappen deel. Annika Fangman
is net als haar zus Michelle een
begenadigd triatlete en is Nederlands Kampioen onder de 18 jaar.
Ook nam ze deel aan het EK en WK.
Schaatser Kevin Regelink reed zich
met verschillende baanrecords voor
B junioren in de kijker en behaalde
een derde plaats tijdens Gewestelijke kampioenschappen.

dartteam Jari/Censation 2. Argon
werd dit jaar voor het eerst in haar
historie Algeheel Amateurkampioen van Nederland nadat ze achtereenvolgens Kampioen van de
Hoofdklasse A en Algeheel Kampioen van de Zondaghoofdklasse waren geworden. Ook de meisjes van
CSW deden goede voetbalzaken. Zij
werden ongeslagen kampioen in de
Eerste klasse jeugd KNVB West 1
en wonnen de regionale beker. Het
dartteam van Jari/Censation2 werd
kampioen van de Tweede divisie en
verdiende daarmee promotie naar
de Eerste divisie. Het team reikte
tot de achtste finale tijdens de wedstrijd om de Nationale Beker.

Sportvrouw
Voor de titel sportvrouw van het jaar
zijn genomineerd: Anouk Hoogendijk, Michelle Fangman en Agnes

Sportteam
Voor de prijs van Rabobank sportteam van het jaar zijn genomineerd
SV Argon, CSW meisjes MA1 en

Gala
Het SportGala op 25 januari in de
Meijert wordt een feestelijke bijeenkomst waarin sporters en sportverenigingen in het zonnetje worden
gezet. De gemeente vindt het belangrijk sport in zijn algemeenheid
en sporters en teams in het bijzonder onder de aandacht te brengen
aangezien het beoefenen van sport
gezond is en sportverenigingen een
belangrijke sociale rol vervullen .

AKU op niveau in de
halve van Egmond
Regio - De zes en dertigste halve marathon van Egmond aan Zee
toonde aan dat de lopers groep van
AKU ook over het strand en door de
duinen goed uit de voeten kan.
Ondanks de stevige zuiden tegen
wind op het strand werden er prima tijden neergezet en tussen de
vele duizenden die aan de wedstrijd deelnamen hoge plaatsen gescoord.
De beste prestatie leverde Jolanda
ten Brinke door bij de 35 plus dames maar liefst de derde plaats te
veroveren in 1.28.53. Ook Rob Bos
bedwong de elementen met een uitstekende zevende positie in 1.38.25
bij de heren 65 en ouder.
John van Dijk, uitkomend bij de heren 35 en meer, was in absolute zin
de snelste AKU deelnemer met een
tijd van 1.21.12, maar Theo van Rossum was bij de 40+ relatief beter
met 1.22.57 en als 10e over de finish. Fred van Rossum deed het ook

uitstekend met een tijd van 1.32.29
evenals Nan van den Berg die trots
kan zijn op zijn 1.43.08.

De genomineerden zijn gekozen
uit kandidaten die tot 31 december
door inwoners en verenigingen naar
voren zijn geschoven. Een jury heeft
vervolgens alle kandidaten en hun
prestaties beoordeeld. De jury stond
onder voorzitterschap van Avital Selinger, coach van het Nederlands
dames volleybalteam. Ook wethouder Ingrid Lambregts had zitting in
de jury evenals sportredacteuren
van verschillende media.

Het SportGala wordt mede mogelijk door een bijdrage van Rabobank
Veenstromen.

Men 17-24 jaar
Arno van
Vliet
Alleen manches: 7e, 4e, 7e
Men 25-29 jaar
Mike
Pieterse
½-finale: 5e
Men 25-29 jaar
Michiel
Jansen Alleen manches: 5e, 5e, 5e
Cruiser 30-39
Erik
Schoenmakers Alleen manches: 5e,
3e, 6e
Cruiser 30-39
Eelco
Schoenmakers
½-finale: 7e
Cruiser 40+
Willem
Kleinveld
½-finale: 6e
Junior men
Michael
Schekkerman Alleen manches: 4e,
5e, 5e

BMX-ers UWTC halen
twee finale plaatsen
Zwolle/Uithoorn: Op 12 en 13 januari werden de 3e en 4e ronde tellend voor het Europese kampioenschap in de IJsselhallen in Zwolle
verreden. Het evenement was goed
bezocht door ruim 750 rijders uit
binnen en buitenland. De organisatie was evenals voorgaande jaren in
handen van de fietscross vereniging
KWC uit Kampen en was ook dit jaar
weer perfect geregeld.
De organisatie had weer een spectaculaire baan neergelegd met een
paar mooie grote dubbele bulten,
die weer mooie sprongen opleverden. Een 10-tal UWTC-ers hadden
zich voor dit spektakel ingeschreven en deden natuurlijk stuk voor
stuk stinkend hun best om een finaleplaats te bemachtigen. Helaas
bleek dat voor de meeste van ons
een mission impossible. De wedstrijd is opgedeeld in 2 categorieën
de Chalange klasse (zeg maar jeugd
en amateurs) en de wedstrijd klasse
(junioren en elite). Voor deze laatste categorie is deze wedstrijd een
onderdeel van de Europese competitie.

Marjan de Bruin was met een prima
1.44.52 deze keer de beste van het
groepje waarvan Margreet van der
Wilt, 1.45.22 en PR, Karin Versteeg,
1.45.21, Theo Noij zelfde tijd en Jos
Snel, 1.46.32, deel van uitmaakten.
Ook Hans Mooy deed het met
1.49.06 erg goed, evenals Atie van
Oostveen die in 1.51.28 beslag legde op de 13e plaats bij de dames
55+.

Wilnis -Zaterdag 12 januari jl. opende LR&PC Willis het jaar met de traditionele nieuwjaarsborrel voor alle
leden, donateurs en andere belangstellenden.
Zoals alle jaren was het weer een
gezellige drukte. Na elkaar allemaal
het beste te hebben toegewenst en
geproost te hebben op het nieuwe
jaar, kon de eveneens traditionele
verloting beginnen.

Aad Koole zat hier vlak achter met
1.51.51 en ook Arie Ligtvoet, terug
van weg geweest na een hardnekkige blessure, bleef keurig binnen de
twee uur met 1.59.39.
Jan Honhoff deed het rustig aan en
had 2.13.16 nodig en Corrrie van
Dam, op haar “maiden trip”, maakte
kennis met de elementen van zee en
duin in 2.19.38.

betering zorgden. Vele vaderlandse
prominenten lieten hun voetsporen
achter op de Nesserlaan en langs
de Amstel, zoals Bert van Vlaanderen en Luc Krotwaar bij de mannen
en Erika v.d Bilt en Anne van Schuppen bij de vrouwen.
Ook het buitenland was sterk vertegenwoordigd in de personen van
Mauricio Gonzales uit Mexico, Tekeve Gebreselassi uit Ethiopië en
Jackson Omweri uit Kenia.
Als regionale toppers moeten Ag-

Uitslagen ronde 3 Zaterdag 12 januari:
Boys 13-14 jaar
Pim de Jong
¼-finale: 1e, ½-finale: 3e, Finale: 7e
Girls 13-14 jaar Kimberley Kleinveld
Alleen manches: 5e, 5e, 5e

Al met al kunnen we terug kijken
op een geslaagd wedstrijdweekend.
De volgende wedstrijd is de 5e en
6e ronde voor het Europese kampioenschap op 2 en 3 februari in Fredericia, Denemarken. De eerst volgende wedstrijd die op onze fietscrossbaan in Uithoorn zal worden verreden is de eerste wedstrijd
van de BMX West Competitie op 9
maart. Meer informatie kunt vinden
op www.uwtc.nl/bmx.

