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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Impressie van het nieuwe Gezondheidscentrum

Bezwaar voor bouw
Gezondheidscentrum en
woningen opgeheven
Uithoorn - Vrijdag 16 januari jl.
overhandigden de wethouders Jeroen Verheijen en Monique Oudshoorn de bouwvergunning voor het
al zo lang geplande nieuwe Gezondheidscentrum aan de directeur van het Ziekenhuis Amstelland,
Jacques Moors. Zij deden dat in het
bijzijn van Louis van Huik, die het
samenwerkingsverband voor realisatie van Park Krayenhoff vertegenwoordigt. Omdat het benzinestation van Texaco aan de N201, gelegen aan de rand van het voormalige IBM-terrein, de verkoop van LPG
definitief heeft gestaakt en de milieuvergunning is ingetrokken, werd
de weg vrijgegeven voor de provincie Noord-Holland om een Verklaring van Geen Bezwaar af te geven.
Hoewel er het afgelopen jaar veel is
gemopperd op de gemeente waarom de realisatie van de bouw van
zowel het Gezondheidscentrum als
de nieuwe woningen in Park Krayenhoff zolang moest duren, was met
name het LPG-punt van het tankstation de boosdoener. De gemeente was daaraan met handen en voeten gebonden. Een dergelijk verkooppunt is namelijk omgeven met
strenge regels waardoor er bijvoorbeeld in een straal van pakweg 150
meter geen nieuwbouw mag plaatsvinden. De overeenstemming tus-

sen de gemeente en de provincie
met de exploitant heeft echter veel
tijd in beslag genomen. Vergelijking:
het Gezondheidscentrum had kortgeleden op de locatie naast de nieuwe rotonde in de N201, ter hoogte
van het Buitenhof, in gebruik genomen moeten worden en is nu twee
jaar achterop. Ook in Park Krayenhoff hadden er al nieuwe woningen
moeten staan. “Rest de gemeente Uithoorn en Ziekenhuis Amstelland – waarvan het nieuwe Gezondheidscentrum een onderdeel is – nu
om de zaken voortvarend ter hand
te nemen. De verwachting is dat ergens het komend voorjaar de eerste paal de grond in zal gaan”, aldus
Marike van de Wetering van Ziekenhuis Amstelland desgevraagd.

zijn met deze berichtgeving. Zij tekenden in juli 2006 een convenant
voor deelname. Het centrum zal onder meer ruimte gaan bieden aan
15 huisartspraktijken en specialistische zorg vanuit het ziekenhuis, onder wie een dermatoloog, KNO-arts,
oogarts, kinderarts, en gynaecoloog.

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2 + 3
Korver Makelaars O.G. B.V.

Voorts zal er een labfunctie komen
en een klein diagnostisch centrum
(röntgenapparaat). Externe partijen,
waaronder een apotheek, fysiotherapeut, verslavingszorg, steunkousenleverancier, verloskundige en
thuiszorg nemen deel aan dit initiatief. Niet alleen de bouw van het Gezondheidscentrum kan nu van start
gaan, maar ook dat de gemeentelijke overeenkomst met Woongroep
Holland en UBA Projectontwikkeling kan worden afgerond. Vervolgens kan in de loop van dit jaar met
de bouw van de woningen op het
voormalige IBM-terrein een aanvang worden gemaakt.

Wethouders Monique Oudshoorn en Jeroen Verheijen overhandigen de
bouwvergunning aan Jacques Moors (Ziekenhuis Amstelland) in het bijzijn
van Louis van Huik (Park Krayenhoff), (v.l.n.r.).

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Wij zijn met spoed op zoek naar

2 serieuze BezorG/sters
voor een Wijk in de omGevinG van de
talmalaan en een Wijk omGevinG jp sWeelinGWeG
leuke verdiensten.
Bel (tijdens kantooruren) naar

0251-674433
vraGen naar marco of roGier

Convenant
De plannen voor het realiseren van
het Gezondheidscentrum dateren al
van vóór 2006! Toen werd het terrein van het voormalige tuincentrum
Telstar aan Ziekenhuis Amstelland
in Amstelveen verkocht. Die wilde daar een Gezondheidscentrum
voor de regio neerzetten. De bouw
daarvan gaat nu binnenkort eindelijk van start. Het Gezondheidscentrum wordt gerealiseerd in nauwe
samenwerking met de Uithoornse
huisartsen. En die zullen ook wel blij
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Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u
Vrijdag 10-21.00 u Zaterdag 10-17.00 u

Voorzitter van EHBO Vereniging St. Vincentius uit De Kwakel

Richard van Zanten: “EHBO’er zijn
is een soort roeping”
De Kwakel - “Vroeger voorkwam je
een ongeval. Tegenwoordig gaat het
om levensreddend handelen”, vertelt Richard van Zanten, voorzitter
van de EHBO St. Vincentius uit De
Kwakel.
“Ik werkte in 1986 voor Raaklicht
Architectuur BV en vanuit dat bedrijf werden vrijwilligers gevraagd
om mee te doen aan een EHBO cursus. Ik was een van degenen die uitgeloot werden en heb toen 20 lessen
van twee uur per keer gevolgd. Het
ging toen om preventie waarbij kennis van het lichaam een belangrijke
rol speelde, levensreddende handelingen, mensen helpen in nood,
verwondingen, helpen bij ademhalingsmoeilijkheden, het behandelen
van botbreuk, beademen, verbandleer maar ook de achtergronden van
verwondingen. Maar ook vragen als:
wat betekent: blauwe lippen. Het
lesmateriaal werd verzorgd door het
Oranje Kruis. Dat was van oudsher
een organisatie op landelijk niveau
die ook de opleidingen voor de reddingsbrigades verzorgde. Vroeger
kreeg je een diploma, ondertekend
door de burgemeester als zijnde
hoofd van de politie. Tegenwoordig
krijgt men na het met goed gevolg
afleggen van de cursus een certificaat. De term EHBO’er wordt ook
niet meer gebruikt, je bent nu Eerste
Hulp verlener.”

Bewondering
Richard vertelt dat er bij hem ook
wel een bepaalde achtergrond was
om bij de EHBO te gaan. Zijn broer
is vier jaar ernstig ziek geweest en
uiteindelijk ook overleden. Maar al
die jaren hebben Richard en zijn familie altijd heel veel steun gekregen
van de omgeving. “Dat was echt
hartverwarmend. Niet alleen van
familie en vrienden en kennissen
maar zelfs van wildvreemden.
Daar heb ik een enorme bewondering voor en ik wilde dus wat terugdoen voor de gemeenschap.” Het is
een echte hobby geworden en Richard is nu ook afgevaardigde in
het districtsbestuur. In de afgelopen jaren is er wel het een en ander
veranderd bij de organisatie van de
EHBO. Het Oranje Kruis heeft een
aantal van haar taken overgeheveld
naar andere organisaties. Het Rode Kruis dat jarenlang ook afhankelijk was van het lesmateriaal van
het Oranje Kruis heeft inmiddels zelf
ook lesmateriaal ontwikkeld. Een
particulier zal eerder kiezen voor het
Rode Kruis, terwijl bedrijfstechnisch
men meer met het Oranje Kruis in
zee gaat. Op dit moment zijn de
EHBO verenigingen in heel Nederland een beetje afwachtend om zich
aan te sluiten bij het Rode Kruis. Politie en brandweer accepteren het
Oranjekruis en de EHBO afdelin-

gen weten niet wat de consequenties zijn als zij eenmaal aangesloten
zijn bij het Rode Kruis. “De EHBO is
bij een incident of ongeval de officiële hulpverlener maar treedt naar
de achtergrond als de ambulancedienst van het Rode Kruis aanwezig
is of de traumadienst. Dan meld je je
aan en vraagt of je kunt assisteren.
Je kunt mensen opvangen en handen spandiensten verlenen. Toch is er
ook wel het een en ander veranderd
aan de eisen van het EHBO cursuspakket”, aldus Richard.
Nu moet je alleen een bloeding stoppen met verband en de verbandleer
is een aparte module. In het verleden maakten sommige sportletsels
ook onderdeel uit van de cursus. Alles is nu zo minimaal mogelijk. Dat
heeft ook te maken met het feit dat
er nu de BHV is ontstaan (Bedrijf
Hulp verlener). Bedrijven zijn verplicht een BHV’er in dienst te hebben en veel EHBO’ers stappen ook
over naar BHV’er. Daarbij hoef je
geen achtergronden te weten. Vroeger kreeg je les van een arts bij het
behandelen van hartproblemen.
Voorkomen
Het gaat er nu meer om wat je moet
doen en niet meer hoe het gekomen
is. Nu leer je een aap een kunstje.
Vroeger voorkwam je een ongeval.
De onderdelen van de EHBO cur-

sus zijn nu levensreddend handelen, bewusteloosheid, hartstilstand,
ademstilstand, nek- en wervelletsel,
breuken, ernstige bloedingen en het
behandelen en stabiliseren van een
slachtoffer (indien mogelijk). Er is
nu het modulair systeem. De instap
is lager. Wat de Kwakelse afdeling
betreft telt de EHBO 40 leden met
een vaste kern van enthousiaste
mensen van ongeveer twaalf leden.
De EHBO De Kwakel is op 30 september 1955 opgericht en de naam
van de afdeling was toen Katholieke Vereniging voor EHBO St. Vincentius. Er werd les gegeven in de
kroeg van Tante To van Doorn en het
materiaal lag op zolder. Bij de eerste opleiding waren er zestien geïnteresseerden. Elke vergadering begon met de Christelijke groet staat
in oude verslagen te lezen. Ook was
de pastoor aanwezig bij de vergaderingen en als deze verhinderd
was werd dit schriftelijk doorgegeven. De EHBO De Kwakel wordt uiteraard ook ingezet bij de Kwakelse
evenementen. Zo kwam de EHBO
in de jaren negentig bij het Polderfeest. Vroeger was de EHBO ook bij
de wielerronde omdat De Kwakel
een eigen wielerronde had. Verder is
de EHBO aanwezig bij sport en spel,
evenementen van KDO, de braderie,
en tijdens de kermisoptocht. Vroeger kreeg de afdeling een bedragje

als subsidie voor elke verbandkoffer
maar wegens bezuinigingen is dat
niet meer het geval. De uitspraak
van de gemeente was dat men maar
moest gaan commercialiseren.
Richard: “Daar ben ik nog steeds
boos over. Ook omdat de EHBO bij
elk evenement ingeschakeld wordt
en het om vrijwilligers gaat.”|
Twee jaar geleden heeft de EHBO
samen met KDO een AED (voor
hartproblemen) aangeschaft. Ook
heeft Richard van Zanten zijn diensten aangeboden bij de brand in De
Kwakel. Hij heeft altijd een EHBO

setje bij zich en op vakantie een
EHBO koffer.
Richard heeft nog wel wat tips zoals reflecterende strepen op de
grond bij bedrijven, een lifesaver in
de auto boven je hoofd en moet je
een raam openmaken, doe dat in
de hoek van het raam. “Het nadeel
van een EHBO’er is dat je nooit weet
hoe het is geëindigd. Maar je dwingt
ook wel weer respect af en natuurlijk geeft het veel voldoening als je
iemand geholpen hebt”, aldus Richard van Zanten.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
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
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
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

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.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
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
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

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
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
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
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

Gemeentegids 2009
De nieuwe gemeentegids verschijnt
later dan u in andere jaren gewend
was. Door technische omstandigheden kan de gids 2009 niet eerder bij
u bezorgd worden dan eind januari.

Adreswijzigingen e.d. voor deze gids
kunt u niet meer doorgeven, maar wél
voor de digitale ‘gemeentegids’. Op
de homepage van www.uithoorn.nl
vindt u een link naar deze gids.
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Jongeren winnen
prijzen

De gemeente heeft in oktober vorig
jaar jongeren gevraagd een lijst in te
vullen met vragen die speciaal gingen over problemen waar je tegenaan loopt als je ouders een laag inkomen hebben. Veel jongeren hebben die vragenlijsten ingevuld en de
gemeente is erg blij met de reacties.
Onder de jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld zijn drie MP3spelers verloot.
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Wilt u hier meer over weten over het
onderwerp dan kunt u bellen met het
cluster Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar
0297-513255.

Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 21 januari 2009
vindt van 18.15 tot 19.45 uur
de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt plaats.

Stichting
Burgemeester
Kootfonds

Dit jaar is de locatie daarvoor de hal
van Scholengemeenschap Thamen, Den Uyllaan 4 (bij het busstation Uithoorn). Diverse scholen van

Aanvragen subsidie 2009

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van ﬁnanciële steun aan instellingen en personen die binnen de
gemeente Uithoorn werkzaam zijn
op het gebied van sport, cultuur en
sociaal-maatschappelijke activiteiten. Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen
op grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel én hun ﬁnanciele positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 26 maart
2009 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort
ook een zo recent mogelijk inzicht in
de ﬁnanciële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester
Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies
en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april 2009 door het
bestuur van Stichting Burgemeester
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht over
de beslissing. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer
mr. G. Roodhart, tel. 513151.

ven te roepen. De gemeente wil in
overleg met bewoners een verbeterplan voor het busstation opstellen.
Dit plan wordt ontworpen en voorbereid in 2009. De klankbordgroep
komt dan enkele malen in de avonduren bijeen bij u in de buurt.
Na goed overleg met de klankbordgroep verwachten we dat de werkzaamheden aan het busstation in
2010 uitgevoerd worden.
Wilt u meedenken over dit project
en een actieve bijdrage leveren aan
het verbeteren van de kwaliteit van
de buurt? Meld u dan aan voor de
klankbordgroep. U kunt dat doen bij
de heer Martijn Jonk van de afdeling Leefomgeving. Dat kan per mail
naar martijn.jonk@uithoorn.nl of telefonisch: (0297) 513 111. U kunt
zich aanmelden tot 30 januari 2009.

Wegen tijdelijk
gesloten bij Vakantie
Makelaar Loop

Op 25 januari 2009 organiseert de Atletiek Klub Uithoorn de 10-Engelse mijlen loop, genaamd de Vakantie Makelaar Loop. Op deze dag
worden diverse afstanden gelopen. De start van de 10-Engelse mijlen
is om 11.00 uur en de laatste start is om 11.20 uur.
Tijdens deze loop worden de volgende wegen tijdelijk afgesloten als
de lopers hier passeren: Achterberglaan, Herman Heijermanslaan, Arthur van Schendellaan, Europarei, Hollandse Dijk en Amsterdamseweg. Na het passeren van de lopers zullen de wegen weer open worden gesteld. Het openbaar vervoer zal tijdens de loop een aangepaste route volgen.

Meer informatie

Meld u dan aan voor de klankbordgroep!

Met één van deze projecten wil de
gemeente de kwaliteit van de buitenruimte van het busstation verbeteren, inclusief de ﬁetsenstallingen.
Niet zozeer de plaats van de bushaltes gaat veranderen. De gemeente wil vooral zaken als verzakte bestratingen, de uitstraling van het station, groenvoorzieningen, plaats en
vormgeving van de ﬁetsenstallingen
en gelijkvloerse instapmogelijkheden voor de bus aanpakken. Het is
goed om deze situatie opnieuw te
bekijken en dat doen we graag samen met u.
De gemeente Uithoorn heeft samen met Buurtbeheer het initiatief genomen om voor dit
project een klankbordgroep in
het le-
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ALGEMENE INFORMATIE

Wilt u meedenken over nieuwe
inrichting van busstation?
In juni 2008 heeft de gemeenteraad
van Uithoorn ingestemd met het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan, het
UVVP. Centraal in het UVVP staan
een betere bereikbaarheid en
veiligheid en een groter wooncomfort. In en rond Uithoorn
staan de komende jaren
veel projecten op stapel die ervoor moeten zorgen dat
we deze doelen bereiken.
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voortgezet onderwijs uit Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren.
Op deze avond kunnen ouders/verzorgers en leerlingen van groep acht
van het basisonderwijs kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het voortgezet onderwijs uit
de omgeving te bieden hebben.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 22 januari 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte
schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.
De plv. voorzitter van de raad, ing. J.H. Hoogkamer.

1

19.30-19.35

1.1
1.2
1.3

19.35-19.45
19.45-19.55
19.55-20.20

1.4

20.20-20.40

1.5

20.40-20.55

2

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

INFORMATIEF BERAAD

20.55

Voorzitter: dhr ing.
J.H. Hoogkamer
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Nota grondbeleid (presentatie). Namens het college van b&w wordt een
presentatie gegeven waarin de inhoud van de nota wordt toegelicht.
Doel: Eerste informatieve bespreking in de raad en met het college ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.72
Rapportage van het college over het onderzoek naar het communicatiebeleid
inzake de afsluiting van de N201. Doel: Informatieve bespreking in de raad van
de nota en de reactie van het college
Beleidsnotitie Wonen, Welzijn en Zorg. Het college van b&w stelt voor de nota
vast te stellen en akkoord te gaan met de voorgestelde uitvoering voor 2009.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV08.66
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - agenda Informatief Beraad

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 22 januari 2009
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 18 december 2008
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.45

3.1

21.45-22.10

22.10

4

22.15-22.30

4.1

22.30-22.40

4.2

22.40-22.45

22.45

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Gemeenschappelijke regeling Aalsmeer-Uithoorn.
Het college van b&w stelt voor toestemming te verlenen voor het aangaan
van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Aalsmeer.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.01
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Vaststellen Controleprotocol 2008 RV08.70
2. Vaststellen Treasurystatuut RV08.69
3. Liquidatie GR-en GHOR en RBAO RV08.71
4. Verlenging WVG Dorpscentrum RV08.73
5. Bekrachtiging geheimhouding RV09.03
6. Notitie aanbesteden accountant RV09.04
7. Wijziging verordening afvalstoffenhefﬁng 2009 RV09.02
Sluiting openbare vergadering
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Voorzitter: dhr ing.
J.H. Hoogkamer
Voorzitter/leden
Raadsleden
Inwoners/raadsleden

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

•

LOPENDE
PROJECTEN

Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

BOUWPROJECT
11 APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk gaat de ﬁrma Bot Bouw 11 appartementen bouwen. Het hele project duurt ongeveer anderhalf jaar.
In het eerste kwartaal van 2010 is de
oplevering van de appartementen
gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor
van der Linden, tel.: 06-52092090

Verordeningen digitaal beschikbaar
Veel gemeentelijke regels zijn terug
te vinden in verordeningen. Verordeningen zijn regelingen / wetten, die
de gemeente uitvaardigt. Ze hebben betrekking op allerlei onderwerpen. Zo zijn er verordeningen die als
doel hebben om de gemeente voor

iedereen leefbaar en netjes te houden (denk bijvoorbeeld aan regels
op het gebied van parkeren, evenementen, het plakken van posters en
alcoholgebruik in de openbare ruimte). Andere verordeningen zijn bijvoorbeeld gericht op gemeentelijke

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad
van de gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 29 januari 2009 in de
raadzaal van het gemeentehuis te Uithoorn. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
De plv. voorzitter van de raad, ing. J.H. Hoogkamer

belastingen of sociale zaken.
De gemeente Uithoorn heeft haar
verordeningen ondergebracht in
een digitale regelingenbank. U kunt
deze regelingenbank vinden via de
website www.uithoorn.nl/ Digitaal loket.
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

INFORMATIEF BERAAD

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-21.00

Mededelingen raadsleden, portefeuillehouders en inspreken burgers
(in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld.
Structuurvisie Uithoorn, Visie op hoofdlijnen. Het college van b&w stelt voor de
visie vast te stellen. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Sluiting vergadering

1.2
21.00

Voorzitter:
dhr. R.A.J. Timmers
Raads-/collegeleden

Activiteitenkalender
U kunt als stichting, vereniging, bedrijf of instelling uw activiteiten of evenementen op de gemeentelijke activiteitenkalender laten vermelden. Deze is op de gemeentelijke website terug te vinden en op de gemeentepagina in de ‘De
Nieuwe Meerbode’.
Is uw activiteit of evenement voor een brede doelgroep of inwoner van
deze gemeente te bezoeken? Mail dan voor vermelding op de website en gemeentepagina naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl. De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet
te vermelden.
25 jan. Vakantie Makelaar Loop, Atletiek Klub Uithoorn (start 11.00
uur)
10 feb. Vierde bijeenkomst Microklimaat (vermindering vliegtuighinder) in Thamerkerk met wethouder Verheijen (19.30 uur)
05 mrt. Ondertekening convenant Wonen, Welzijn en zorg in raadzaal gemeentehuis (12.00 tot 13.00 uur)
28 mrt. 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn. Start bij
Thamerkerk vanaf 10.00 uur.
Elke woensdagavond open atelier in dorpshuis De Quakel in De
Kwakel (v.a. 20.00 uur). Meer info: Frans Lek: 0297-563658

Voorzitter

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN 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
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode: onbeperkt
Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008.
Vaststelling paraplubestemmingsplan “Procedure binnenplanse onthefﬁngen
en nadere eisen” Info: mevrouw A. Stevens, tel: 513279.Inzageperiode: t/m 22
januari 2009
Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht Europese Kaderrichtlijn Water. Verantwoordelijke instantie Amstel Gooi en Vecht. Contactpersoon: mevrouw J.
van Dijk tel 020-6083354. Contactpersoon gemeente afd. Leefomgeving, tel
0297-513211. Inzageperiode: van 5 januari 2009 tot zondag 15 februari 2009
Provinciaal Waterplan. Verantwoordelijke instantie Provincie Noord-Holland.
Contactpersoon mevr. A. Houdijk, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Email:
inspraakwaterplan@noord-holland.nl. Contactpersoon gemeente afd. Leefomgeving, tel 0297-513211. Inzageperiode: maandag 5 januari 2009 t/m zondag 15 februari 2009

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 5, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-Oost
- Grebbe 13, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een onderheid terras.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 81, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van de aanbouw tot serre.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 8, lid 3, onder b van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Thamerdal
- Zijdelveld 62, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemd bouwplan ligt van 23 januari 2009 tot en met 5 maart 2009 ter inzage
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Kalslagerweg 12, vergunning voor het veranderen van kassen en toegang tot
bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 24 februari 2009.
- Het Fort 40, vergunning voor het plaatsen van een onderheid terras. Bezwaar:
t/m 25 februari 2009.
- Hoofdweg 131-133, vergunning voor het plaatsen van een warmte opslag tank.
Bezwaar: t/m 25 februari 2009.
- Achterweg 8, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 25
februari 2009.
- Provinciale weg voormalig Telstar Terrein, vergunning voor het oprichten van
een gezondheidscentrum. Bezwaar: t/m 27 februari 2009.
- Vergunning aan fotobureau Het Levenslicht voor het uitoefenen van straatfotograﬁe tijdens diverse evenementen voor het jaar 2009. Bezwaar: t/m 27 februari 2009
- Vergunning aan discotheek The One voor het plaatsen van 20 reclameborden
om bekendheid te geven aan het optreden van een artiest bij discotheek The
One te De Kwakel. Bezwaar: t/m 27 februari 2009
- Fresialaan 48, vergunning aan de heer Vervark voor het ingebruiknemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer
van 12 januari t/m 9 maart 2009. Bezwaar: t/m 27 februari 2009
Meerwijk-Oost
- Fokkemast 9, 7 en 11, vergunning voor het vernieuwen en veranderen van het
dak van de bergingen. Bezwaar: t/m 24 februari 2009.
- Fender 8, vergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping. Bezwaar:
t/m 24 februari 2009.
- Ganzendiep 18, vergunning voor het plaatsen van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 24 februari 2009.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 27, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 24 februari 2009
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 24, vergunning voor het vernieuwen en vergroten van een uitbouw
op bestaand balkon. Bezwaar: t/m 24 februari 2009.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 38, vergunning voor het plaatsen van een berging. Bezwaar: t/m
23 februari 2009.
De Legmeer
- Bertram 76, vergunning aan de heer Bijman voor het ingebruiknemen van een
gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer van
9 januari t/m 9 maart 2009. Bezwaar: t/m 27 februari 2009
VERKEERSBESLUIT ZEBRAPAD ANJERLAAN DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders hebben besloten een voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) aan te leggen zoals bedoeld in artikel 47, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de Anjerlaan te De Kwakel ter hoogte van
basisschool De Zon (Anjerlaan 1), waarbij ook twee borden L2 van bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden geplaatst.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 4 maart 2009 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
BEKENDMAKING GEDEELTELIJKE INTREKKING
“EXPLOITATIEVERORDENING GEMEENTE UITHOORN 2003”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge artikel 139 van de
Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad van die gemeente in zijn vergadering
van 26 juni 2008 heeft besloten de “Exploitatieverordening gemeente Uithoorn
2003” in te trekken met uitzondering van de gevallen genoemd in of als gevolg
van artikel 9.1.17 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening.
Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het kostenverhaal bij grondexploitaties ingrijpend gewijzigd. Artikel 42 van de huidige Wet
op de Ruimtelijke Ordening (verplichting tot vaststelling van een exploitatieverordening) is komen te vervallen, alsmede de baatbelasting. Hiervoor in de plaats is
gekomen hoofdstuk 6 van de Wro, de Grondexploitatiewet.
Als gevolg van de wetswijziging moet de huidige exploitatieverordening van de
gemeente Uithoorn op termijn volledig worden ingetrokken. De verordening kan
niet worden ingetrokken voordat zijn afgerond de exploitatieovereenkomsten die
zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Wro of de exploitatieovereenkomsten die zijn gesloten na de inwerkingtreding van de nieuwe Wro, maar
waarvan het (ontwerp)bestemmingsplan vóór de inwerkingtreding van de nieuwe
Wro ter inzage is gelegd. De “Exploitatieverordening gemeente Uithoorn 2003”
moet wel worden ingetrokken voor de ‘nieuwe’ grondexploitatieovereenkomsten,
omdat anders de twee verschillende instrumenten voor deze gevallen naast elkaar blijven bestaan.
Voor de kostenverhaalbesluiten en verzoekschriften op grond van de exploitatieverordening geldt dat in het overgangsrecht tussen de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Wro een regeling is getroffen. De regeling komt er op neer
dat de huidige WRO nog geldt voor de kostenverhaalbesluiten en verzoekschriften, waarvan de bijbehorende planologische maatregel onder de huidige WRO
valt of vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Wro een exploitatieovereenkomst
is gesloten.
Overigens heeft de wetgever ingevolge artikel 6.23 Wro de mogelijkheid gecreeerd om alsnog een grondexploitatieverordening vast te stellen. In tegenstelling
tot de “Exploitatieverordening gemeente Uithoorn 2003” betreft het hier echter
voornamelijk een procedureverordening. De gemeenteraad heeft besloten geen
grondexploitatieverordening op grond van artikel 6.23 Wro vast te stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Correljé van de afdeling Ontwikkeling. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0297-513111.
“MANDATEN, VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN 2008” GEWIJZIGD
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend
dat zij vanwege een wijziging binnen de organisatie en vanuit praktische overwegingen besloten hebben:
De mandaten zoals door hen vastgesteld conform het overzicht “Mandaten, volmachten en machtigingen 2008”, te wijzigen in die zin dat daar waar gelezen wordt
afdeling “Vergunningen & Handhaving” in het vervolg gelezen dient te worden
“afdeling Publiekszaken”. Daar waar gelezen wordt “afdeling Dienstverlening,
cluster Publiekszaken” in het vervolg gelezen dient te worden “afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken”. “Coördinator Publiekszaken” dient gelezen te worden als “coördinator Burgerzaken”. Met betrekking tot alle verleende mandaten,
volmachten en machtigingen, de coördinator van het cluster Vergunningen en de
coördinator van het cluster Veiligheid en Handhaving aan te wijzen als plaatsvervanger van elkaar.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening
te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
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Veel kritiek, maar ook complimenten tijdens bewonersoverleg

Bewoners van de Legmeer
klagen over slechte staat
bouwweg Faunalaan
Uithoorn – Tijdens het bewonersoverleg Legmeer was er nogal wat
kritiek te horen. Daar de bouw van
de appartementen in Legmeer West
nog niet afgerond is, wordt er nog
steeds gebruik gemaakt van de
bouwweg door bouwverkeer in de
Faunalaan. Door de gemeente is
hierover een brief geschreven waarin de slechte staat van de bouwweg,
het bouwhek voor de deur van de
bewoners en de uitgelopen bouwtijd
vermeld staan. De bewoners ondervinden veel last van dit bouwverkeer
en hebben contact opgenomen met
de gemeente. Er zijn gelukkig ook
goede dingen te melden zoals een
omheining van het hondenlosloopgebied bij Legmeervogels die door
de gemeente is goedgekeurd.
Wat betreft de busbaan in het Kootpark vond men de opkomst van de
bewoners matig. De aanleg van
de snelheidsbeperking op Aan de
Zoom is verplaatst van 2012 naar dit
jaar. Dit wordt een 30 km-zone.
Een ander punt, namelijk een versmarkt op het evenemententerrein,
blijft nog even in de toekomst liggen.
Door de buurtregisseur zijn weinig
hangjongeren en brommers aangetroffen. Door de gemeente is het hele bestratingsplan van de Legmeer
goedgekeurd. De verbetering hiervan wordt binnen de vijf jaar opgepakt en met een hoger budget dan
aanvankelijk was gepland. Een heikel punt: de Emmaschool. Buurtbeheer is op bezoek geweest bij een
van de andere vestigingen en heeft
alleen maar complimenten.
Discipline
Er heerst rust en discipline. De kin-

deren blijven tijdens de pauze op
het schoolplein en worden gehaald
en gebracht. Weer een pleidooi voor
een groter winkelcentrum in de
Legmeer. Dit naar aanleiding van de
toenemende vergrijzing en het groter wordende aantal bewoners.
Door projectontwikkelaar Ultimo is
een haalbaarheidsonderzoek gedaan en dat heeft goede resultaten
opgeleverd. Het is nog wachten op
de uitkomst van de structuurvisie. In
de tussentijd hebben bewoners gevraagd om een verfje en meer verlichting. Wat de bijdrage van de gemeente betreft, 15.000 euro voor
2009 zijn er de vaste kosten zoals
huur van het steunpunt en bijdragen voor kerst, Koninginnedag en
buurtbarbecues. Maar ideeën zijn
welkom. Een suggestie is om samen meer activiteiten op te pakken.
De bestaande initiatieven zoals kindermarkt en hanging baskets waren van het buurtbeheer. Dit laatste
idee wordt overgenomen door Legmeer West. Het is niet zeker of er in
2009 een schouw komt. Mochten er
problemen zijn dan kan men met de
gemeente contact opnemen onder
nummer 513111. Weer een klacht
vanuit de groep dat er vanuit de
gemeente te weinig communicatie
is. Bewoners worden niet teruggebeld, krijgen geen antwoord en problemen worden niet opgepakt. Als
opmerkingen worden genoemd de
problemen bij Brunel waar een gevaarlijke bocht is bij de Boterbloem.
Herbeplanting
Men is momenteel bezig met herbeplanting in Zonnedauw. Ook zijn
er nog andere werkzaamheden zo-

als groenvoorzieningen, oversteekplaats Kwikstaart. Wel vond men het
een positief punt dat de bushaltes
worden aangepast voor gehandicapten. Wat de status van de werkgroepen betreft werden de bloemenborden toegelicht evenals de
aanpak van de PEN huisjes. Men
denkt na over verbetering Madelief/
Boterbloem (vijverpartij).
Er was een pleidooi voor de bomen.
Deze worden soms te groot voor
een buurt. Het doel is en blijft om op
opengevallen plaatsen weer nieuwe
bomen te planten.
Buurtbeheer is ook vertegenwoordigd in een klankbordgroep over de
renovatie van de Zijdelweg. Het jaar
is nog maar net begonnen maar er
werd toch al over de kerst gesproken. Er komt geen kerstboom meer
want die blijkt gestolen te zijn. Het
blijkt dat er veel onduidelijkheid en
ontevredenheid heerst over de bebording bij de fiets- en wandelpaden. Degenen die gebruik maken
van de fietspaden begrijpen niet
dat daar ook voetgangers lopen. De
problemen hebben te maken met de
onduidelijkheid van de bordjes. Bij
de omgeving van Zevenblad is te
veel rommel. Als er een nieuw winkelcentrum komt, wil men weten of
er rekening is gehouden met parkeren. Dat wordt meegenomen. De
stoepen bij In ’t Rond en de bushalte zijn herstraat maar de zijsprongen
zijn niet bestraat en nog hobbelig en
gevaarlijk zoals bij Madelief en Boterbloem. Er is nog een verzoek van
buurtbeheer aan nieuwe mensen
om zich op te geven. Het volgend
bewonersoverleg is op 3 maart.

