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Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit? Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”

Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

MVA KIJKDAG: zaterdag 31 januari 2009 
tussen 11:00 en 14:00 uur....www.mva.nl
Landelijk wonen en werken midden in de Randstad! 
Charmante, aan het water gelegen, royale woonboer-
derij (circa 350 m2) met een functioneel bijgebouw 
(circa 200 m2), verwarmd buitenzwembad, veranda, 
aanlegsteiger, garage voor meerdere auto’s en fraai 
aangelegde tuin rondom. Zeer 
goed onderhouden en gelegen op 
eigen grond van circa 1500 m2. 

STRADMEIJER makelaars & taxateurs
De Lairessestraat 156  •  1075 HL Amsterdam 

T 020-673 22 66  •  Info@stradmeijer.nl

DONKEREIND 35  VINKEVEEN
Vraagprijs: € 1.420.000,- k.k. 

www.stradmeijer.nl

50% korting

Zijdstraat 61, Aalsmeer, Tel 0297-321177, www.bigl.nl

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  
Nudie Jeans  Only  Cars  Esprit  Vila

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

vanaf donderdag 29 januari

OP DE HEREN,
DAMES EN
KINDER-
COLLECTIE

Raad niet tevreden over reactie college inzake 
communicatie rond ‘de knip’

Robert Timmer (GB): ”Professionele 
collegeleden zouden toch zelf
beter moeten weten”
Uithoorn - Tijdens de raadsverga-
dering van donderdagavond jl. was 
een van de agendapunten hoe de 
communicatie is verlopen rond de 
afsluiting van de N201. Alleen die 
term al spreekt voor zich zou je zeg-
gen. Want het gaat toch niet om vol-
ledige afsluiting. In de bijbehoren-
de raadsstukken staat de volgende 
tekst: Op 24 januari 2008 nam de 
gemeenteraad van Uithoorn het be-
sluit om een knip aan te brengen in 
de oude N201. Dit besluit betekent 
dat er na de realisatie van de omleg-
ging van de N201 geen doorgaand 
autoverkeer meer mogelijk zal zijn 
door het dorpscentrum. Deze uit-
spraak lijkt toch op zijn zachtst ge-
zegd enigszins voorbarig. Zeker ge-
zien het feit dat door de raad duide-
lijk in een motie is aangegeven dat 
in het raadsvoorstel wordt gespro-
ken over het onmogelijk maken van 
een doorgaande verbinding door 
het dorpscentrum met uitzondering 
van een verbinding voor het langza-
me verkeer maar dat met dit voor-
stel echter door de raad nog geen 
besluit is genomen over het al dan 
niet sluiten van de Irenebrug voor 
plaatselijk autoverkeer of het weg-
halen van de brug. Tegelijk wordt in 
die motie aangegeven dat de com-
municatie over dit onderwerp niet 
echt geweldig is verlopen. 
“Door de ongelukkige communica-
tie vanuit het college over de knip is 
veel onrust en onzekerheid ontstaan 
onder de inwoners en ondernemers 
van beide gemeentes omdat de in-
druk wordt gewekt dat de Irenebrug 
op korte termijn wordt gesloopt en 
vervangen door een brug voor uit-
sluitend langzaam verkeer en dat er 
daarom geen goede discussie heeft 
kunnen plaatsvinden.”
 
Betreurenswaardig
De raad spreekt uit dat zij de geko-
zen werkwijze en toonzetting in de 
lokale media van het college be-
treurt en geen begrip heeft voor de 
manier van communicatie over dit 
onderwerp. Dat de raad verwacht 
dat het college de wijze van com-

municeren met de burgers evalueert 
en daaruit lering trekt voor de toe-
komst. Dus is er nu een onderzoeks-
bureau in de arm genomen die haar 
bevindingen neerlegt in een rapport. 
Ook wordt de inhoud van de motie 
weergegeven als zijnde een onder-
zoek naar de gang van zaken en 
aanbevelingen te doen voor de toe-
komst. Dus een beetje erg kort door 
de bocht die conclusie in het rap-
port. Want natuurlijk is communica-
tie een heel belangrijk punt en gaat 
daar dit onderzoek over maar  het 
gaat ook om de uitvoering van het 
onderzoek naar de verschillende va-
rianten en de financiële consequen-
ties daarvan wat aangegeven is 
door de raad. Het rapport komt met 
de volgende conclusie: het formule-
ren van heldere ambities. Communi-
catie eerder betrekken bij de beleid- 
en besluitvorming. Maak per (groot) 
project een apart communicatieplan 
op. Maak communicatie een vast 
onderdeel van raadsvoorstellen. 
Waarborg een goede follow-up en 
opstellen van bestuurlijk protocol. 
Dat houdt in dat als er van wethou-
der gewisseld wordt hier vooraf af-
spraken over te maken. Het rapport 
is toegezonden aan de raad en er is 
een memorie van antwoord door het 
college gestuurd. 

Voorkomen
Volgens Carlien le Noble hadden 
veel van de fouten voorkomen kun-
nen worden met goede communica-
tie. Ook vroeg deze zich af waarom 
voor deze manier is gekozen omdat 
niemand op de hoogte was van het 
onderzoek en eveneens niets be-
kend bij de belanghebbenden. 

Ook Robert Timmers van Gemeen-
tebelangen sprak zijn twijfel uit over 
dit rapport: ”Er wordt gemeld dat 
het college de aanbevelingen over-
neemt. Maar professionele college-
leden zouden toch zelf beter moeten 
weten hoe zij goede communicatie 
moeten plegen. Het is een zooitje op 
het stadhuis. Wat doet het college 
nou concreet. Wat verbetert er nu in 

de toekomst.” 