LR&PC Willis is weer
klaar voor 2008

Kenwood run, jaarlijks hoogtepunt
voor Atletiek Klub Uithoorn
Regio - Voor de 24e maal organiseert AKU op zondag 27 januari
2008 de KNAU wedstrijdloop over
10 Engelse mijlen in en om Uithoorn. Het begon allemaal in de
strenge winter van 1985 en die barre omstandigheden zetten de toon
voor vele edities van deze loop.
Niet alleen hevige koude, maar ook
windkracht negen en sneeuwstormen teisterden in de loop der jaren
de deelnemers. Afwisselend waren
er ook lenteachtige intermezzo’s die
dan tevens voor een parcours ver-

Deze jongens en meisjes strijden om
de geldprijzen en het gaat er dan
ook bikkelhard aan toe. Een wedstrijd bestaat altijd uit 3 manches
van maximaal 8 rijders. Na de manches gaan de 4 beste rijders door
naar de qualifying finals. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan
dat de 1/8-, ¼-, ½-finale zijn. Na elke qualfying final gaan de 4 beste
rijders door naar de volgende final.
Uiteindelijk rijden de 8 sterkste rijders de finale. Onze rijders hebben
dit weekend goed gepresteerd. Op
zaterdag was het Pim de Jong uit
Wilnis die in zijn eerste optreden op
een Europese ronde kon afsluiten
met een 7e plaats in de finale. Op
zondag was het Mike Pieterse uit
Aalsmeer die beslag wist te leggen
op een 4e plaats in de finale. Onze
rijders hebben de volgende klasseringen behaald:

Uitslagen ronde 4 Zondag 13 januari:
Boys 9-10 jaar
Thomas van der
Wijngaard Alleen manches: 8e, 8e,
8e
Boys 13-14 jaar
Pim de
Jong
1/8-finale: 2e, ¼-finale: 4e,
½-finale: 8e
Girls 13-14 jaar
Kimberley
Kleinveld
½-finale: 7e
Men 17-24 jaar
Arno van
Vliet
¼-finale: 7e
Men 25-29 jaar
Mike
Pieterse
½-finale: 4e, Finale: 4e
Men 25-29 jaar
Michiel
Jansen
½-finale: 5e
Cruiser 30-39
Erik
Schoenmakers Alleen manches: 7e,
5e, 6e
Cruiser 30-39
Eelco
Schoenmakers Alleen manches: 5e,
4e, 4e
Cruiser 40+
Willem
KleinveldAlleen manches: 4e, 3e, 6e
Junior men
Michael
Schekkerman
1/8-finale: 4e,
¼-finale: 5e

nes Hijman en Michael Woerden
genoemd worden, beiden van de
Veenlopers en steeds uitstekend
presterend in deze klassieker.
Parcours
Het parcours record bij de heren
staat sinds vorig jaar met 48.13 op
naam van Juwawo Wirimai uit Zimbabwe en Anne van Schuppen was
in 1997 bij de dames met 54.53 tot
nog toe de snelste ooit! Ook Agnes
Hijman mag hier niet onvermeld blijven met haar record in 2000 bij de

35 plus in 60.35. Naast de 10 mijlen
is er ook een 10 kilometer trimloop
waarvoor vorig jaar een nieuwe route is bedacht. Gezien de enthousiaste reacties, Nes a/d Amstel vanaf de
polderkant bereiken heeft ook iets,
heeft dit parcours een vaste plaats
veroverd bij de organisatie. De 5 kilometer trimloop, voor diegenen die
met wat minder tevreden zijn, voert
de atleten voornamelijk door en
langs de bebouwde kom van Uithoorn. Tenslotte is er de 1 kilometer
“Kids”run voor de jeugd tot en met
11 jaar waarvan de deelname gratis
is! De plaats van handeling voor zowel het inschrijven (vanaf 9.00 uur
tot een half uur voor de start), omkleden, bewaakte garderobe, starten, finishen en douchen is Sporthal
de Scheg, Arthur van Schendellaan
100A, 1422 LE Uithoorn, ook aangegeven op de diverse route bordjes
in Uithoorn.
De inschrijfgelden voor de 10 EM,
10 km en 5 km zijn: € 7,00- € 6,00 en
€ 5,00. De start van de 10 EM. vindt
plaats om 11.00 uur, de 5 km. gaat
om 11.15 uur op weg, de Kids run
om 11.20 uur en de 10 km. verlaat
om 11.45 uur de startlijn.
Deelname
Deelname staat open voor KNAU
leden en trimmers. Bedrijven kunnen aan het voor hen georganiseerde “Bedrijvenkampioenschap”op de
10 km. meedoen.
De loop maakt deel uit van het Zorg
en Zekerheid loopcircuit dat uitgesmeerd over een half jaar uit totaal
zeven lopen in de regio bestaat.
Prijzen: voor alle afstanden zijn geld
prijzen beschikbaar gesteld door
ABN-AMRO, een verbetering van
het parcoursrecord levert op de
10 EM senioren dames en heren €
500,00 op en bij de 35 plus € 100,00.
De tijdslimiet op de 10 EM bedraagt
2 uur. Nadere inlichtingen bij: Maarten Moraal (0297)565433
e-mail m.m.moraal@zonnet.nl of
www.aku-uithoorn.nl

Verschillende leden van Willis hadden weer hun uiterste best gedaan
om zoveel mogelijk leuke prijzen bij
elkaar te halen.
Gelukkig lieten de lokale middenstand en diverse particulieren ook
weer duidelijk blijken dat zij Wil-

lis een warm hart toedragen en zo
werd een mooie prijzenpot samengesteld. Langs deze weg willen wij
alle sponsors dan ook van harte bedanken!
Dit jaar was er een mooie hoofdprijs
in de vorm van een DVD / Harddiskrecorder.
Deze prijs kon aangeschaft worden door de sponsoring van Koos
vd Vaart (Wilnis), Zwemschool Vital (Loon op Zand), Poelier De Haan
(Vinkeveen) en Rijschool Yolanda
(Mijdrecht).
Deze hoofdprijs werd na een lange
avond loten uiteindelijk gewonnen
door Heleen Oudijk.

Manouk van Tol rechtstreeks naar het NK
Regio - Vorig weekend zijn er op diverse Nederlandse ijsbanen de eerste voorrondes voor het NK junioren
verreden.
De Kennermer Kunst IJsbaan leverde maar liefst 20 schaatser/sters af,
waarvan er 16 van de Stichting Top
Schaatsen Haarlem waren. Manouk
van Tol (jun.B) is tot nu toe de eerste van de Stichting die zich rechtstreeks voor het NK geplaatst heeft.
Met de eerste plaats op de 1500 meter (2:13.42), zesde plaats op 3 km
(4:46.28) en de dertiende plaats op
de 500 meter (43:68) heeft zij al een
startplek op het Nederlands Kampioenschap Junioren.
Ondanks een mooi persoonlijk record, onder matige omstandigheden gereden op de 1500 meter,
2:15.19, heeft Myrthe Brommer (jun.
B) zich niet kunnen plaatsen, maar
komt wellicht in aanmerking voor
een aanwijsplaats.
Myrthe heeft zich wel rechtstreeks
geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Junioren Sprint. Bij de
heren B-junioren die de 500 meter en de 3 km in Breda reden en
de 1500 op Hoorn, heeft Dominique
van Maas met een zesde plek op de
500 meter (39.13) en met 2:01.97 op
de 1500 en 4:19.16 op de 3 km zich

ook naar een landelijke selectieplek
gereden. Ook Gino v.d. Voort mag
naar de landelijke selectie wedstrijden. Met de tijden 40.31 (500m),
2:04.24 (1500) en 4:23.58 heeft hij
zich geplaatst.
Richard Timmer (jun.A) heeft zich
met 40.38 op de 500 meter, 2:03.45
op de 1500 meter en 4:17.31 op de 3
km geplaatst voor de landelijke selectie wedstrijden volgend weekend
in Deventer.
Bij de selectiewedstrijden van de junioren C in Den Haag hadden alle deelnemers last van zwaar ijs en
werd over het algemeen 1 seconde
per 500 meter ingeleverd. Jelle Spierings is met name door zijn zevende plaats op de 1500 (2:10.57) voor
de landelijke selectie wedstrijd geplaats.
Evenzo zijn Marleen de Kroon (46.60,
2:22.61), Menno Kramer (achtste op
de 500 met 42.08 en 2:12.88), Marc
van der Niet (42.94, 2:13.98), Frans
van Maas (42.72, 2:13.59) geplaatst
voor de landelijke selectie wedstrijden.
Afgelopen weekend waren de eerste vooronders voor de neosenioren.
Maurice van Maas hheft zich daarbij ook geplaatst voor de landelijke
selectie wedstrijden van volgend
weekend.