Samenwerking partijen over
kwesties jeugd en gezin
Uithoorn - In het kader van het landelijk beleid naar aanleiding van
de verordening van minister André
Rouvoet moet nu per 2011 in elke
gemeente een Centrum voor Jeugd
en Gezin gerealiseerd zijn. Dit naar
aanleiding van enkele schrijnende
gevallen van dood door schuld van
peuters die bij een betere samenwerking voorkomen hadden kunnen worden. De achterliggende gedachte is om de versnippering tegen te gaan en de verschillende belanghebbende partijen met elkaar te
verbinden en samenwerking te promoten. Om deze samenwerking zo
optimaal mogelijk te bewerkstelligen is besloten tot een samenwerkingsverband Amstelland tussen de
gemeentes Amstelveen, Ouder Amstel, Uithoorn en Aalsmeer. Wethouder Monique Oudshoorn geeft aan
dat er al samenwerking op diverse
fronten bestaat maar dat het zinvol is om dit te optimaliseren. Zoals vermeld zijn diverse partijen bij
dit samenwerkingsverband betrokken zoals Vita, de GGD (consultatiebureau en schoolarts), onderwijs,
jeugdzorg en Stichting Cardanus.
De bedoeling is dat het basisloket
van het centrum voor Jeugd en Gezin in Amstelveen gevestigd wordt
met een uitwaaiering naar de andere gemeentes waar men dus voor
de algemene vragen terecht kan. ‘Je
zou het een soort opvoedwinkels
kunnen noemen”, aldus de wethouder. ‘Soms is het zo dat in een probleemgezin drie hulpverleners aanwezig zijn die niet van elkaar weten

waar zij mee bezig zijn. Als er meer
samenwerking zou zijn kan er een
gezamenlijk plan worden getrokken
wat echt effectief werkt. Naar aanleiding van die excessen wil men
ook meer preventief gaan werken”,
aldus Monique Oudshoorn.
Jeugdzorg
“Vroeger kon je voor vragen en problemen terecht bij bureau Jeugdzorg. Maar dat werd gewoon te
kostbaar. Bovendien was er sprake van wachtlijsten, onvoldoende bezetting omdat men ook vaak
met vragen kwam die op eenvoudiger manier konden worden opgelost. Het bureau Jeugdzorg is dan de
tweede lijn waar men terecht kan.
De bedoeling is dat mensen niet alleen voor de makkelijke vragen bij
het nieuwe centrum terecht kunnen
maar ook voor de moeilijke vragen.
In het geval dat de medewerker bij
het loket niet in staat is om het probleem of de vraag op te lossen zal
contact worden gezocht met andere
instanties en overlegd worden wat
de beste manier is. “De aanvrager
zal dan weer telefonisch benaderd
worden met welke instantie hij of zij
contact kan opnemen. Deze werkwijze is erop gericht dat de aanvragers niet van het kastje naar de
muur worden gestuurd maar goede
begeleiding krijgen en dat de aanvrager ook niet overal zelf achteraan
moet lopen. Het initiatief blijft in de
gemeente.” Op dit moment bestaat
er al een team dat geregeld bij el-

kaar komt waar probleemsituaties
betreffende jeugd worden besproken. De vragen en problemen kunnen van zeer uiteenlopende aard
zijn zoals drugsgebruik bij jongeren,
maar ook simpeler kwesties zoals
het niet goed mee kunnen draaien
op school, maar ook hoogbegaafdheid of ADHD, overgewicht, pesten
op school en wat doe ik er aan.
Binnen stappen
Het moet in ieder geval een laagdrempelig loket zijn waar iedereen
binnen kan stappen. Zoals wethouder Jaap Overbeek aangaf bij de ondertekening van het convenant gaat
het niet zozeer om de organisaties
maar om de mensen zelf. Er is inmiddels al een overleg gestart betreffende de situaties die met zorg
te maken hebben. Dat kan uiteenlopen van schulden, problemen met
kinderen, burenoverlast maar ook
huurachterstand. Op dit moment
worden er al verschillende cursussen gegeven bij Vita zoals weerbaarheid voor kinderen. Volgens
wethouder Oudshoorn is het de bedoeling dat het loket binnen een
jaar geopend wordt. Gedacht wordt
om het loket in het nieuwe medisch
centrum te vestigen. “Natuurlijk is
het zo dat het met de meeste kinderen prima gaat maar er zijn enkele
tientallen gezinnen waar dit niet het
geval is en die verdienen onze zorg.
Het is een ingewikkelde problematiek en daarom is samenwerking op
dit gebied zo belangrijk”, aldus wethouder Monique Oudshoorn.

Pauselijke onderscheiding
voor J.E. Castenmiller
Uithoorn - Op donderdag 15 januari is aan de heer Castenmiller,
ex-burgemeester van Uithoorn,
de pauselijke onderscheiding
van Ridder in de Orde van de H.
Silvester uitgereikt door Mgr. De
Groot, Vicaris Generaal van het
bisdom Haarlem-Amsterdam.
De heer Castenmiller is bijna 11
jaar buitengewoon betrokken
geweest bij het Luchthavenpastoraat Schiphol. Hij heeft veel tijd
met een hoge kwaliteit gestoken
in de ondersteuning van dit pastoraat. Deze onderscheiding bij
het afscheid van het Luchthavenpastoraat van de heer Castenmiller onderstreept zijn gro-

te verdiensten voor het Luchthavenpastoraat. In de loop van de
jaren heeft hij nieuwe initiatieven
ontwikkeld, oplossingen aangedragen en een blauwdruk voor
de organisatie op papier gezet.
Zijn inzet, gepaard gaande met
enthousiasme, integriteit en deskundigheid werden ingegeven
door een diep geloof.
Het luchthavenpastoraat bestaat
uit drie pastores, bijgestaan door
vijfentwintig vrijwilligers van allerlei gezindten. Samen zorgen
zij voor een rustpunt waar mensen van alle nationaliteiten en levensovertuigingen welkom zijn.
Zij bieden pastorale en geeste-

lijke zorg, midden in de maatschappij.
Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen de luchthaven. Mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden en emoties. Tussen al die mensen lopen er nogal wat rond met zorgen en problemen en met de behoefte aan hulp of een opbeurend woord. Het Luchthavenpastoraat, dat sinds 1975 op Schiphol is te vinden, is in die gevallen
een onontbeerlijk steunpunt. Het
wil bijdragen aan de emotionele
en geestelijke zorg van mensen
die op de luchthaven komen of
werkzaam zijn.

Alzheimercafé in Het Hoge Heem

Dementie is het gevolg van
dingen die misgaan
in je hoofd
Uithoorn - Voor de eerste keer was
er een Alzheimercafé georganiseerd
in Het Hoge Heem. Een Alzheimercafé moet volgens een bepaald principe opgestart worden.
Per jaar moeten er negen bijeenkomsten georganiseerd worden die
elk volgens een bepaald patroon
verlopen met een bepaald thema,
een gastspreker en afgewisseld
door muziek. Janny van Eunen die
de avond presenteerde, vertelde dat
het de bedoeling van een Alzheimer
café is dat men informatie krijgt wat
dementie inhoudt en alle zaken die
daar mee te maken hebben maar
ook de naaste personen zoals partner, ouders, etc.
Maar ook vrijwilligers die hiermee te
maken krijgen in de zorg. Een Alzheimer café is laagdrempelig en er
gebeurt veel interactie. Op dit moment zijn er in de regio al Alzheimer
cafés zoals in Vinkeveen, Hoofddorp
en Amstelveen maar ook in het buitenland zoals in Duitsland, Engeland
en Frankrijk. Alois Alzheimer begon
zijn medische carrière in 1888 en
was als arts verbonden aan een instituut voor epileptici. De naam Alzheimer disease werd door de arts
Kraepelin met wie hij samenwerkte
gegeven aan de ziekte waaraan een
vrouwelijke patiënt leed van Alzheimer. Als gastspreker was uitgenodigd Dr. Tjerk Salomons, verpleegarts en eveneens verbonden aan
Het Hoge Heem.
Geheugen
Deze legde uit dat er bij dementie
altijd sprake is van achteruitgang
van verstandelijke vermogens. Dat
houdt dan in geheugenverlies maar
ook het vermogen om moeilijke situaties aan te kunnen, het plannen en
voor jezelf zorgen zoals eten klaarmaken en daarvoor boodschappen
doen. Vaak treedt er ook verandering van karakter en gedrag op. Alzheimer is een vorm van dementie
want er zijn meerdere vormen zo-

als vasculaire dementie. Dementie
is het gevolg van dingen die misgaan in je hoofd. Als je klaagt over
geheugenverlies wil dat niet zeggen
dat het gaat om Alzheimer. In tegenstelling tot vroeger hebben mensen
het verdraaid goed in de gaten dat
zij lijden aan dementie aldus Salomons. Als er klachten zijn vindt er
een screening plaats door een arts
gevolgd door een psychologische
test waarbij de vermogens getest
worden en er volgt een gesprek met
de partner en dan wordt de diagnose besproken. Meestal gaat het om
een cascade van problemen.
Verjaardagen worden vergeten. Iemand is na drie minuten vergeten
wat er gezegd is. Het is belangrijk
dat dit door de partner goed wordt
opgevangen en dat deze niet gaat
zeggen: ‘Je zeurt’ en het hem of haar
nog eens gaat inpeperen. Ook gebeurt het wel dat de betrokkene er
zelf niets van wil weten en op het
spreekuur zegt dat er niets aan de
hand is, terwijl de partner dan de
hele tijd nee zit te schudden. Probeer een beetje mee te gaan in de
gedachten van de ander en ga er
niet tegen in. Zeg niet elke keer ben
je dat nou alweer vergeten.
Vermoeiend
Ook is er vaak sprake van een fysieke achterstand. Er is geen lust meer
om iets te gaan doen. Dat heeft ook
te maken met het feit dat elke bezigheid een enorme inspanning kost
zoals het eenvoudig zetten van een
kopje koffie. ‘Waar stond de bus. Oh,
de koffie is op waar staat een nieuw
pak. Hoe moet ik dat in het apparaat doen. Waar is het kopje. Oh, de
suiker en het lepeltje nog. Waar zijn
die’. Nieuwe ervaringen zijn ook heel
vermoeiend zoals even naar de bibliotheek gaan, een boodschapje doen, een concert. Bij veel dingen voel je je niet meer op je gemak. Je bent verdwaald in je eigen
wereld en je bent op zoek naar veiligheid en vertrouwdheid. De aanwezigheid van een partner wordt

dan ook steeds belangrijker, omdat
die een gevoel van veiligheid geeft.
Dat houdt ook in dat het moeilijk is
om de partner los te laten, al gaat
de partner alleen maar even een
boodschapje doen. In zulke gevallen
is het verstandig om te kijken of er
hulp geboden kan worden, zodat de
partner een dagje vrij kan krijgen of
iemand tijdelijk even helpt. Zo is er
dagopvang en zijn er ontmoetingsgroepen. Het is heel belangrijk om
gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Want dan heb je
ook de beste kans om erdoor heen
te komen. Vaak denkt men in de
vroege fase ‘ach, het draait allemaal
nog wel’ en vergeet dan om hulp te
vragen. Luister naar elkaar en zoek
de website op en zoek het adres van
mantelzorg op. Onderschat je eigen
rol niet. Het is een ramp maar als het
lukt om je aan te passen aan de omstandigheden ben je je partner niet
kwijt. Er werden diverse vragen gesteld. Zo wilde men weten of er medicijnen zijn tegen Alzheimer. Het
antwoord is helaas nee. Er zijn medicijnen die het proces iets vertragen maar dat is dan ook alles, hoewel men naarstig op zoek is naar
oplossingen. Ook op jongere leeftijd kan Alzheimer voorkomen en
dan gaat het vaak om een familiaire
ziekte. Het familiaire aspect is trouwens bij veel gevallen opvallend.
‘Wanneer ga je iets dementie noemen’. Dan is er meer aangetast dan
alleen het geheugen, je hebt ook
problemen met het sociaal functioneren. Een aanwezige verklaarde dat haar man op 60-jarige leeftijd dement werd “niemand kan begrijpen wat je meemaakt”. Het is een
eenzame strijd en vaak ook onbegrepen door de omgeving ‘zo slecht
was hij toch niet’.
Hanneke ten Brinke is van de afdeling Amstelland Meerlanden en bij
haar kun je terecht voor meer informatie: tel. 020-5454273.
Eveneens is er een website:
www.alzheimer-nederland.nl
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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. 0297-531111.
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 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 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: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
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.

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

MORPHEUS RUIMT OP
BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.599,INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

10% 70%
TOT

KORTING

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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

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

Kinderdagverblijf
De Regendruppeltjes
(Ecuador) (2)

www.morpheus.nl

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist
- Eems in Uithoorn - rode kater met witte bef, witte snuit met rode
vlek, gecastreerd, niet gechipt, 15 jaar. Zijn naam is Joris.
Gevonden
- Van de Meerdonklaan in De Hoef - jonge, magere, grijze
cyperse kat.
- Rode Klaver in Uithoorn - twee kleine katjes.
- Irislaan in De Kwakel - een roodkleuirige cyperse poes.
- Wilgenlaan in Vinkeveen - een zwart/witte poes met witte sokjes,
een witte bef en een halve witte neus.
- Korenmolen in Mijdrecht - grijs/beige, cyperse kitten,
zeer mager.
- Maarschalkweg in Mijdrecht- een witte kat. Loopt daar al enige
tijd rond.
- Adm. de Ruiterlaan t.h.v. nr. 13 in Uithoorn - cyperse poes met
lichtbruinbandje en belletje.
- Engelenlaan in Amstelhoek, - poes, bruin/beige.

SOS De Ronde Venen heeft verleden jaar op zich genomen het Kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in Ecuador in te richten. Inmiddels zijn we een
half jaar verder.
Het gaat goed met het project in Ecuador: de inrichting en ontwikkeling van
het kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in de provincie Imbabura.
SOS heeft de inrichting gefinancierd met bankjes, tafeltjes, matrassen, keukeninrichting en didactische materialen. De kinderen zitten niet meer op de
grond tussen de kippen in het stof maar netjes aan tafeltjes.
Er zijn nog wensen, bijvoorbeeld een overdekte zandbak of nog liever een
kleine speeltuin voor de kinderen.
Kinderdagverblijf De Regendruppeltjes is uitgeroepen tot het beste kinderdagverblijf van de provincie Imbabura in Ecuador. De kwaliteit van die
andere kinderdagverblijven is om te huilen. Ons kinderdagverblijf is een
voorbeeld geworden: hoe het ook anders en beter kan. De Belgische initiatiefnemers Jean en Ria zijn hier heel trots op.
Ook wij kunnen er een klein beetje trots op zijn hieraan te hebben kunnen
bijdragen.
Nel Bouwhuijzen

Goed tehuis gezocht voor
- Schildpadpoes. Is graag binnen en buiten. Is op zoek naar een
baasje zonder kinderen. Moet eerst vertrouwen krijgen van baas,
daarna aanhankelijk
- Lieve aanhankelijke lapjespoes, cypers, witte pootjes en buik,
rode vlekken.

Overlevingszwemmen voor
groep 7 en 8 van de Hoeksteen
Mijdrecht - Groep 7/8 van de Hoeksteen heeft in Zwembad Blijdrecht
met veel plezier een cursus overlevingszwemmen gevolgd.
Elke woensdagochtend liepen de
kinderen daar met hun zwemkleding, laarzen en regenpakken naartoe. De badmeesters Henk en Martin hebben de kinderen geleerd hoe
je op je regenbroek kunt drijven en
hoe je weer in een bootje kunt komen als je eruit gevallen bent. Ook
is er geoefend met een aantal wak-

ken in het water. De kinderen weten
nu hoe ze door een wak weer naar
boven kunnen klimmen.
Hopelijk behoeven ze deze vaardiigheden nooit te gebruiken, maar
in noodgevallen zijn ze goed voorbereid!
Op 17 december was de dag van
het afzwemmen en onder grote belangstelling van ouders en opa’s en
oma’s hebben de kinderen allemaal
hun diploma gehaald.
Gefeliciteerd!

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

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.

Succesvol schrijfster bij
Venen Literair
Vinkeveen - Judith Koelemeijer,
schrijfster van ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, een boek waarvan meer
dan 200.000 exemplaren werden
verkocht en van ‘Anna Boom’, een
boek dat vorig jaar verscheen, is komende vrijdagavond 23 januari te
gast bij Venen Literair.
Aanvang 20.00 uur in De Boei aan
de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Kaarten, uitsluitend in de voorver-

koop, kosten 7,50 euro en zijn te
koop bij boekhandel Mondria in
Mijdrecht, bij The Readshop in Vinkeveen of bij de Openbare Bibliotheken in Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen
Voor informatie over Venen Literair
of over de avond met Judith Koelemeijer kunt u bellen met Anneke
van Gessel, tel. 0297-261382 of met
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.
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Aria’s van opera’s en
operettes in de Janskerk
Mijdrecht - De Rondeveense concertpianiste Irina Parfenova, sopraan
Maria Lyudko en klarinettist Georges Devdariani geven vrijdagavond
23 januari 2009 een klassiek concert
in de Janskerk aan de Kerkstraat 9
in Mijdrecht. Het concert begint om
20.30 uur. Het trio speelt een selectie van beroemde aria’s van opera’s
en operettes van vele bekende componisten zoals Mozart, Bellini, Rossini, Tjaikovski, Verdi, Bizet, Strauss,
Rimkski-Korsakov, Léhar, Gounod.
Concertpianiste Irina Parfenova is
een beroemdheid in De Ronde Venen vanwege haar concerten, haar
docentschap en begeleidster van
koren. Naast haar optredens in bin-

nen- en buitenland is zij ook medeoprichtster en vaste pianiste van het
theatergezelschap Troupe A’dour.
Sopraan Maria Lyudko heeft een
zeer omvattend repertoire opgebouwd. Zij treedt op met verschillende orkesten en operagezelschappen
zowel in Rusland als Europa en heeft
o.a. in de Kleine Zaal van het Concertgebouw een solorecital gegeven. Vorige week verbleef zij samen
met Georges in de V.S. voor een serie concerten. Naast musicus is klarinettist Georges Devdariani ook acteur. Onlangs was hij te zien op de
t.v. in de serie “Flikken Maastricht”.
Zijn grootste passie is de muziek. Hij
is actief op het gebied van acteren,

regisseren en musiceren. Van “Bastien en Bastienne” van W.A. Mozart
verzorgde hij vorig jaar in Den Haag
de muziek en regie. Het trio IMaGes
staat garant voor een prachtig concert van zeer hoge kwaliteit. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10,- euro voor 65 + en houders
CJP 7,50 euro en jongeren tot 16 jaar
betalen 5,- euro.
Kaarten zijn te reserveren op www.
cultura-drv.nl en in voorverkoop
verkrijgbaar bij drogisterij De Bree
aan de Herenweg 12 in Vinkeveen
en boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom, Mijdrecht.
Informatie is tevens te vinden op:
www.cultura-drv.nl

Betaalbare maaltijden
en (feest)catering bij
‘Het Oventje’
Mijdrecht - Sedert begin december
2008 heeft het bekende Mijdrechtse
cateringbedrijf ‘Het Oventje’ nieuwe eigenaren. Constantijn van der
Poel en Arjan Hoogendoorn zwaaien er nu de pollepel. Zij worden bijgestaan door twee actieve medewerksters, Karin van der Poel en
Martine Blommaert. Intussen hebben beide heren een uitgebreid en
gevarieerd scala aan maaltijden op
de menukaart gezet. En die wisselen regelmatig. De maaltijden worden dagelijks in eigen beheer van
verse ingrediënten bereid en naar
wens warm of koud bij de afnemers
gebracht. Ze kunnen (zonodig) in
de magnetron worden opgewarmd.
Constantijn is van huis uit al ruim 25
jaar een professionele kok die ondermeer ook als instellingskok in het
Hofpoort Ziekenhuis heeft gewerkt.
Arjan heeft zijn sporen in de horecabranche verdiend en zette vervolgens het eigen cateringbedrijf ArCo
op voor bruiloften, feesten en partijen. Die inbreng sluit goed aan bij de
activiteiten van ‘Het Oventje’, waardoor een interessant aanbod aan
culinaire mogelijkheden is ontstaan
voor een brede doelgroep. Door een
toenemende vraag naar direct consumeerbare maaltijden werd de bestaande bedrijfsruimte in Loenen
aan de Vecht, waar zij ook wonen,
al snel te klein. Beide heren zochten daarom naar een geschikte grotere locatie en zagen via internet dat
de bedrijfsruimte van ‘Het Oventje’
op de Communicatieweg 12b in
Mijdrecht te koop werd aangeboden. Met de ondernemer die zijn
activiteiten wilde beëindigen was
al snel overeenkomst bereikt. Hoewel de nieuwe eigenaren op dit moment de zaak laten herinrichten, zijn
ze toch alvast met hun maaltijdactiviteiten van start gegaan. Met succes zoals dat nu blijkt.
Maaltijden voor iedereen
Constantijn: “Alle maaltijden die wij

hier bereiden vinden hun weg naar
bijvoorbeeld oudere inwoners van
De Ronde Venen, maar ook in Uithoorn en De Kwakel. Te vergelijken met het tafeltje-dek-je systeem.
Ook op zichzelf wonende mensen
die niet kunnen of willen koken, zijn
bij ons aan het goede adres. Vijftigplussers maar ook jongeren zijn van
harte welkom. Verder leveren wij
op verzoek maaltijden aan winkels
voor het personeel, bijvoorbeeld bij
koopavonden en aan bedrijven die
niet over een eigen bedrijfskantine beschikken als er overgewerkt
moet worden. Op dit moment verzorgen wij door elkaar genomen al
meer dan 85 maaltijden per dag en
dat aantal neemt snel toe.
Daarbij zijn eveneens dieetmaaltijden mogelijk. Als men dat bij ons
opgeeft kunnen we zorgen voor de
meest gangbare dieetmaaltijden,
waaronder natuurlijk ook maaltijden
voor diabetes.”
De maaltijden bestaan uit een smakelijk uitziend driegangenmenu.
Dus een voorgerecht (soep), hoofdgerecht met aardappels, vlees en
groente plus nagerecht dat, inclusief brengen, 7,50 euro kost.
Maar het kan al naar gelang de
keuze ook een bami-, nasi goreng
of een macaronigerecht zijn. Of
stamppot boerenkool met rookworst
en uitgebakken spekjes. Vijf dagen
per week is er keuze uit een menu
A en een menu B. Het menu voor
zondag wordt tegelijkertijd met dat
van zaterdag (koud) op vrijdag gebracht. Hoofdzakelijk in de middaguren van 16.00 tot 18.00 uur.
Na bereiding worden de maaltijden
geportioneerd en in speciale drievaksbakken voor éénmalig gebruik
ingeseald. Daardoor blijven de componenten gescheiden van elkaar en
de versheid behouden. Vervolgens
worden de verschillende gerechten

in een speciale isolerende kunststofbox per bestelwagen naar de
consument gebracht.
Men is vrij in de keuze van maaltijdbezorging. Dat hoeft dus niet alle
dagen te zijn. Desgewenst kan men
kiezen voor twee of drie dagen, of
alleen in het weekend. Wie wil deelnemen aan de maaltijdcyclus doet
er goed aan de menu-lijst op te vragen en vervolgens een keuze te maken. Een nieuwe menulijst krijgt men
daarna om de twee weken. Verder
kunnen er op elke werkdag telefonisch van 9.30 tot 12.30 uur veranderingen in de menukeuze worden
doorgegeven. Vrijblijvend eerst informatie opvragen kan natuurlijk
ook. De website van ‘Het Oventje’
– www.cateringbedrijfhetoventje.nl
– geeft weliswaar menu-suggesties
die men als voorbeeld kan gebruiken, maar de site is inmiddels verouderd en zal te zijner tijd worden
aangepast.
Catering voor feesten en partijen
Behalve maaltijdservice door ‘Het
Oventje’ verzorgt ArCo Catering
bij feesten, bruiloften en partijen
de gehele inwendige mens op locatie, zowel aan huis of bij het bedrijf. “We kunnen daarbij een totaalconcept leveren, dus inclusief warm
en/of koud buffet, drank, eventuele
bediening en alle hardware die erbij hoort, zoals partytenten opzetten, tafels, stoelen, aankleding, terrasverwarmers leveren en dergelijke. Binnen het aanbod zijn allerlei
keuzemogelijkheden tegen aantrekkelijke prijzen. Dat valt allemaal met
ons te bespreken. Er is veel mogelijk om een compleet feest bij u te
verzorgen. Wie belangstelling heeft
kan ons daarvoor altijd even bellen
of eerst onze website raadplegen:
www.arco-catentering.nl. Voor vrijblijvende informatie over de maaltijdservice en -verzorging van familie- en bedrijfsfeesten kunt u bellen
met 0297-593047.