Het CDA constateerde dat er twee 
projectgroepen waren met twee 
wethouders en hoe dat nu gegaan 
is met de overdracht en de samen-
werking. “Welke extra inspanningen 
doet u nu als college zijnde. Wethou-
der Jeroen Verheijen zei dat door de 
onderzoekers vragen zijn gesteld en 
dat daar het memorie van antwoord 
van het college op gekomen is. 

Niet makkelijk
“U als raad bepaalt wat er met het 
rapport gebeurt”. Volgens Verheijen 
is communiceren niet altijd even 
makkelijk maar is er wel voortgang 
geboekt en is de afdeling communi-
catie wel belangrijk. “Bij het UVVP 
kunnen we niet wachten in verband 
met de knip en het dorpscentrum is 
een verkeersmaatregel en zijn door 
de wethouder van verkeer en ver-
voer de bouwstenen aangereikt aan 
de wethouder over het dorpscen-
trum. “Het is lastig om vertrouwen 
te winnen en te behouden” aldus de 
wethouder. 

Volgens GroenLinks staan er con-
crete aanbevelingen om aan de 
gang te gaan en is de fractie be-
nieuwd hoe nu het onderzoek gaat 
ten opzichte van de bewoners. “Er 
wordt weinig gezegd wat er gedaan 
gaat worden en wij zien weinig be-
reidheid tot verbetering.” 

Ook Robert Timmers van GB vond 
dat het college nou eens gewoon 
moest zeggen dat zij stom gehan-
deld hadden. De VVD vond het maar 
gemakkelijk om naar  communicatie 
te wijzen als zijnde de schuldige. 

Uiteindelijk gaf wethouder Jeroen 
Verheijen toch toe dat er inderdaad 
dingen zijn misgegaan en dat ook 
door het college is aangegeven wat 
zij zelf hadden kunnen doen om dit 
te verbeteren maar is het een glas-
heldere zaak dat het college de aan-
bevelingen aanneemt aldus de wet-
houder. 

Veiligheid is zoek bij kruis-
punt Drechtdijk/Boterdijk
De Kwakel - In oktober vorig jaar 
werd begonnen met de sloop van 
de oude winkelpanden van Van 
Vliet, naast Partycentrum Leenders. 
Pal op de hoek van de Drechtdijk 
en de Boterdijk bouwt Botbouw uit 
Alkmaar op die plaats het apparte-
mentencomplex DrechtStaete. Daar 
kunnen de inwoners van De Kwakel 
overigens best mee leven. Er is van-
wege de bouw echter een probleem 
ontstaan in de vorm van een zeer 
onveilig kruispunt. Komende vanaf 
de Drechtdijk wordt het uitzicht ge-
heel ontnomen op het verkeer wat 
van de Boterdijk komt en men kan 
niet meteen zien of er om de hoek 
voetgangers op de weg lopen. Die 
kunnen namelijk niet of nauwelijks 
van het trottoir gebruik maken. Om-
gekeerd kan men vanaf de Boterdijk 
niet inschatten wat er van links komt 
op de Drechtdijk. Een hek met daar-
achter opgestapelde bouwmateria-
len rondom de bouwplaats en een 
toiletgebouwtje belemmeren voor 
iedereen het uitzicht. Nu is er ener-
zijds alle begrip voor dat het bouw-

bedrijf ruimte nodig heeft voor haar 
werkzaamheden, anderzijds moet 
ook aan de veiligheid van verkeers-
deelnemers en voetgangers worden 
gedacht. En over dat laatste maakt 
een flink aantal inwoners zich zor-
gen. Op sommige delen is het trot-
toir bij de oversteekplaats slechts 
30 cm breed en bovendien ongelijk. 
Ouderen met een rollator kunnen 
er nauwelijks veilig staan of lopen. 
Meerdere keren per dag steken er 
schoolkinderen over en regelmatig 
wordt het centrum ‘geplaagd’ door 
een teveel aan sluipverkeer uit di-
verse richtingen. Zeker ’s avonds en 
in de schemering zorgt onoverzich-
telijkheid voor gevaarlijke situaties.

Maatregelen
Wat zou je eraan kunnen doen? Het 
is een zaak van de gemeente om 
voor een veilige oplossing te zorgen. 
Misschien wel door het plaatsen van 
tijdelijke verkeerslichten, zoals je die 
ook vaak ziet bij wegwerkzaamhe-
den. Of het creëren van een ‘corri-
dor’ langs het hek met markeringen 

voor de voetgangers zodat die een 
eigen ‘voetpad’ hebben. Hoe dan 
ook, dat het er op en om het kruis-
punt in elk geval een stuk veiliger 
door wordt. Zolang er geen afdoen-
de maatregelen worden getroffen 
is het gewoon wachten op een on-
geluk of een aanrijding. Het is dus 
voor iedereen (extra) oppassen ge-
blazen! De gemeente is op de hoog-
te van het probleem. “Bouwwerken 
in de straat of langs de weg veroor-
zaken nu eenmaal enige overlast. 
Daar moet iedereen een beetje re-
kening mee houden. Er zijn door de 
gemeente echter al de nodige ver-
keerstechnische maatregelen ge-
nomen en ook het fietspad is aan-
gepast. Inmiddels is er overleg ge-
weest tussen de wijkbeheerder en 
de uitvoerder van het bouwwerk. 
Die gaat de hekken veranderen, ter-
wijl de gemeente de belijning op de 
weg zal aanpassen. Dat gebeurt een 
dezer dagen en misschien is dat al 
uitgevoerd als de krant woensdag 
verschijnt.” Aldus een woordvoerder 
van de gemeente in een reactie.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
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 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 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. 