Klaverjassen
Uithoorn - Vrijdagavond 18 januari wordt er weer geklaverjast in het
KnA gebouw.
Op deze avond zal er gekaart worden om mooie prijzen
Natuurlijk is er ook weer de loterij
waarmee leuke prijzen kunnen worden gewonnen. Kosten voor deelname € 3,- p.p. Dus kaart u graag voor

uw plezier dan bent u bij KnA aan
het goede adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in
het KnA gebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hans Kas
06-17724798 of Peter Verhoef 0640811999
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Nieuwjaarstoernooi
Argon-basketbal
Mijdrecht - Op 5 januari jl. heeft
in Mijdrecht de tweede editie van
het Rabobank Nieuwjaarstoernooi,
georganiseerd door Argon-basketbal, plaatsgevonden. Het bleek een
groot succes voor alle deelnemende
heren- en damesteams.
De avond begon met het toernooi
in de sporthal de Phoenix, waar ieder team zijn uiterste best deed om
de grootste prijs te bemachtigen. In
het herentoernooi is het Argon heren-1 dit jaar gelukt om voor de eerste keer de beker thuis te houden.
De tweede en derde plaats gingen
naar Hoppers en Red Stars. Argon
heren-2 was minder fortuinlijk, maar
behaalde een respectabele vierde
plaats net achter de heren-1 teams.
De vijfde en de zesde plaats gingen
naar Blue Stars en Anoeta.
Met de damesteams van Argon
ging het wat minder goed. Na een
uiterst spannende onderlinge wedstrijd is het dames-1 wat op de vijfde plaats eindigde en dames-2 op
de zesde plaats. De beker ging voor
de tweede keer mee met Hoofddorp

Daan Fiege wint de Kees
Hemmer Wisselbokaal

dames-1. De tweede en de derde
plaats gingen naar Hoppers en Blue
Herons. Lely werd vierde in het toernooi.
Na het toernooi was het tijd voor de
loterij, die dit jaar werd gesponsord
door Jeroc2000. Naast alle mooie
prijzen draaide het dit jaar vooral
om de VIP-kaarten voor een wedstrijd van MyGuide Amsterdam en
de cadeaubon van de Ici Pari.
In tegenstelling tot het toernooi bleken de damesteams van Argon tijdens de loterij wel erg gelukkig. Na
de loterij was het tijd voor een hapje en een drankje en kwam er een
feestelijk einde aan de tweede editie van het Rabobank Nieuwjaarstoernooi.
Namens Argon-basketbal willen wij
iedereen bedanken die mee heeft
gewerkt en mee heeft gedaan aan
het toernooi en de loterij, bovendien
willen we de deelnemende team bedanken voor een erg gezellig toernooi en feliciteren we Argon heren1 en Hoofddorp dames-1 nogmaals
met hun overwinning.

Weer goud voor Luc
Verwijs uit Mijdrecht
Mijdrecht/Woerden -Zaterdag 12
januari werd in Amersfoort de tweede regionale plaatsingswedstrijd
gehouden, waar negen turners van
VEP aan meededen. De turners hadden hier de laatste mogelijkheid om
zich te plaatsen voor de districtsfinale die 26 januari in Beverwijk zal
plaatsvinden.
Talent Luc Verwijs lukte het in de
categorie talentendivisie, het hoogst
haalbare niveau in Nederland, om
met grote overmacht het goud mee
naar huis te nemen. Zijn vloeroefening was de moeilijkste van iedereen en werd beloond met een score
van 18,35 punten. Dit was mede het
gevolg van een moeilijke handstand
heffen die hij vlekkeloos uitvoerde.
Pupillen Casper de Visser, Thomas
Vliem en Benjamin Lakerveld kwamen uit in de categorie derde divisie
niveau negen. Zij werden respectievelijk derde, zesde en negende in
een groot deelnemersveld. Casper
had zijn bronzen plak onder andere te danken aan een hele moeilijke
voltige oefening die werd beloond
met een 18,65.
Eerste
In de derde ronde streden Daniel
Dijkhuizen en Timo de Rijter om de
medailles. Zij kwamen uit in de categorie junioren niveau 8. Na bijna

de hele wedstrijd eerste en tweede te hebben gestaan, nam Daniel
uiteindelijk in een spannende strijd
het zilver mee naar huis en Timo het
brons. Daniel had het beste cijfer
aan de rekstok, 10, 05, en Timo was
door moeilijke schroeven veruit de
beste op vloer ( 12, 30). In dezelfde
ronde werd Koen de Koning vierde
in de categorie jeugd niveau 8. Het
lukte Koen net niet om een medaille
mee naar huis te nemen, maar zijn
totaalscore van 56, 30 punten was
een verbetering van 12 punten ten
opzichte van de vorige wedstrijd.
De achtjarige Kees van den Brand
behaalde een vijfde plaats in de categorie instap tweede divisie. In een
deelnemersveld van 35 jongens was
dit een behoorlijke prestatie. Zij
puntentotaal was 102, 60 punten.
Nick Reijmerink werd ook vijfde in
de categorie Junioren 2, derde divisie. Zijn wedstrijd verliep niet helemaal zoals hij had verwacht, maar
turnde desondanks toch een goede
en moeilijke vloeroefening, die met
12 punten werd beloond.
Trainers Merel Hendriks en Sandjay
Tuithof kijken terug op een zeer geslaagde dag met zeer goede resultaten. Acht turners mogen op 26 januari in de finale strijden om de titel
‘beste turner van het district’.

Schot van sjoerd Bouma in de finale, speler Argon H1

Mijdrecht - Zaterdag 12 januari waren alle renners van vriendenwielrenclub “Het Verzetje”, vergezeld van
vrouw/vriendin,bijeengekomen in
restaurant Le Virage te Mijdrecht.
Tijdens het nuttigen van een uitstekend meergangen diner werd de
spanning alsmaar hoger want een
ieder wist dat na het desert het moment zou aanbreken dat bekend
zou worden gemaakt wie gehuldigd
zou worden als renner van het jaar
2007.

grap van Daan hem er weer bovenop hielp. Alle renners konden zich
uitstekend vinden in het oordeel van
de jury en feliciteerden Daan en zijn
vrouw Wil van harte met dit succes
en men keek nog even terug met elkaar op het afgelopen jaar.
Het Verzetje had trouwens een goed
fietsjaar achter de rug en met de aan
het begin 2007 uitgereikte Schadenet Kranenburg wieler -outfit was
het voor een ieder een lust en eer
om op de fiets te zitten .

De vak-jury bestaande uit o.a. Ad
Wolf en Louis Mica hadden dit keer
in hun beoordeling niet alleen de
fietsresultaten meegenomen, maar
ook, zoals uit de toespraak van
Louis bleek, speelde de uitstraling
van winnaar en omgang van hem
met de groep een grote rol.
Daan Fiege, die als winnaar uit de
bus kwam werd geroemd om zijn
humor en zijn kameraadschap.
Menig renner die wel eens momenten had ervaren van vermoeidheid
of mentale inzinking wist te herinneren dat een enkele opmerking of

Nadat lid Cees Zwart aan het eind
van de avond nog een clublied
had geïntroduceerd, dat al gauw
door een ieder luidkeels werd
meegezongen,toog een ieder, na
een plezierige avond,voldaan naar
huis.
Het komende seizoen moet niet te
lang uit blijven,want een ieder staat
te popelen om in groepsverband de
pedalen weer rond te laten draaien.
Maar misschien eerst nog even
schaatsen ,bij een nieuwe vorstperiode, want de meeste fietsers houden natuurlijk ook van schaatsen.