DMN wedstrijd en
medaltest rolstoeldansen
bij Dancentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het weer een drukte van belang bij
Danscentrum Colijn. Axel en Heleen Colijn organiseerden weer de
jaarlijkse danswedstrijd voor senioren onder auspiciën van de DMN.
Aan deze wedstrijd mogen paren
meedoen die samen minimaal 50
jaar moeten zijn. Ook zijn er speciale klasses voor paren die samen
70 zijn. De deelname was bijzonder
groot, zo’n 70 paren vonden de weg
naar Uithoorn en er deden natuurlijk ook paren van het danscentrum
zelf mee. Axel en Heleen: “Deze
wedstrijd is altijd bijzonder gezellig,
sommige mensen komen ieder jaar
terug en gaan echt voor een avondje uit, maar er moet natuurlijk ook
gepresteerd worden.” Jan en Marianne Kooijman, Senioren 1 klasse, en Wim Mook en Adrie Peloso,
B-klasse, waren de gelukkigen van
het Danscentrum die een plaatsje
in de finales behaalden. Beide paren behaalden een 4e plaats in hun
klasse. In de klasse van Jan en Marianne dansen de paren in de officiële wedstrijdkleding, heer in een

rockkostuum, ook wel billentikker
genoemd, en de dame in een ballroomjurk, Marianne had haar nieuwe jurk speciaal voor deze wedstrijd bewaard. Deze mooie kleding
is voor de wedstrijdparen een extra
drive om zo goed mogelijk te presteren opdat zij uiteindelijk doorgroeien naar de klassen waarin deze kleding gedragen mag worden.
Rolstoel
Op zondag was het de beurt aan
de Rolstoeldansers van de Stichting
Rolstoeldansen Amstelveen. Onder
leiding van Corrie van Hugten en
Ondine de Hullu, dansten ook deze
paren de sterren van de hemel. Dit
afdansen wordt gewoonlijk één keer
in de twee jaar georganiseerd. Door
omstandigheden was dit nu zelfs
pas na drie jaar, dus de kandidaten
hebben er enorm naar uitgekeken.
Veel van de deelnemers wonen in
tehuizen en door geldgebrek moeten zij veel luxe missen. Corrie had
Axel en Heleen Colijn gevraagd of zij
niet wat konden bedenken om deze
mensen nog eens extra te vertroete-

len. Ze werden dan ook ontvangen
met een kopje koffie en een petitfourtje. Dan een rondje indansen en
vervolgens een lunch met een huisgemaakt sateetje en patatje. Daarna
was het officiële gedeelte natuurlijk
aan de beurt. Er werd gedanst door
de duo’s (twee rolstoelen) en de
combi’s (rolstoel en niet-rolstoel).
Alle deelnemers hebben goed hun
best gedaan en iedereen is dan ook
geslaagd met mooie cijfers en kregen ook nog een schitterende roos.
De stichting heeft dringend behoefte aan nieuwe deelnemers en valide
dansers/begeleiders. Meer informatie vindt u op www.rolstoeldansenamstelveen.nl.
Op 8 februari a.s. is er een DMN
wedstrijd voor junioren, ook hier
doen natuurlijk veel deelnemers aan
mee van het Danscentrum. Op 14
februari is er een Valentijnsvrijdansavond voor de paren, ook toegankelijk voor niet-leerlingen en op 15 februari is er Danscafé voor de jeugd.
Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Film in de Veenhartkerk

De Ronde Venen – Vrijdag 30 januari is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,

maar voor De Ronde Venen. Zij wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Al haar activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld om op een uitdagende manier met religie en zingeving bezig te zijn. De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan Grutto 2a in Mijdrecht.
Vanaf 20.00 uur is de zaal open en

de film start om 20.30 uur, entree
4,00 euro. De film wordt vertoond
op een groot scherm en na afloop
is er een drankje en de gelegenheid
om na te praten. Wil je weten welke film er draait of wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op
de website www.veenhartkerk.nl en
geef je op voor de Veenharfilmladder, dan word je maandelijks op de
hoogte gehouden.
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Keurmerk Veilig
Ondernemen voor
winkelcentra Mijdrecht
De Ronde Venen - Burgemeester Burgman van De Ronde Venen heeft woensdag 14 januari
de ‘eerste ster’ van het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) in ontvangst genomen. Dit certificaat,
uitgereikt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), geeft
aan dat ondernemers, gemeente,
brandweer en politie samen structurele maatregelen nemen om de
veiligheid in de winkelgebieden
Adelhof en Mijdrecht-Centrum te
vergroten. In totaal zijn vijf sterren
te verkrijgen.
Handels Vereniging Mijdrecht
(HVM), politie, brandweer en de
gemeente De Ronde Venen hebben in maart 2008 besloten intensief samen te werken om te komen
tot een veiliger en aangenamer
winkelgebied in het Mijdrechtse
centrum en Adelhof. Door de handen ineen te slaan willen de partijen criminaliteit en overlast aanpakken. Voor het verkrijgen van
het certificaat - de ‘eerste ster’ moet een aantal stappen doorlopen zijn, zoals de ondertekening
van een samenwerkingsovereenkomst en het opstellen van een

plan van aanpak. In het plan van
aanpak wordt onder andere afgesproken het gevoel van onveiligheid onder winkeliers te verminderen en de overlast te beperken.
Maar ook maken de verschillende partijen daarin afspraken met
elkaar over het schoon en netjes
houden van de gebieden, het herstel van kapot straatmeubilair en
het verbeteren van de verlichting.
Afspraak
Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden is een
gevolg van afspraken tussen het
Platform Detailhandel en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waarin werkgevers en
werknemers in de detailhandel
samenwerken, vervult een coördinerende rol. HBD-projectadviseur Paul van der Weiden: ‘In heel
Nederland worden momenteel
zo’n 200 winkelcentra veiliger gemaakt volgens de KVO-werkwijze. De ervaringen met het keurmerk bewijzen het succes van deze werkwijze. Schade vermindert

aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.’
Burgemeester Marianne Burgman
van De Ronde Venen: ‘De veiligheid en uitstraling van het centrum Mijdrecht is heel belangrijk
voor De Ronde Venen; voor zowel
bewoners en winkelend publiek
als voor de ondernemers zelf. De
afspraken die nu zijn gemaakt
om dit gezamenlijk te waarborgen, door met elkaar te constateren wat gedaan moet worden en
dit ook daadwerkelijk te doén, zijn
pure winst.’
Naast de KVO-projectbegeleiding
organiseert het hoofdbedrijfschap
voor ondernemers en werknemers trainingen op het gebied
van winkelcriminaliteit. Bovendien
heeft het HBD sinds begin dit jaar
Slachtofferhulp Detailhandel opgezet. Bij traumatische gebeurtenissen in de winkel (overval, ongeval, sterfgeval of agressie) is
via het nummer 0800-0801 gratis
professionele ondersteuning binnen twee uur beschikbaar, 24 uur
per dag, zeven dagen per week.

Bert van Broekhuijsen: ”Hier wordt gewoon door de
wethouders gelogen”

”Raad heeft nooit een besluit
genomen tot onteigening,
nooit!”
De Ronde Venen – Vorige week
donderdagavond, 15 januari, was
het weer ‘feest’ in de raadzaal van
de gemeente De Ronde Venen. Een
zaal vol agrariërs en andere bewoners waar de gemeente twee nieuwe bestemmingsplannen heeft gepland en wel Marickenland, een natuurgebied en Marickenzijde, waar
woningbouw moet komen. Er is al
heel veel over gesproken, maar er
lijkt geen einde aan te komen.
Het enige dat heel duidelijk is dat al
jarenlang de mensen die in dat gebied wonen en er al heel lang hun
bedrijf hebben al jaren en jaren met
angst leven van: ‘wat gaat er met
mijn grond gebeuren? Kan ik mijn
bedrijf nog voortzetten? Hoe lang
duurt het nog? Kan ik nog wel uitbreiden of vernieuwen of....
Voor velen hangt er het zwaard van
Damocles. Moeten zij weg? En als zij
niet vrijwillig vertrekken, dan komt
de gemeente wel onteigenen.
Wethouder Roosendaal en wethouder Lambregts ‘dragen’ dit plan,
maar je vraagt je zo langzamerhand
echt af, of zij wel weten waar ze mee
bezig zijn.

Bert van Broekhuijsen GB:
“wethouder liegt”.

Wethouder Bram Roosendaal
boos en wilde niets meer zeggen
Moeilijk
Natuurlijk is het niet makkelijk om
tegen mensen te zeggen dat ze weg

moeten. Dat ze hun bedrijf waar ze
vaak al van vader op zoon boeren,
nu wordt opgeofferd aan de natuur,
omdat de Rijksoverheid anders geen
toestemming geeft om in Marickenzijde 500 woningen te bouwen.
Maar oké, dat gebeurt wel meer in
het land. Maar wat moet je als gemeente dan zeker doen? Zorgen dat
deze mensen óf elders een nieuw
bedrijf kunnen starten, óf ze in ieder geval dusdanig te betalen dat ze
verder kunnen met hun leven.
Met beide zaken blijken deze wethouders het niet te kunnen redden.
Elders in deze krant leest u een artikel over een familie die best elders
wilde gaan boeren, maar waarbij
er zo geklungeld werd door de gemeente, dat dit niet is doorgegaan.
Land kopen: Ook daarbij gaat alles
fout wat maar kan. Als je land van
iemand nodig hebt, dan ga je toch
met ze praten. Wel, bij nog geen
bedrijf is er iemand geweest om te
praten over verkopen.

Hendrik Palm CU/SGP:
“alles moet blijkbaar wijken”

De prijs? Alles is onduidelijk. Eerst
gewoon de prijs voor agrarische
grond. ‘Te weinig’ vond de raad.
Toen kwam de groen voor rood regeling, dat leek de raad wel wat.
Nee, ook daar blijken de wethouders niet mee uit de voeten te kunnen en een maand voor de besluitvorming in de raad komt er een
nieuw idee van de wethouders op
tafel: het PlusPlan.
Weinig bekend
Een PlusPlan, wat is dat? Wat brengt
dat op voor de mensen? “Ja, dat
moet nog worden uitgewerkt. Dat is
nog niet bekend. Over ongeveer een
half jaar weten we meer!”
Kom nou toch mensen, zo kun je
toch geen bestemmingsplan goedkeuren, als de meest belangrijke zaken nog niet eens zijn uitgewerkt.
Bijna vier uur lang werd er donderdag jl. weer uitgebreid over gepraat met én bewoners én raad én
wethouders en met een deskundige ambtenaar. En kwam men een
stap verder? Nee, eerder tien passen terug.
Het slot van het liedje was dat wethouder Roosendaal woest was en
geen woord meer wenste te zeggen. Dat wethouder Lambregts het
probeerde over te nemen, maar op
een gegeven moment ook niet meer
wist wat ze nu moest zeggen en de
deskundig ambtenaar antwoorden
gaf, maar zodra er een weerwoord
kwam van een raadslid zij steevast
zei: “het staat hier, dus zo is het”.
Dat raadsleden Palm en Van Broekhuijsen zich afvroegen of alles wel
klopte. Van Broekhuijsen de wethouders voor leugenaars uitmaakte
daar zij zeiden dat de raad besloten
had in een raadsbesluit dat, indien
de gemeente er niet uitkwam om de
grond te kopen, er dan in 2012 onteigend zou worden. Van Broekhuijsen ontkende dat ten stelligste.
Palm probeerde op alle mogelij-

Wethouder Ingrid Lambregts
was het even kwijt
ke manieren de wethouders en de
ambtenaar antwoorden te laten geven op de vele vragen die er nog liggen, maar geen poot aan de grond
kreeg. Hij zei op het laatst: “Het lijkt
wel of alles opzij gezet moet worden, áls we maar kunnen bouwen”.
Niet leuk
Wethouder Roosendaal riep moedeloos: “Ik ga er vanuit dat de raad
ons de opdracht heeft gegeven om
de basis van vrijwillige verkoop te
verlaten als het niet vrijwillig lukt.
Als we dat niet doen is het bestemmingsplan onuitvoerbaar. Dit is heel
ernstig. Dit is niet leuk, maar het kan
niet anders. We moeten dan onteigenen. De raad heeft dit maart jl. in
meerderheid goedgekeurd”, aldus
Roosendaal.
“Nee, dat is niet waar”, zo kaatsten
Van Broekhuijsen en Palm terug.
“Dat heeft de raad nooit besloten.
Wij vragen ons af of de wethouder
wel weet wie hier de baas is. Niet hij,
maar wij, de raad.
Donderdagavond 29 maart zou dit
bestemmingsplan in de raad moeten worden behandeld. We hebben
nog geen agenda maar we zijn benieuwd of het er echt in komt.
Wordt vervolgd

College komt tegemoet aan diverse bezwaren en
vragen raad en bewoners

Toch ijsbaan bij de
Driehoek en misschien ook
winkels bij bouwplan Argon
De Ronde Venen – Donderdag 29
januari zal de Rondeveense raad
worden gevraagd het voorontwerp
bestemmingsplan Estafetteproject
goed te keuren. Tijdens de rondetafelgesprekken van 4 en 11 december 2008 is het Estafetteproject uitgebreid aan de orde geweest. Inwoners en betrokkenen hebben daar
duidelijk gemaakt hoe zij tegen (onderdelen van) het project aankijken en de raad heeft toen het college een reeks vragen gesteld met
het verzoek die ruim voor de behandeling van het raadsvoorstel in
de gemeenteraad van december te
beantwoorden. Deze antwoorden
heeft het college nu op papier gezet
(ruim 9 A-viertjes vol) We zullen de
belangrijkste onderdelen voor u op
deze pagina publiceren:
Het college: “De vragen die door u
zijn gesteld en de (soms kritische)
opmerkingen die zijn geplaatst tijdens de rondetafelgesprekken hebben ertoe geleid dat we het voorstel op een aantal punten opnieuw
tegen het licht hebben gehouden.
Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen waarmee we tegemoet komen aan bezwaren die
leven. We beseffen dat we niet op
elk punt iedereen tevreden kunnen
stellen. Daarvoor is dit een te grootschalig project waarbij te veel partijen zijn betrokken. We zijn er echter
wel van overtuigd dat, met de laatste aanpassingen, er een afgewogen voorstel ligt waarin zoveel mogelijk met op- en aanmerkingen van
uw raad rekening is gehouden.
Goedkope woningen
Tijdens de rondetafelgesprekken is
uitgebreid stilgestaan bij het percentage goedkope woningen dat
volgens de plannen in het Estafetteproject kan worden gerealiseerd.
Gezien uw opmerkingen en het grote belang van de bouw van voldoende goedkope woningen in De Ronde
Venen, zijn wij bereid – samen met
de partner – te bekijken of het aantal goedkope woningen in het project kan worden opgeschroefd naar
23 procent. Aangezien deze verhoging niet uit de grondexploitatie gefinancierd kan worden, betekent deze stijging wel dat het ontbrekende
bedrag van ruim 1,7 miljoen door de
gemeente beschikbaar gesteld zou
moeten worden.
Om tegemoet te komen aan de vragen over de prijsstelling van deze categorie woningen zal u voor
de raadsbehandeling een financieringsaanbod worden aangeboden
voor potentiële kopers, waardoor
met een lager inkomen toch tot verwerving van een woning in dit segment kan worden overgegaan. Ook
zullen de instrumenten van de SVNlening en de starterslening kunnen
bijdragen om voor individuele kopers met een relatief gering inkomen toch een woning bereikbaar te
maken.
Bouwprogramma
In het masterplan wordt uitgegaan
van de bouw van 39 appartementen op de Argon-locatie en 199 op
de locatie CSW. Tezamen zijn dit
248 appartementen, ruim 45% van
het totale bouwprogramma. Daarnaast worden op de Argon-locatie
ook nog 42 be(neden)bo(ven)-woningen gerealiseerd, die, gelet op de
doelgroep (starters) ook een appartementachtige bewoning krijgen. In
dit segment zijn op de Argon-locatie
dus 81 woningen gepland.
Daarnaast kent de Argon-locatie
nog 24 patio-woningen en de CSWlocatie 7 woningen welke een volledig gelijkvloers woonprogramma kennen. Wij denken dat er derhalve sprake is van een evenwichtig bouwprogramma, voor starters,

ouderen en doorstromers. Door het
bouwen voor deze laatste categorie verwachten wij nog aanzienlijke doorstroomeffecten (getuige de
evaluatie van de bouw in Wickelhof,
daar is per nieuwe woning 2,17 woning elders in de gemeente vrijgekomen, totaal zijn toen 83 starters
aan een woning geholpen), waardoor het totaal aantal verhuisbewegingen als gevolg van het Estafetteproject aanzienlijk groter zal zijn
dan 541.
Hoogte appartementen CSW
Met de gerealiseerde wijken Veenzijde I en II is het voorzieningenaanbod in Wilnis uitgebreid met de
detailhandel aan de Molmlaan. Dit
centrum verdient nu na ruim 30 jaar
een opknapbeurt. Een herinrichting
waarmee de ondernemers klaar zijn
voor de toekomst. Een toekomst met
voldoende woonruimte beschikbaar
voor senioren en zorgbehoevenden
in het dorp en tevens rekening houdend met de realisatie van de circa
900 woningen in Marickenzijde.
Naast deze voorbereidingen van Wilnis op de toekomst, is er in het dorp
nog een inhaalslag gewenst met betrekking tot het realiseren van zorgvoorzieningen. De vraag naar geschikte woningen voor zorgbehoevende en senioren, gecombineerd
met de behoefte aan winkelvoorzieningen die voldoen aan de huidige standaard en de wens het niveau
van de zorgvoorzieningen in Wilnis
op te trekken, leidt tot de ontwikkeling van een totaal nieuw centrum
in Wilnis, aanvullend op het historische centrum. Het op een stedenbouwkundig goede manier combineren van deze elementen moet leiden tot een prettige en uitnodigende verblijfsplek aan de Pieter Joostenlaan.
We staan wat uitgebreider bij dit
punt stil aangezien er verschillende
opmerkingen zijn gemaakt over de
hoogte van de bebouwing in Wilnis.
We hopen met deze uitleg duidelijk
te hebben gemaakt waarom we zijn
gekomen tot hogere bebouwing op
de CSW-locatie in vergelijking met
de Argon-locatie.
Desondanks hebben we in overleg
met de stedenbouwkundige de mogelijkheden bekeken om te komen
tot minder bouwlagen op de CSWlocatie. Het is mogelijk de zeven
bouwlagen van het appartementengebouw met een laag te verminderen en de appartementen die op deze manier verdwijnen elders op de
CSW-locatie onder te brengen. Dit
nivelleren heeft geen gevolgen voor
de grondexploitatie. Wij zijn bereid
om bij de verdere uitwerking van de
plannen te bekijken of op het CSWterrein kan worden uitgegaan van
maximaal zes bouwlagen.
Trapveldje CSW
Bewoners van de aangrenzende
woningen aan de Zorggras zien het
verdwijnen van het huidige trapveld
als een ongewenste ontwikkeling.
Dit vanwege de mogelijke inbreuk
op de privacy door de nieuwe woningen. In het voorstel is het profiel
van de overgang van het plangebied
naar de woningen aan de Zorggras
zo vormgegeven dat dit tot een minimum gereduceerd zal blijven. De
woningen staan circa 35 meter van
elkaar verwijderd. Door het handhaven van een strook openbaar groen
blijft het mogelijk om het overgrote deel van de bestaande bomen
en beplanting te handhaven. Direct zicht op de tuinen wordt hierdoor vermeden. Ook met de hoogte van de nieuwe woningen is rekening gehouden met de aangrenzende woningen. Met een vrije zichthoek van 13 graden zal er geen
sprake zijn van schaduwhinder. Het

gemaakte 3D model heeft dit ook
aangetoond.
Winkelvoorziening Argon-locatie
Uitgebreid is van gedachten gewisseld over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van winkelvoorzieningen op de Argon-locatie. U is inzicht
gegeven in de (on)mogelijkheden
op dit moment het winkelcentrum
Adelhof te betrekken in de plannen.
Dit staat los van de ook door ons
onderschreven wens een winkelvoorziening aan de woon-zorgzone op de Argon-locatie te koppelen.
Zoals door de portefeuillehouder is
toegezegd zal onderzoek naar mogelijkheden intensief worden voortgezet. Het stedenbouwkundig plan
kent een ruimtereservering van ca
1.500 m2 om winkelvoorzieningen
te realiseren.
Inmiddels kunnen we u melden dat
vanuit de markt interesse is getoond
om een winkel met eerste levensbehoeften te vestigen op de Argon-locatie. Deze contacten zijn nog pril,
maar stemmen ons hoopvol dat we
de door ons en u vurig gewenste
winkelvoorzieningen kunnen realiseren.
IJsbaan
In de plannen voor de Driehoek is
ruimte voorhanden voor de realisatie van een ijsbaan. In de plannen zijn echter geen middelen opgenomen om een ijsbaan te realiseren. Hiervoor zullen eventueel separaat middelen beschikbaar gesteld
moeten worden. In dat geval kan in
de uitwerking van de plannen voor
de Driehoek de aanleg van een ijsbaan worden meegenomen. In een
eerder contact met de ijsclub is de
inschatting gemaakt dat een baan,
waar de ijsclub op zou willen mikken, een bedrag van 500.000 euro
zou kosten.
Inmiddels heeft verder overleg
plaatsgevonden met de ijsclub
Nooit Gedacht over de concrete uitwerking en onder andere ook de inbreng van eigen middelen van de
vereniging. Dit heeft geresulteerd
in een mogelijke oplossingsrichting.
De ijsclub heeft de bereidheid uitgesproken de grond waar zij momenteel gebruik van maakt ter beschikking te willen stellen aan de
gemeente in ruil voor een ijsbaan
in de Driehoek. In overleg met de
ijsclub wordt de komende tijd bekeken in hoeverre dit een oplossing biedt voor de realisatie van de
baan. Overleg met CSW zal plaatsvinden om de uitgesproken bereidheid van CSW bij de inpassing van
de ijsclub te concretiseren. Ook zal
overleg plaatsvinden met de Veenlopers om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een baan voor deze
vereniging.
Migratiesaldo 0
Tijdens het rondetafelgesprek op 11
december is het migratiesaldo-0 beleid aan de orde geweest. De vertegenwoordiger van RVB vroeg waar
wij het vertrouwen uit afleiden, dat
GS zullen meewerken aan deze ontwikkeling.
De brief van GS van 7 oktober 2008,
verzonden 21 oktober 2008, geeft
ons voldoende duidelijkheid dat GS
de ontwikkelingen van het Estafetteproject ondersteunen. Wij worden
in deze mening gesterkt door een
op 10 december 2008 door de provincie Utrecht uitgebracht persbericht“, aldus het college.
Verder beantwoordde het college nog meerdere technische vragen, waar u als lezer echter niet op
zit te wachten. Volgende week donderdag is het aan de raad om aan
te geven of zij hiermee kan leven
en het voorstel van het college gaat
goedkeuren.

Cursusmarkt een
groot succes
Vinkeveen - De werkgroep van
het Cursusproject is benieuwd, als
om half acht de voorzitter van het
Cursusproject Liesbeth Allemande deuren opent, of er veel mensen zijn gekomen. En het blijkt dat
iedereen er is! Een gezellige drukte
verspreidt zich door de zaal. Mia en
Peggy, twee cursisten van Pètra’s
buikdansschool, dansen rond de
klok van 20.00 uur een eigen choreografie op twee klassieke nummers. Leuk om eens te bekijken.
Als de rust is weergekeerd blijken
er ruim 595 inschrijvingen te zijn!

De cursussen Spaans voor gevorderden en voor beginners, biljarten, fotografie, bonbons maken,
bridge en yoga zijn volgeboekt.
Workshop kaas maken heeft nog
een extra datum geprikt. Voor 14
maart kunt u nog inschrijven. De
workshop buikdansen blijkt ook
gewild, daar kunnen nog een paar
mensen bij. Voor de maand januari kan men nog inschrijven voor
fitness, Frans, schaken en breien.
Daarna voor het ‘ontdekken van
het heelal’ en werken met gasbeton. Het totale overzicht staat op de

site www.cursusproject.nl
Wie wil inschrijven kan dat doen
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.
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
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Raadsleden en wethouder: horen, zien en zwijgen...

Gemeente wijzigt perceel
bouwgrond gewoon in
bestemming water
Mijdrecht – Dat er soms ‘vreemde’ dingen gebeuren in gemeenteland waren we van op de hoogte. Dat vaak bewoners vinden dat
de gemeente ‘maar doet’ en dat zij
overal buiten worden gehouden, is
bekend. Maar wat we vorige week
woensdagavond hoorden, wel, daar
werden zelfs wij stil van. Bij de behandeling van het voorstel om het
Bestemmingsplan Bedrijventerrein
Mijdrecht en Vinkeveen te wijzigen
kwam naar buiten dat de heer Peek,
van het gelijknamige autobedrijf,
zich wel erg belazerd voelde. Hij bezat in 1993 het stuk grond waar momenteel het zwembad wordt gebouwd. Hij ruilde dit stuk grond met
Bouwfonds voor een bouwkavel op
het Werkeiland. In de overeenkomst
ruiling tussen Bouwfonds en Peek,
vastgelegd bij notaris Hendriks en
Boonacker, staat:
“Op de gemeente De Ronde Venen
rust een inspanningsverplichting
voor medewerking door het college van Burgemeester en Wethouders aan de wijziging van het bestemmingsplan en het verlenen van
een bouwvergunning op het perceel, ten behoeve van Autobedrijf
Peek, zodat nog een bebouwingsvlak van 2500 vierkante meter ontstaat waarvan 60% benut mag worden voor bebouwing met bedrijfs-

opstallen, zodat bedrijfsverplaatsing
van het bedrijf naar bedoeld perceel
kan plaatsvinden”.
Water
Nu blijkt echter dat zijn bouwperceel de bestemming heeft van 100%
water.
Ja, werkelijk waar, zijn perceel
grond van 2500 m2 is bestemming
water. Als hij wil bouwen mag dat
nu alleen nog op palen. En de beste man wist nergens van. Heel toevallig, door de wijziging van dit bestemmingsplan, werd ontdekt dat er
bij zijn stuk grond op de plankaart
W3 staat hetgeen betekent: 100%
water.
Maar niet alleen de bebouwing
moet op palen, maar ook de parkeerplaatsen, toegang- en ontsluitingsweg dienen op palen boven het
water te worden gerealiseerd.
De heer Peek vraagt de gemeente
dan ook om deze aanduiding te laten vervallen, aangezien deze bouwwijze een zeer kostbare aangelegenheid is.
De heer Peek was niet alleen verrast
dat zijn perceel bestemming water
heeft gekregen, het ergste vindt hij,
dat hij nooit is geïnformeerd door
de gemeente. Heeft dit college niet
de strijdkreet: Samen met onze inwoners?

Had het niet een kwestie van fatsoen geweest als de gemeente in
gesprek zou zijn gegaan met de
heer Peek over deze bestemmingswijziging?
Zij wisten heel goed dat het water
werd. Ze konden weten dat Peek er
zijn bedrijf wilde vestigen.
Bezwaar
De heer Peek heeft er duidelijk ernstig bezwaar tegen. Een woordvoerster van de heer Peek liet de raad
weten wat er aan de hand was.
Vreemd, niemand van de aanwezige
raadsleden ging er op in. Niemand
zei iets over deze op zijn zachtst gezegd vreemde gang van zaken.
Wethouder Roosendaal was er ook
erg kort over: “Ben bekend met de
zaak Peek. Het bestemmingsplan
werkeiland is onherroepelijk geworden dus...” en verder geen woord
meer. Er ligt toch een akte bij de notaris zou je zeggen. Er schijnen ook
tekeningen te zijn waarop duidelijk
ingetekend staat een bedrijfspand
op dat perceel met eromheen water.
Wat heeft een autobedrijf aan een
bedrijf op het water? Hij zou kunnen denken aan amfibie voertuigen
maar of daar een markt voor is? De
heer Peek heeft laten weten dat hij
en zijn advocaat zich beraden wat
de vervolgstappen zullen zijn.

Stichting Cardanus wil verder professionaliseren

Nieuwe directeur Henk
Zoutberg: “Wij behoren te
signaleren“
Uithoorn - Een jaar of twee geleden
is de toenmalige Stichting de Visser
in Uithoorn opgegaan in Stichting
Cardanus. Er waren vijf partijen die
een samenwerkingsverband aangegaan zijn bij de start van Cardanus
en in de loop der jaren is dit verder
uitgebreid. De naam Cardanus is afkomstig van Girolamo Cardano een
Italiaanse wiskundige/arts uit de tijd
van de Renaissance (15e eeuw) die
(trouwens ten onrechte) de uitvinding van de cardanas op zijn naam
had staan.
De cardanas brengt de energie van
de motor over op de wielen. Stichting Cardanus wil energie overbrengen in de samenleving en deze ook in balans houden. Volgens
Henk Zoutberg, sinds drie maanden
de nieuwe directeur van Cardanus,
is door veel onderzoek bewezen dat
als een burger door wat voor reden
ook onvoldoende betrokken is bij de
samenleving dit een maatschappelijk risico meebrengt.