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

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

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 ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Wilt u meedenken over 
nieuwe inrichting van 
busstation?
Meld u dan aan voor de klankbordgroep!

In juni 2008 heeft de gemeenteraad 
van Uithoorn ingestemd met het Uit-
hoorns Verkeer- en Vervoerplan, het 
UVVP. Centraal in het UVVP staan 
een betere bereikbaarheid en veilig-
heid en een groter wooncomfort. In 
en rond Uithoorn staan de komen-
de jaren veel projecten op stapel die 
ervoor moeten zorgen dat we deze 
doelen bereiken.
Met één van deze projecten wil de 
gemeente de kwaliteit van de bui-
tenruimte van het busstation ver-
beteren, inclusief de fietsenstallin-
gen. Niet zozeer de plaats van de 
bushaltes gaat veranderen. De ge-
meente wil vooral zaken als ver-
zakte bestratingen, de uitstraling 

van het station, groenvoorzie-
ningen, plaats en vormgeving 

van de fietsenstallingen 
en gelijkvloerse instap-

mogelijkheden voor 
de bus aanpakken. 

Het is goed om 
deze situatie 

opnieuw te 

bekijken en dat doen we graag sa-
men met u. 
De gemeente Uithoorn heeft samen 
met Buurtbeheer het initiatief geno-
men om voor dit project een klank-
bordgroep in het leven te roepen. De 
gemeente wil in overleg met bewo-
ners een verbeterplan voor het bus-
station opstellen. Dit plan wordt ont-
worpen en voorbereid in 2009. De 
klankbordgroep komt dan enkele 
malen in de avonduren bijeen bij u 
in de buurt.
Na goed overleg met de klankbord-
groep verwachten we dat de werk-
zaamheden 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 afde-
ling Leefomgeving. Dat kan per mail 
naar martijn.jonk@uithoorn.nl of te-
lefonisch: (0297) 513 111. U kunt 
zich aanmelden tot 30 januari 2009.

Aanvragen subsidie 2009 
De doelstelling van Stichting Bur-
gemeester Kootfonds is het verle-
nen van fi nanciële steun aan instel-
lingen en personen die binnen de 
gemeente Uithoorn werkzaam zijn 
op het gebied van sport, cultuur en 
sociaal-maatschappelijke activitei-
ten. Verenigingen, instellingen, or-
ganisaties en personen die menen 
op grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel én hun fi nanci-
ele positie aanspraak te kunnen ma-
ken op steun kunnen vóór 26 maart 
2009 een onderbouwde subsidie-
aanvraag indienen. Daartoe behoort 
ook een zo recent mogelijk inzicht in 
de fi nanciële positie van de aanvra-
ger. De aanvraag moet worden ge-
richt aan: 

Stichting Burgemeester 
Kootfonds, Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn. 

Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2009 door het 
bestuur van Stichting Burgemees-
ter Kootfonds beoordeeld. Alle aan-
vragers krijgen schriftelijk bericht 
over de beslissing. Voor nadere in-
formatie kunt u zich wenden tot 
de heer mr. G. Roodhart, tel. 
513151.

Wethouders Jeroen Verheijen en 
Monique Oudshoorn overhandig-
den op vrijdag 16 januari de bouw-
vergunning aan Jacques Moors 
(directeur Ziekenhuis Amstelland) 
in het bijzijn van Louis van Huik 
(CV Park Krayenhoff).

De provincie Noord-Holland 
heeft een verklaring van geen 
bezwaar afgegeven voor de 
bouw van het gezondheids-
centrum op de voormalige lo-
catie van tuincentrum Telstar 
in de gemeente Uithoorn. Hier-
mee is een heel belangrijke 
stap gezet voor de realisa-
tie van het gezondheidscen-
trum.

De aanwezigheid van een tanksta-
tion met LPG-vulpunt was lange tijd 
een belemmering voor het afgeven 
van een bouwvergunning voor zowel 
het gezondheidscentrum als de wo-
ningen die gepland zijn op het voor-
malige IBM-terrein. 
De overeenstemming met de exploi-
tant van het tankstation over het op-
heffen van het LPG-verkooppunt 
vergde veel tijd. Inmiddels heeft 
de exploitant van het tankstation 
de gemeente verzocht de verleen-
de (milieu)vergunning voor de ver-
koop van LPG in te trekken. De fei-

telijke verkoop van LPG was al sinds 
15 oktober 2008 gestaakt. De plan-
nen voor het realiseren van een ge-
zondheidscentrum dateren al van 
voor 2006. Toen heeft de gemeen-
te het terrein van het voormalig tuin-
centrum Telstar verkocht aan Zie-
kenhuis Amstelland. Daarnaast 
maakt CV Park Krayenhoff (een sa-
menwerkingsverband tussen Woon-
groep Holland en UBA projectont-
wikkeling) plannen voor woning-
bouw op het naastgelegen IBM-ter-
rein.
Terwijl de planvorming voor de wo-
ningbouw en het gezondheidscen-
trum vorderde, is de wetgeving 
met betrekking tot LPG-tankstati-
ons aangescherpt. De aanwezig-
heid van het LPG-vulpunt vormde 
daardoor een extra grote belemme-
ring voor de afgifte van een bouw-
vergunning voor het gezondheids-
centrum. 