Uitreiking Supercaddy
van Golfclub Veldzijde
Wilnis - Op 6 januari jl. werd de
Nieuwjaarsreceptie van Golfclub
Veldzijde wederom druk bezocht.
Tijdens deze bijeenkomst wordt elk
jaar de zogenaamde Supercaddy
uitgereikt aan een lid die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor de vereniging. Dit jaar werd
deze “Supercaddie” toegekend aan
Norman Manley, die zich reeds ve-

le jaren inzet voor de vereniging.
Dankzij de kennis van de heer Manley op het gebied van automatisering konden vele verenigingsevenementen in het afgelopen seizoen
weer probleemloos verlopen. De
prijs werd onder luid applaus van
de aanwezigen uitgereikt door de
SuperCaddie van het vorige jaar, de
heer Martin Kemperman.

alleenheerser op het veld. Unitas/
Schadenet kwam vanaf deze stand
sterk terug met actief spel door
middenaanvaller Joost Woerden en
Ruud Stark.

tas/Schadenet zette het goede spel
van de derde set door zodat het de
Hillegommers op conditie klopte.
De set werd met 25-19 gewonnen.
Een vijfde set moest de beslissing
brengen. Door een aantal communicatieproblemen in het achterveld
en een minder goede slagpower
aan het net kwam Unitas/Schadenet vanaf het begin op achterstand.
Triumph gaf deze voorsprong niet
meer uit handen en won de vijfde
set gedecideerd met 6-15.

Vier punten in de pocket
voor Atalante H1
De Ronde Venen - De Muldermannen hebben de eerste helft van
het seizoen moeizaam afgesloten
met een een-na-laatste plaats in de
competitie. Om degradatie dreiging
te voorkomen moeten de tweede
helft van het seizoen punten gepakt
worden. Voor de heren betekent dat
uitkienen bij welke wedstrijden er
kansen liggen, en dan voor die wedstrijden maximale versterking uit het
tweede meenemen.
Aangezien de heren 1 selectie uit
5 man bestaat moet er altijd spelers
van andere teams mee om überhaupt 6 spelers te hebben. Voor de
eerste wedstrijd van 2008 op vrijdag
11 januari kwamen Erik Verbruggen,
Bas van der Lubbe en Bas Bouwknecht de selectie aanvullen. Tegenstander Nederhorst bleek een geroutineerd team dat vooral qua verdediging uitblonk, iedereen stond
altijd op de goede plek.
Atalante had dan ook de eerste set
veel moeite om punten te scoren,
maar liet ook vaak aanvalskansen
liggen. Daardoor keek gastcoach
Jet Feddema al snel tegen een 0-1
set achterstand aan. In de loop van
de 2e set wisselde ze Bas Bouw-

knecht in om te proberen het tij keren. Atalante keek tegen een 21-24
achterstand aan maar begon aan
een inhaalrace. De serve van Erik
Verbruggen zette Nederhorst onder
druk. De Vinkeveners leken ineens
weer het licht te zien en pakten alsnog de 2e set met 26-24.
Vanaf dat moment ging het beter
met Atalante. De ploeg had nog
steeds moeite met de serve van enkele Nederhorst spelers maar wist
zich daar sneller overheen te zetten.
Middenaanvaller Bas van de Lubbe had zodanig geïmponeerd met
zijn aanvallen in de eerste 2 sets
dat hij het blok van Nederhorst tegenover zich kreeg. Hierdoor vielen
er gaten in het Nederhorst blok op
buiten waar Erik Verbruggen uitstekend van profiteerde. Bal na bal
sloeg Verbruggen op de grond en
wist zo het overwicht van Atalante
te behouden.
De derde en vierde set lieten de Vinkeveners zich niet meer wegspelen.
Met 25-17 en 25-20 werd het 3-1 en
hebben de Vinkeveners weer 4 punten in de pocket. Vrijdag 18 januari
spelen de heren uit tegen de nummer 10, Gemini H3

Unitas/Schadenet H1 nipt
onderuit tegen Triumph H1
De Ronde Venen - Woensdagavond heeft het eerste herenteam
van Unitas/Schadenet een nipte nederlaag geleden tegen nummer 2 in
de competitie: Triumph uit Hillegom.
Na bijna een maand winterstop was
het Mijdrechtse team weer voltallig
aanwezig voor de eerste competitiewedstrijd van 2008.
De eerste set begon met een droomstart van routinier John van Scheppingen. Hij serveerde 10 punten op
rij en bouwde daarmee een 11-1
voorsprong op.
Helaas verdween deze voorsprong
daarna weer als sneeuw voor de
zon zodat het vanaf 14-12 weer
spannend werd. Unitas/Schadenet
ging echter vanaf dat moment weer
met power spelen. Bij zowel in de
rallypass, als de aanval en het blok
werd weer attent gespeeld. De eerste set werd met dan ook met grote
overmacht gewonnen, stand: 25-16.
Vanaf de tweede set werd tegenstander Triumph wakker. De te-

genstand werd groter en daardoor
kwam Unitas/Schadenet meteen
op achterstand. Het matige spel dat
de Mijdrechtse formatie in deze fase van de wedstrijd liet zien maakte
het onmogelijk de opgelopen achterstand ongedaan te maken.
Door de koppen tijdens de time-outs
bij elkaar te steken lukt het toch nog
om een flinke vuist te maken. Echter
zonder eindresultaat van met een
sprintje van 3 punten op rij won Triumph de tweede set met 21-25.
Alleenheerser
In de derde set werd libero Robert
van der Meer gewisseld voor Ricardo Angulo Velez en Maarten Meulemans maakte plaats voor passer
Bert Polman.
Met deze opstelling kon Unitas/
Schadenet goed tegenstand bieden
aan de Hillegommers die nu vol op
stoom waren. Hoewel Unitas/Schadenet een maximale achterstand
van 5 punten voor hun kiezen kregen (5-10) was Triumph nooit de

Deze laatste speler was in het achterveld zelfs zo gretig dat er een gezonde strijd ontstond toen medespeler Ricardo Angulo Velez de pass
op zich nam. (Na de wedstrijd werd
alles overigens uitgesproken en beide heren hebben weer een goede
verstandhouding met elkaar.) In het
veld resulteerde dit betrokken spel
in een korte voorsprong voor Unitas/Schadenet (22-21). In de spannende eindfase trok Triumph helaas aan het langste eind en won de
derde set met de kleinst mogelijke
voorsprong: 23-25.
Moeizaam
De vierde set werd begonnen met
Johan Samson in de basis. Na een
wat moeizame start bracht een goede opslag serie van Ricardo Angulo
Velez bracht de stand op 11-6. Uni-

Dat maakte de eindstand definitief op 2-3. Dit betekent dat Unitas/
Schadenet 2 punten behaald uit deze eerste wedstrijd van het jaar.
De volgende wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 17 januari tegen koploper SAS’70 in Uithoorn.
Stand a.d.kop van de ranglijst
1. SAS’70 H1 11-44
(36-11)
2. Triumph H1 11-40
(34-14)
3. Unitas H1 10-35
(30-14)
4. Allides H3 11-35
(28-18)
5. VCH H3
11-32 (25-20)
6. VCH H4
11-31 (26-21)