Concert door Trio Madrigale
in Thamerkerk
Uithoorn - Op het programma van
de SCAU stond voor zondag 18 januari eigenlijk het Van Dingstee
kwartet maar door ziekte van de
cellist was er voor een vervangende
bezetting gezorgd: ‘Trio Madrigale’.
“Eigenlijk is madrigale een Italiaans
zangstuk uit de veertiende eeuw.
Maar wij vonden het wel goed bij
ons passen, omdat wij, Susanne (viool) en Eva (altviool), als duo zijn begonnen en net kinderen hadden gekregen (vandaar dat woordje ‘ma’,
dat wij goed vonden passen) en later is Benedikt Enzler erbij gekomen
op cello en werd het een trio : want
drie zit ook in madrigale).”
Zij begonnen met een werk van
Schubert: strijktrio in Bes. Vrij zware weemoedige klanken afgewisseld
door heftige en felle tussenakkoorden en vloeiend overgaand in melodieuze gedeeltes. Geen stuk waar je
op de kabbelende tonen kunt wegdrijven. Het tweede stuk was een

duet voor altviool en cello van Ludwig van Beethoven die dat voor zijn
vriend Zmeskall, een cellist, schreef
die slechtziend was. Het heeft daarom ook de naam ‘Duett für zwei
obligate Augengläser’ gekregen.
De leidtoon wordt vertolkt door de
altviool met de cello als invaller met
soms heftige en donkere begeleiding. Even een grappig moment als
Eva zoekt naar haar brilletje en op
de bladzijden met noten ‘tuurt’. Opvallend was de steeds wisselende
opstelling. Als het trio gelijktijdig
speelde waren de drie stoelen met
drie lessenaars in een driehoek gezet. Bij het duet twee lessenaars en
als Susanne en Eva een duet speelden ging dat van één lessenaar.
Daarna volgden drie gedeeltes van
een compositie van de Tsjechische
componist Bohuslav Martinu. Volgens Eva wordt deze wel vaker gespeeld. Heftige haast Slavische muziek met lange uithalen op de viool
en kleine plotselinge sprongetjes en

‘plukken’ aan de altviool.
Klagend
Ook de dempers geven een eigenaardig klagend effect. Het Oost-Europese accent komt hier duidelijk
naar voren en weer heel andere muziek dan de vrij zware muziek van de
Duitse bekende componisten.
Na de pauze volgde een duet voor
viool en altviool, dus Susanne samen met Eva, van de Braziliaanse
componist Heitor Villa-Lobos. “Het is
heel moeilijk om aan werk van hem
te komen. Zijn muziek is niet meer
te koop maar ik vond het in een bibliotheek en dacht dat is te mooie
muziek om zo maar te laten liggen”,
vertelt Eva. Ook hier weer wordt gewerkt met dempers.
Het middengedeelte is intrigerend.
Begonnen wordt met een zonnig allegro, gevolgd door het wat zwaardere adagio. Als slotstuk had het
trio gekozen voor een soort mini
opera van Mozart. Het is door Mozart niet echt gecomponeerd om
in een concertzaal te spelen maar
meer bij het tafelen. Vooral het menuet doet denken aan de achttiende
eeuwse salons met het zeer statige
menuet dansen door dames in zwierige japonnen.
Het zijn ook een soort volksliedjes en sommige gedeeltes zoals het
laatste allegro is een bekende melodie. Als duo zijn Susanne en Eva
in 1996 gestart. Zij maken ook deel
uit van een groter ensemble, namelijk het Philadelphus. Later is dus
Benedikt erbij gekomen. “Wij deden
het eigenlijk louter voor ons plezier
maar dat bleek zo goed te gaan dat
we verder zijn gegaan”, aldus Eva.
Een afwisselend concert met zowel
bekende Duitse componisten als
onbekend werk van een Tsjechische
en een Braziliaanse componist.

Het gevolg kan zijn ziekte, isolement, maar ook kindermishandeling
en in steden die in anonimiteit leven
is de criminaliteit ook hoger omdat
er geen sociale controle is. Stichting
Cardanus heeft dus de opdracht om
een samenhangende organisatie te
vormen waarbij de deelname van de
burger bevorderd wordt. Het niveau
van een beschaving is af te meten
aan de hoeveelheid geld en steun
die in de sociaal zwakkeren wordt
gestoken. Het probleem met de tegenwoordige maatschappij is natuurlijk dat er een verregaande individualisering plaatsvindt. Zodanig
dat die tendens eigenlijk is doorgeslagen en zijn doel voorbij gelopen.
Onverschilligheid
Het resultaat is sociale onverschil-

ligheid, wat weer leidt tot eenzaamheid, onverwerkte oorlogstrauma’s
en verslaving. Ook het feit dat jongeren via internet een keuze kunnen maken wat hun vriendschappen betreft vindt Zoutberg een
zorgwekkende ontwikkeling als het
gaat om ongewenste vriendschappen. Je wordt individueel aan je lot
overgelaten. Dan is hulp van buitenaf noodzakelijk. Stichting Cardanus
is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. De stichting beslaat een uitgebreid werkterrein.
Zoals buurt- en clubhuiswerk, wijkplatforms, 20 peuterspeelzalen, een
viertal jongerencentra en een vrijwilligerscentrale waarbij 800 vrijwilligers zijn aangesloten die voor allerhande werkzaamheden en activiteiten kunnen worden aangetrokken. Dat loopt uiteen van een eenvoudig boodschapje doen tot reparaties uitvoeren, maar ook belastingformulieren invullen voor particulieren en het koffie inschenken en de
helpende hand bieden in de buurt
en clubhuizen. Kortom: het onderhouden van sociale contacten. Het
vrijwilligerswerk heeft eigenlijk een
dubbele functie aldus Henk Zoutberg want niet alleen heeft de particulier er baat bij maar ook de vrijwilliger groeit. Verder is de kringloopwinkel de Boemerang een initiatief van Cardanus met ook daar een
dubbele functie. Het bezorgen van
een werkkring voor mensen die elders in de maatschappij onvoldoende aan bod kunnen komen en het
recyclen van producten. Uit de opbrengsten worden de werknemers
betaald. Cardanus biedt ook integratiecursussen aan voor anderstaligen en opvoedingsondersteuning. Verder is Cardanus betrokken
bij het onderwijs zoals de ontwikkeling van de Brede School waarbij

de stichting diverse activiteiten verzorgt zoals de naschoolse opvang,
peuterspeelzaal en dergelijke. “Het
is een vindplaats van knelpunten in
ontwikkeling en opvoeding.
Signaleren
“Wij behoren te signaleren”. Hoewel Cardanus voor 80% goed functioneert, heeft men in het verleden toch wel wat steken laten vallen. “Op dit moment is er eigenlijk
nog steeds geen echte eenheid en
het wappert nog alle kanten uit. De
verschillende partijen hangen nog
een beetje als los zand aan elkaar
en daar moet aan gewerkt worden.
“Dat is ook mijn taak”, vindt Henk
Zoutberg die ook gewerkt heeft in
de thuiszorg, directeur was van de
GGD en directielid van het ziekenhuis de Heel in Zaandam. Cardanus
moet meer professioneel gaan werken en vandaar ook dat er nu professionele trainingen en cursussen
worden gevolgd door de medewerkers van Cardanus. Bovendien wil
Cardanus de contacten met de diverse instanties zoals gemeente en
politie intensiveren. Maar aan de
andere kant is Stichting Cardanus
ook in de prijzen gevallen. Want het
integratieproject voor anderstaligen
is door minister als een van de beste
uitgeroepen. Henk Zoutberg ziet het
als een grote uitdaging en heeft nog
geen dag spijt gehad van de overstap van gezondheid naar welzijn. In
de komende jaren zal welzijn steeds
meer ontwikkeld worden, ook omdat meer taken naar de gemeente
overvloeien zodat de gemeente ook
meer verantwoordelijkheden krijgt.
Wat Cardanus betreft is het streven
van Henk Zoutberg dat binnen een
jaar de verdere professionalisering
een feit is geworden.

“Is er crisis in huizenland? 7 redenen om nú
een huis te kopen!”

Huizeninformatieborrel
Vida makelaars og
De Ronde Venen - U wilt graag
verhuizen maar bent de laatste tijd
wat onzeker geworden.
Welke invloed heeft de kredietcrisis
als je NU een huis wilt kopen?
Vida makelaars heeft het initiatief
genomen om samen met Rabobank
Veenstromen op donderdag 29 januari een informatieavond te organiseren voor iedereen die nú graag
een huis wil gaan kopen en alles wil
weten over de huidige huizenmarkt
in De Ronde Venen in het licht van
de kredietcrisis. Vida makelaars
weet 7 goede redenen om juist nú
een huis te kopen.
Zo is bijvoorbeeld de rentestand
gunstig, heeft u in deze tijd een betere onderhandelingspositie en is
een huis op langere termijn altijd
een goede investering. Vida vertelt u
graag de overige redenen, die gebaseerd zijn op feiten en niet op emotie. Verder heeft u wellicht vragen
als: “Als ik langer wacht, is dat verstandig? Wat gaat de rente doen?
Welke risico’s loop ik op dit moment? Hoe ziet de markt er over 6
maanden uit? Deze redenen en vragen komen op deze avond uitgebreid aan bod.

Voorbeeld
Ook krijgt u interessante rekenvoorbeelden te zien die concreet maken
wat u nu werkelijk maandelijks betaalt aan uw huis. Ook zal er een
vergelijking worden gemaakt tussen
huren en kopen, zodat u weloverwogen kunt gaan kiezen wat voor u
interessant is.
De avond is bestemd voor iedereen
die geïnteresseerd is in de huidige
woningmarkt in De Ronde Venen en
misschien wat twijfels heeft over het
kopen van een huis. Na deze informatiebijeenkomst kunt u weloverwogen de beslissing nemen om juist
wel of niet een huis te gaan kopen.
Vida makelaars en Rabobank Veenstromen nodigen u van harte uit voor
deze gezellige avond waar u wat van
opsteekt. Vanaf 19.00 uur bent u van
harte welkom in het kantoor van Vida makelaars aan de Dorpsstraat
14 in Mijdrecht. Na een kopje koffie met wat lekkers starten we om
19.30 uur met de presentatie.
Hierna is er uiteraard gelegenheid
tot het stellen van vragen en heeft
u gelegenheid om direct uw eigen

financiële plaatje te laten maken.
Neemt u dan wel even uw financiële gegevens mee. Ook is er gelegenheid om uw zoekprofiel achter te laten en/of een aankoopopdracht af
te sluiten. Zo kunt u direct op zoek
naar een geschikt huis!
Laat weten
Wilt u Vida makelaars vooraf even
laten weten dat u komt? Tot uiterlijk
dinsdag 27 januari kunt u zich inschrijven. Als u belangstelling hebt
om na de presentatie uw financiële
profiel te laten maken, geef dat dan
even door.
Dit kan telefonisch of per e-mail. Tel.
0297-212987 of
info@vidamakelaars.nl
Vida makelaars zorgt voor een gezellige en interessante avond met een
drankje en een hapje. Daarnaast is
er voor iedere bezoeker een interessant en leuk boek beschikbaar. Tips
over kopen en inrichten van je nieuwe huis. Dat vindt toch iedereen
leuk? U krijgt het gratis mee!
Voor meer informatie: Vida makelaars og, Dorpsstraat 14 te Mijdrecht,
tel: 0297-21298 of
www.vidamakelaars.nl
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Comhan Holland BV nieuwe sponsor

Nieuwe trainingspakken
en strandtrainingsdag voor
C-selectie SV Legmeervogels
Uithoorn - Op zaterdag 10 januari
was de winterstop voor de C-selectie van SV Legmeervogels ten einde. Altijd wel even lekker zo’n periode zonder voetbal en even gezellig met familie en vrienden de feestdagen vieren. Ook leuk is dan nog
zo’n winterse periode waar lekker
geschaatst kon worden. Maar het
moet natuurlijk allemaal niet te lang
gaan duren want dan gaat het bij de
meeste voetballers toch wel kriebelen en is de honger naar de bal weer
groot.
Maar het weer nodigt niet echt uit
om te gaan voetballen op het groene gras en de velden waren dan
ook afgekeurd. Maar de C-selectie
van SV Legmeervogels had op zaterdag een trainingsdag georganiseerd. Om 7.15 uur had Filiaalhouder cq. Kasteelheer Hans Heere het
pand aan de randhoorn al geopend
en waren een aantal ouders onder
leiding van Hoofd catering Marjanne van Dijk al druk in de weer om
het ontbijt klaar te zetten. Toen de
spelers en begeleiding dan ook om
8.00 uur aankwamen konden zij gelijk aan tafel aanschuiven voor een
heerlijk ontbijt met alles er op en
er aan. Zelfs waren er heerlijke gekookte eieren van de wonderkip van
trainer Ivo. Want 1 kip die 120 eieren
legt is niet zomaar een kip.
Open ogen
Toen de buikjes vol en de ogen open
waren rond de klok van 9.15 uur
werd koers gezet naar de Johan Enschedeweg 11 in Uithoorn waar de
nieuwe sponsor van de C-selectie,
de firma Comhan Holland BV, zetelt. De firma Comhan Holland BV
heeft er voor gezorgd dat de gehele C-selectie in prachtige trainingspakken gestoken is. Dit moest natuurlijk even op de foto en als de firma Comhan Holland BV iets maakt
dan doen ze dat goed. Normaal gesproken maakt men allerlei zaken
van aluminium maar ook bij het maken van een foto doet men geen half
werk, want bij het bedrijf stonden 2
trucks van de firma symmetrisch
opgesteld als achtergrond voor het
maken van de foto’s. een heuse pro-

fessionele fotograaf heeft een aantal prachtige plaatjes geschoten. Als
dank zong de gehele selectie met
enkele prachtige liederen de sponsor toe waarvan het “Comhan bedankt, Comhan bedankt” wat ons
betreft zo ingezonden kan worden
voor Henny Huisman’s Korenslag.
Vanaf daar werd vertrokken richting Noordwijk voor een reeds beloofde pittige strandtraining . Onderweg werd er zichtbaar in een enkele auto wel hele leuke muziek gedraaid, want de auto schudde van

ders/trainers in de finale dan ook
handig gebruik van en wonnen deze oneerlijke strijd. De strandtraining werd afgesloten met de
Strandloop
“1e Noordwijkse Huis ter Duin Cjunioren Legmeervogels selectie
2 kilometer strandloop” (afgekort
1eNHtDC-jLMVS2kmS-loop).
De
jongens moesten namelijk ca 2 kilometer lopen naar de finish voor Huis
ter Duin.
Leroy van Tol was uiteindelijk de

New deco boys weer in
de finale van het 23ste
Quakeltoernooi
plezier. Aangekomen op het strand
leek het of heel voetballend Nederland hetzelfde idee had, want langs
de hele kuststrook waren veldjes uitgezet en werd er gevoetbald.
Tja..en als je zolang niet gevoetbald
hebt dan moet je als trainers toch
het voetbalhart laten spreken en
dan ga je voetballen en niet lopen.
Na een perfecte warming-up onder leiding van Jos de Haan, die zich
aardig in de etalage heeft gezet om
volgend seizoen als looptrainer aan
de slag te kunnen gaan, werden er
4 ploegen samengesteld. Een toernooi op het perfecte bespeelbare
zand moest uiteindelijk een winnende ploeg opleveren die het in een finalewedstrijd tegen de meegereisde
vaders en trainers moesten opnemen. Er werd lekker gevoetbald en
het was weer een lust voor het oog.
De jongens waren na 3 wedstrijden
van 20 minuten aardig uitgeput en
daar maakten het team van de va-

snelste voor Quincy Pos (2e) en Jeroen de Jong (3e) en mag zich gedurende een jaar lang winnaar noemen van de 1eNHtDC-jS2kmMSloop. De volledige uitslag is terug te
vinden op de website van Legmeervogels.
Op het plein werden de jongens
voorzien van energy drank want er
moest weer even wat energy bijgetankt worden. Op de terugreis werd
nog een laatste tussenstop gemaakte bij een gebouw in Hoofddorp met
een grote gele M op het dak.
En de honger bleek groot na deze
dag want een MaC-menuutje werd
ongeveer verorberd in 3 minuutjes.
Voldaan maar vooral vol ging een ieder huiswaarts. Een mooi begin van
2009 dus voor de C-selectie van SV
Legmeervogels en hopelijk is dit een
voorbode voor een prachtig jaar met
de nodige resultaten.

De Kwakel - New Deco- Kantoor Klaas Kleijn, sportieve snelle
en open wedstrijd met kleine kansjes aan weerszijde.De grootse redding was voor de keeper van Klaas
Kleijn,30 sec voor tijd was het en
bleef het 0-0.
Kees van Egmond van Oud KDO
opende de score tegen KDO 7,met
een voet ballende keeper Johan
Stange, gaf dat toch veel risico,waar
bij balverlies de nodige hachelijke momenten waren,bij een van die
momenten verstapte Johan Stange zich wat een verrekte bilspier
opleverde,Koen Schelling verving
hem grandioos een 0-1 overwinning
werd het.
Wat vader Kees kan , kan ik ook moet
Guido van Egmond gedacht hebben
en zetten Jong KDO verrassend op
winst tegen RKAV,hierna ontspon
een zeer leuke wedstrijd puur op de
aanval,Richard de Groot maakte gelijk waarna Jong KDO. vlak voor tijd
onverdiend verloor met 2-1
Keeperswerk
Ondanks het fantastische keeperswerk van Niels van der Sluis won
New-Deco nipt van KDO
Jong tegen Oud KDO kwam Oud op

voorsprong door Johan Zethof,de
oudjes konden met de weer opgelapte Johan Stange de bal veelvuldig in de ploeg hou den,maar toch
flikte zoon Joeri het om zijn vader
te passeren hij scoorde zelfs een
hattrick bij vader Johan de met de
woorden dat doe je niet meer hé
het onderstreepte,Henri maakte het
nog spannend maar Rick Kruit stelde de over winning veilig onder luid
applaus.
RKAV nam snel voorsprong van 20 op Klaas Kleyn,maar hoogst persoonlijk Klaas zorgde voor de aansluiting waarna de 2-2 op het scorebord kwam,28 sec voor tijd wist
RKAV de winnende goal te scoren.
Jeroen Westra, Dennis Schoen,
Dennis Roling scoorde voor New
Deco in een zeer leuke wedstrijd tegen Oud KDO.
Klaas Kleijn kwam op achterstand
tegen Jong KDO door Guido van
Egmond maar het Administratiekantoor Klaas Kleijn kwam sterk terug het werd 1-2.
RKAV won zeer gemakkelijk van
KDO 7.
Na 3 rondes aan kop van het klassement

RKAV
Deco Boys

9 punten
7 .. .. .

In de race
New Deco bleef in de race door te
winnen en,
RKAV bleef met 4-1 Oud KDO de
baas waar Koen Schelling ondanks
de doelpunten een goed debuut
maakte op doel.
KDO 7 kreeg wel de kansen maar benutten ze niet .team Klaas Kleijn wel
eenmaal dus 0-1, de finale RKAV New Deco. RKAV sterker maar New
Deco gaf weinig kansen weg door
zeer compact te verdedigen,Deco
nam de leiding door Daniel Schoen
,de druk van RKAV werd sterker
maar keeper Meijer gaf geen krimp
een prachtige solo van Ramon Meijer die 3 man plus de keeper werd
het 0-2 en New Deco boys werd
daar door finalist,
Eindstand 		
Deelnemers 24 januari Dames
1. New Deco boys
A.T.V.Koeriers
2 .RKAV
B.Futselmutsen
3 .Adm. K Kleijn C.Legmeervogels
4. Jong KDO
D.Stumpers
5. Oud KDO
E.A.W.G.
6. KDO 7

Laddercompetitie bvk is
al halverwege
De Kwakel - Op donderdag 15 januari 2009 werd de laatste ronde van de 1e helft van de laddercompetitie van de BVK gespeeld in
Dorpshuis de Quakel. 44 paren gaven acte de presence, netjes verdeeld in 3 lijnen: 14 in de A lijn en
de C lijn en 16 in de B lijn.

Catsman Automotive
sponsort kleedkamer KDO
Uithoorn - Catsman Automotive
bestaande in Uithoorn is een sponsorovereenkomst aangegaan met

KDO. Catsman Automotive verbindt voor een periode van vijf jaar
haar naam aan een kleedkamer op

het nieuwbouwcomplex van KDO.
Wij zijn van mening dat we hier een
stukje goodwill bij KDO en haar le-

In de A lijn was echtpaar van Beem
deze week de sterkste met een score van 57,64% en hiermee eindigden zij ook op de 1e plaats in de
totaalstand met een gemiddelde
van 57,02%. In die totaalstand staat
echtpaar Bader op de 2e plaats,
maar die zijn slechts 2 van de 5
avonden daadwerkelijk van de partij geweest.
2e deze avond werden Dick Elenden mee creëren. Er zijn tenslotte
véél Kwakelaars nauw verbonden
met hun “club” en een groot aantal
van onze klanten komt ook uit De
Kwakel. Voor ons dus een prima reden om met de Catsman bedrijven
uit Uithoorn met plezier een steentje aan de nieuwbouw bij te dragen,
aldus Frans Catsman. Na een goed
gesprek met het bestuur ben ik enthousiast geworden over wat daar
allemaal gebeurt. Een vereniging
net als ons bedrijf die volop in beweging is.
Natuurlijk zijn wij enorm verheugd
dat ook Catsman zijn naam aan een
kleedkamer op ons nieuwe complex
wil verbinden, aldus Peter Oudshoorn voorzitter van KDO. Sponsoren zijn voor ons van groot belang
om zodoende het sporten bij KDO
laagdrempelig en kwalitatief te
houden. Wij bieden sponsoren een
mooie gelegenheid om zich bij ons
te presenteren en die wisselwerking is voor beide belangrijk. Naast
Catsman zijn er al verschillende bedrijven die ook hun naam aan een
kleedkamer hebben gegeven. Wilt
u meer informatie over de sponsormogelijkheden bij KDO stuur dan
een mail naar bestuur@kdo.nl.

baas en Andre Verhoef met 56,25%
en 3e werden Jaap en Geke Ludwig
met 55,9%. In de totaalstand staan
deze 2 paren resp. 3e(56,43%) en 4e
(56,24%).
Na hun vepletterende 1e plaats vorige week eindigde deze avond voor
Piet van der Poel en Gerard de Kuyer zwaar in mineur, want deze keer
werden zij 14e en dus laatste met
een uiterst magere 30,21%.
Erg goed
In de B lijn had Huub Kamp deze week en invaller nodig en Adri
Voorn deed dit maar al te graag en
bovendien erg goed, want met een
score van 64% sloegen zij een daverend gat met de concurrentie.

Tweetal
bridgedrives
in De Kwakel
De Kwakel - Op de zondagmiddagen 29 januari en
15 februari zal in het Dorpshuis in De Kwakel een vrije
bridgedrive worden georganiseerd. Aanvang op beide
middagen om 14.00 uur.
Voor beide bridgedrives
kan nog worden ingeschreven. De kosten voor 29 janauri bedragen 12 euro per
paar inclusief koffie bij binnenkomst en snert na afloop.
Kosten voor 15 februari zijn
slechts 8 euro per paar.
Opgeven per telefoon bij Cor
Hendrix, tel. 0297-531674 of
per e-mail: bacu@ymail.com
Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor
een Lentedrive, te houden
op een locatie in Uithoorn,
daarover later meer nieuws.

Op eerbiedige afstand volgden Nel
Bakker met partner Hans Wagenvoort als 2e met 55,06% en Eefke
Backers en Marianne Kamp als 3e
met 54,76%. Hier was echtpaar van
Beek met 39% de hekkensluiter.
Door hun hoge score slopen Huub
Kamp en de deze week dus afwezige Piet-Hein Backer geruisloos de
top 10 binnen, zodat zij bij de voorzetting van de laddercompetitie in
maart hun kunsten in de A lijn mogen vertonen.
In de C lijn poetste echtpaar van
Nieuwkerk de zeperd van de vorige
week volledig weg door met 68,06%
bijna het dubbele te scoren van die
vorige week. Dat was uiteraard ruim
voldoende voor de 1e plaats. Invalpaar Wezenberg-van der Neut
scoorde een fraaie 61,46% en zij
werden hiermee 2e. Wim Maarschalk en Henk Poll deden met
59,72% ook goede zaken en zij eindigden daarmee als 3e.
Tilly en Frans blijven het constantst
presterende paar van de vereniging,
maar zij gaan op trainingskamp en
hopen daarna hun gemiddelde score danig op te gaan krikken.
Hoogtepunten
A.s. donderdag beginnen we met de
3e ronde van de parencompetitie in
de nieuwe samenstellingen van de
3 lijnen.
Op zondag 25 januari beleeft Uithoorn 2 sportieve hoogtepunten. Allereerst is daar de Vakantiemakeraarsloop, de opvolger van
de befaamde Kenwoodrun, maar
s’middags is er een spectaculaire Bridgedrive in De Kwakel waar
gestreden wordt om de Cor Hendrix Bokaal. Bij deze drive worden
de spelers getrakteerd op oud- Hollandse Erwtensoep, zodat de naam
‘snertdrive’ niet duidt op het nivo
van de deelnemers.
U kunt zich nog altijd inschrijven bij
Cor Hendrix, tel.nr 0297-531674
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VLC Talentenjacht 2

Grootse

in Vrede
Utrecht: 2

Dit jaar bestaat het Veenlanden College 30
jaar. Dat betekent voor de leerlingen uit
onze regio 30 jaar kwalitatief hoogstaand
onderwijs en een goede voorbereiding op
studie- en beroepskeuze van de toekomst.
De school is bovenal een leergemeenschap,
waarbij gestreefd wordt de leerling
het gevoel te geven: ik kan iets, ik
ben iemand en ik hoor erbij. Naast de
gerichtheid op de studievakken heeft de
school de afgelopen 30 jaar een aantal
prachtige tradities opgebouwd , waaronder
Shakespeare-voorstellingen in het engels,
sportevenementen, projectweken, musicals
en niet te vergeten, de jacht naar talent
tijdens de jaarlijkse talentenjacht.
De VLC-talentenjacht vindt dit jaar voor de
25e keer plaats en is inmiddels uitgegroeid
tot een van de hoogtepunten van het
schooljaar. Dit jaar hebben zich dan ook maar
liefst 51 groepen en solisten ingeschreven.
En dat betekende dat in de voorrondes
gestreden moest worden om een van de
22 felbegeerde plaatsen in de finale.
Een jury, bestaande uit leerlingen, heeft na
lang discussiëren een keuze gemaakt uit
al dit aanstormend talent. In de finale op
27 maart, zullen de geselecteerde bands,
solisten, dansers en acts voor een zaal met
1500 mensen, in een professionele setting,
strijden om de VLC Trofee 2009.
De finalisten (in willekeurige volgorde)
zijn:
• Lisa Schaaphuizen en Eva Haspels met
het nummer Macaroni Rag
• Yasmae van der Louw met het nummer
Innocence van Avril Lavigne
• Mirjam Vos, Reinier Vos, Joël Roodenburg
met het nummer Toss the feathers
• Buiske Boone, Remco de Jonge, Lisa
van der Plas met het nummer Follow
Through van Gavin Degraw
• Zoë Visser met het nummer Losing my
religion
• Nicole van Zijl, Francoise van Dort,
Daphne Schiele, Naomi Meijer, Bonnie
de Boer met het nummer Step up.