Nu er zekerheid is over het staken 
van de LPG-verkoop en het intrek-

Bouw gezondheidscentrum in zicht

Vanaf 2009 is er iets veran-
derd in de manier waarop de 
gemeente de afvalstoffenhef-
fi ng en rioolrechten int. Tot en 
met belastingjaar 2008 ge-
beurde dit via een nota van 
Eneco Energie.

Om het voor u in de toekomst zo 
overzichtelijk mogelijk te houden, 
ontvangt u vanaf 2009 de aansla-
gen voor afvalstoffenheffing en ri-
oolrechten samen met de onroeren-
de zaakbelasting en/of hondenbe-
lasting op één aanslagbiljet. De on-
roerende zaakbelasting staat alleen 
op de aanslag als u eigenaar bent 
van een woning. De aanslag ont-
vangt u in februari 2009. De tarieven 
voor afvalstoffenheffi ng en rioolrech-
ten zijn respectievelijk 256,92 en 
157,56. 
Het kan zijn dat u in 2009 nog wel 
betaalt aan Eneco voor afvalstoffen-
heffi ng en rioolrechten over het be-
lastingjaar 2008. Dit heeft te maken 
met de automatische incasso die u 
met Eneco heeft afgesproken. De 
bedragen over 2008 betaalt u dan 
in 12 termijnen en deze situatie kan 
nog enkele maanden in 2009 doorlo-

pen. Voor het belastingjaar 2009 zal 
Eneco geen afvalstoffenheffing en 
rioolrechten meer in rekening bren-
gen.
U kunt ervoor kiezen om de in febru-
ari 2009 te ontvangen aanslag met 
een automatische afschrijving te be-
talen. Dit heeft als voordeel dat het 
totale bedrag in acht termijnen van 
uw rekening wordt afgeschreven. 
Om automatisch te kunnen betalen, 
moet u de gemeente eerst machti-
gen door de groene kaart, die wordt 
bijgevoegd bij de aanslag, in te vul-
len en naar de gemeente terug te 
sturen. Wanneer u geen gebruik wilt 
maken van dit betaalgemak dan be-
taalt u het totaalbedrag voor 2009 in 
twee termijnen.

Voor meer informatie over de gewij-
zigde inning kunt u tijdens kantoor-
uren telefonisch contact opnemen 
met een medewerker van WOZ/be-
lastingen: 0297-387530. Voor vra-
gen over de invordering (betalings-
regelingen, automatisch incasso en 
kwijtschelding) kunt u na ontvangst 
van de aanslag tijdens kantoor-
uren bellen naar: 0297- 513182 of 
513594.

Wijziging inning 
afvalstoffenheffi ng en 
rioolrechten

Uitnodiging 
ontspanningsmiddag 
voor Mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring organiseert in sa-
menwerking met de Stichting Welzijn van de Mens op 24 
februari een Ontspanningsmiddag voor Mantelzorgers die 
in de gemeente Uithoorn wonen. 

Waar: 
Hotel Restaurant “Het Rechthuis”, Schans 32, 1421 BB Uithoorn

Programma:
13.00 uur   Ontvangst met koffi e/thee
14.00 uur  Workshop / ontspanning / gezelligheid en muziek
15.30 uur  Drankje en hapje
16.00 uur  Einde bijeenkomst

Komt u ook?
Meld u voor 17 februari aan bij het Steunpunt Mantelzorg Amstelring, 
e-mail adres: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl of tel. 0900-1866. 
(Deelname is gratis) 

Indien nodig is het mogelijk om vervangende zorg te regelen.

Reageer snel want vol is vol!

ken van de milieuvergunning kon de 
provincie een verklaring van geen 
bezwaar afgeven. Hiermee kan de 
bouw van het gezondheidscentrum 
nog in de eerste helft van 2009 be-
ginnen. Het definitief beëindigen 
van het LPG-vulpunt betekent dat 

de gemeentelijke overeenkomst met 
Woongroep Holland en UBA project-
ontwikkeling binnenkort kan worden 
afgerond. In de loop van dit jaar kan 
dan kan ook de bouw van de eerste 
woningen van Park Krayenhoff be-
ginnen.

Stichting Burgemeester 
Kootfonds



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

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van het Extra Informatief Beraad en de extra 
raadsvergadering van de raad van Uithoorn op donderdag 29 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.

INFORMATIEF BERAAD 
1  19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   dhr R.A.J. Timmers
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.55 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. RV09.05
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus  Voorzitter: 
   mw H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 29 januari 2009 Voorzitter/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 22 januari 2009 Raadsleden
2.4  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld.

POLITIEK DEBAT 
3 21.30-21.45 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.  Raads-/collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 21.45-22.10 Gemeenschappelijke regeling Aalsmeer-Uithoorn. 
  Vervolg van het politiek debat dat is gevoerd op 22 januari 2009. 
  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  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
 22.10 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties 
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 22.15-22.30 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college 
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 22.30-22.40 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen).
 22.45 Sluiting openbare vergadering Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Vrije plakborden en plakzuilen
In de Algemene plaatselijke veror-
dening 2006 van de gemeente Uit-
hoorn staat dat het college aanplak-
borden kan aanwijzen voor het aan-
brengen van meningsuitingen en be-
kendmakingen. De huidige vrije aan-
plakmogelijkheden binnen de ge-
meente Uithoorn zijn echter zeer 

beperkt en verre van aantrekkelijk. 
Daarom hebben burgemeester en 
wethouders besloten om de zeven 
bestaande vrije plakborden te laten 
vervangen en tevens vijf nieuwe vrije 
plakzuilen te laten plaatsen. 