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 16 januari 2008

Atalante D2 op de goede
weg terug
De Ronde Venen - Vrijdag 12-01
speelde de Oudenallen equipe (nr
9) in de Boei tegen Oberon (nr 8)
uit Weesp. De afgelopen match was
er vreselijk matig gespeeld en daarna hebben de dames de koppen bij
elkaar gestoken en beterschap beloofd. Tijdens de maandelijkse combi-training met de dames van 1 werd
er fanatiek en gemotiveerd gewerkt.
Heerlijk om je aan de snelle meiden
van 1 op te trekken, inzet en tempo
waren stukken beter dan voorheen.
Dat is al flinke stap op weg terug
naar lekker fanatiek volleyballen.
De wedstrijd startte geconcentreerd.
Het serveren ging stukken beter,
maar weinig punten gingen op deze
manier verloren. De pass was netjes, eigenlijk was alles vrij gecontroleerd. Maar de meiden speelden
wel erg voorzichtig. Nog geen lekkere knallen in de aanval. De lange
dames van de tegenploeg daarentegen peerden wel een aantal lekkere smashes direct op de Vinkeveense vloer. Oberon beschikt over een

drietal erg lange dames en het viel
niet mee hen te blokkeren of verdedigen. En onze aanvallen die in het
blok geslagen werden kwamen verrassend hard terug. Toch makkelijk
als je zo lang bent… 20-25 tegen.
De tweede set werd iets slordiger.
De serveerfoutjes slopen er weer
in. Wel kregen de Atalante dames
iets meer vat op de verdediging
van Weesp. De lange dames waren
voorin sterk, maar achterin soms wat
minder snel. Natalie Jansen scoorde
een paar mooie ballen, ze kwam supergoed op dreef. Maar de aanvallen van de lange dames werden ook
beter, mooi afgewisseld met tikjes
op ons midden en dat resulteerde
via 18-25 in 2-0 achter.
In set 3 kwamen Inge Bakker en Jet
Feddema in het spel. Dat gaf nieuwe frisheid. Door het midden werden vaker punten gescoord door
zeer geroutineerde aanvallers Loes
Kuijper en Joke Ruizendaal, ondanks het lange middenblok. Ook

verdedigend werd er goed aan de
Vinkeveense kant gereageerd, met
name door Inge Bakker en Natalie
Jansen. Het spel van de Weespenaren kwam steeds beter onder controle. Het werd 25-22, een gevoelige
tegenslag voor de Oberonessen.
De 4de set was een spannende. Het
gastteam liep vaak een paar puntjes voor, maar werd snel weer bijgehaald door de gele leeuwen. Vooral met sommige sterke servicebeurten hadden de dames moeite. Tegen
het einde van de set was het Oberon dat voor stond maar door een
mooie servicereeks van Loes Kuiper
kwam de thuisploeg weer dichterbij. Joke Ruizendaal scoorde mooie
tikjes over en naast het blok. Een
paar punten stonden de dames van
Weesp op 24 maar Atalante kwam
weer gelijk. Uiteindelijk verloren ze
met 25-27. Erg jammer, maar iedereen had weer het gevoel terug van
een lekkere volleybalwedstrijd! Vrijdag spelen de dames uit tegen de
nummer 6 in Huizen.

Atalante dames behalen
winst
De Ronde Venen - Op vrijdag 11
januari gingen de dames van Atalante 1 op weg naar Leusden om het
daar op te nemen tegen de dames
van Afas-LEOS 1. De eerste trainingen zaten er alweer op en met frisse moed waren de dames van Krijn
Verbruggen en Haaxman Lichtreclame klaar voor een stevige pot volleybal.
De eerste set stonden spelverdeelster Laura Kuijl, libero Marlieke Moen, aanvalsters Irma Schouten, Inge Tanja, Suzan Heijne, Mirjam van der Strate en Lotte Schreurs
klaar om te starten. Het plan om de
wedstrijd goed en met veel teamspirit te beginnen, ging niet helemaal
zoals gepland en Afas-LEOS bleef
de dames steeds voor met een paar
punten. Ondanks de time-out van
trainer en coach Sjaak Immerzeel,
kon Atalante het spel niet naar zich
toe trekken. De eerste set werd verloren met 25-18.

Inschrijvingen 7e editie
schoolzwemwedstrijden
gestart
De Ronde Venen - Op zaterdag 29
maart 2008 wordt de 7e editie van
de schoolzwemwedstrijden georganiseerd door Zwemvereniging De
Ronde Venen (ZDRV). Leerlingen
van alle basisscholen in De Ronde
Venen, in de groepen 3 tot en met 8
met minimaal een A-diploma, kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijden. Dit jaar wordt het evenement voor de vijfde keer in samenwerking met de Nationale Sportweek georganiseerd.
Diverse onderdelen
Er kan in de klassementen schoolslag, rugslag, vrije slag worden
deelgenomen. Het eerste deel van
de middag wordt gezwommen door
de leerlingen uit groep 3 tot en met
5 voor de afstand van 25 meter per
onderdeel. Het tweede deel van
de middag kunnen de leerlingen
uit groep 6 tot en met 8 hun beste
beentje voorzetten op de afstanden
van 50 meter per onderdeel.
Inschrijven
Wil je meedoen met de Schoolzwemwedstrijden? Vraag meer informatie bij je basisschool. De alle basisscholen van gemeente De
Ronde Venen worden deze week
benaderd voor deelname aan de
wedstrijden. De scholen dienen
deelname uiterlijk 8 februari bij de
organisatie kenbaar te maken en
zorgen voor een eigen begeleider
tijdens de wedstrijden.
De inschrijvingen van de deelnemers dienen via de scholen uiterlijk
22 februari bij de organisatie aan-

Tweede set
De tweede set werd begonnen met
dezelfde opstelling. Weer begon
Atalante met een paar punten achterstand. De service was niet erg
goed en er werd slordig gespeeld.
Bij de stand van 15-15 werd Laura
Kuijl gewisseld voor Janine Könemann en bij de stand van 18-15 werd

wezig te zijn. Doet je school niet
mee, vraag dan een inschrijfformulier op via de website www.zdrv.
nl. Leden van de ZDRV kunnen inschrijfformulieren krijgen via de afdelingshoofden.
Er een maximum aantal deelnemers,
dus VOL = VOL. Schrijf op tijd in!
Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek vindt plaats
van 29 maart tot en met 5 april. Het
doel van deze week is om sport en
sporten in een sportvereniging onder de aandacht van een zo breed
mogelijk publiek te brengen. In het
hele land kunnen bijvoorbeeld wedstrijden, open dagen en toernooien
bij sportverenigingen bezocht worden en kan er meegedaan worden. Alle activiteiten zijn per woonplaats op te zoeken op www.nationalesportweek.nl
Sponsoring
De schoolzwemwedstrijden worden
mede mogelijk gemaakt door onze
sponsors Rabobank Veenstromen
en Koopmans Verpakkingen. Om
het evenement doorgang te laten

vinden is de ZDRV nog op hard op
zoek naar sponsors om dit evenement mogelijk te maken.
Wilt u ook zorgen dat de Schoolzwemwedstrijden door kunnen
gaan? Neem dan contact op via
PR@ZDRV.nl of 0297-284085 om
de mogelijkheden te bespreken.
Zwemvereniging De Ronde Venen
Zwemvereniging De Ronde Venen (ZDRV) leidt onder meer op
voor Zwemmend Redden, Varend
Redden, het Zwem-ABC, Survival
Zwemmen en Zwemvaardigheidsdiploma’s met verschillende disciplines als balzwemmen, snorkelen,
wereldzwemslagen en red-jezelf.
Volwassenen kunnen op woensdagavond aan hun conditie werken
bij de afdeling Trimzwemmen. Kom
ook eens voor een gratis proefles op
een van onze afdelingen! Voor meer
informatie bel met de ledenadministratie, Karin Keers telefoon 0297282108 of kijk op www.ZDRV.nl”
(Fotograaf: Kitty Reurings):

Derde set
In de derde set werden er een paar
wijzigingen in de opstelling gemaakt. Spelverdeelster Laura Kuijl
werd gewisseld voor Janine Könemann. En buitenaanvalster Lotte
Schreurs werd gewisseld voor Carin
van Tellingen. Met nieuwe moed van
de gewonnen set begonnen de dames de derde set en het ging zichtbaar beter. Suzan Heijne had een
paar goede aanvallen en Mirjam van
der Strate maakte met haar moeilijke service ook de nodige punten. De
dames van Afas-LEOS waren niet
van plan zich zomaar over te geven
maar ze vochten tevergeefs. Deze
set werd ook door Atalante gewonnen met 23-25.
Vierde set
De vierde set werd begonnen met
dezelfde opstelling als de derde. De

set begon goed en Atalante kreeg
al snel een voorsprong. Het spel liep
steeds beter en op buiten stond Carin van Tellingen lekker aan te vallen. Er werd goed geblokkeerd en
er werd beter op elkaar gereageerd.
Bij de stand van 20-21 werd Laura
Kuijl er ingewisseld voor Janine Könemann om haar service over te nemen. De service was goed, maar helaas pakte LEOS de side-out. Coach
Immerzeel bracht Janine Könemann
terug binnen de lijnen en Atalante
pakte alle punten achter elkaar. De
eindstand van deze set was hierdoor 21-25 en de wedstrijd ging met
1-3 naar Atalante.
Een grote opsteker voor de Krijn
Verbruggen/Haaxman Lichtreclame equipe. De dames hebben door
deze overwinning goede zaken gedaan. Ze staan nu op een vijfde
plaats en heeft het gat met de degradatiezone vergroot.
Komende vrijdag spelen de dames
om 19:30 uur in de eigen Boei. Ze
moeten het dan opnemen tegen
Forza uit Hoogland, dat op dit moment de tweede plaats bekleedt. De
uitwedstrijd ging met een duidelijke
4-0 verloren, dus de dames zullen er
alles aan doen om sportieve wraak
te nemen.