Wij wensen alle finali
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2009: 22 finalisten
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Buiske Boone, Zoë Visser met het
nummer Warwick Avenue van Adele.
Tim Vreeburg, Mirjam Vos met het
nummer Gondellied van R. Pracht
Angelica van Laar, Hannah Pauw met
het nummer If that what it takes
Marijn van der Meij, Thomas Lugtmeijer,
Dave van Wees, Wilco Versluis met
het nummer Master of puppets van
Faith+1.
Hannah Pauw, Demi Aarsman, Iris
Klinkhamer, Iris Van Vliet met het
nummer So you think you can dance
van BZN
Sophie Tijssen, Remco de Jonge met het
nummer Love you more Van Racoon
Marijn van de Meij, Dave van Wees,
Miguel Tillart, Yalinc Okyay, Pieter
Hoogerwerf
met
het
nummer
Comfortably numb van Pink Floyd
Nadine Werkhoven, Venice Wolff,
Anne Roeleveld, Stephanie IJssels,
Michelle Terpstra, Hannah Pauw, Demi
Aaarsman, Iris Klinkhamer, Tanje van
IJk, Stefanie Hessling met het nummer
Run the show.
Jamie Reuter, Timon de Graaff met het
nummer Super woman
Walter Hoogendoorn, Tijmen Molema,
Nadij Wijfjes, Annebeth van der
Wulp, Maikel Samson, Laura van
Rheenen,Nicollete van der Tak, Koen
van Veen met het nummer Game over
van de Mario Brothers.
Sophie Jurjens, Timon de Graaff, Pieter
Hoogerwerf, Yalinc Okyay met het
nummer I just don’t need you.
Kevin van Vliet met het nummer A
whole new world.
Nienke van Vliet met het nummer Waar
bleef die zomer van Pia Douwes
Karel Bakkeren met het nummer Clocks
(coldplay)
Sonia Maghnouji, Luc Reigelt, Sjoerd
vd Steen met het nummer Proud Mary
van Tina Turner
Marleen de Lange, Menno Ubbink met
het nummer She couldn’t laugh van
Twarres.

isten heel veel succes
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Ook scholen staan voor gesloten deur Sporthal De Scheg

Gemeente Uithoorn smijt deur van
Sporthal De Scheg in het slot
Uithoorn – Maandagmiddag jl. ontving onze redactie het volgende persbericht van De Scheg in
Uithoorn: “Na een genante briefwisseling, waarin de gemeente binnen een periode van enkele
weken een 100% ommezwaai maakte door in
haar brief van 31 december te ontkennen gebruiker van Sporthal de Scheg te zijn en vervolgens in
haar brief van 15 januari 2009, weer toe te geven
dat zij gebruiker is, zonder echter voor haar verantwoordelijkheden uit te komen.

Info
17 november 2008 hebben wij de gemeente verzocht
ons hierover te informeren. Per brief van 28 december weigert zij dit. Vervolgens stellen wij haar per 31
december 2008 voor een ultimatum binnen 2 weken
ons alsnog te informeren. In haar brief van 15 januari
2009 wordt de gevraagde informatie nog immer niet
geleverd. In dezelfde briefwisseling hebben wij tevens
erop gewezen, dat wij jaarlijks in onze exploitatie tegen een tekort oplopen en dat de huidige stand van
zaken geen zicht op verbetering biedt. Een verlies dat
De gemeente controleert in het kader van ge- mede is ontstaan naar aanleiding van het eigenzinbruiksvergunningen.
nige beleid van deze gemeente en dat hierdoor nog
Wanneer organisaties gebruik maken van de sporthal, verder zal oplopen. Daarbij heeft de gemeente elke
zijn die ook verantwoordelijk voor de veiligheid voor mogelijkheid om tot een beter resultaat te komen
de activiteiten die zij daar organiseren. In het kader dichtgespijkerd.
van aansprakelijkheid en verzekering, dienen wij er
op toe te zien en vast te leggen, dat onze gebruikers Rechten
die veiligheid ook op orde hebben. Ook de gemeente Wij hebben ons staande weten te houden door verals gebruiker van Sporthal De Scheg in het kader van koop van appartementsrechten, waarin we het maxihet gymnastiekonderwijs hebben wij gevraagd, aan mum hebben bereikt. Op deze voet verder gaan heeft
te geven hoe een en ander binnen de door haar ge- voor ons geen zin. Derhalve hebben wij op een eerder
claimde gebruiksuren is geregeld, óf het überhaupt is moment voorgesteld de sporthal te verkopen aan de
geregeld.
gemeente, met een overdracht van de exploitatie, aan

‘optiesport’, een bedrijf dat meerdere sporthallen en
zwembaden exploiteert. Dit heeft de gemeente, nog
voor wij dit aanbod hebben kunnen toelichten, afgewezen. Wij voelen er echter niets voor om de verliezen
verder op te laten lopen en stellen daarom dat het onzinnig is aan een volgend seizoen te beginnen.

te houden, met andere woorden, dat de sporthal door
nalatigheid van de gemeente niet beschikbaar is.
Op dit moment is de toekomst van de Sporthal De
Scheg volstrekt onzeker en vragen wij ons af of de
gemeente bereid is om gezamenlijk de voorwaarden
aan te gaan, die het voortbestaan van de sporthal garanderen.
Dupe
Wij denken, dat de gemeente nu haar verantwoordeOm de scholen niet de dupe te laten worden, hebben lijkheid moet nemen, aangezien de sporthal de afgelowij afgelopen woensdag met de scholen afgesproken, pen jaren tot een belangrijk multifunctioneel centrum
dat wij ze, in tegenspraak met het gestelde ultimatum is uitgegroeid, met een veelheid aan functies, die zich
aan de gemeente welke als gebruiker de toegang tot niet tot sport alleen beperkt.
de Sporthal zou worden ontzegd, alsnog zouden toelaten.
Er is sprake van een breed maatschappelijk gebruik;
Echter, dit weekeinde komen wij er achter dat de ge- Buitenschoolse kinderopvang, schoollokaal, jeugd
meente niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, fysiotherapie; volwasseneneducatie, tandarts; fysiodoor het voorschot huur te betalen. Deze dient con- therapie; bridge; EHBO; ouderenopvang; artsenlabotractueel op 15 januari op onze rekening te staan. ratorium; sportcafé en natuurlijk de diverse sporten,
Heden, de 18e januari, is dit bedrag nog immer niet zeven dagen in de week. Wij hopen dat de gemeente
ontvangen.
snel het initiatief neemt, om met ons aan tafel te gaan,
zodat wij de deuren niet te lang gesloten hoeven te
Dicht
houden en de jeugd het nodige gymnastiekonderwijs
Dit doet bij ons de deur dicht en wij hebben de scho- kan volgen”, was getekend de directie van Sporthal
len bericht alsnog de deur voor de gemeente gesloten De Scheg.

Toelichting van G.J. Bontekoe van De Scheg:

“Dat we de deuren sluiten is echt de schuld
van de gemeente Uithoorn”
De overeenkomst tussen de gemeente Uithoorn en De Scheg Uithoorn BV, eigenaar van
Sporthal De Scheg te Uithoorn, heeft sinds
de totstandkoming in 1998 reeds verscheidene malen tot onderlinge conflicten geleid.
Zo waren er al eerder botsingen met betrekking tot huurders, schooluren en vergoedingen:
1.
Huurders werden door de gemeente herplaatst, zonder dat daar enige compensatie tegenover stond. (Crea op dwingend advies van de gemeente, naar het Fort).
2.
Scholen werden herplaatst ten faveure van
een verenigingssporthal, die de inkomsten goed kon
gebruiken. (Springschans naar KDO, op initiatief van
het schoolhoofd en tevens KDO bestuurslid indertijd
in samenwerking met B&W. een verkapte subsidie.)
3.
Scholen kregen, naar onze mening een
nieuwe gymzaal, tegen de afspraak in met De
Scheg, op basis van aantoonbaar onjuiste becijfering in het integraal huisvestingsplan vanaf 2001.
4.
KDO kon gesubsidieerd materialen ten
behoeve van de scholen aanschaffen. Na jaren
van strijd is een dergelijke regeling nu ook eindelijk voor de scholen van De Scheg mogelijk.
5.
KDO heeft nu een renteloze lening van de
gemeente ontvangen van ruim 2 miljoen, voor vernieuwing en uitbreiding van hun sportfaciliteiten, inclusief
een volleybalhal. Dit brengt met zich mee dat dit uit
de exploitatie afbetaald moet worden en een prominent bestuurslid heeft al diverse verenigingen warm
gemaakt om gebruik te maken van hun nieuwe mogelijkheden. Wanneer daarnaast de innige relatie met
B&W er ook toe leidt dat er meer schoolsport in de
KDO hal wordt geplaatst dan wordt de situatie voor
De Scheg nog nijpender. Het toekennen van deze
lening/subsidie is dus een directe bedreiging en is
absoluut aan te merken als oneerlijke concurrentie.
6.
De totstandkoming van de brede school betekent het verlies van de school gymnastiekuren van de
Dolfijn en de Kwikstaart, ook hier komt binnensportruimte.
7.
Indexering werd niet toegepast op een deel
van de vergoeding voor De Scheg, waardoor jarenlang
de door de gemeente toegepaste formule nog lager
uitviel, waar pas jaren later en ook weer een stevige strijd, de gemeente alsnog over de brug kwam.
8.
Om niet over de beginperikelen te beginnen, waardoor De Scheg Uithoorn BV en de UBA
het bij de gemeente niet voor elkaar kreeg, de gezamenlijk geplande appartementen te realiseren.
Deze waren hard nodig ter financiering van een
deel van verbouw en nieuwbouw rond De Scheg.

menten, begonnen wij met een stevige schuld, samenhangend met de hoognoodzakelijke nieuwbouw. Vervolgens liepen wij door de diverse voor ons negatieve
acties van de gemeente behoorlijk wat inkomsten mis,
waardoor wij over de afgelopen tien jaren nog immer op
een verliespositie zitten. Ook de in 10 jaar verdubbelde
energiekosten hebben hier natuurlijk aan bijgedragen.
We hebben ons kunnen handhaven door in eerste instantie het verkopen van de ruimtes van
de tandarts en de fysio aan de familie Mulder
en in tweede instantie, door het verkopen van
het appartementsrecht van Snackbar Friends.
Er valt nu echter niets meer te verkopen, zonder dat dit ten koste van het geheel gaat.
De acties van de gemeente met betrekking tot de
lening voor KDO en de totstandkoming van Brede
School en het beleid van de gemeente, biedt een nog
somberder kijk op de toekomst.
Het afgelopen jaar hebben wij onze positie kunnen
verbeteren, door herstructurering van de ruimtes,
waardoor wij nu een groter volume hebben aan verhuurbare ruimtes en dus wat meer inkomsten kunnen genereren en we De Scheg hebben kunnen ontwikkelen tot een multifunctioneel gebouw, dat een
grote verscheidenheid aan sociale, culturele, onderwijs, sportieve en gezondheidsorganisaties herbergt.
Heel duidelijk
Dit houdt ook in, dat De Scheg op dit moment bijna op
zijn maximum aan te verwachten capaciteit zit en er
dus een heel duidelijk beeld is ontstaan, wat de maximumcapaciteit aan inkomsten met zich meebrengt.
Dit geldt tevens voor de inkomsten van de Horeca.
Wij hebben over de afgelopen 10 jaren nu ook een scherp
beeld, van wat er nodig is om de exploitatie rond te krijgen en om het achterstallig onderhoud aan te pakken,
waar de diverse verenigingen op hebben aangedrongen.
Ook binnen de gemeenteraad is aangedrongen op modernisering van Sporthal De Scheg.
Wat meer dan duidelijk gebleken is, dat voor een
normale evenwichtige exploitatie, de huidige inkomsten volstrekt onvoldoende zijn, laat staan dat er nog
iets over blijft voor modernisering van De Scheg.
We zitten voor een aantal noodzakelijke onderhoudsklussen, waar domweg geen geld voor is.
Financiering door derden is niet mogelijk, mede door
de kwetsbare positie ten opzichte van een onwelwillende gemeente, die een volstrekt onwillekeurige
koers vaart, in het kader van het “algemeen belang”.

Verhoging
De enige nog resterende mogelijkheid om tot een sluitende exploitatie te komen, om nog niet te spreken
Moeizame jaren
Het voorgaande heeft geresulteerd in 10 moeizame ja- van het achterstallig onderhoud, is verhoging van de
ren. In plaats te beginnen met een break even moment, vergoedingen/huur met betrekking tot de sporthal zelf.
dankzij de mogelijke verkoop van de geplande apparte- Dit hebben wij aan zowel de verenigingen,

als de gemeente voorgelegd, waarbij wij te
rade zijn gegaan, bij de sporthallen in omliggende gemeentes, ter vergelijking van huurprijzen/vergoedingen die daar worden gehanteerd.
Daarnaast, hebben wij de diverse gebruikers ook geïnformeerd over hun verplichting
zorg te dragen voor de veiligheid, met betrekking tot de door hen georganiseerde activiteiten.
Wij zijn, met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekering, verplicht vast te leggen, dat alle gebruikers hier ook op een juiste wijze aan voldoen en ten
minste hiertoe zijn aangespoord. Aan alle eisen met
betrekking tot de technische aspecten omtrent de
veiligheid in het kader van de gebruiksvergunning,
wordt door ons voldaan, waarbij wij ook gebruikers hebben gewezen op het ter inzage liggende
ontruimingsplan en daarbijbehorende plattegrond.

ten worden van de starheid en het gebrek aan verantwoordelijkheid van de gemeente en de scholen
niet de toegang tot De Scheg zouden ontzeggen.
Vervolgens krijgen wij donderdag de 15e januari een reactie op onze brief, waarbij de gemeente de deur volledig in het slot gooit, ons eenzijdig
met door haar geïnterpreteerde bestookt en als
kers op de taart, ons dreigt met een Kort Geding.
Wanneer wij vervolgens concluderen, dat de gemeente
niet aan háár verplichting heeft voldaan, door het volgens de overeenkomst verplichte voorschot aan huurgelden, op de vastgelegde datum van 15 januari aan ons
voldaan te hebben, hebben wij geen andere keus, dan
alsnog de gemeente als gebruiker de toegang te weigeren en haar op haar verplichting tot betalen te wijzen.
Wij hebben in dezen de scholen geïnformeerd,
waarbij wij onze spijt hebben betuigd, dat wij tot
deze maatregel hebben moeten komen, in reactie op de botte handelswijze van de gemeente.
Het niet ontvangen van de huurpenningen in onze
kwetsbare positie is een hard gelag, maar wanneer we nu geen stelling nemen tegenover de gemeente, is er binnenkort geen toekomst meer voor
de sporthal en kunnen wij binnenkort de boel sluiten.

Verplichting
Ook de gemeente hebben wij, op 17 november 2008,
over deze verplichting geïnformeerd, aangezien wij
geen enkel inzicht hebben hoe een en ander bij de
scholen is geregeld. De gemeente is voor ons de
gebruiker/huurder, die ten behoeve van de scholen, ruimte claimt voor het gymnastiekonderwijs, dus
als zodanig verantwoordelijk voor de activiteiten die
gedurende de periode die zij claimt plaatsvinden. Verantwoordelijk
Wij zijn er nog immer van overtuigd, dat de overMet verwijzing naar een niet bestaand artikel eenkomst is bedoeld, ten bate van het behoud van
(20) in de met ons gesloten overeenkomst, werd de sporthal op basis van de gezamenlijke verantalle verantwoordelijkheid door de gemeente van woordelijkheid van beide partijen. De huidige overde hand gewezen, waarbij zij tevens wist te mel- eenkomst volgens de interpretatie van de gemeente,
den dat zij met de scholen geen bemoeienis had. staat een normale exploitatie in de weg en staat teZij stelt in deze brief, dat wij de hal ter beschikking vens garant voor de ondergang van de sporthal.
stellen aan de scholen tegen een vergoeding die de Wanneer de gemeente dit nastreeft, laat ze dit dan
gemeente vaststelt. In artikel 11 van de overeen- zeggen, dan kan er open kaart gespeeld worden.
komst wordt De Scheg Uithoorn BV, echter verplicht Wanneer de gemeente de sporthal seriDe Scheg ter beschikking te stellen, volgens een eus wil behouden, laat ze dan het initiatief nedoor de gemeente samen te stellen rooster, tegen men, tot normale communicatie met de direceen door de gemeente vast te stellen vergoeding. tie van De Scheg en vandaag nog aan tafel gaan.
Hierbij is dus de gemeente de bepalende partij
en zijn de scholen dus geen partij, maar De Scheg. In een eerder stadium waren wij de eeuwige discussie met gemeentes en verenigingen meer dan
Revisie
zat en aangezien de gemeente het grootste belang
Dit hebben wij als zodanig ook, middels een brief d.d. heeft in het behoud van de sporthal, hebben wij haar
31 december 2008, aan de gemeente gemeld en dat wij voorgesteld, de sporthal terug te kopen en daarvan de gemeente verwachten, dat zij binnen een termijn bij de exploitatie onder te brengen bij “optiesport”.
van 2 weken alsnog orde op zaken stelt en dat wij haar De
gemeente
heeft
dit
afgewezen.
als gebruiker anders de toegang moeten ontzeggen. Wij hebben nu besloten de strijd aan te gaan,
Daarbij stellen wij tevens, dat de overeenkomst deze sporthal te behouden en we zijn ervan overwederom dusdanig eenzijdig door de gemeente tuigd, dat dit alleen kan met een sluitende bewordt geïnterpreteerd en eenzijdig wordt gehand- groting, die voorziet in de exploitatie van een
haafd, dat deze ook financieel aan een revisie toe is. sporthal, die aan alle redelijke eisen voldoet.
Wanneer die sluitende exploitatie niet moOndertussen hebben wij woensdag overleg gehad gelijk zal blijken, dan zal het onmogelijk zijn
met een vertegenwoordiger van de scholen en afge- om aan een volgend sportseizoen te beginsproken, dat wij de scholen niet de dupe willen la- nen”, aldus De Scheg Uithoorn, G.J. Bontekoe.
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Argon Benefietdiner
Mijdrecht - Op 21 maart aanstaande organiseren Stichting Topsport Argon, Sportvereniging Argon en Stichting 4 Life in een unieke samenwerking het Argon Benefietdiner. Een prachtige avond met
heerlijk eten, een goede ambiance
en spetterende optredens. Het doel
van deze avond is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten binnen Argon en voor programma’s van Stichting 4 Life voor alleenstaande moeders en hun kinderen in de sloppenwijken van Nairobi.
Het evenement vindt plaats in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht.
Tussen de gerechten van het exclusieve diner zijn er optredens van
sterren uit bekende musicals als
Jesus Christ Superstar, Evita, Jekyll
& Hyde en Mamma Mia.
De avond wordt gepresenteerd door
Birgit Schuurman en afgesloten met
een swingende slotact! Bovendien
kan er geboden worden op unieke
veilingstukken en maakt men kans
op mooie prijzen in de benefietloterij. Voor deze wervelende avond
zijn nog enkele tafels te reserveren.
Voor een all-in arrangement voor
10 personen bedragen de kosten
1.500,- euro exclusief BTW. Afname
van losse couverts is ook mogelijk.
De prijs per couvert bedraagt 150,euro exclusief BTW. Voor meer infor-

matie over deze avond en/of reserveringen0 kunt u contact opnemen

met Linda Janssen op 06–21965691
of Linda@stichting4life.nl

Geen woningbouw meer op
industrieterreinen - bestaande
woningen kunnen blijven
Vinkeveen – Veel bewoners van Industrieterrein Voorbancken in Vinkeveen konden afgelopen woensdagavond gerustgesteld naar huis.
In een vergadering waarin gesproken werd over de plannen van het
college om geen woningbouw meer
toe te staan op het Industrieterrein
Mijdrecht en Voorbancken in Vinkeveen, had voor enorm veel onrust
gezorgd.

Had wethouder Roosendaal nou direct duidelijk in het voorstel gezet wat hij deze avond zei, namelijk
dat alle bestaande bedrijfswoningen gewoon bedrijfswoning bleven
en dat bij verkoop ook de bedrijfswoning gewoon weer als bedrijfswoning kon worden meeverkocht,
was de onrust bij 99% van de bewoners er niet geweest en had de vergadering woensdag jl. geen anderhalf geduurd, maar tien minuten.

Voor één bewoonster was het minder leuk. Zij had de afgelopen jaren de bouw van een bedrijfswoning steeds uitgesteld en nu zij zover was dat zij een bouwvergunning
wil gaan aanvragen, zijn de regels
veranderd en krijgt zij deze vergunning niet meer.
Echter, alle overige legaal wonende bewoners konden gerustgesteld
naar huis.

Voorzitter Handels Vereniging Mijdrecht:

”Er moet nog heel wat
rechtsongelijkheid rechtgetrokken worden hier”
Mijdrecht – Tijdens de behandeling
van de beleidsnota: Perifere detailhandel op bedrijventerrein Mijdrecht
bleek duidelijk dat de Handels Vereniging Mijdrecht het hoog tijd vond
dat er een beleid werd vastgelegd:
“We willen als winkeliers eerlijkheid
op het bedrijventerrein. De laatste
jaren heeft zich er maar van alles
gevestigd, wat daar niet thuis hoort.
Maar er wordt niet opgetreden”, aldus de voorzitter van de HVM, Hans
Rensink. In feite is het college van
burgemeester en wethouders het
eens met deze kritiek. In het voorstel aan de raad schrijven zij namelijk: “De laatste jaren vestigt zich
op het bedrijventerrein Mijdrecht
in toenemende mate detailhandel.
Vooral langs de industrieweg concentreren zich verschillende bouwmarkten, keukenwinkels en woninginrichtingzaken. Deze ontwikkeling leidt tot onrust bij de ondernemers in de bestaande winkelcentra. De angst bestaat dat in de toekomst alle winkels zich op het bedrijventerrein zullen vestigen met
een leegloop van het winkelcentrum als gevolg. Er is behoefte aan
een duidelijke gemeentelijke visie
en beleid over grootschalige en perifere detailhandel”, aldus het college in haar voorstel
Ruimte geven
“Ontwikkelingen in de detailhandelsector echter hebben er toe geleid dat het niet meer van zelfsprekend is dat detailhandel gevestigd is
in (wijk)winkelcentra. Detailhandelvestigingen die een doelgericht en
volumineus aanbod hebben kunnen
zich nauwelijks nog staande houden
in de bestaande winkelgebieden en
wijken uit naar bedrijventerreinen.
Met een nieuw bestemmingsplan
in voorbereiding, heeft de gemeente de mogelijkheid kaders te stellen

aan de omvang, het type en de locatie van perifere detailhandel. Wij
stellen voor om ruimte te geven aan
volumineuze detailhandel op buitenrandlocaties, mits de bestaande
voorzieningenstructuur niet duurzaam wordt aangetast.
Alle winkelformules die vallen onder doelgericht winkelen en waarvan de artikelen vanwege de aard
en omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling mogen zich in een speciale zone op het
bedrijventerrein vestigen.
Doelgericht
Onder doelgericht winkelen vallen
aankopen op het gebied van bouwmaterialen, woninginrichting, keuken en sanitair, bruin en witgoed,
tuinartikelen en auto’s.
De ruimtelijke eisen in combinatie met de dalende omzet per m2
maakt het voor winkeliers in volumineuze goederen onhaalbaar om
in het centrum gevestigd te blijven. Verschillende trends (schaalvergroting, branchevervaging, dalende bestedingen en mobiliteit) liggen daaraan ten grondslag. De verwachting is dat deze ontwikkelingen in de toekomst zullen doorzetten, waardoor de verschuiving van
doelgericht winkelaanbod van de
winkelcentra naar perifere locaties
onomkeerbaar is. Hoewel deze verschuiving door zowel ondernemers
in winkelcentra als ondernemers op
het industrieterrein vaak als een bedreiging wordt gezien (aantasting
van het winkelcentrum dan wel innemen van de schaarse ruimte op
het bedrijventerrein), is deze angst
volgens ons niet terecht. Het is juist
een kans, mits de verschuiving gecontroleerd verloopt.
Voor het industrieterrein zijn de vestigingen van deze vaak mooie zichtlocaties aan de rand van het indu-

strieterrein een aanwinst en wordt
door ons als positief ervaren”, aldus
het college in haar voorstel.
Alles kan nu
Hoewel Hans Rensink namens de
HVM liet weten akkoord te kunnen
gaan met deze nota, liet hij wel duidelijk weten dat, wat er de laatste
jaren aan wildgroei was ontstaan op
het industrieterrein, dat toch rechtgetrokken diende te worden: “We
kunnen toch niet deze rechtsongelijkheid laten voortduren. De laatste tijd is er nogal wat gebeurd. Een
Koeleman, een automaterialenzaak
die even is omgebouwd tot fietsenzaak, alles wordt hier maar getolereerd”, aldus Rensink
Raadslid Schreurs van de Combinatie begreep Rensink niet erg: “U
doelt op Halford. Dat is geen fietsenzaak, het is nog steeds een automaterialenzaak die ook fietsen
verkoopt. Ik begrijp niet goed dat u
het eens kan zijn met dit stuk, hierin staat toch duidelijk dat het onontkoombaar is dat dit soort bedrijven
naar het industrieterrein vertrekt en
toch bent u er tegen zoals nu blijkt.”
Raadslid Schouten van CU/Chr Unie:
“De heer Rensink wil dus schoonschip maken op het industrieterrein.
Alles wat er niet hoort eraf. Eerlijk
gezegd geloof ik dat niet. Kijk maar
naar Koeleman, bij dat bedrijf wordt
ook niet gehandhaafd. Gelooft u nu
echt dat dat nu wel gaat gebeuren?”,
zo vroeg Schouten aan Rensink.
“Ik heb vertrouwen in de raad”, zo
kaatste Rensink terug. “Als het college niet handhaaft, moet u als raad
aan de bel trekken en zorgen dat
het college het wel doet.”
Handhaven
Wethouder Roosendaal gaf aan dat
als er iets gebeurde op het industrieterrein wat niet mocht, zij daar
zeker iets aan doen: “Met Koeleman
zijn we ook bezig. Er is ook een cateringbedrijf en een broodjeszaak
die ook broodjes aan particulieren
verkoopt die daar gegeten worden.
Dat mag niet. We zijn er al een paar
keer geweest, maar hebben het niet
kunnen constateren. Ja, dan kun je
weinig doen, maar we houden het
in de gaten.
Moet je een fietsenzaak toelaten op
het industrieterrein? De een zegt ja,
de ander zegt nee. Het is, denk ik,
een kwestie van geven en nemen”,
aldus de wethouder.

Meester Hergo viert zijn
verjaardag op het ijs
Vinkeveen – Vorige week maandag
jl. vierde directeur Hergo van Ginkel
van basisschool De Schakel zijn verjaardag. Dit jaar werd er gebroken
met de traditie om met de school
te gaan zwemmen. Er kon name-

lijk geschaatst worden! Alle groepen liepen samen in een lange stoet
bepakt met schaatsen, stoeltjes en
sleeën naar het ijs bij de Ringvaart/
Achterveld. Nadat alle ijzers ondergebonden waren kon de pret begin-

nen. Om lekker warm te blijven was
er, bij een van de ouders in de tuin,
een koek- en zopiekraam. Het werd
een heerlijke morgen en het was
een unieke ervaring om met de hele
school op het ijs te staan.
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IJspret ten behoeve van
het Johannes Hospitium
Wilnis - Op maandag 18 januari
ontving het Johannes Hospitium uit
handen van Simone Borgstede en
Marianne Oudshoorn de opbrengst
van de verkoop van Koek en Zopie tijdens het voorgaande schaatsweekend.
Simone woont aan de Achtervaart,
samen met haar zus Marianne heeft

zij vele schaatsers voorzien van warme chocolademelk, eigengemaakte
erwtensoep en Wilnisse Kruidenbitter. De opbrengst van de verkoop
wilden de zussen geven aan een
goed doel.
Ze dragen beiden het Johannes
Hospitium een warm hart toe en de
keuze was daarom snel gemaakt.

Dat het een goede keuze was bleek
uit de vele positieve reacties van de
schaatsers.
Op de foto overhandigen Simone
en Marianne de opbrengst, 243 euro aan Irene Smits van het Johannes Hospitium. Ze waren blij verrast
met dit particuliere initiatief en de
opbrengst.

Een kleurig begin voor
Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht – Op Scouting gaat altijd alles nét een beetje anders. Zo
begint de Jan van Speykgroep het
jaar niet met een nieuwjaarsreceptie maar met een stevig bord boerenkool met worst! Vrijdagavond 16
januari kwamen alle leden van de
Scoutinggroep bijeen in de Meijert.
De jaarlijkse boerenkoolfuif had deze keer een kleurig tintje.
Na het eten begon de spectaculaire ’Regenboogshow’. Iedere speltak heeft van te voren een kleur gekregen en aan de hand daarvan een
optreden verzonnen. De jongere
speltakken lieten goed ingestudeerde optredens zien, waarbij de jury
Smurfen, Oranjefans, Flamingo’s en
Roodkapjes voorbij zag komen.

De Padvindsters gingen op zoek
naar een ‘little green bag’ en de
Verkenners waren allemaal verliefd
op een meisje in een paarse overall. Ook de ‘oudere kinderen’ deden
hun best en dus betraden vuilnisbakken, bomen, beren en wiebelende konijntjes het podium. Uiteraard
had iedereen erg zijn best gedaan
en kwam er aan het einde een winnaar uit de bus. De Kabouters hadden van hun optreden een waar toneelstukje gemaakt en ook hun aankleding zag er prachtig uit. De verliefde verkenners kregen de tweede
prijs voor hun grappige act.
De Scouting draait geheel op vrijwilligers en daarom wilde het bestuur er op de boerenkoolfuif weer
een paar in het zonnetje zetten. Dit

jaar waren dat Roel Siegers, leiding
van de Explorers, en welpenleiding
Jantine van den Hoven. Ook de topverkopers van de Grote Clubactie en
de kerststukjesactie werden op het
podium gehaald en verrast met een
klein cadeautje.
Kortom, met een volle buik en een
gezellige avond is Scouting Jan Van
Speyk dit jaar weer goed begonnen!
Ben je benieuwd of Scouting wat
voor jou is? Bel dan met Resi Speyer (0297-285115) en vraag bij welke
speltak je binnenkort een keer mag
gaan kijken.
Meer informatie staat op de website, www.janvanspeykgroep.nl.
Misschien tot snel op de Oosterlandweg!