Daardoor heeft iedereen meer mo-

gelijkheden om zijn of haar mening 
te uiten of bekendmakingen te doen. 
De vrije plakborden en vrije plak-
zuilen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld 
voor handelsreclame. Voor meer in-
formatie over dit onderwerp kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken tel. 51 32 38.

HOOFDLIJNEN OPENBARE 
VERGADERING GEMEENTERAAD 
UITHOORN VAN 22 JANUARI 2009

In de raadsbijeenkomst is door twee burgers gebruik ge-
maakt van het recht om in te spreken. De onderwerpen 
betroffen de situatie rond het hondenhotel Pocahondas 
in Bilderdam en de proef met de openstelling van de bus-
sluis in de Meerwijk.

De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht 
besteed aan:
- de nota grondbeleid;
- de reactie van het college van b&w op het rapport 

over het onderzoek naar het communicatiebeleid in-
zake de afsluiting van de N201;

- de beleidsnotitie Wonen, Welzijn en Zorg.

In het vragenuur zijn mondelinge vragen gesteld door 
de fracties van GroenLinks en het CDA. De vragen van 
GroenLinks gingen over de openbare verlichting. Het 
CDA heeft vragen gesteld over staat van de infrastruc-
tuur in Legmeer West en de overlast van vrachtwagens 
op de rotonde Pr. Christinalaan/Pr. Irenelaan.

In het Politiek Debat is gediscussieerd over de door het col-
lege van b&w aan de raad gevraagde toestemming voor 
het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de 
gemeente Aalsmeer. De raad heeft besloten deze discus-
sie voort te zetten en tot besluitvorming over te gaan in een 
extra raadsvergadering op 29 januari 2009.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- vaststellen Controleprotocol 2008;
- vaststellen Treasurystatuut;
- liquidatie gemeenschappelijke regelingen 
 GHOR en RBAO;
- verlenging WVG Dorpscentrum;
- bekrachtiging geheimhouding;
- notitie aanbesteden accountant;
- wijziging verordening afvalstoffenheffi ng 2009.

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt ge-
houden op donderdag 12 februari 2009. Deze vergade-
ring wordt gehouden in de raadszaal van het gemeente-
huis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met 
de griffi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-
513963).

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoe-
ring.

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject 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 

WERKZAAMHEDEN 
RANDWEG

Op maandag 2 en/of dinsdag 3 fe-
bruari 2009 worden er asfaltwerk-
zaamheden uitgevoerd op de Rand-
weg tussen Op de Klucht en de 
Randhoornweg. De werkzaamhe-
den betreffen het verwijderen van 
asfalt en daarna weer aanbrengen 
van nieuw asfalt over ca. 100 m en 
op 1 rijbaan. Naar verwachting du-
ren de werkzaamheden één tot 
twee dagen. Door deze werkzaam-
heden is er verkeershinder voor alle 
weggebruikers, hiervoor onze excu-
ses. Passerend verkeer wordt mid-
dels verkeerslichten en afzettingen 
om de werkzaamheden geleid.

WERK IN 
UITVOERING Activiteitenkalender

U kunt als stichting, vereniging, bedrijf of instelling uw ac-
tiviteiten of evenementen op de gemeentelijke activiteiten-
kalender laten vermelden. Deze is op de gemeentelijke web-
site 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 websi-
te en gemeentepagina naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl. De ge-
meente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet 
te vermelden.

7 feb. 1e Dorpshuis Klaverjasmarathon, Dorpshuis De Quakel (10-
18 uur)

10 feb. Vierde bijeenkomst Microklimaat (vermindering vliegtuighin-
der) in Thamerkerk met wethouder Verheijen (19.30 uur) 

13 feb. Kinderdisco in The Mix, 8 t/m 12 jaar (elke 2e dinsdag van de 
maand), (19.00-21.30 uur)

22 feb. Concert door Amata Trio in Thamerkerk (14.30 uur)
27 feb. Tienerdisco in The Mix, 12 t/m 15 jaar (elke laatste vrijdag van 

de maand) (20.00-01.00 uur)
5 mrt. Ondertekening convenant Wonen, welzijn en zorg in raad-

zaal gemeentehuis (12.00 tot 13.00 uur)
22 mrt. Concert, cello en piano, in Thamerkerk (14.30 uur)
28 mrt. 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn. Start bij 

Thamerkerk vanaf 10.00 uur. 
19 apr. Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt in Thamer-

kerk (14.30 uur)
25 mei t/m 1 juni Internationaal scootertreffen, terrein Legmeervo-

gels.
elke wo.av. open atelier in dorpshuis De Quakel in De Kwakel (v.a. 

20.00 uur). Meer info: Frans Lek: 0297-563658

Verordeningen digitaal
beschikbaar

Storingen openbare verlichting
Op diverse locaties (Oude Dorp, 
Thamerdal, Kootpark, De Kuil) zijn 

de afgelopen weken storingen 
opgetreden in het net van de 

openbare verlichting (OV). 
De oorzaak hiervan is 

dat bij vorst het kabel-
netwerk en de lam-

pen ernstig op de 
proef worden 

gesteld. Bij-

komend probleem is dat er bij lang-
durige vorst niet gegraven kan wor-
den in de bevroren grond. Kenmer-
kend voor de storing is dat óf de 
openbare verlichting permanent aan 
of permanent uit stond. De gemeen-
te heeft er -in verband met veilig-
heid- voor gekozen om het licht per-
manent aan te laten.
Het netwerk waarbij deze problemen 
zich voordeden is in de meeste ge-
vallen van Continuon. Contractueel 
moet Continuon dit soort storingen 
zo mogelijk binnen 10 werkdagen 

oplossen. De storingen zijn in-

middels bijna allemaal verholpen.
Door de zachte bodem waarop Uit-
hoorn is gebouwd, kunnen soortge-
lijke situaties zich in de toekomst op-
nieuw voordoen. Vooral in de winter-
maanden bij vorst kunnen storingen 
langer dan tien dagen duren. Uiter-
aard doet de gemeente er alles aan 
deze storingen tegen te gaan. 
Mochten er in uw straat of buurt licht-
masten defect zijn, neem dan alstu-
blieft contact op met de gemeente 
via telefoon 0297-513111. Repara-
tiewerkzaamheden worden in zo’n 
geval snel uitgevoerd.