Turnwedstrijd
meidenselectie 2008
De Ronde Venen - Nadat vorig seizoen besloten was om de hogere divisies geen doorstart te geven bij
GVM moesten een aantal meiden
van deze selectie een nieuw onderkomen gaan zoeken.
Dit is gelukkig prima gelukt zodat ze
afgelopen Zaterdag 12 Januari hun
eerste voorwedstrijd, op weg naar
de landelijke konden draaien. Voor
sommige weer wat onwennig. Een
nieuwe vereniging, nieuwe trainsters en een andere oefenstof of divisie.

Tot het uiterste gaan tijdens het onderdeel schoolslag (in 2007).

Lotte Schreurs gewisseld voor Carin
van Tellingen. Na een korte peptalk
draaiden de dames warm en werd
er op het midden gescoord door Inge Tanja en op buiten vielen Mirjam van der Strate en Irma Schouten ook lekker aan. In tegenstelling
tot de eerste set, werd de tweede set
toch nog gewonnen door Atalante,
met een nipte voorsprong. De eindstand van deze set was 23-25.

Danielle Groenewegen turnt dit jaar
voor het eerst in divisie 2. Een hele knappe prestatie omdat ze maar
6 uur trainen in de week. Zij begon
op de brug. Helaas heeft ze haar zolendraai nog niet helemaal onder
controle zodat deze werd weg gelaten. Buiten dat het wat strakker
had gekund kreeg ze toch nog een

keurige 7,75. Hierna kwam de balk.
Dit was vorig jaar niet haar sterkste
punt maar hier zette ze nu zonder
enige wiebel een keurige 8,9 neer.
Vloer werd een 8,2 en de sprong een
nette 9,15.
Uiteindelijk veroverde ze hiermee
een keurige 3e plaats. Ga zo door
bij Advendo ter Aar! Kim Ultee
turnt voor het tweede jaar in divisie
2. Doordat zij nu 11 uur in de week
traint bij DOS Alphen beheerst zij
goed haar niveau . Dit was ook duidelijk te zien in haar prestaties.
Kim begon op balk en liet hier een
keurige oefening zien. Jammer van
haar opsprong maar ze herstelde
zich volledig zodat ze een mooie
7,5 neerzette. Op vloer zette ze een
nette 8,050 neer en voor sprong een
keurige 8,925. Uiteindelijk verdiende ze hiermee een eerste plaats op
haar niveau.

Nina Jongerling turnt net zoals Danielle bij Advendo ter Aar en mocht
ook een divisie hoger. Nina turnt dit
jaar in divisie drie.Een hele prestatie
want vorig jaar liep het niet helemaal
zoals ze gehoopt had. Zij begon op
vloer wat onwennig want niet iedere vereniging heeft de beschikking
over een wedstrijd vloer. Dit resulteerde in een 6,6. Nina haar sprong
ging super hier zette een keurige
8,6 neer. Op de brug was Nina in
haar element zij beheerst volledig
haar oefenstof dit resulteerde in een
8,8. Haar laatste onderdeel was toch
wel zenuwen slopend. Nina moest
al haar mede turnsters voor laten
om zo als laatste haar oefening te
laten zien. Nina had haar zenuwen
goed onder controle en turnde met
een klein wiebeltje een 8,95.
Deze prestaties leidde tot een 2e
plaats. Meiden toppie ga zo door!!!!!
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De Vinken mist aansluiting

Gerrie Spruijt zaalvoetbaltoernooi 2008
Wilnis - Ieder jaar organiseert voetbal vereniging CSW een zaalvoetbaltoernooi in de Willisstee. Het
toernooi is voor jeugd van CSW uit
de categorieën jongens E/F en de
meisjes E/F . Ter herinnering aan
Gerrie Spruijt die, tot zijn overlijden
vorig jaar een zeer waardevolle vrijwilliger voor de jeugd van CSW was,
is het toernooi sinds dit jaar naar
hem vernoemd. Het toernooi heeft
plaatsgevonden op de zaterdagen 5
en 12 januari. Aanstaande zaterdag
19 januari zal de grote finale gespeeld worden.
Maar liefst ruim 230 kinderen nemen deel aan dit jaarlijks terugkerende evenement. Uit voorgaande
jaren blijkt dat het voor zowel deelnemers als toeschouwers fantastisch is om mee te maken. Natuurlijk
gaat er een grote voorbereiding aan
vooraf voordat dit spektakel plaats
kan vinden. Door de grote inzet van
vrijwilligers en sponsoren is het ook

dit jaar nu alweer een groot succes
geworden. CSW is zeer verheugd
dat deze sponsoren, genaamd Roest
Vast Staal Aalsmeer en LTB accountants en adviseurs dit evenement
ondersteunen. Voor de kinderen zijn
dit namelijk leuke dagen in de winterstop periode waar ze al lange tijd
naar uitkijken.
Er is gebleken dat de organisatie er
weer in is geslaagd om een spannend programma in elkaar te draaien . De voorrondes voor de grote
finale dag op zaterdag 19 januari zijn door de pupillen F en meisje E gespeeld op zaterdag 5 januari. De jongens E speelde de voorrondes op zaterdag 12 januari. Het
finaleprogramma en indeling van
de teams kunt u nalezen op www.
cswilnis.nl.
U bent allen van harte uitgenodigd
om op zaterdag 19 januari vanaf
13:15 de spelertjes te komen aanmoedigen in de Willisstee in Wilnis.

De Schakel viert
verjaardag meester Hergo

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
12 januari heeft het door Fortis gesponsorde eerste team van korfbalvereniging De Vinken de aansluiting
gemist voor een veilige plek voor
behoud in de eerste klasse. In Sliedrecht werd in een matige wedstrijd
verloren van Merwede. Het enige
noemenswaardige was dat Arjan
Kroon zijn 800e doelpunt voor het
vlaggenschip scoorde.
Het team van Dirk vd Vliet kwam net
als vorige week goed uit de startblokken. Het eerste aanvalsvak bestaande uit Peter Koeleman, Arjan
Kroon, Angela Sloesarwij en Susanne de Wit bracht 0-2 op het scorebord. Helaas was dit ook de enige
keer dat het vlaggenschip aan de
positieve kant van de score bleef.

Belangrijke winst voor
Vinken 2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag,
12 januari, stond er voor De Vinken
2 een belangrijke wedstrijd op het
programma. Na 6 wedstrijden gespeeld te hebben stond het door De
Veensteker gesponsorde team namelijk gedeeld eerste met twee andere teams. Fluks uit Noordwijk had
precies evenveel punten uit een gelijk aantal wedstrijden en Fiducia uit
Vleuten had 2 punten minder behaald, maar zij lopen dan ook nog
een wedstrijd achter op De Vinken
en Fluks. Na vorige week weer de
reeks van gelijke spelen te hebben
doorbroken, door te winnen van Triaz, was het nu onze beurt om Fiducia te bezoeken in Vleuten. Na een
7-7 ruststand eindigde de wedstrijd
in een 12-14 overwinning.
Gelijkopgaande eerste helft
Startende aanval van dit duel was:
Invallende Ingrid Hagenaars, Martine Koedijk, Rudy Oussoren en Rogier Schoenmaker, die zijn rentree
maakte na een blessure.