Plaats nieuw gemeentehuis
vastgesteld
De Ronde Venen - Waar komt volgens u het nieuwe gemeentehuis als
de herindeling met Abcoude, Loenen en Breukelen een feit is? Deze vraag werd woensdag 7 januari
voorgelegd aan de bezoekers van de
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in
De Boei te Vinkeveen. Bij de stand
van het CDA was daartoe een groot
bord geplaatst waarop afgebeeld
het omvangrijke gebied dat onder
de werktitel Vecht en Venen onlangs
door de ministerraad voor herindeling is vastgesteld. Elke geïnteresseerde bezoeker kon zijn of haar
voorkeur uitspreken door het plaatsen van een vlaggetje op dat bord.

Voor de moeite kon worden meegedongen naar een kaas van vier kilo.
Na afloop van de receptie bleek heel
het gebied bezaaid met vlaggetjes.
Vlaggetjes in Breukelen, in Loenen
en in DRV. Slechts één vlaggetje in
Abcoude! Opmerkelijk was het aantal vlaggetjes bij het viaduct N201A2. “Waarom daar?” Het antwoord
van een enkeling: “Grond in Breukelen en Loenen is veel te duur, de
grond bij dat viaduct is lekker goedkoop en de plek ligt centraal.” Kortom, een conclusie trekken uit de geplaatste vlaggetjes was niet mogelijk. Kennelijk leeft het idee van een
nieuw gemeentehuis bij de burger

niet zo erg. Op 1 januari 2006 fuseerden de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen en Doorn
en vormden de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nog steeds is in dat
grote gebied geen nieuw gemeentehuis gebouwd. De gemeenteraad
vergadert in Doorn en digitale loketten zijn gemeengoed geworden. Dat
alles schijnt, drie jaar na dato, nog
steeds goed te lopen. De greep uit
de hoge hoed, waarin de 73 vlaggetjes, leverde als winnaar op nummer
67, te weten de heer M. Hartwigsen uit Mijdrecht. Hij won de kaas
en deze werd door Ernst van Selm
(links op de foto) overhandigd.

Verenigingenactie Super de
Boer Vinkeveen van start
Vinkeveen - Vandaag, woensdag
21 januari, gáát het beginnen: de
Verenigingenactie bij Super de Boer
Vinkeveen.
Bij deze verenigingenactie gaan
klanten van Super de Boer sparen
voor hun club, gewoon door boodschappen te doen. In de winkel staat
een spaarsysteem met een spaarpijp van iedere deelnemende vereniging. Bij een besteed bedrag van
20,00 euro ontvangt men een muntje met een waarde van 0,20 euro. Dit
muntje kan gedeponeerd worden
in de spaarpijp van de vereniging/
groepering die men een warm hart
toedraagt.
De actie loopt tot zaterdag 12 april.
Alle verenigingen in Vinkeveen en
omstreken zijn uitgenodigd om mee
te doen. Inmiddels hebben 37 verenigingen zich aangemeld voor
deelname. Verenigingen met zeer
uiteenlopende doelstellingen. Dan
hebben we het over diverse sportverenigingen, bridgeclubs, zangkoren, peuterspeelzalen en groeperingen met een ideëel doel, zoals ontwikkelingssteun en dierenbescherming. Zeer divers en daarmee is er
voor iedere klant wel een club/groepering waar men graag voor sparen
wil. Tijdens de actieperiode zal een
aantal verenigingen zich ook presenteren bij Super de Boer Vinke-

veen om zo meer bekendheid aan
hun bestaan te geven en aan hetgeen ze doen. Op die manier scoren
zij mogelijk niet alleen meer muntjes, maar ook nieuwe leden. Totaal
zullen er uiteindelijk duizenden euro’s te verdelen zijn. Super de Boer
Vinkeveen start deze actie om haar
betrokkenheid bij de gemeenschap
te onderstrepen. Wat is er belangrijker in een dorp dan de verenigingen. Deze verschaffen aan duizenden inwoners plezier.
Super de Boer Vinkeveen wil via de
verenigingen wat terugdoen voor de
gemeenschap. Op vrijdag 17 april

zal tijdens een feestelijk bijeenkomst de uitslag bekend gemaakt
worden en ontvangen de verenigingen een waardecheque met het gespaarde bedrag. Daarna zullen zij
dit bedrag ook zo snel mogelijk bijgeschreven zien op hun bankrekeningen. Doe mee en steun de verenigingen van Vinkeveen! Deze actie loopt alléén bij Super de Boer in
Vinkeveen.
Wilt u meer weten dan kunt u bij Super de Boer Vinkeveen aan de Plevierenlaan informeren.
Vraag naar de heer Bobeldijk of
Schuijt of bel met 0297- 212485.

Ski- & snowboard occasionbeurs
bij Intersport DUO
Uithoorn - Van 22 januari t/m 7 februari a.s. organiseert Intersport
DUO wederom een ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn.
Gedurende deze periode wordt een
groot aantal gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden. Ook aan particulieren wordt
de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te
koop aan te bieden.
Alleen technisch veilig materiaal
(geen kleding) kan worden ingebracht t/m 28 januari a.s. bij Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297-560329) Na controle op veiligheid van het materiaal wordt door de medewerkers,
in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal worden uitgekeerd in waardebonnen.
Intersport DUO brengt verder geen
provisie in rekening.

Naast het occasion-skimateriaal
vindt u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen.

skischoenen, snowboards en snowboardschoenen. Deze korting is ook
geldig op alle aanbiedingen en setprijzen.

Zo geeft Intersport DUO nu 25% extra korting op de nieuwste skisets,

Zie ook de advertentie elders in
deze krant.
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Zelf gecomposeerde liedjes
bij band The unforced
Rhythms of Grace
Uithoorn - Het is een vijfkoppige
band die nog niet zo lang bestaat
en Boudewijn Verburg de zanger
en tevens bespeler van de akoestische gitaar vertelt dat hij op een
zolderkamer is begonnen met liedjes schrijven. Eigenlijk was hij best
wel enthousiast over het resultaat
en begon te denken over een band.
Zoals dat in muziekkringen gaat
kent iedereen elkaar en zo kwam

in november 2007 de eerste repetitie. Boudewijn heeft ook in andere
bands gespeeld. “In eerste instantie heb ik voor mezelf geschreven in
een zoektocht naar God en het oneindige geloof wat ik wil ontdekken. Boudewijn die zoals gezegd de
liedjes zelf schrijft gebruikt als basis
veel psalmen. Op vrijdag 16 januari trad de band Unforced Rhythms
of Grace op in het gebouw van de

Evangelisch Christelijke Gemeenschap aan de Herman Gorterhof en
gaf een concert voor jongeren vanaf twaalf jaar. De eerste twee liedjes
gingen over David die er een zootje
van maakt. Een ander thema zijn de
lofprijzingliedjes en de aanbiddingliedjes, eer en rechtvaardigheid zijn
ook heel belangrijk. De zaal was in
twee gedeelten opgesplitst met een
looppad en het andere stuk was afgeschermd met doorzichtige zwarte vitrages.
Luisteren
In eerste instantie stond het publiek maar op een gegeven moment had Boudewijn wel in de gaten dat je lekkerder luistert als je zit
dus werden er matjes en matrassen uit de opslag gehaald en werd
het soort sit-in. De eerste paar liedjes werden door de hele band gespeeld bestaande behalve uit Boudewijn: Roelof Flierman-toetsen,
Rene Dijs-electrische gitaar, Quint
Bonvie-drums, Pascal Bonvie-basgitaar. Twee nummers werden door
Boudewijn en Hanna gezongen en
gespeeld waarbij Hanna viool speelde. Bij het liedje thank you for grace
was het de bedoeling dat het publiek mee zou zingen maar of het
was te moeilijk of het publiek durfde niet zo goed in ieder geval werd
er niet echt krachtig meegezongen.
Over het algemeen waren het wat
langzame nummers met een onverwacht ‘heavy’ nummer. Verder nog

nummers als Shape something new,
en ‘homesick’. “Ik ben een keer echt
heimwee gehad toen ik bij een oom
moest slapen maar dat is dus een
anders soort heimwee”aldus Boudewijn. Verder nummers als : El Elohim en I’m good.
De naam unforced rhythms of grace
komt uit een Engelse bijbel: als je
moe bent van alle religie: I show you
to live freely and lightly en I teach
you the unforced rhythms of grace’.
Mooie liedjes. Hoewel het misschien een idee is om ook een iets
bekendere psalm of Engelse hymne te verweven in het programma.
Maar in ieder geval kreeg de band
een uitbundig applaus en daar gaat
het tenslotte om. Het publiek kwam
niet alleen uit Uithoorn maar ook uit
Mijdrecht en de regio.

Kevin Regelink rijdt ook
het NK Langebaan
De Ronde Venen - Kevin Regelink
uit Wilnis rijdend bij schaatsclub NINO in Nieuwkoop heeft zich afgelopen weekend in Utrecht geplaatst
voor het NK langebaan allround Junioren A.
Zaterdag werd er eerst een 500m
gereden die Kevin reed in een tijd
van 39.2 en werd daarmee 14e. Na
een degelijke 1500m van 1.59.5, 15e
plek stond Kevin in het tussenklassement na twee afstanden 14e en
de eerste 13 rijders plaatsen zich
dus er was de volgende dag nog
werk aan de winkel!

Zondagavond moest Kevin de 3 km
rijden tegen zijn trainingsmaatje
Yordi v.d. Hoek en zij jaagden elkaar
op naar een goede tijd van 4.13.25
voor Kevin. Hij is daar 7e mee geworden en in het algemeen klassement steeg Kevin naar een 12e
plaats en zodoende genoeg om zich
te plaatsen voor het NK, wat toch
wel een doel was voor dit seizoen.
Over twee weken zijn de wedstrijden voor het NK in Utrecht. Vrijdag
rijden ze de 500m en de 3 km en op
zaterdag de 1500m en voor de beste nog een 5km.

Eerste Off Road jeugd
kampioenschap 2009 WTC
De Amstel een succes
Regio - Onder perfecte omstandigheden, koud nat en donker weer,
werd de eerste editie van de Off
Road Kampioenschap bij WTC De
Amstel voor de jeugd verreden. Parcours bouwers Ronny van de Water
en Auke Broex hadden een zeer gavarieerd parcours uigezet: over asfalt, door gras en modder, over een
heuse verhoging en door struikgewas. En dat allemaal rondom het
clubgebouw aan de Startbaan.
Er werd gestreden om goud, zilver
en brons in twee categorien. Bij de
jongste was het Wouter de Vink die
van kop af aan de wedstrijd won. Of
het nu baanwielrennen is, wegfiet-

sen of crossen, Wouter is altijd vooraan te vinden. Victor Broex liet zien
dat ie het talent van pa en ma heeft
door tweede te worden.
Madeleen Hartemink, net begonnen
met crossen liet Yvette Broex in de
finale net achter zich en werd derde.
Beide dames gingen zowat de hele
wedstrijd gelijk op. Julia van Ravenzwaay, de fiets wou alleen maar op
het allerkleinste verzet, werd vijfde
en Menno Broex zesde.
Bij de oudere waren er op papier
wat meer kanshebbers. Maar vanaf
het startschot was het Max van de
Water die er vandoor ging en door

de andere pas in de kantine met
een kop erwtensoep werd teruggezien. Max is geboren voor het veldrijden en werd terrecht de nieuwe
kampioen bij de oudere jeugd. BartJan de Vink, laatste tijd wat meer
geschaatst, werd tweede. Ewoud
werd net zoals zijn zus Madeleen
derde. Mooie klassering. Ted Berger
werd door een val terug geworpen
en werd toch nog netjes vierde. Job
Lutjes weet nu dat met een mountainbike de echte crossfietsen moeilijk bij te houden zijn.
Maar Job ging ervoor en de achterstand was niet eens zo heel groot.
Job werd vijfde.

‘Wilgenknotten valt best mee’ De vinken onderuit in
Vinkeveen - In het kader van maatschappelijke stage zijn tweede klas
leerlingen van het VLC sinds november bezig met het knotten van
wilgen. Ze worden in de Vinkeveense polder begeleid door vrijwilligers
van Landschap Erfgoed Utrecht.
Vooral van belang is dat ze een leuke
ervaring hebben. Goede kleding en
schoeisel is dan ook voorwaarde om
warm te blijven onder omstandigheden van stevige wind, lage temperaturen en soms regen. Toch arriveren
leerlingen vaak in hun beste kleding
en op witte gymschoenen.
Uitleg over veiligheid
Na uitleg van de meest basale veiligheidsregels is het belangrijk om
snel aan de slag te gaan om warm

te blijven. De meeste leerlingen vliegen enthousiast de bomen in en beginnen op allerlei manieren te zagen.
Schuin en scheef, met korte slagen,
zagen ze net zo lang door tot hun
zaag ‘onbegrijpelijk’ vastloopt. Zolang de veiligheid niet in het geding
is, volgt uitleg meestal pas na het
ervaren. Bij het maken van een valkerf merk je dat het nog niet voor iedereen duidelijk is in welke richting
de boom gaat vallen. Na een uurtje
begint het meestal soepel te lopen,
en wordt er hard gewerkt.
Pauze met soep en thee
Van een pauze met een kop thee
of soep wordt genoten. Jongens
en meiden lopen nog grotendeels
in gescheiden groepjes rond. Inge-

speeld wordt op de vraag ‘waarom
knotten we eigenlijk’. Wanneer het
nieuwtje er in de loop van de dag
afgaat, vermoeidheid en kou langzaam vat krijgen, dan wordt een
scheiding duidelijk zichtbaar. Er verschijnen dan leerlingen die duidelijk geen zin meer hebben. Maar er
blijven ook leerlingen actief doorwerken. Afhankelijk van de samenstelling van de groep blijft het werk
doorgaan of wordt er naar toegewerkt om de dag netjes af te sluiten.
Druk pratend, kleren en schoenen
onder de modder, stappen ze weer
op de fiets richting huis.
Begeleiders horen: “Het viel best
mee”. Een mooi compliment van deze stoere kinderen.

Wijk bij Duurstede
tegen viking
Vinkeveen - Zaterdag 17 januari stond de belangrijke wedstrijd Viking 1–De Vinken 1 op het programma.
Beide ploegen stonden op de tweede plaats in de tweede klasse F. De
wedstrijd, gespeeld in Wijk bij Duurstede, leverde de Vinkeveners direct
al een flinke achterstand op. Met
een enorm verschil van 23-9 ging
de winst naar Viking.
Bekend terrein
Voor veel spelers van De Vinken is
de Mariënhoeve, de thuishal van Viking, bekend terrein. Een aantal jaren lang is een door Viking georganiseerd oudejaarstoernooi hier gespeeld. Voor De Vinken resulteerde dit enkele keren in een goed resultaat.
De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Viking is de eerste return voor De Vinkenn de lopende
zaalcompetitie . In de heenwedstrijd
toen Viking in Vinkeveen op bezoek
kwam, was de eindstand 8-8. Een
resultaat dat veel spanning beloofde voor deze zaterdag.
De Fortisformatie begon de wedstrijd in een gewijzigde opstelling.
In de aanval speelden aanvoerster
Charita Hazeleger, Joyce Kroon, Rudy Oussoren en Pascal Kroon. In de
verdediging startten Helene Kroon,
zij verving Melanie Kroon, met Mariska Meulstee, Peter Koeleman en
Peter Kooijman.
Groot gat
Zo traag als het voorstellen en opstellen van Viking ging, zo snel ging
de thuisploeg van start in de wedstrijd. Na amper tien minuten stond
er al een 5-0 voorsprong op het scorebord. De eerste doelpunten aan
de kant van De Vinken kwamen van

Pascal Kroon en Mariska Meulstee.
Beide doelpunten werden direct met
een tegentreffer van Viking beantwoord. De ploeg uit Wijk bij Duurstede liet De Vinken op geen enkele
wijze in de wedstrijd komen en kon
de korf prima vinden. Met een doorloopbal van Peter Kooijman en een
strafworp van Charita Hazeleger,
maar ook met diverse tegentreffers
gingen de Vinkenspelers onder leiding van Siemko Sok met een nogal
teleurstellende achterstand van 144 de kleedkamer in.
Stapje te laat
Na rust leken de spelers van De
Vinken heel even terug te komen
in de wedstrijd. Helene Kroon, Peter
Koeleman en Rudy Oussoren wisten
de korf van afstand te vinden. Het
gat werd iets kleiner.
Maar na vijf minuten was Viking
er weer helemaal bij en vervolgens
kreeg de thuisploeg vleugels. Werkelijk alles lukte en met weinig doelpogingen maakten de Dorestedelingen veel doelpunten. Door het lengtevoordeel bij Viking had de thuisploeg een hele goede rebound en
de Vinkeveners konden slechts toekijken. De Vinken was telkens een
stapje te laat. Alle wegketsende ballen kwamen in de handen van de
wat fellere Vikingspelers. Door hun
felheid lagen ze overigens om de
haverklap op de grond en forceerde
ze een aantal in Vinkenogen minder
terechte vrije ballen en strafworpen.
Voor De Vinken kwamen Coen Verlaan en Diana van Dasler nog in het
veld, maar het gat was al te groot.
Met een eindstand van 23-9 is dit
voor De Vinken een wedstrijd om
snel te vergeten.

Het vizier is nu weer gericht op komende zaterdag. Dan zal De Vinken
het opnemen tegen Rapid uit Haarlem. Deze wedstrijd is zaterdag 24
januari a.s. om 19.25 uur in De Boei
te Vinkeveen.
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Ja! Ja!
Andere tijden
Even wakker worden.
Van bloemen en bijtjes
is nog geen sprake. Van ijs ook niet meer.
Wat moeten wij nu. Weet je wat mij zondag
opgevallen is? Dat er zoveel alleengaande
vrouwen aan het wandelen zijn. Nu ik erop ben
gaan letten valt dat wel op. Meestal vrouwen
van ruim middelbare leeftijd die alleen langs de
weg gaan wandelen. Ja! Ja! Zondagmiddag reed
ik naar Oudewater en daar passeerde ik op de
polderwegen in de frisse lucht 12 wandelende
vrouwen en maar één man. Een keer met z’n
tweeën en de rest alleen. Niet één fietsende of
joggende man. Ik zat me vanmorgen om 6.00
uur af te vragen wat dat zou kunnen betekenen.
Het zou natuurlijk kunnen dat die mannen ’s
morgens al getrimd hebben en de vrouwen ’s
middags een luchtje gaan scheppen. Volgende
keer maar eens een beetje vroeger op pad
om dat te bekijken. Maar het valt mij ook op
hoeveel mannen achter vrouwen, ik neem aan
hun eigen vrouw, aan lopen. Die hebben heel
vaak de broek aan. Letterlijk en figuurlijk. Bij
de meeste banken en kantoren lopen ze in
tweedelig pak. Driedelig nog niet. Dat hoeft ook
niet, want we hebben geen zakhorloges met
gouden kettingen en sigaren meer. En tieten
met geld komen ook niet meer voor. Die hebben
plaatsgemaakt voor van die kleine kaartjes en
van de echte wil je natuurlijk zoveel mogelijk
onbedekt zien. Waar denk je aan zo ’s morgen
s om 6.00 uur. “Waar het hart van vol is, loopt
de mond van over.” Ja! Ja! Het lijkt me toch dat
de vrouwen meer van die boulevardblaadjes
lezen waarin over de gezondheid gesproken
wordt en daar dan gevolg aan geven. Ze
zijn denk ik wat ontvankelijker voor al die
verschillende meningen die daarover naar
voren worden gebracht. Met één ding ben
ik het met al die blaadjes eens. De mensen
moeten meer bewegen in de buitenlucht en
ook de buitenlucht binnenhalen. Vroeger zag
je ook veel meer ramen open, waaruit dekens
hingen te luchten. Dus elke dag ‘s morgens
even de deur openzetten en frisse lucht naar
binnen laten stromen. Da’s gezond. Da’s heel
gezond. Nou ja. Dat zou bij gemeentebesturen
ook moeten gebeuren. Er zou af en toe een
frisse wind door moeten waaien. Het zou
eigenlijk zo moeten zijn dat je niet langer dan
bijvoorbeeld 12 jaar in zo’n gemeenteraad zou
moeten zitten. Ja! Ja! En voor burgemeester
zouden niet meer dan twee termijnen moeten
gelden. (In een gemeente). Dan is er wat minder
mogelijk voor vriendjespolitiek. Ja! Ja! De
politiek laat ook woorden na in ons taalgebruik.
“Vriendjespolitiek.” “Vriendjespolitiek.” Als
je het woord een paar maal achter elkaar
uitspreekt, dan word je er eigenlijk misselijk

van. Ja! Ja! Kijk, “wie het dichtst bij het vuur
zit, warmt zich het best.” Als je dus iets wilt
bereiken dan moet je niet zoals ik om zes uur
achter de pc gaan zitten, maar dan moet je
tot 0.00 uur in het café hangen en de zaken
regelen. Of natuurlijk in een restaurant.
Dat schept ontspannen relaties die wat op
kunnen leveren. Zo doen die farmaceutische
fabrieken en de vliegtuigfabrikanten het ook.
Ja! Ja! Kijk, dat is allemaal niet weggelegd voor
gewone hardwerkende mensen. Die werken
zich de pest en worden ‘met een kluitje in het
Rondeveense riet gestuurd’. Wanneer doet ons
gemeentebestuur nu eens echt iets voor de
starters. Wanneer doet ons gemeentebestuur
daar nu echt eens iets voor. Ja! Ja! Wanneer
doen ze daar nu echt eens iets voor. Wanneer
doen onze machthebbers (weer zo’n speciaal
woord) nu eens iets voor de burgerij. In 1973
of omtrent die tijd, toen Den Uyl nog aan het
bewind was, hebben de vertegenwoordigers
van onze Christelijke partijen (toen nog KVP,
CHU, en AR) samen met de VVD de deur al
dicht gegooid voor goedkopere woningen. Want
de ideeën over grondpolitiek werden toen al de
grond in geboord en het Kabinet is daar toen
ook door gevallen. Ja! Ja! Toch moeten wij het
van de “Christelijke” partijen hebben. Want die
hebben al 70, 80, of misschien wel 100 jaar de
macht. Ja! Ja! Nu in 2009 is de grond zo duur
dat er geen goedkope huizen meer gebouwd
kunnen worden. Dat hebben de genoemde
partijen voor elkaar gemaakt. Zij hebben ervoor
gezorgd dat de grondeigenaren en speculanten
samen met de projectontwikkelaars dat onze
dorpen leeglopen wat betreft jeugd. Onze jeugd
wordt naar elders verbannen of ze moeten
tientallen jaren bij moeders pappot blijven
hangen. Maar daar komen ook geen nieuwe
inwoners van. Hun doel wordt bereikt. Een van
de zes supermarkten die er zijn in ons dorp
(plus in Mijdrecht ) sluit zijn zaak. Wat zou er
eigenlijk met het personeel gebeuren? Ik heb
gehoord dat ze van de ene op de andere dag
de winkel uitgezet worden. Dat is weer eens
niet netjes. Heb je als medewerker nog een
mogelijkheid om het ontslag aan te vechten?
Minister Donner CDA vindt niet dat het nodig
is. Hij is samen met de VVD van mening dat je
mensen veel makkelijker moet kunnen ontslaan
dan nemen ze meer personeel aan. Ja! Ja! Ha!
Ha! Vroeger, toen kreeg je bij ontslag hulp van
een vakbond maar als je niet lid bent dan moet
je het zelf oplossen. Ja! Ja! Dat zijn weer eens
andere tijden. Ik denk dat er nu weer meer
mensen zijn die het nut van vakbonden in gaan
zien. Denk je niet? Andere tijden?

Renovatie Schumanflat

Woongroep Holland snapt
het nog steeds niet
De afgelopen jaren heeft Woongroep Holland vijf flats
aan de Europarei gerenoveerd. Je zou dus kunnen verwachten dat men enige ervaring heeft op gedaan en dus
geleerd heeft in te schatten wat de problemen kunnen
zijn die eventueel kunnen optreden bij aanvang van een
vergelijkbare renovatie. Helaas blijkt niets minder waar.
Bij elke nieuwe flat die onder handen genomen wordt,
lopen de flatbewoners tegen steeds maar weer dezelfde problemen aan.

gevolg hiervan is dat diverse bewoners in de duisternis
hun box uit moeten zoeken.

Wel is er gelukkig ook nu weer gedacht dat er een grofvuilcontainer moest komen zodat de bewoners de gelegenheid zouden hebben om wat spullen uit de boxruimte weg te gooien. Het is hierbij op zijn minst jammer te
noemen dat Woongroep Holland blijkbaar na alle voorgaande renovaties nog steeds niet snapt dat veel werkende bewoners in het weekend aan de slag gaan. Het
De bewoners van de Schumanflat zijn in 2009 aan de gevolg, de enige beschikbare grofvuilcontainer was vrijbeurt voor de renovatie. En ja, met recht aan de beurt dagavond al geheel gevuld.
want al bij de start gaat het alweer mis!
En ja, dan begrijpt een kind dat de grofvuilcontainer er
op zondagochtend zo uitziet... (zie foto’s).
Zo heeft Woongroep Holland de verlichting in de boxruimte van de Schumanflat laten verhangen en deels
Met vriendelijke groet,
weggehaald. Dit vlak voordat de bewoners van de SchuDanny Schenk,
manflat hun boxruimte volledig leeg moeten maken. Het
bewoner Schumanflat

John B. Grootegoed

We have got him
Ja, ja we have got him. Maar dan wie, zie ik u denken?
Nou, onze Harrie van Albert Heijn. Wie is Harrie? Nou, dat
is die alleraardigste kruidenier van de reclame met zijn
Marrokaanse collega. Die man die zijn schoen zet (maat
46) voor Sinterklaas, die man die kerstliederen zingt met
een gospelkoor. Die man die vooral gaat voor de kleine
prijsjes en ook het Oranjegevoel deze zomer bij ons naar
boven bracht.

Gemeente, dank u wel!
“Fijn dat er mensen bij de gemeente werken die de kunnen jullie volgend jaar de rotzooi zelf op komen
troep op willen ruimen van jongens die tijdens oud ruimen! Alvast bedankt namens kinderen en bewo&nieuw het hele speelpleintje hebben vervuild met ners rondom dit pleintje (Witkopeend/Bergeend)!”
restanten van hun vuurwerk!
Leuk hoor jongens al dat geknal, maar misschien
Familie Smit uit Uithoorn

Kinderkoor Op-Maat
Hartelijk dank voor het artikel over kinderkoor OpMaat in de krant van vorige week. Het is een leuk en
informatief stuk geworden. Ik was alleen niet erg gelukkig met de gekozen kop boven het stuk, nl: ‘Kinderkoor Op-Maat is het koor van de Schanskerk’.

de twee parochies en met het feit dat nu de Burght
als parochiekerk gebruikt wordt. Dit is echter totaal
niet aan de orde. Het koor zingt met zeer veel plezier
in de Burght en heeft zich daar altijd bijzonder welkom gevoeld.

Deze kop wekt de indruk dat het kinderkoor en ondergetekende niet blij zijn met het samengaan van

Namens kinderkoor Op-Maat, Ireen van Bijnen
(dirigente)

varen om je boodschappen te doen. Natuurlijk niet met
een jacht van tien meter, maar met een toerbootje van
maximaal vier meter. Bij binnenkomst natuurlijk de buitenboordmotor uit, anders heb je de Warenwet op je nek
(‘rook’overlast). Bij de ingang van de winkels liggen peddels om je in de winkel voor te bewegen.