Veel gemeentelijke regels zijn terug 
te vinden in verordeningen. Verorde-
ningen 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 ieder-
een leefbaar en netjes te houden 
(denk bijvoorbeeld aan regels op het 
gebied van parkeren, evenementen, 

het plakken van posters en alcohol-
gebruik in de openbare ruimte). An-
dere verordeningen zijn bijvoorbeeld 
gericht op gemeentelijke belastingen 
of sociale zaken. De gemeente Uit-
hoorn heeft haar verordeningen on-
dergebracht in een digitale regelin-
genbank. U kunt deze regelingen-
bank vinden via de website www.uit-
hoorn.nl/ Digitaal loket.



 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 177, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een opslag-

ruimte.
- Hoofdweg 1A, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bedrijfs-

ruimte en een warmteopslagtank met ombouw.
- Tamboer 10, bouwaanvraag fase 2 voor het vergroten van een woning.
- Chrysantenlaan 27, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur.
- Chrysantenlaan 25, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur.
- Noorddammerweg 13, sloopaanvraag voor het slopen van kassen.
Meerwijk-Oost
- Eems 32, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. 
Meerwijk-West
- Brandgans 10, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:
Zijdelwaard
- Joost van den Vondellaan 12, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van 

een woning aan de achterzijde en onderheid terras en een gevelwijziging aan 
de straatzijde.

Genoemd bouwplan ligt van 30 januari 2009 tot en met 12 maart 2009 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 185, vergunning voor het plaatsen van een serre. 
 Bezwaar: t/m 2 maart 2009
- Drechtdijk 9-15, vergunning aan de exploitant van Restaurant Leenders B.V. 

voor het exploiteren van het horecabedrijf t/m 31 december 2011. 
 Bezwaar t/m 3 maart 2009
Meerwijk-West
- Goudlijster 10, vergunning voor het vergroten van een woning. 
 Beroep: t/m 3 maart 2009.
Meerwijk-Oost
- Amstelplein 45, vergunning aan de exploitant van Bakkerij Bart te Uithoorn 

voor het exploiteren van het horecagedeelte van het bedrijf Bakkerij Bart t/m 
31 december 2011. Bezwaar t/m 3 maart 2009

- Schans 108, vergunning aan de exploitant van Café de Herbergh 1883 voor 
het exploiteren van het horecabedrijf t/m 31 december 2011.

 Bezwaar t/m 9 februari 2009
- Amstelplein 57, vergunning aan de exploitant van Gijsbrecht van Aemstel voor 

het exploiteren van het horecabedrijf t/m 31 december 2011.
 Bezwaar t/m 3 maart 2009
Thamerdal
- Admiraal van Ghentlaan, vergunning aan Schildersbedrijf Reinders B.V. voor 

het ingebruiknemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen 
van 2 schaftketen, 1 opslagcontainer en meerdere ecotoiletten t/m 13 maart 
2009. Bezwaar t/m 3 maart 2009

Uithoorn
- Vergunning aan Woongroep Holland voor het ingebruiknemen van een ge-

deelte van de openbare weg voor het plaatsen 3 schaftketen en 3 eco-toilet-
ten op diverse locaties in de gemeente Uithoorn en De Kwakel voor het jaar 
2009. Bezwaar t/m 3 maart 2009

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare 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 schrif-
telijk 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid 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.
- 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. Leefom-

geving, tel 0297-513211. Inzageperiode: van 5 januari 2009 tot zondag 15 fe-
bruari 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
- Concept-Verordening Langdurigheidstoeslag 2009, Info: de heer C.H.L. 
 Bakker, tel: 513255. Inzageperiode: 23 januari 2009 t/m 6 maart 2009
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 CONCEPT-VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2009 
 TER INZAGE 
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen 
over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van de-
ze wet. Het college heeft op 21 januari 2009 ingestemd met de concept-Verorde-
ning Langdurigheidstoeslag 2009. 
Deze verordening ligt van vrijdag 23 januari 2009 tot en met 6 maart 2009 ter in-
zage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met be-
trekking tot de verordening ingediend worden. Daarna zal de gemeenteraad de 
verordening behandelen en vaststellen. 

 BELEIDSREGELS EENMALIGE UITKERING SOCIALE MINIMA 2008 
 DEFINITIEF VASTGESTELD
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen 
over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van de-
ze wet. Het college heeft op 14 november 2008 de concept-Beleidsregels eenma-
lige uitkering sociale minima 2008 vastgesteld.  
In de ter inzage periode 28 november 2008 tot en met 10 januari 2009 zijn geen 
zienswijzen binnengekomen. Het college heeft daarom op 21 januari 2009 beslo-
ten de Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008 defi nitief vast te 
stellen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat geen aanvragen om een een-
malige uitkering meer ingediend kunnen worden. 