Vinkeveen - Het is een traditie geworden op PCB De Schakel om de
verjaardag van de directeur, meester Hergo van Ginkel, te vieren in
Het Veenbad.
Alle kinderen van de groepen 4 tot
en met 8 waren uitgenodigd om te
komen zwemmen.
Dat was weer een groot succes. Er
werd flink gedold en gedoken. Natuurlijk was de glijbaan favoriet.
De kinderen van de groepen 0 tot en
met 3 werden niet vergeten. Zij hebben op school een film gekeken.
Na de film en de frisse duik werden
de kinderen getrakteerd op wat lekkers en meester Hergo werd overladen met cadeautjes. Het nieuwe

jaar is al met al weer goed begonnen op De Schakel.

Klaverjassen
Vinkeveen - 9 januari was weer de
eerste kaartavond van het nieuwe
jaar, waarbij alleen Natasja Blom
met 5441 punten hoog wist te scoren. Alle andere kaarters speelden erg veel lager. 2e.werd Ferry Verbraak met 4991 punten, 3e.
An van de Meer met 4892 punten,
4e. Rob van Achterbergh met 4810
punten, 5e. Theo Kranendonk met
4738¨punten. Martien de Kuijer kon
niet meekomen en kwam niet verder dan 4097 punten,en kreeg hiermee de troostprijs.

Zaterdagvoetbal

Argon laat winst in
Monnickendam
Mijdrecht - Argon is er niet in geslaagd de punten uit Monnickendam mee te nemen, een bij vlagen
goed spelend Argon was de eerste
twintig minuten de bovenliggende
partij maar verzuimde afstand te nemen. Ook in de slotfase kreeg Argon
goede mogelijkheden om de inmiddels 2-0 opgelopen achterstand een
beter aanzien te geven maar o.a.
paal en lat hielpen de goede goalie
van de thuisploeg een handje. Monnickendam was deze middag effectiever: vier goede kansen resulteerde deze middag in twee doelpunten.
Zoals hierboven vermeld, de openingsfase was duidelijk voor Argon,
een felle start bracht al in de tweede
minuut de eerste mogelijkheid. Een
gericht afstandschot van Pieter Aafjes werd door de keeper uit de kruising getikt, de hoekschop die daarna volgde leverde niets op. Even
daarna werd een voorzet van Ruben
Kraan door Youri van Adrichem over
de lat gekopt. Een dot van een kans
kreeg vervolgens Ruben Kraan maar
hij ’vergat’ van dichtbij de bal in te
schieten.
Daarna waren er pogingen van
Noordhuis en Rensen namens de
thuisploeg, maar het eerste schot
ging rakelings naast en de tweede
poging werd een prooi voor doelman Patrick Brouwer. Nadat Alan
Doorson halverwege de eerste helft
moest worden vervangen door Ronald Boer kwam na een half uur Argon toch op achterstand.
Bij een snel genomen vrije trap
stond de defensie van Argon niet
goed opgesteld waardoor goaltjesdief Ferry Noordhuis kon profiteren 1-0. In de slotfase kwam Patrick
Berkelaar niet verder dan een schot
over het doel.

Fel
De tweede helft opnieuw een fel
startend Argon maar verder dan
een schot van Berkelaar net naast
de paal kwam men niet. Een hoekschop, na een uur spelen werd Argon noodlottig, Jesse Lissaur kreeg
alle gelegenheid om de strak voorgeschoten bal keihard onder de lat
te koppen 2-0. De strijd leek beslist
maar Argon gaf nog niet op, Ian Zevenhoven verving Jimmy van Veen
en even later kwam Lars Sloothaak
in het veld voor Youri van Adrichem.
De eerste mogelijkheid was vervolgens voor Ruben Kraan die op aangeven van Ian Zevenhoven in kansrijke positie kwam, maar de bal ging
naast. Even later teisterde Ian Zevenhoven de lat. Daarna zette Monnickendam nog even aan, de eerste inzet werd knap door doelman
Brouwer gepareerd en even later
kreeg hij assistentie van Pieter Aafjes die de bal uit de doelmond haalde.
Eer redden
Daarna zakte ploeg van trainer
Dennis Koorn wat in en kon Argon nog proberen de eer te redden,
maar pogingen van Ronald Boer en
Garry Fokker werden een prooi voor
de keeper. Lars Sloothaak zag zijn
schot op de paal schampen en Ruben Kraan kopte over na een hoekschop.
Aanstaande zaterdag gaat Argon
het opnieuw proberen, nu komt Reiger Boys op bezoek in Mijdrecht.
Opstelling Argon: Patrick Brouwer,
Tony van Reijn, Sylvester Verlaan,
Alexander Bos, Garry Fokker, Jimmy van Veen (62 Ian Zevenhoven),
Youri van Adrichem (78 Lars Sloothaak), Pieter Aafjes, Ruben Kraan,
Alan Doorson (26 Ronald Boer), Patrick Berkelaar.

Deze aanval opende de score, maar
Fiducia beantwoorde dit snel met
de gelijkmaker. De tweede aanval
met Joyce Kroon, Annelies Bobeldijk, Marcel StNicolaas en Kelvin
Hoogeboom wist echter ook weer
snel te scoren met een mooie dieptebal, maar weer antwoordde Fiducia met een punt. Dit was redelijk
karakteristiek voor het verloop van
de eerste helft, Fiducia en De Veensteker-equipe wisselend op voorsprong. Bij rust stond alles weer
gelijk en kon de wedstrijd eigenlijk
weer opnieuw beginnen in de tweede helft, bij een stand van 7-7.
Spannend slotstuk
Na de rust kwam De Vinken goed uit
de startblokken. Door een stuk beweeglijker aanvalsspel werden er in
korte tijd enkele goede kansen ge-

creëerd. Dit betere spel leverde een
voorsprong op van 3 punten. Hierna verslapte het aanvalsspel van het
tweede echter weer iets, waardoor
Fiducia wat terug kon doen. Een periode van weinig scores aan Vinkenkant brak aan en langzaamaan naderde Fiducia.
Vlak voor het einde werd reserve Marja Verwoerd in het spel gebracht. Aan het einde van de reguliere speeltijd was de stand 1011 in het voordeel van De Vinken. De wedstrijd bleek echter nog
niet gespeeld te zijn, aangezien de
scheidsrechter nog aangaf de wedstrijd 3 minuten verlenging te geven.
In deze, uiteindelijk 4 minuten durende, verlenging behield De Vinken
zijn voorsprong en liet de Vleutense
formatie niet meer gelijkkomen. De
verlenging verliep zeer onstuimig.
Geschreeuw vanuit het veld en vanaf het publiek leverde een heuse
heksenketel op. In deze heksenketel
vielen nog 5 doelpunten, wat resulteerde in een 12-14 eindstand.
De Vinken kon met 2 belangrijke
wedstrijdpunten weer richting Vinkeveen.
Het wedstrijdspel van afgelopen
zaterdag bevatte absoluut verbeterpunten, maar de tevredenheid
over het resultaat die deze gewonnen wedstrijd voortbracht was echter zeer terecht. Zaterdag 19 januari
staat de volgende grote wedstrijd op
het programma, namelijk de returnwedstrijd uit, tegen medekoploper
Fluks in Noordwijk.
Hopelijk kunnen we dan weer op
Vinkenpubliek rekenen. Na de wedstrijd tegen Fluks zal blijken of de
koppositie nog steeds gedeeld zal
zijn of dat er één team aan kop zal
gaan.