Op zich een leuk idee en je komt zeker op het landelijke nieuws (Hart van Nederland), maar wie zit daar nu op
Leuke inleiding, maar wat heeft dat nou met onze ge- te wachten. Of toch wel. Nee, het belangrijkste feit is dat
meente te maken? Dit ga ik u vertellen en het heeft alles er in het centrum weer een supermarkt komt. De huidimet onze gemeente De Ronde Venen te maken.
ge bouwval in het centrum wordt een klein beetje opgeEr gingen enige maanden geleden al geruchten door Vin- heven. Dit is een eerste stap om te komen van een bouwkeveen dat er een tweede supermarkt in Vinkeveen zou val naar een bloeiend centrum. Een supermarkt leidt imkomen. Maar ja, wat heb je aan geruchten. Deze super- mers ongetwijfeld tot meerdere positieve effecten. Supermarkt zou in het centrum van onze gemeente komen markten trekken veel klanten en dit leidt tot de vestiging
naast de Katholieke kerk aan de Herenweg (in het pand van meerdere winkels in het centrum zoals misschien wel
van de Enkabé). Dat is echt een hele fijne nieuwe ont- een bakker, een slager, een groentenwinkel en een lunchwikkeling. Dan kunnen onze oudere inwoners uit het ou- room. Maar vooral weer een fietsenwinkel. Want met mijn
de dorp lekker hun boodschappen halen en hoeven zij lekke band door Vinkeveen zit mij nog steeds niet lekker.
niet de beruchte helling (De Roerdompbrug) te nemen. Ik
denk dan aan de bewoners van Vinkenoord en Kerkelan- Bij dezen geef ik de gemeenteraad en het college van
den, maar ook de vele ouderen die van kinds af aan al in burgemeester en wethouders een grote pluim dat zij het
het oude dorp wonen.
initiatief van een tweede supermarkt in Vinkeveen ondersteunen. En dan nog een tip: als alles wat ik hoop, is geEn wat zal er gebeuren als de zon weer echt gaat schij- realiseerd, dan is een rondwandeling met de Commissaris
nen in de lente. Onze recreanten zullen aangenaam ver- van de Koningin van de provincie Utrecht door het Cenrast zijn als zij met hun boot in de nabijheid van deze trum van Vinkeveen wellicht een aanrader.
supermarkt kunnen afmeren om hun boodschappen in
te zamelen. De Ronde Venen gaat onze recreanten weer En voor wat betreft Harrie. Misschien komt de volgende
eens wat bieden.
reclame wel uit de Albert Heijn-winkel in Vinkeveen. Wint
hij misschien in 2009 de gouden Loekie.
Na het bericht dat er aan de Herenweg een nieuwe supermarkt komt, zit ik wel eens te dagdromen. Het mooiCarl Pothuizen
ste zou zijn als je ook met je boot de supermarkt in kan
Vinkeveen
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Atlantis 2 pakt de winst
helaas net niet
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 17
januari speelde het door Fortis gesponsorde tweede team van Atlantis
thuis tegen Oranje Nassau 2.
Atlantis 2 ging goed van start. Het
eerste aanvalsvak dat bestond uit
Peter v.d. Wel, Berry de Jong, Kim
Stolk en Tamara Gortenmulder zorgde meteen voor een 2-0 voorsprong.
Het verdedigingsvak bestond uit
Jimmy de Koning, Mark Goverse, Sandra Gortenmulder en Wilma
Kranenburg.

gelijke stand van 10-10. De rest van
de wedstrijd ging het gelijk op. Zowel Atlantis 2 als Oranje Nassau 2
ging voor winst.
Daarbij had Oranje Nassau 2 de
langste adem waardoor de eindstand op 15-16 uitkwam.

Ondanks de steun van het publiek
is het Atlantis dit keer wederom na
hard werken niet gelukt om de zo
gewenste punten te behalen. Volgende week zaterdag 24 januari wordt er uit tegen Velocitas 2 gespeeld in Leiderdorp om 18.40 uur.

Oranje Nassau 2 kreeg een strafworp mee waardoor de stand op 21 kwam. De hele eerste helft bleef
er volop beweging in het spel van
beide teams waarbij er steeds een
voorsprong was voor Atlantis van 2
punten. Uiteindelijk werd de rust ingegaan met een stand van 7-5.

Spectaculair gezellig bij Troje

De tweede helft wilde Atlantis zeker doorzetten, want men was gebrand op winst dit keer. Oranje Nassau 2 kroop steeds dichterbij tot een

Volleybalheren Atalante H1
nipt onderuit tegen De Spuyt
Vinkeveen - Op dinsdag 13 januari
speelden de A-side media mannen
tegen de nummer 2 uit de competitie. De volleyballers van De Spuyt
waren de gastheren van Atalante.
Deze ploeg uit Amsterdam stond op
de 2de plaats en het zou een zware kluif worden om punten mee
naar huis te nemen. Extra tegenvaller was de afzegging van Leonard 2
uur voor de wedstrijd, temeer omdat hij afgelopen zaterdag de sterren van de hemel speelde. Met Rein
Kroon en Sven Pothuizen vertrokken
de mannen naar Amsterdam met de
wetenschap dat de thuiswedstrijd
kansloos verloren ging met 0-4. De
A-side media mannen namen een
0-2 voorsprong maar konden deze
niet vasthouden. Ze verloren uiteindelijk met 3-2.
De basis voor de 1ste set bestond
uit, Rein Kroon, Sven Pothuizen, Rick
de Groot, Bas van de Lubbe, Frans
Roos en aanvoerder Robert Hardeman. Wisselspeler Duncan van Senten begon op de bank. Atalante had
de toss gewonnen en begon met
serveren. Het spel golfde op en neer
en de punten werden gelijk verdeeld in het begin. Atalante speelde met servicedruk en daar had De
Spuyt veel moeite mee. De pass lag
slecht aan Amsterdamse kant en
daar profiteerde Atalante optimaal
van. De mannen van De Spuyt vonden elkaar minder goed dan de Aside media mannen. Vooral de middenaanvallers Bas van de Lubbe en
Robert Hardeman kenden een heerlijke avond. Atalante won de 1ste set
met 24-26.
Tweede set
In de 2de set begon het zelfde zes-

tal aan de set. Deze set startte de
A-side media mannen rommelig. De
Spuyt had het betere van het spel, of
beter gezegd was gelukkiger in de
afwerking.
De heren uit Vinkeveen maakten teveel persoonlijke foutjes waardoor
ze zichzelf onnodig in de problemen brachten. Via 6-2 en 10-5 werd
het 17-12 en leek de set verloren.
Leek, want een wederopstanding
van de heren uit Vinkeveen bracht
een prachtig slotakkoord van deze
set. Ook de buitenaanvallers scoorden nu met hun aanvallen waardoor
het minder voorspelbaar werd. De
A-side media mannen knokten zich
naast De Spuyt en gingen er overheen om in wielrentermen te spreken. Ook de 2de set werd met het
kleinst mogelijk verschil gewonnen,
23-25.
‘Never change a winning team’.
Met dit gezegde gingen de heren
de 3de set in. De start was wederom niet goed te noemen. Ook hierin werd een achterstand opgelopen.
Deze achterstand werd niet kleiner gedurende de set. Tijd om iets
te proberen. Rein werd gewisseld
en Duncan betrad het veld. Inmiddels was de stand 20-12 in het voordeel van De Spuyt. De wissel had
niet het gewenste effect helaas. Er
volgde een kleine opleving, van 2012 werd het 20-17, maar daarna voltrok De Spuyt het vonnis. Zij wonnen de set met 25-20.
Vierde set
“Dan maar de 4de set pakken” was
de veel gehoorde opmerking in de
rust van de 3de naar de 4de set. Met
Rein op de bank begonnen de heren

aan de 4de set die zij wilden winnen.
Echter was het wederom De Spuyt
dat een voorsprong pakte en deze
ook vrij eenvoudig wist vast te houden. De pass lag niet goed en fouten in de aanval, door in het net te
slaan of te eenvoudig aan te vallen,
zorgden ervoor dat De Spuyt gemakkelijk uit kon lopen. Het was
zeker niet de sterkte van De Spuyt,
maar fouten aan Atalante-kant die
voor een voorsprong zorgden voor
de Amsterdammers. Middels een
paar mooie 3-meter aanvallen kon
Atalante nog een paar mooie punten pakken maar veel hielp het niet.
Ook de 4de set was voor De Spuyt,
dit keer met 25-19.
De 5de set zou scherprechter moeten worden voor deze zeer sportieve wedstrijd. De toss werd gewonnen door Atalante en het 1ste punt
was voor Atalante. De vreugde was
van korte duur, want De Spuyt nam
al snel weer de regie over. Bij een
8-4 stand werd er van velddeel gewisseld. De ‘spirit’ was uit het team
en De Spuyt speelde de wedstrijd
simpel uit. Met een 15-10 eindstand
was De Spuyt winnaar geworden
van de 5e set. Gezien de stand op
de ranglijst werd er op voorhand getekend voor 2 punten, echter gezien
het wedstrijd verloop had er meer
ingezeten deze avond. Neemt niet
weg dat de Atalante heren blij zijn
met dit resultaat en zij lekker boven
De volgende wedstrijd is ook weer
een leuke wedstrijd, die tegen ‘buurman’ Martinus uit Amstelveen. Deze
wedstrijd is op 23 januari in sporthal
De Boei in Vinkeveen en kent een
aanvangstijd van 21.00 uur.

Benjamin Lakerveld en Koen
de Koning turnen een prima
regiowedstrijd
Regio - Op zaterdag 17 januari
werd in Amersfoort de 2e regiowedstrijd geturnd voor de heren NTS
hoog. Benjamin Lakerveld uit Wilnis en Koen de Koning uit Mijdrecht
gingen er vol goede moed naar toe.
Ze hadden er
hard voor getraind, samen
met hun trainer Joris Weller.
Ze komen uit
in de categorie jeugd 3e
divisie, niveau
8. Ze begonnen heel goed
op de ringen,
waar ze beiden
hoger
scoorden dan
hun 1e wedstrijd. Met een
re spectieve lijke 11,20 en
een 11,10 lieten ze zien dat
ze goed op
weg waren. Na
ook twee goede sprongen stonden ze in het tussenklassement na 2 onderdelen 1e
en 3e. Maar nu was de brug aan de
beurt en daar laten ze nog wat punten liggen.
De kip lukte niet bij Koen en bij Benjamin haperde deze wat. Ze scoor-

den dan ook lager dan de vorige
wedstrijd. In het tussenklassement
zakten ze naar de 6e en 9e plaats.
Op het rek herstelden ze zich weer
goed. Ondanks een val bij de afsprong van Koen scoorde hij toch

nog hoger dan zijn vorige wedstrijd.
Ze stonden nu 5e en 11e. Op de
vloer liet Benjamin zien dat dat een
van zijn betere onderdelen is.
Met een 11,65 was dat goed voor de
2e plek op dat onderdeel. In het totaalklassement steeg hij naar de 4e

plek. Koen liet een nette vloeroefening zien. Zijn arabier-salto deed hij
nog niet, maar met een 10,75 steeg
hij weer naar de 8e plek. Als laatste
onderdeel was er voltige. Dat blijft
toch voor beide jongens een moeilijk
onderdeel. Benjamin miste een
onderdeel en
scoorde lager
dan in zijn 1e
wedstrijd. Met
een puntentotaal van 58,45
eindigde hij
op een mooie
6e plek. Koen
bleef na zijn
voltige op de
8e plek staan
met een puntentotaal van
56,30.
Het is nog
even afwachten of Benjamin door mag
naar de finale
op 1 februari op Texel. Hij
is als reserve geplaatst. Dus als een
van de andere negen jongens niet
meedoet, dan mag Benjamin naar
de finale.
Maar ze kunnen zich wel gaan voorbereiden op hun 1e NK-wedstrijd.
Wanneer die plaats zal vinden is op
dit moment nog niet bekend.

Regio - Het was weer spectaculair, spannend en gezellig tijdens de
Nieuwjaarsinstuif van Paardensportvereniging Troje. Vele middenstanders uit de regionale omgeving en
zelfs daarbuiten hebben weer spontaan artikelen en gifts geschonken
voor de altijd weer spannende verloting die de club deze avond altijd
organiseert voor haar leden en sympathisanten. Velen waren dan ook
weer aanwezig om deze avond mee
te beleven. Als dank kregen ook alle
sponsoren een uitnodiging om ook
dit feest mee te beleven. En steeds
meer sponsors geven gehoor aan
deze uitnodiging. Iedereen kon dan
ook meegenieten van de zeven rondes durende verloting. En er zaten
vele niet misteverstane hoofdprijzen
en verrassend leuke andere prijzen
bij. Er werden dan ook massa’s lootjes gekocht in de hoop de trotse eigenaar te worden van een van deze
vele prachtige prijzen. Maar er kan
er maar een de winnaar zijn en dat
was Sofie v.d. Plas. Zij had het winnende nummer van de reischeque
t.w.v. 350 euro beschikbaar gesteld
door N. Smit Sloopwerken en Sjors

de Dood nam de Nintendo Wii, beschikbaar gesteld door Van Eekelen
Landscaping in beslag. De fietsen,
beschikbaar gesteld door transportbedrijf P.J. de Dood, gingen naar
Daphne Reurings en Zeger van
Bemmel. De biertender, beschikbaar gesteld door Timmerbedrijf Bas
Hogeveen, naar Emmy. Een navigatiesysteem voor in de auto, beschikbaar gesteld door Halfords, mocht
ingewisseld worden met het winnende lotnummer van Gea Smit.
Spontaan
Een gereedschapskoffer, beschikbaar gesteld door Bert v.d. Plas
Sloopwerken, ging naar Dirk van
Eekelen. Twee hele mooie paardendekens, beschikbaar gesteld door
A&T Automotive, kwamen terecht
bij de familie v.d. Plas. Kortom, teveel om op te noemen. De volledige sponsorlijst kan men nalezen op
de site van de club www.paardensportverenigingtroje.nl /links/sponsors. Na de verloting kon men nog
even heerlijk nagenieten van de ook
al gesponsorde drankjes en hapjes
die de club spontaan heeft aange-

boden gekregen. De avond eindigde dankzij de leden, en niet te vergeten de sponsors en organisatie
weer boven verwachting voor de
paardensportvereniging. Zij kunnen
weer door met hun beleid om voor
de paardensport het een en ander
te betekenen. En ook dit jaar zullen
zij weer de gelegenheid te baat nemen om een organisatie te plannen
voor gehandicapten en bejaarden
in de omgeving. Uiteraard worden
de organisaties voor de leden zeker
niet vergeten.
Er staan alweer diverse wedstrijden
op de agenda, zowel voor de hobby ruiters als de wedstrijdruiters.
Zo ook weer het ontspanningsprogramma voor zowel de paardrijders
als de niet-paardrijders. De eerste
wedstrijdorganisatie is op 8 februari, dan wordt de winterdressuurwedstrijd gehouden voor de leden. Vervolgens voor de ontspanning weer
de Barre bostocht voor de ruiters,
menners, fietsers,en wandelaars.
Opgeven kan via de site of op het
inschrijfformulier op de wedstrijdlocatie van de club bij Stal Zadelpret.

Atalante D2 knalt door
tegen de nummer vier
Vinkeveen - De tweede wedstrijd
in het nieuwe jaar was op vrijdag 16
januari tegen de nr. 4, Omniworld
uit Almere. Nog geïnspireerd door
de superwinst een week eerder in
Amersfoort tegen de nr, 5, begon
de nr. spuit 11 met de complete 9
vrouwsformatie én coach Loes Kuijper aan de wedstrijd.
En het ging gelijk lekker. Vrij bijzonder. Meestal moeten de geroutineerde dames toch een beetje op
gang dieselen. De pass ging lekker en er kon een mooie aanval opgebouwd worden. En dat aanvallen ging ook als een trein. Net iets
meer pit en power dan anders. Annemarieke Wijnands stond te spetteren op de buitenkant, Inge Bakker
beukte er heerlijk op los op de verre voorbij-het-blok set-ups van haar
lieve zus Annemarie en ook Natalie
van Scheppingen had weer van die
knallers dat je zegt waar háált zo’n
ranke hinde het vandaan? Marjan
Blenk was meer van de tikjes en
wist de middenman toch meerdere malen af te blokken en Joke Ruizendaal attaqueerde ook net even
iets kittiger en wisselde mooi af met
bekeken tikjes. Ja en de basis, de
service pass, was gewoon goed. Dat
is toch altijd wel een lastig ding bij
de Oudenallen equipe. Oh en serveren, ook niet verkeerd hoor! Dus gelijk de eerste set met 25-22 gepakt.
Nououou zeg!
Tweede set
Op de zelfde manier gingen de Vinkeveense dames verder met de
tweede set, het ging mooi gelijk op,
heerlijke wedstrijd. Ergens tegen de
20 wilden Natalie en Inge de zelfde bal van de grond redden. En dan
heb je precies de twee fanatiekste
grondspecialisten, vol er op af dus.
Inge kwam ongelukkig terecht en
blesseerde serieus haar onderarm.
Het was flink pijnlijk, maar niks gebroken bleek achteraf, wel zwaar
gekneusd. Na de consternatie werd
er gewisseld en kwam Tineke Vel-

lekoop in het veld. Die kreeg gelijk
wat set-ups en gaf daarmee haar
visitekaartje af met een paar rake
klappen. Maar helaas ging de set
verloren met 22-25. Wederom een
minimaal verschil, tekenend voor de
strijd.
In de derde set kwamen Petra de
Bruin en Jet Feddema in het veld.
De strijd werd op de zelfde fanatieke manier voort gezet. Het is altijd zo frappant dat die super sportieve handbal Petra ondanks dat ze
er soms niet kan zijn bij training of
wedstrijd, toch zo makkelijk weer
mee balt. Jet bleef de spelers motiveren en de tegenstanders bestoken met slimme ballen zoals alleen
zij dat heerlijk kan en de Vinkeveende leeuwen wonnen met 25-22. Zo

vice erin slopen. Verder was er een
jong supertalent bij Almere die ineens de slag te pakken kreeg. Ze
scoorde een aantal erg mooi punten met haar harde smash. En dat
bij elkaar maakte net het verschil,
verloren met 23-25.
Dan de vijfde korte set. Toch een
ietwat gespannener speelden de
Vinkeveensen punt voor punt verder. De jonge dame aan de andere kant bleef op dreef en vooral aan
het eind ging het snel, helaas werd
met 11-15 verloren.
Maar er was een tevreden gevoel:
twee punten gepakt en heerlijk gespeeld. En heel erg leuk dat D3 en
H3 kwamen aanmoedigen! De volgende wedstrijden hebben we een
smalle basis van 7 spelers, maar het

dat stond vast vast. Twee punten
van de nummer 4.

begin van de draai is weer gevonden. En om net als onze kansgenoten van H2 met een mooie quote te
eindigen: “The only way to overcome is to hang in. Even I am starting
to believe that.” (Dan O’Brien, tienkamptopper in de jaren 90).

Slordig
Ook de vierde set bleef de geestdrift aan, hoewel hier en daar wat
slordigheidjes met name bij de ser-

Sport- en spelinstuif
op dinsdag 24 februari
De Ronde Venen - In de voorjaarsvakantie organiseert de
gymnastiekafdeling van sportvereniging Veenland een sporten spelinstuif voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. De instuif begint
om 13.30 uur en is om 16.30 uur
afgelopen. In de zalen staan di-

verse spelletjes en activiteiten
klaar waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Bij iedere activiteit staat ook een begeleider
van de gymvereniging. De kinderen ontvangen een papiertje met een schilderspalet en bij
deelname aan één van de activi-

teiten wordt er een vakje ingekleurd. Deelname hieraan bedraagt één euro per deelnemer.
Dit alles vindt plaats in De Willisstee in Wilnis. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar fam.
offerman@casema.nl of kijken
op de site www.veenland.nl
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KDO A2 draait lekker mee
De Kwakel - De handbalfanaten
van KDO A2 doen het erg goed dit
seizoen. Onder de bezielende leiding van coach Monique winnen ze
wedstrijd na wedstrijd. Zo ook vorige week, toen het team in de KDOhal de meiden van Lotus A2 versloeg met 33-28. Zit er misschien
een kampioenschap in?!
Een echt ‘team’
Een wedstrijd van KDO A2 wordt altijd gekenmerkt door goede samenwerking en plezier in het handbalspel.
Dat straalt er gewoon vanaf. Coach
Monique weet altijd een positieve draai te geven aan moeilij-

ke momenten en de meiden zetten
zich voor 100 procent in. Is dit genoeg voor een eventueel kampioenschap? We zullen het zien. KDO A2
staat op dit moment tweede achter
Vido A3, met evenveel punten maar
een wedstrijd meer gespeeld.
Spannend…
De wedstrijd tegen Lotus was een
leuke voor het publiek: veel doelpunten over en weer en een spannend scoreverloop.
Van een 7-7 score ging het naar 1510 voor KDO… Lotus kwam nog
zeer dichtbij in de tweede helft tot
22-21, maar uiteindelijk trok KDO
aan het langste eind.

Veel breaks
Lotus had moeite een aanval op te
bouwen, waardoor KDO vaak de bal
kon onderscheppen en op de breakout kon gaan.
Niet al deze breaks kwamen in het
net terecht, maar vooral Dion, Sabine en gastspeelster Jill waren lekker
op de dreef.
In de tweede helft scoorde met name Cynthia een aantal mooie doelpunten op cruciale momenten.
Maartje heeft laten zien dat ze haar
roeping heeft gemist als keepster en
Lynn deed, zoals altijd, haar werk op
doel goed!

Traditionele nieuwjaarsreceptie bij Qui Vive herleeft
De Kwakel - De laatste jaren was
de traditionele Nieuwjaarsreceptie van Qui Vive niet meer georganiseerd. Daarom is deze aloude traditie weer in 2009 opgestart en zelfs
uitgebreid.
Om een wedstrijd van de huidige
Heren 1 tegen oud-spelers van Heren 1 mogelijk te maken, had Johan Haanstra de uitdaging aangenomen om een groot aantal oud Qui
Vive Heren 1 spelers bij elkaar te
krijgen. Vanaf half december zijn alle communicatie mogelijkheden gebruikt om een zo groot mogelijke
groep spelers bijeen te krijgen. Spelers zoals  Martijn Hassink, Jan Jelle Schik, Joris Bruggen (spelers van
Heren in de 90’er jaren) tot aan Sven
Helvig (Heren 1 vorig jaar) hadden
zich gemeld. Zelfs oud voorzitters
Jacques Bots, Hermen de Graaf  en
Hans Haanappel waren ook aanwezig. Natuurlijk was het huidige Heren 1 er op ‘volle oorlogssterkte’.

op 15.30u deze ‘Oliebollenwedstrijd”
beginnen en konden toeschouwers
onder een voorzichtig zonnetje genieten van de wedstrijd. Het spel
ging redelijk op en neer en de oud
spelers konden zich in eerste instantie redelijk standhouden. Beide zijden lieten af en toe wat individuele hoogstandjes zien zodat ook
zichtbaar werd dat ook de oude garde over echte hockeykwaliteiten beschikte. Naar het einde van de eerste helft vertaalde voornamelijk de
mindere conditie zich in een verschil
van een aantal doelpunten. Het huidige Heren 1 liet wel zien dat de jongere leeftijd en technische kwaliteiten hen een grote voorsprong gaf.
Dat beeld werd helaas iets sneller in
de tweede helft zichtbaar maar uiteindelijk kon ‘oud Heren 1’ de uitslag wat dragelijker maken door
nog twee keer te scoren.

Oliebollen
Daarom kon op zaterdag 17 januari

Aansluitend hebben ook nog een
grote groep van ong. 35 recreanten

Recreanten

een onderlinge wedstrijd gespeeld
om daarmee de tweede seizoenshelft te openen. De traditionele
nieuwjaarsreceptie daarna begon in
een gezellig vol clubhuis met de traditionele nieuwjaarsspeech van de
voorzitter. Daarna zijn onder genot
van een drankje en een hapje vele
herinneringen van vervlogen tijden
gecombineerd met bespiegelingen
over de toekomst. De komende weken zullen alle teams in de winterof zaal competitie zich voorbereiden
op de komende 2e helft van het seizoen die eind februari weer hervat
wordt. Qui Vive hoopt in mei en juni
weer heel wat kampioenen te kunnen feliciteren en dat dan ook de
Heren 1 en Dames 1 van een succesvol jaar kunnen spreken. Als de
Dames 1 in hun strijd om het kampioenschap zelfs de overgangsklasse zouden kunnen bereiken, zou dat
een zeer mooi ‘toetje’ zijn van het
seizoen. Wij hopen daarom dat nog
vele mensen ons terrein en clubhuis
aan de Noordammerweg zullen bezoeken in het komende half jaar !

UWTC organiseert super
Fortcross
Uithoorn - Ondanks het slechte
weer was het afgelopen zondag bijzonder druk op het Fort in de Kwakel. Met meer dan 50 deelnemers in
de verschillende categoriën kan de
organisatie alweer terugkijken op
een geslaagde cross
Onder bijzonder lastige omstandigheden wist in de klasse 8 tot 9 jaar
Stanley Beerepoot uit een 8-koppige
kopgroep de winst naar zich toe te
trekken. Bij de 10 en 11 jarige coureurs was het Michael Groot die Ro-

berto Blom versloeg in een bloedstollende wedstrijd. Bij de oudste
jeugd (12 tot 14 jaar) was Jeffrey
Groot oppermachtig.
Traditie getrouw word er tijdens de
Fortcross ook een wedstrijd voor recreanten verreden. Dit jaar werd deze wedstrijd gewonnen door Jan
Fontijn. Bij de dames kende Klara van der Vaart weinig tegenstand
en kon dus de bloemen mee naar
huis nemen. De hoofdschotel van
de wedstrijden was zonder meer de

wedstrijd in de A en B categorie. Bij
de B werd de koers in de eerste ronde beslist door een oppermachtige
Tommy Oude Elferink. De tegenstand spartelde nog wat, maar Tommy ging fors door en reed zo onbedreigd naar de zege. In de A categorie wist Bas de Bruin direct een
kleine voorsprong te pakken bij de
start en bouwde deze uit tot een
comfortabele voorsprong zodat ook
hij onbedreigd naar de zege kon rijden.

‘The winning team’ KDO A2, helaas zonder Mandy.

Hoge bergen en diepe
dalen bij BVU
Uithoorn - De vijfde zitting van de
extra paren lijn zette de paren Marijcke & Gouke van der Wal en Jan
van Diermen & Ton ter Linden weer
met alle benen op de grond.
Scoorden ze vorige week nog de
sterren van de hemel met ruim 64
en 60%, nu bleven ze ontnuchterd
steken op 37,85 en 42,71%.
Marijke & Ger van Praag blijven het
daar en tegen uitstekend doen. Met
nu een top positie van 63,54% voeren ze het klassement fier aan met
een gemiddelde van 58,59%.
Ook Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg bewijzen er bij
te horen met nu een 2e plaats met
58,33% en totaal eveneens 2e met
54,58%.
Still going strong zijn de dames Hil-

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

Regio - In de altijd spannende derby tussen de dammers van Amstelland en Zaanstreek liepen de Amstellanders dit keer achter de feiten
aan. Na een vlot opgelopen achterstand (1-5) kon de inhaalrace beginnen, maar die bleef uit. Een regelrechte 8-12 nederlaag tot gevolg.

woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur,
te beginnen op 18 februari 2009. De
laatste les (25 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van
het balvaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de
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

Langste eind
Bij de viertallen trokken De VoysLeenen deze maal aan het langste eind met 25 punten en stegen
hierdoor naar de derde plaats in
de rangschikking. Pronk-Stolkwijk
kwamen er vlak na met 23 punten
en staan nu vierde, terwijl LimburgWagenvoort de koppositie behou-

den door met nu 20 punten als 3e
te eindigen.
De vierde en vijfde plaats werden
gedeeld door Spook-Heimeriks en
van der Meer-Kroon die beiden 17
punten verzamelden.
Onderaan gaven Verberkmoes- van
den Berg en Goedemoed-Smit elkaar niets toe door alle twee 13
punten binnen te halen, waardoor
het verschil van 11 punten ten voordele van eerst genoemden gehandhaafd blijft.
Wilt u zich ook in de strijd mengen en ervaren hoe leuk bridgen
kan zijn, neem dan contact op met
de secretaris van Bridge Vereniging
Uithoorn Marineke Lang tel: (0297)
569432.

Amstelland liep achter
de feiten aan tegen
Zaanstreek

Puppytraining weer 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.

ly Camelot & Mineke Jongsma, die
3e werden met 57,99%. Tini & Johan
Lotgerink kwamen eindelijk weer
eens in normale doen door nu een
4e plaats met 56,60% te laten aantekenen.
Gerda & Joop van Duren spelen
zeer constant, met nu een 5e plaats
met 55,56% staan ze totaal op de 3e
trede.