 WET MILIEUBEHEER, kennisgeving ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn positief te beschikken (onder voorschriften en/of beperkingen ter bescher-
ming van het milieu) op de aanvraag van Aris b.v., om een vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer voor het veranderen van een glastuinbouwbedrijf op het per-
ceel Hoofdweg 167 te De Kwakel.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 
29 januari tot en met 11 maart 2009 ter inzage in het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de receptiebalie (maan-
dag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur). Tegen vergoeding 
van de kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stuk-
ken verstrekt. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werk-
uren worden ingezien.
Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons 
college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn). Monde-
linge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak - uitsluitend naar 
voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
De indiener van een zienswijze kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het cluster Vergunningen (tel. 0297-
513223).

 WET MILIEUBEHEER, kennisgeving ontwerp-intrekkingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn om op verzoek van DGV Retail b.v. / Texaco (vergunninghouder), Provincia-
le weg 3 te Uithoorn, over te gaan tot intrekking van de voor de inrichting verleen-
de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 12 april 1984 voor een onder-
grondse LPG-tank en twee afl everzuilen.
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen van 29 ja-
nuari tot  en met 11 maart 2009 tijdens de kantooruren (maandag t/m donder-
dag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur) ter inzage bij de receptie in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Tegen vergoeding van 
de kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken ver-
strekt.
Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons 
college naar voren brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn). Monde-
linge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak - uitsluitend naar 
voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
De indiener van een zienswijze kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het cluster Vergunningen (tel. 0297-
513223).
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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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

Verschijnt woensdag

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

EDitiE 3:
UithooRn,
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 reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Daar doen wij graag 
aan mee!

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Super de Boer in het winkelcentrum van Vinkeveen geeft aan alle vereni-
gingen en goede doelen-organisaties binnen De Ronde Venen de gele-
genheid om wat extra inkomsten te verwerven en de naamsbekendheid te 
vergroten. 
Daar doen wij als SOS De Ronde Venen graag aan mee!
Actieperiode: van woensdag 21 januari tot en met zaterdag 12 april aan-
staande. Elke klant ontvangt bij iedere besteding van 20 euro een gratis 
muntje ter waarde van 20 eurocent. 
In de supermarkt staat een spaarsysteem met voor elke deelnemende or-
ganisatie een spaarpijp. De klant kan uitzoeken aan welk goede doel hij/zij 
de munt wil geven. 
De munten die SOS De Ronde Venen weet in te zamelen worden omgezet 
in een geldbedrag.
Op zaterdag 7 februari aanstaande, van 13.00 tot 15.00 uur. presenteert 
SOS zich in de supermarkt van Super de Boer. Kom allen! En geef uw munt-
jes aan onze organisatie. Elke euro gaat naar het goede doel! Er zijn geen 
strijkstokken!
De landelijke overheid verdubbelt het ingezamelde bedrag. Een betere in-
vestering kun je niet bedenken!

 Nel Bouwhuijzen

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Wat begon het nieuwe jaar 
mooi met ijs en rijp! Met 
prachtige ‘oer-Hollandse’ 
winterlandschappen en veel 
ijspret. Ik heb er zelf ook 
volop van genoten. Maar zo-
dra het gaat dooien, begint 
het toch bij mij te kriebelen. 
Tijd voor de lente! En de 
eerste tekenen zijn, voor wie 
daar oog en oor voor heeft, 
dichtbij huis al te zien en te 
horen.

In onze tuin bloeien de eer-
ste sneeuwklokjes en tuincy-
claampjes al sinds novem-
ber. De toverhazelaar staat 
te pronken met toefjes gele 
bloemen. De winterakonie-
ten ontvouwen zich al. Ook 

andere bolletjes steken hun 
‘neuzen’ boven de grond. 
Hoe is het met de ‘wilde’ 
planten, de onkruiden? Ook 
daarvan zijn de eerste bloe-
men te zien, vaak onooglijk 
klein. Dus u moet wel even 
door de knieën. Bij mij in de 
tuin zijn de eerste bloempjes 
te zien van de vogelmuur 
(wit), klein kruiskruid (geel) 
en een ereprijs (blauw). Ook 
een enkel madeliefje staat 
al in knop. Minder opval-
lend is het straatgras dat her 
en der in bloei staat. Op de 
foto kunt u zien hoe mooi 
dat eigenlijk is. Binnenkort 
kunnen we meer bloemen 
verwachten. Vanaf begin fe-
bruari bloeit bijvoorbeeld het 
klein hoefblad dat verwant is 
aan de paardenbloem. Van 

de bomen en struiken bloeit 
op sommige plekken de ha-
zelaar al. Nog even, en dan 
bloeien ook de zwarte els, de 
iep en de gele kornoelje.

Ook de vogels laten merken 
dat ze het voorjaar in de bol 
hebben. Overal hoor je de 
koolmezen. Een pimpelmees 
inspecteert het vogelhuisje, 
maar wordt verjaagd door 
de brutalere koolmees. 
Tijdens de vorst zaten de 
meerkoeten soms nog met 
duizenden bij elkaar, maar 
nu verdedigen ze hun territo-
rium en dulden geen andere 
watervogels in de buurt. 
Een zanglijster laat zich elke 
ochtend horen bij het station 

in Breukelen en komt zelfs 
boven het autogeraas van 
de A2 uit.

Het is prachtig dat na zo’n 
koude periode al direct te 
zien is dat het voorjaar er 
aan gaat komen. Natuurlijk 
kan het weer gaan vriezen. 
De groei en bloei staan dan 
even stil. Maar zodra het 
dooit, gaat de natuur weer 
verder. Ook insecten worden 
dan actief, zoals de winter-
muggen, dansend boven 
de tuin. En wellicht ziet u 
binnenkort een kleine vos 
vliegen, door de zon gewekt 
uit zijn winterslaap.
Kortom: het voorjaar is al 
overal aanwezig. Geniet 
ervan!  