Tumbling-training bij
Sportvereniging Veenland
De Ronde Venen - De gymafdeling
van Sportvereniging Veenland heeft
sinds kort de beschikking over een
prachtige tumblingbaan.
Dat is een fantastische verende, met
lucht gevulde springmat van zo’n 3
meter breed en 15 meter lang.
De baan veert geweldig zodat je er
snelle salto’s en sprongen op kunt
maken.
Veenland start op dinsdagavond van
18:00 – 19:00 uur een speciaal tum-

bling-trainingsuur in de Willisstee
voor kinderen vanaf ca. 11 jaar. Als
uw kind graag wil leren tumbelen
kunt u contact opnemen met Aartje
Verkaik tel. 285980.
Een aantal meisjes heeft zich in november en december, voorbereid op
een tumblingwedstrijd en zijn daar
zevende geworden.
Dat is een fraai resultaat na zo weinig oefening, en dat belooft wat
voor de kinderen die nu met de echte training starten!

Puppy-training van start
bij Tennisvereniging
Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes
in voorgaande jaren, gaat Tennisvereniging Wilnis ook dit jaar weer van
start met een training voor kinderen
van zeven tot en met negen jaar.
Deze zogenaamde puppy-training
wordt verzorgd door clubtrainer Gerard Hoogland.
Het doel van de puppy-training is
het aanleggen van een basis voor
het tennisspel. Met name gaat het
om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen,
stuiteren, gooien en goed kijken
naar de bal.
De lessen vinden plaats op vijf
woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur,
te beginnen op 20 februari 2008. De
laatste les (26 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van
het balvaardigheidsdiploma.

Om mee te kunnen doen aan de

Het eerste verdedigingsvak bestaande uit Peter Kooijman, Pascal Kroon,
Charita Hazeleger en Mariska Meulstee had moeite om tot score te komen. Dit gaf Merwede de kans om
hun score uit te breiden. In de rest
van de eerste helft ging de score wel
redelijk gelijk op wat resulteerde in
een 9-6 ruststand.
Feiten
In de tweede helft werden er door de
Fortisequipe wel kansen gecreëerd,

maar niet afgerond. Er werd wel gestreden, maar helaas niet als team.
Onze fouten werden door Merwede goed benut, waardoor De Vinken
ook gedurende de tweede helft achter de feiten aan bleef lopen.
Met een 17-12 einduitslag bleven de
punten helaas in de eerste uitwedstrijd in 2008 in Sliedrecht. Doordat Bolnes won van Vitesse staat De
Vinken nu met één wedstrijd minder
gespeeld op een laatste plaats in
de eerste klasse. Nu halverwege de
competitie moeten in de returnwedstrijden alle zeilen bij gezet worden
om weer aansluiting te zoeken voor
een veilige plaats.
Doelpuntn
Ondanks een teleurstellende prestatie is er nog wel één noemenswaardig feit. Jaap Meulstee houdt sinds
onze clubhistorie de statistieken bij
rondom ons vlaggenschip.
Zo bleek Arjan Kroon zijn totaal aantal doelpunten voor de hoofdmacht
op 800 te kunnen brengen.
Met zijn tweede doelpunt in de
wedstrijd was dat een feit. Neef Pascal staat op 297 en kan mogelijk in
de komende wedstrijd ook naar een
mooi totaal van 300 komen.

Biljarten de Merel

Hendrikx en Cordes naar
finale zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoernooi van biljartclub de Merel zijn er
in het afgelopen weekend meer finalisten bijgekomen en wel in de A
poule Dorus van der Meer en Bert
Loogman, in de B poule Hans van
Rijn, Patrick Gillet, Bart Dirks en de
sterke Thijs Hendrikx die het ieder
jaar toch weer fliktom door te dringen tot de finale. In de C poule Dennis Cordies, die er ieder jaar maar
weer staat tijdens de finale, Marnix
Leeflang, Kees Kooymn en Henny
v.d. Poel, Teus Dam, Stefan Berkelaar en Nico Oostveen. Bob Hubenet van Adelhof, kon zijn draai nog
niet vinden met al die ballen, net zoals Frank Witzand, Bas Kolenberg,
Patrick v.d. Meer, Pim de Jager, To-

bias Hagenbeek, Nico van Soeren e
Gerard Waayman die te maken had
met wat pech in zijn spel, ondanks
de aanmoedigingen van zijn supporters.
Er kunnen nog pogingen gedaan
worden om zich in de finales te
spelen op de volgende dagen: vrijdag 18 januari van 20.00 tot 23.00
uur, zaterdag 19 januari van 14.00
tot 18.00 uur, zondag 20 januari van
14.00 tot 17.00 uur, vrijdag 25 januari
van 20.00 tot 23.00 uur, zaterdag 26
januari van 14.00 tot 19.00 uur. Om
ongeveer 19.30 uur zullen de finales
starten. Daarna is de prijsuitreiking.
Het zesballentoernooi vindt plaats in
café de Merel, Arkenpark MUR 43,
Vinkeveen, tel. 0297-263562.

Atlantis F2 wint van Pernix F3
De ronde Venen - Op zaterdag
12 januari moesten de kinderen en
coaches al om kwart voor acht vertrekken om tegen Pernix F3 in Leiden te spelen. Van deze tegenstander had de F2 op 22 december verloren met 1-0. Dus de speelstertjes
hadden nog wel wat goed te maken.
Vol goede moed begonnen Demi
Klijn, Nina Baars, Zoé Trompert en
Saskia Veenboer aan de wedstrijd.
Al snel werd de bal onderschept en
begon Atlantis aan de 1ste aanval.
Nadat iedereen aan de bal was geweest zag Zoë haar kans en maakte

haar 1ste doelpunt. Na nog een tijdje te hebben gespeeld was het rust.
Megan en Robina gaven de kinderen nog wat aanwijzingen.
Na de rust kwam Anna Schouten er
in voor Demi en Elise van Walraven
voor Zoë. Na tien minuten scoorde
Saskia de 2-0. Na 10 minuten werd
er eindelijk afgefloten. Ook de stafworpen hebben we gewonnen met
6-4. Hierna konden de speelsters,
coaches en meegereisde ouders het
1ste overwinningsfeestje gaan vieren.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 18 januari is
er prijsklaverjassen in café de Merel
in Vinkeveen. Er worden vier giffies
gespeeld. De aanvang is 20.00 uur.
De uitslag van de laatste speelavond:
1. Jan van Kouwen
7332 pnt
2. Edwin v.d. Schaft
7194 pnt
3. Bianca Pappot
7174 pnt
4. Greet Koot
7086 pnt
5. Berto Blom
6911 pnt
De poedelprijs was voor William

puppy-training, hoeven de kinderen
geen lid te zijn van Tennisvereniging
Wilnis. Voor slechts € 25,- kan uw
kind deelnemen aan deze vijf speciale lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind
opgeven? Dan kunt u contact opnemen met Marianne van de Schaaf,
telefoon 0297-274622

Mayenburg met 4782 punten.
De prijsklaverjasavonden in 2008
zijn voorlopig 18 januari, 1, 15 en 29
februari, 14 en 28 maart, 11 en 25
april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en als
laatste 4 juli.
Het klaverjassen vindt plaats in café
de Merel, Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, tel. 0297-263562 of 0297264159.

Driebandentoernooi

Vinkeveen - Het al jaren, ook buiten de regui, succesvolle Driebandentoernooi van Biljartclub DIO en
café de Merel gaat op 27 januari
van start met de voorrondn waarin
64 deelnemers de strijd aanbinden
voor een plaats in de kwartfinale en
mogelijk verder. De winnaar van vorig jaar, Paul Schuurman, mag zijn
titel verdedigen. Door de organisatie zijn kosten noch moeite gespaard om weer voor fantastische
prijzen te zorgen met als hoofdsport
Fiat Autobedrijf Kooyman te Vinkeveen. De voorronden worden gespeeld in groepen van vier deelnemers. De nummers 1 en 2 uit elke
groep plaatsen zich voor de kwartfinale. Hetzelfde geldt voor plaatsing
in de halve finale. De finale met acht
deelnemers wordt gespeeld op zaterdag 26 en zondag 27 april, direcht gevolgd door de prijsuitreiking. Belangstellenden kunnen zich
nog telefonisch opgeven bij café
de Merel, tel. 0297-263562. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per
persoon, daarvoor speelt men tenminste drie partijen.