Voorrondes NK turnen
Mijdrecht - Afgelopen weekend
begonnen voor de Mijdrechtse Danielle Groenewegen de voorrondes
voor een plaatsing in de halve finale NK turnen, in Amsterdam. Dit
jaar komt zij uit in de 2e divisie als
pupil 2. Het blijft altijd spannend om
je zelf weer te meten met de andere
meiden uit dit niveau. Vooral omdat
zij maar 6 uur traint in een week en
voor dit niveau toch wat meer trainingsuren staan.
Met enige spanning begon zij dan
ook aan haar wedstrijd. Gelukkig mocht ze samen met haar trainingsmaatje beginnen bij de pegasus. Dit is altijd een lekker onderdeel om mee te starten. Er werd
een mooie overslag gesprongen.
Met een klein hupje bij de landing
kwam ze op een score van 8,9. Haar
2e sprong een streksalto werd keurig uitgevoerd. Hiervoor kreeg ze
dan ook een 9,35. Met een gemiddelde van 9,125 het 3e cijfer van
de 16 deelneemsters. Het volgende onderdeel brug was toch wel
erg spannend. Tijdens de trainin-

gen bleek de afsprong met streksalto toch wel een opstakel. Maar
na een hele strakke oefening en
een prachtige streksalto bleek zij
het 1e cijfer van alle 16 meiden te
scoren, een 8,85.
Vol goede moed op naar balk. Helaas viel Danielle bij de radslag eraf
en werd er een onderdeel vergeten. Hierdoor kwam haar score niet
verder dan een 6,30. Op het laatste
onderdeel, vloer werden alle elementen uitgevoerd. Hier moet nog
wel aan haar netheid gewerkt worden. Helaas beschikken de meiden
bij Advendo ter Aar niet over een
wedstrijdvloer tijdens de trainingen waardoor ze altijd even moeten
wennen aan de vloer tijdens een
wedstrijd. Met een 6,90 sloot Danielle haar eerste wedstrijd af.
Met een 7e plek voor Danielle en
een 8e plek voor haar trainingsmaatje Jamie-Lee kon er terug gekeken worden op een geslaagde
eerste wedstrijd. Zij hebben zich
dan ook geplaatst voor de volgende
wedstrijd op 8 Maart in Reuver.

Hoewel Amstelland de eerste winst
opstreek doordat teamcaptain Krijn
ter Braake de opstelling zo had gemaakt dat de teamcaptain van
Zaanstreek geen enkel bordtegenstander goed had gegokt, bleef het
bij die opsteker. De bordopstelling
bood beide teams perspectieven.
Een vijftal partijen met groot ratingverschil, met voor Amstelland derhalve gedachte winstkansen voor
Krijn ter Braake, Gert van Willigen
en Wiebo Drost.
De opdracht van Bob Out en Ridens
Bolhuis om niet te verliezen, kwam
niet uit. Ridens stond na anderhalf
uur een schijf achter en ook voor
Bob liep het verkeerd.
Daarbij wist Wiebo Drost niets te
bereiken en tekende hij al snel de
vrede. Na de inmiddels verwachte
nederlagen was niet duidelijk waar
Amstelland zijn compensatie vandaan moest halen.
Kenny Kroon stond na 2 uur weer in
praktisch dezelfde uitgangspunt als
de beginstand: symmetrische opstelling; alleen de voorzet was gewisseld. Jan Pieter Drost stond teruggedrongen; alleen Krijn ter Braake

had voordeel. Even later kenterde
het tij lichtjes toen Kenny Kroon een
goede voorpost kreeg opgedrongen.
Als de K’s zouden winnen zou een
10-10 mogelijk zijn. Maar op andere
borden verkeerde de Amstellanders
inmiddels in gevaar.
Jan Pieter Drost werd in een 7 om
7 –stand niet echt aan de tand gevoeld; ook Thijmen Stobbe mocht in
het klassiek gekrakeel wegkomen
en Gert van Willigen werd in het
eindspel niet overhoord. Paul Lohuis
moest ook alle zeilen bijzetten voor
een punt.
Met nog drie partijen te gaan was
het gat nog niet gedicht: 5-9. De K’s
speelden na tijdnood voor de winst
en Paul Lohuis tegen verlies. Toen
Kenny Kroon als eerste met remise
genoegen moest nemen, volgden de
andere twee direct: 8-12.
Uitslagen aan de borden van
Amstelland – Zaanstreek 8-12
1 Thijmen Stobbe - P Smit 1-1 (7)
2 Bob Out - P Teer
0-2 (2)
3 Ad Vlam - P van der Lem
1 (4)
4 G v Willigen - B v Geel
1-1 (6)
5 Kenny Kroon - J de Ruiter 1-1 (8)
6 Jan Pieter Drost - W Rijs 1-1 (5)
7 Wiebo Drost - R Holkamp 1-1 (1)
8 Krijn t Braake - J Wind 1-1 (10)
9 Ridens Bolhuis - R Groot 0-2 (3)
10 Paul Lohuis - D van Os 1-1 (9)
Op zaterdag 31 januari op bezoek
bij ADG in Amersfoort.
Op 14 februari de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen het
Haarlemse HDC.
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Atlantis 1 pakt een punt
tegen de koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Pimentel Fasteners
bv gesponsorde eerste van Atlantis
een thuiswedstrijd tegen de koploper van de poule, Phoenix 1 uit Zoetermeer. Deze ploeg had slechts 1
punt verloren in de competitie, maar
gezien de ingezette lijn van Atlantis
1 was er zeker een beter resultaat
mogelijk dan de eerder gespeelde,
verloren, uitwedstrijd tegen Phoenix 1. Het gehele team was er dan
ook op gebrand om punten te pakken. Door een 100% inzet, goed uitgespeelde aanvallen en een strakke verdediging bleef uiteindelijk terecht een punt in Mijdrecht.
Vooraf aan de wedstrijd werd er niet
alleen ingeschoten door Atlantis
1, maar ook door het team van de
week, de Ev3. Ook voor hen stond
zaterdag de wedstrijd tegen de koploper op het programma, met zelf
een tweede plek in de competitie!
Als startsignaal voor de wedstrijd
nam Lynn Loman de bal uit, die werd
gesponsord door Roebeson. Uit tactische overwegingen begon dit keer
het andere vak in de eerste aanval:
Pim de Munter, Auke van der Zijden, Masha Hoogeboom en Sandra Pronk. De eerste verdediging
bestond dan uit Jacco van Koeverden Brouwer, Jelmer Steen, Chantal
Poolman en Lisanne van Doornik.
Na 10 minuten spelen stond er, via
(afstand)schoten van Sandra Pronk
en een mooie vrije bal van Jacco van Koeverden Brouwer, een 32 stand op het scorebord. Duidelijk was dat het door Pimentel Fasteners bv gesponsorde team niet onderdeed voor de koploper uit Zoetermeer. Er werden veel goede kansen gecreСerd, al werden deze nog
niet allemaal afgemaakt.

Blessure
Helaas viel de wedstrijd na een
kwartier spelen noodgedwongen
stil vanwege een ernstige blessure voor Jacco van Koeverden Brouwer. Hij kon de wedstrijd niet vervolgen en is met een achillespees blessure afgevoerd naar het ziekenhuis.
Mark Goverse nam zijn plaats in en
met enige aanpassingen in het spel
van het vak, kon de wedstrijd worden vervolgd. Met name het eerste aanvalsvak wist regelmatig de
korf te vinden, waaronder een doorloopbal van Masha Hoogeboom en
een afstandschot van Pim de Munter, maar ook Phoenix wist in dat vak
mee te scoren. Toch bleef het eerste
van Atlantis gedurende de resterende tijd van de eerste helft steeds aan
de goede kant van score, waardoor
met een 6-5 tussenstand de rust in
werd gegaan.
Tijdens de rust werd door coach
Paul Plaatsman bevestigd dat er
vandaag goede kansen waren tegen
de koploper. Zowel verdedigend als
aanvallend hadden we het goed op
orde en vooral aanvallend wisten we
precies waar de kansen lagen welke we moesten uitspelen. Van verzwakking mocht in ieder geval geen
sprake zijn tegen een dergelijke tegenstander. Na de rust werd wel
meteen een klein gat van 2 punten
geslagen door een afstandschot van
Chantal Poolman, maar helaas was
het vervolgens Phoenix die de doelpunten wist te maken. De scherpte
aan de kant van Atlantis leek er een
klein beetje vanaf, waardoor Phoenix een stand van 7-5 wist om te
buigen naar een 8-10 achterstand
voor de thuisspelende ploeg.
Knop op
Met nog ruim een kwartier te spe-

len wist Atlantis 1 gelukkig de knop
op tijd om te zetten. Met 4 doelpunten op rij, waaronder een tweede
doelpunt voor de goed invallende
Mark Goverse, een tweede vrije bal
van Auke van der Zijden en een afstandschot van Jelmer Steen, kwam
de thuisploeg weer aan de goede kant van de score terecht: 1210. Met nog 8 minuten op de klok
werd de moe gestreden Mark Goverse gewisseld voor Jimmy de Koning, die meteen van afstand zijn
doelpuntje mee pakte. Het geslagen
gat van 3 doelpunten bleek helaas
niet voldoende om Phoenix af te
schudden, want binnen 6 minuten
en met nog 1 minuut speeltijd werd
opeens weer tegen een 13-14 achterstand aangekeken. Maar in tegenstelling tot eerdere wedstrijden
werd dit keer nog op tijd orde op zaken gesteld, door een doorloopbal
van Lisanne van Doornik. Hoewel
er dit weekend misschien nog meer
in had gezeten, deed Atlantis 1 toch
goede zaken met een gelijkspel tegen de koploper!
Volgende week staat er weer een
uitwedstrijd op het programma tegen Waterland 1. Deze ploeg staat
onderaan in de poule en de eerder
gespeelde thuiswedstrijd wist Atlantis 1 al te winnen. Zaterdag 31
januari speelt het vlaggenschip van
Atlantis dan weer een thuiswedstrijd
tegen Oosterkwartier 1 (15:40 uur),
gevolgd door een stamppotavond
voor het goede doel KIKA. De selectie van Atlantis zou het erg leuk
vinden u die middag allemaal terug
te zien in de Phoenix-hal en daarna in de Atlantis-kantine voor lekkere stamppotmaaltijd. U kunt u hiervoor nog aanmelden op de site van
Atlantis: www.kvatlantis.nl of anders
via één van de selectieleden!

Zwemvereniging De Ronde Venen

Blije afzwemmers voor
het A-, B- en C-diploma

De Ronde Venen - Op de afdeling
Diploma Zwemmen bij Zwemvereniging De Ronde Venen (ZDRV) hebben afgelopen zaterdag 8 leerlingen afgezwommen voor het A, B en
C-diploma. Dit lijkt een klein aantal, maar er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er meer persoonlijke aandacht is voor de individuele leerling.

wordt een half uur per week op drie
niveau’s gegeven.

Zwemmen met plezier
Bij Diploma Zwemmen wordt op een
gezellige manier zwemmen geleerd
voor het Zwem-ABC. De ZDRV vindt
het belangrijk dat de leerling eerst
goed vertrouwd raakt met het water. Daardoor zal het aanleren van
de overige vaardigheden met veel
meer plezier beleefd worden.
Na het Zwem-ABC wordt er verder
gezwommen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s en snorkelen, balzwemmen, survival, aqua sportief en
eventueel kunstzwemmen. Dit alles

Van harte gefeliciteerd
Namens de instructeurs willen wij
alle geslaagden van harte feliciteren met hun fantastische prestaties. Natuurlijk wensen we jullie ook
in het volgende seizoen weer veel
zwemplezier.

De geslaagden zijn:
A-diploma: Vincent da Costa, Kyle
Volmer, Quinten van Vliet en Cynthia Vree.
B-diploma : Rink Visser.
C-diploma : Laurens Burger, Bart
van Leeuwen en Erik Rydfors.

Meer informatie
Wil je ook graag meezwemmen,
kom dan eens kijken op een van onze afdelingen. Voor meer informatie
over het Zwem-ABC bel Kitty Reurings op 0297-284085 of Alice den

Hollander op 0348-431803 of kijk
ook eens op www.ZDRV.nl. De activiteiten van de vereniging worden mede mogelijk gemaakt door
onze Jachthaven Omtzigt en Outboard Center Wilnis. Wilt u ons ook
steunen bij deze activiteiten? Neem
dan contact op via PR@ZDRV.nl of
0297-284085.
Overige activiteiten
Naast het diploma zwemmen kan je
bij de ZDRV ook terecht voor Zwemmend Redden op maandagavond
in Blijdrecht en woensdagavond in
Vinkeveen. Volwassenen zijn van
harte welkom bij Trimzwemmen op
woensdagavond in Blijdrecht. Tevens is er op woensdagavond Vrouwenzwemmen in Blijdrecht. Voor
meer informatie over deze activiteiten, neemt u contact op met de ledenadministratie, Karin Keers telefoon 0297-282108 of de website
www.zdrv.nl.

Puppytrainingen
bij TV De Ronde Vener
Atlantis speelt gelijk tegen koploper Phoenix.

Atlantis E2 wint twee keer
op rij
Mijdrecht - Atlantis E2 draait lekker de laatste weken. Na een overtuigende overwinning op EKVA E3
van 8-0 vorige week vertrok het door
De Hoop Interim Management gesponsorde team richting Linschoten
om te spelen tegen LUNO E1. Vol
goede moed werd er gestart aan de
returnwedstrijd. De thuiswedstrijd
was helaas met een verlies van 0-2
afgesloten. Er werd heel goed rond
gespeeld maar vooral 100% goed
verdedigd
volgens coach Wilco. Een score
kon dan ook niet uitblijven. Leonie

gaf goed aan zodat Rick kon scoren met een doorloopbal: 0-1. Drie
minuten later trof Rick weer de korf
met een kleine kans: 0-2. In de rust
volgde een teambespreking waarna de E2 weer fanatiek van start
ging. Dit resulteerde in een score
van Saskia met een kleine kans: 03. in de vijfde minuut van de tweede helft. De E2 speelde de wedstrijd
rustig uit en Luno kreeg maar weinig echte kansen om te scoren. Ook
het nemen van de strafworpen na
de wedstrijd werd door Atlantis met
7-4 gewonnen.
De E2 bestaat uit de volgende spe-

Mijdrecht - Ook dit jaar organiseert
Tennisvereniging De Ronde Vener
puppytraining voor de jeugd van 5
t/m 8 jaar. Omdat het voor de jeugd
voor het eerst is dat ze kennis gaat
maken met de tennissport, probeert
de trainer tijdens vier lessen een basis te leggen voor het echte tennisspel. De kinderen zullen met name de balvaardigheid gaan trainen
door middel van verschillende oefe-

ningen. Tijdens de laatste les krijgen
jullie een balvaardigheiddiploma.
De lessen worden gehouden op
maandag 9 en 23 febr. en 2 en 9
maart van 16.00-17.00 uur en van
17.00-18.00 uur en op donderdag
12 en 26 febr. en 5 en 12 maart van
16.00-17.00 uur.
De kosten bedragen e 20,00 voor
vier lessen, te voldoen bij de eerste les.

De lessen vinden plaats op het tennispark van Tennisvereniging de
Ronde Vener, Dr. J. van de Haarlaan 1( rechts van de Meijert), in
Mijdrecht.
Opgeven kan vóór 3 februari aanstaande bij: Marianne Oudshoorn,
Jeugdcommissie Tennisvereniging
De Ronde Vener, telefoon 0297274370 of stuur een mail naar tec@
tvdrv.nl.

lers: Emma Beijer, Suzanne v.d Plas,
Leonie Kruiswijk, Lieke v. Scheppingen, ZoС Trompert, Saskia Veenboer,
Elise v. Walraven.
Rick Kuijlenburg, Jamaico Lamers,
Trevor de Waal en Sander v.d Sluijs.
Coaches zijn: Wilco Kuijlenburg, Iris
Facee Scheaffer en Niels v. Oudenallen.
Komende zaterdag speelt de E2
weer een thuiswedstrijd tegen DOC
E1 om 10.00 uur. We hopen op veel
toeschouwers in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg om de E 2 aan
te moedigen.

Atlantis E2 wint twee keer op rij.

Hendrikx en Waayman
naar finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballentoernooi 2009 van biljartclub de Merel zijn er in het afgelopen weekend
meerdere spelers doorgedrongen
tot de finales op 31 januari.
In de B-poule: Hans Dikker, Ton
Driehuis, Thijs Hendrikx, Jos Boeijen en Bob Hubenet en in de c poule Cees de Moel, Frank Witzand, Gerard Waayman, Bob v. Kolck, nieuwkomer Gijs v.d.Neut, Jeroen Berkelaar, Kees Kooijman, Teus Dam en
Stefan Berkelaar.

Henny Hoffmans en Patrick v.d.
Meer redden het nog niet in de
voorronden. Maar er komen nog
meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan
worden om zich in de finales te spelen op de volgende dagen en wel op
vrijdag 23 januari van 20.00 uur tot
23.00 uur, zaterdag 24 januari van
14.00 uur tot 18.00 uur, zondag 25
januari zijn er wedstrijden voor de 2
sterren klasse van de biljartfederatie aanvang 11.00 uur in de merel.

vrijdag 30 januari van 20.00 uur tot
23.00 uur en zaterdag 31 januari van
14.00 uur tot 18.00 uur , waarna om
plusminus 19.30 uur de finales zullen starten. Daarna is er de prijsuitreiking.
In februari starten de voorronden
van het driebandentoernooi van biljartclub d.i.o. en cafè de merel.
Inschrijfen kan aan de bar van cafè
de merel of onderstaand tel.
Arkenpark “mur” 43
Vinkeveen tel. 0297-263562

pagina 30

Nieuwe Meerbode - 21 januari 2009

Veenlopers op podium
in Drechtloop

Bridgeclub
Hartenvrouw

Regio - Dinsag 13 januari werd de
vijfde zitting van de laddercompetitie
gespeeld. In de A-lijn, met veertien
paren, werden eerste Wil Voss en
Trudy Fernhout met 64.58%. Tweede werd het paar Trudy van den Assem/Refina Troost met 58.68%. Als
derde plaatsten zich Greet Overwater en Guus Pielage met 58.33%.

In de B-lijn, met eveneens veertien paren, werd eerste het paar
Annet Roosendaal/Rini Tromp met
58.68%. Tweede, ga zo door dames!
Wil Blansert en Anneke Rood, met
57.29%. Derde deze keer Ans Pickers en Loes Wijland met 56.25%
Voor de competitie betekent een en

Regio - De 40ste Leimuidense
Drechtloop is uitermate succesvol
verlopen voor AV De Veenlopers.
Maar liefst drie Veenlopers konden
na afloop een beker in ontvangst
nemen.
De deelnemers aan de 10 Engelse
Mijlen kregen het zwaar te verduren
in Leimuiden. De wind blies de lopers vol in het gezicht, nadat zij de
bebouwde kom van Leimuiden achter zich hadden gelaten. In combinatie met de harde regen werden
de spieren volop op de proef gesteld. Het keerpunt in Rijnsaterwoude bracht gelukkig de gewenste verlichting, maar na 11 km moest
er vanaf Bilderdam aan de andere
kant van de Drecht worden teruggelopen naar Leimuiden. Waar vorige week nog in prachtig weer werd
geschaatst, moest nu de strijd met
de elementen worden aangegaan…

ander dat Guus Pielage en Greet
Overwater de vlag hebben heroverd op Elly van Nieuwkoop en
Jessie Piekaar: zij staan eerste met
gemiddeld 57.58%. Elly en Jessie
moeten het nu doen met het vlaggetje: zij staan tweede met gemiddeld 55.78%. Helaas heeft het paar
Jany van der Ent/Tilly van Dijk hun
derde positie moeten prijsgeven
aan Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck, die nu derde zijn met gemiddeld 54.76%. Tja dat komt ervan als
je gaat “combineren”dames men
verspeelt dan de roem!. Ook spelen
bij “Hartenvrouw”? Inlichtingen bij
Alice Oostendorp, telefoonnummer
0297-540183.

Op kop
Michael en Frans Woerden startten
beide op de 10 Engelse Mijlen. Mi-

chael liep geruime tijd met een andere atleet op kop. Eén versnelling,
op de 14 kilometer, was voldoende om de overwinning veilig te stellen in een tijd van 59.18. Voor Michael was het de 9e (!) keer dat hij
de Drechtloop won. Frans vocht een
interessant duel uit met twee naaste
belagers. Het lukte hem zich te ontdoen van deze lopers, zodat hij als
derde (en 2e senior) finishte. Hij had
voor de ruim 16 kilometer 1.02.47
nodig.
Ook Theo Noy volbracht de langste
afstand. Hij ondervond veel hinder
van een voetblessure; hij was dan
ook niet tevreden over zijn tijd.
Op de 10 kilometer was er ook veel
vreugde bij de Veenlopers-afvaardiging. Julitta Boschman ging namelijk aan de haal met de eerste plek
bij de dames. Zij trotseerde uitstekend de wind en de regen op het
parkoers langs de Drecht. Haar tijd
van 41.34 is zeer goed te noemen.
Bertus Vrielink volgde haar op een
halve minuut.

Hans van Rijn geeft biljartles

Teams onderling
kennen geen genade
AKU bereidt zich voor
op NK’s indoor
atletiek
Regio - Afgelopen vrijdag 16 januari hebben de middenlange afstands
atleten van AKU een mooie serieuze stap gemaakt naar de Nederlands kampioenschappen indooratletiek. In de winter is er in de atletiek
naast het cross-seizoen in het veld
ook het indoorseizoen op de baan.
In februari staan er weer de Nederlands kampioenschappen voor junioren en senioren op het programma.
Voorgaande jaren werd het Nederlands kampioenschap altijd in het
Belgische Gent gehouden omdat
Nederland geen eigen indoorbaan
bezat. Dit jaar is dat anders, met het
openen van de nieuwe Omnisport
indoorhal in Apeldoorn.
Om zo
aan de
hebben
trainers

goed mogelijk voorbereid
NK’s te kunnen beginnen
de middenlange afstandsvan AKU afgelopen vrij-

dag de hal afgehuurd om als 1 van
de eersten hun atleten meters te
kunnen laten maken op de nieuwe
baan. De trainers zoeken steeds vaker de samenwerking met omringende verenigingen om zo elkaar
naar een hoger niveau te brengen.
Vandaar dat de groep ook bestond
uit atleten van Startbaan uit Amstelveen en GAC uit Hilversum. Een
mooie synergie die voo atleten veel
oplevert. Buiten het feit dat het binnen trainen met de huidige temperaturen ideaal is, werkt het ook erg
inspirerend om in zo’n entourage je
trainingen af te kunnen werken.
Of de training op de NK’s al zijn
vruchten af zal werpen is de vraag,
maar dat de trainers en de atleten
doen er alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen bij het eerste NK
indoor in Nederland sinds jaren, is
een feit.

WTC De Amstel

Off Road kampioenschap
2009 voor de jeugd
Regio - Onder perfecte omstandigheden, koud nat en donker weer,
werd de eerste editie van de Off
Road Kampioenschap bij WTC De
Amstel voor de jeugd verreden. Parcours bouwers Ronny van de Water
en Auke Broex hadden een zeer gavarieerd parcours uigezet: over asfalt, door gras en modder, over een
heuse verhoging en door struikgewas. En dat allemaal rondom het
clubgebouw aan de Startbaan.
Er werd gestreden om goud, zilver
en brons in twee categorien. Bij de
jongste was het Wouter de Vink die
van kop af aan de wedstrijd won.

Of het nu baanwielrennen is, wegfietsen of crossen, Wouter is altijd
vooraan te vinden. Victor Broex liet
zien dat ie het talent van pa en ma
heeft door tweede te worden. Madeleen Hartemink, net begonnen
met crossen liet Yvette Broex in de
finale net achter zich en werd derde.
Beide dames gingen zowat de hele
wedstrijd gelijk op. Julia van Ravenzwaay, de fiets wou alleen maar op
het allerkleinste verzet, werd vijfde
en Menno Broex zesde.
Bij de ouderen waren er op papier
wat meer kanshebbers. Maar vanaf
het startschot was het Max van de

Regio - In de eerste drie weken van
de voorjaarscompetitie komen om
competitievervalsing tegen te gaan
de eigen teams tegen elkaar uit.
De gevolgen zijn indrukwekkend
want Stieva-Aalsmeer kreeg van
collega/concurrent De Kuiper/van
Wijk een flink pak slaag namelijk;
0-9
Vorige week was de stemming nog
oppermachtig maar nog geen week
later ontmoet je de man met de hamer ook al in de biljartsport.
Rob ten Den was de man van de
match voor De Kuiper/van Wijk want
hij leverde een mooie serie van 13
caramboles af hetgeen 37.14% van
te maken caramboles bleek.
Bij de Paddestoel 2 tegen De Paddestoel 1 was team 2 wel erg hebberig en gunde team 1 geen enkel
luttel puntje, de einduitslag is degenererend; 9-0 dus.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 eindigde met 2-7 in het voordeel van
team 2. De beste speler van de
week zat in team 3 en haalde dan
ook de enige punten vor z,n club.
Het was Hans van Rijn die in slechts
14 beurten z,n 50 caramboles voor
elkaar had.
Dio 2 won met 7-2 van Cens 1 en
alleen Henny Hoffmans van Dio 2
speelde een prima partij. In 20 beurten had hij z,n 100 te maken, leverde een serie van 21 en speelde gemiddeld 5.00.
Dio 1 won met 6-3 van De Merel/
Metaal Mijdrecht 4 en Paul Schuurman was weer de oude. Voor Dio
was hij in 16 beurtjes uit, zette een
hoogste serie van 56 en speelde geWater die er vandoor ging en door
de andere pas in de kantine met een
kop erwtensoep werd teruggezien.
Max is geboren voor het veldrijden
en werd terrecht de nieuwe kampioen bij de oudere jeugd. Bart-Jan
de Vink, laatste tijd wat meer geschaatst, werd tweede. Ewoud werd
net zoals zijn zus Madeleen derde.
Mooie klassering.
Ted Berger werd door een val terug
geworpen en werd toch nog netjes
vierde. Job Lutjes weet nu dat met
een mountainbike de echte crossfietsen moeilijk bij te houden zijn.
Maar Job ging ervoor en de achterstand was niet eens zo heel groot.
Job werd vijfde.

middeld 10.62. Ook Herman Turkenburg wist Oase-kampioen Ben Fransen te bedwingen. Een serie van 24
caramboles van Herman werd Ben
net iets teveel.
Trots
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won
met 7-2 van De Kromme Mijdrecht
2. Ab Augustin kon trots zijn op z,n
partij van slechts 20 beurten hetgeen later bleek dat daardoor de eer
van z,n club hoog bleef. Niemand
minder dan John Vrielink moest een
verlies accepteren.
Bert Fokker van Merel 1 was tegen Adri van Yperen in topvorm, dat
bleek door de slechts 16 beurten
durende partij.
De Schans won met 5-4 van De Paddestoel 3. Vanwege de beschikbaarheid van 3 spelers in plaats van
4 moest het hele team 1 trap hoger
spelen toch haalde De Schans er
een winstje uit.
Bobs Bar 1 verloor met 2-7 van De
Vrijheid/biljartmakers.
Paul Huzemeijer was de man van de wedstrijd want hij had slechts 17 beurten nodig voor de overwinning op
Jaap Blok.
Cens 2 behaalde onder leiding van
Chris Esser een klinkende 9-0 op
Kromme Mijdrecht 1.
Volgende week zondag 25 januari vinden de voorronden persoonlijke kampioenschappen plaats voor
de 2-sterklasse, spelsoort libre. De
wedstrijden beginnen om 11.00 uur
in de lokaties van De Schans en De
Merel te Vinkeveen.

Spektakel in De Kwakel
De Kwakel - Zondag 18 januari is
er een veldrit verreden om het Fort
in de Kwakel.
De weersomstandigheden waar bijzonder slecht. Daar waar wij verleden week nog het Elfstendengevoel
op de schaats hadden zo hadden wij
nu het gevoel van een natte herfst

zondag. De jeugd tussen de 12 en
14 jaar gaf geen kik om dit slechte weer. Er werd gestreden om de
eerste plaats. Van de 12 deelnemers
was de
Uitslag : 1 . Jeffrey Groot 2. Ettiene Leuting 3. Justin Bouter (
Aalsmeer).

ro), 5 km. 11.15 uur (5 euro), ABN
AMRO Kids-run 1 km 11.20 uur gratis!., 10 km. 11.45 uur (6 euro). Actu-

ele informatie: www.vakantiemakelaarloop.nl Organisatie: B. Liebregts tel: 0297261553

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

AKU organiseert Tien
Engelse Mijlen van Uithoorn
Regio - Aanstaande zondag 25 januari, worden voor de 25e keer de
10 Engelse Mijlen van Uithoorn gehouden onder de sponsor vlag van
de Vakantie Makelaar loop.
Het is de jaarlijks grootste organisatorische uitdaging voor de Uithoornse Klub die zo’n 1500 deelnemers verwacht mede omdat de loop
deel uitmaakt van het Zorg en Zekerheid circuit.
Een zeer groot deel van de leden
wordt hiervoor ingezet, variërend
van broodjes smeerders voor de
lunchpakketten tot uitzetters van de
dranghekken langs het 16 km. lange parcours en opbouwers van de
start en finish locatie en inrichters
van de Sporthal.
Voor de kosten van drukwerk, prijzen, apparatuur enz. heeft Vakantie Makelaar zich garant gesteld.
Plaats van handeling is Sporthal De

Scheg A. van Schendellaan 100 A
Uithoorn. De starttijden en inschrijfgelden zijn: 10 EM 11.00 uur (7 eu-