Wat begon het nieuwe jaar de bomen en struiken bloeit 

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

Ja! Ja!
Gelukkig, de dagen 
gaan weer lengen 
en wij zien door het 
afvalblad heen weer 
groen van de nieuwe 

lente verschijnen. Het speenkruid, die groene 
bodembedekker met die gele bloempjes richt 
zijn bladen ondanks de kou weer naar de 
sterker wordende zon Ja! Ja! Weten wij het nog? 
36.000,- euro kreeg de wethouder Ruimtelijke 
Ordening en Woningbouw i.v.m. planschade 
voor een huis dat naast het zijne wordt 
gebouwd. Dat is veel geld. Toch? Dat is heel 
veel geld. Welk bedrag krijgen de bewoners van 
Grutto i.v.m. de planschade die zij lijden door 
het bouwen van een kolos van een gebouw op 
het terrein van Party Plaza? Ja! Ja! Welk bedrag 
krijgen zij? B&W probeert er natuurlijk onderuit 
te komen. Door te zeggen dat het allemaal wel 
meevalt, maar je kunt er vergif op innemen dat 
de huizen minder waard worden. We zullen zien 
en we zullen horen hoe dat gaat. Je bent niet 
allemaal wethouder, nietwaar? Ja! Ja! En hoe 
zal het gaan met de boeren in Marickenland? 
Wethouder Lambregts heeft makkelijk praten, 
zij woont er niet. Zij heeft er niet haar hele 
leven gewoond en gewerkt en hoeft haar huis 
niet te verlaten voor natuur en eigenlijk voor 
woningbouw. Het maakt nogal verschil of je 
voor je grond vergoeding krijgt voor natuur en 
recreatie of voor woningbouw. B&W zullen toch 
voor de dag moeten komen met een behoorlijke 
vergoeding. Toch? Het is zo makkelijk om de 
schuld bij de ander te leggen, hè wethouder 
Lambregts en wethouder Rosendaal? Ja! Ja! 
Dat is makkelijk. “Die boeren willen niet.” Nee! 
Nee! Die boeren willen niet (ze zeggen nog net 
niet die “rotboeren”).
Ja! Ja! En “we” hebben een haast, want het 
moet allemaal nog net voor de herindeling klaar 
zijn. Mensen zeggen wel eens; “Schrijven helpt 
niet.” Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Schrijven 
helpt. Schrijven helpt echt. Wat lezen wij nu 
weer over het Estafetteplan, dat er meer (nu 
23%) goedkopere huur- en starterswoningen 
en misschien wel een winkel en nog misschien 
wel een ander sociaal ontmoetingspunt komen. 
En dat er nu ook weer een schaatsbaan en 
atletiekbaan wordt gepland. Ja! Ja! Schrijven 
helpt dus wel degelijk. Maar 23% is niet de 
vooraf in de Raad vastgelegde 25%. Dat is 
het dus niet. Wat voor conclusie moet je nou 
trekken uit deze gang van zaken. Leuk hè, 
zoals dat gaat. Het ging zo denk ik. Eerst 
krijgt de projectontwikkelaar, de Rabobank, 
tussen neus en lippen door (geen harde eis 
weet je wel) te horen dat er 25% “goedkope” 
woningen in het project moeten zitten. Die 
maakt een ontwerp en B&W ontdekken dat 

er maar voor 21% goedkopere woningen in 
zitten en geen andere sportmogelijkheden 
dan alleen voetbal, terwijl dat vooraf wel 
was voorgespiegeld aan de Raad. B&W gaat 
gewoon met de vermindering van kwaliteit 
akkoord en schotelt willens en wetens, onder 
het mom van; “Wij loodsen gewoon wel even 
het uitgeklede plan door de Raad”, heen. Een 
uitgekleed plan was het. Maar de Raad slikte 
het deze keer eens niet. Ja! Ja! Ze slikken het 
niet. Het is ook te gek voor woorden natuurlijk 
dat B&W zich voor zo’n uitgekleed plan laten 
lenen. Geen inhoud zou je zeggen. En! En een 
zekere minachting voor de Raad. Ja! Ja! Nu 
komt er weer een veranderd plan. Maar! Maar! 
Daar zit nog steeds geen 25% aan goedkopere 
huur- en starterswoningen in. Nee! Nee! Het 
is maar 23%. Mij benieuwen of onze Raad 
met deze koehandel (”Handjeklap”, Gewoon 
Handjeklap is het.) akkoord gaat? Als ze dat 
doen zijn ze toch geen knip voor hun neus 
waard. Ze nemen bepaalde uitgangspunten 
aan met z’n allen (ik neem aan serieus), omdat 
ze zich ervan bewust zijn dat er een geweldige 
woningnood is en dat de starters allemaal de 
dorpen uit worden gejaagd en onze gemeente 
steeds verder veroudert en als het er dan op 
aan komt, dan wijken ze er de eerste de beste 
keer alweer in negatieve zin vanaf.

Ja! Ja! Dat kan toch niet. Zijn dat dan de 
mensen op wie je moet bouwen? Die je als 
afgevaardigden van jou moet vertrouwen, wij 
moeten weer afwachten. Ja! Ja! Ik moet nog 
iets anders kwijt. Iets dat zwaar op mijn maag 
ligt. Als ik fietsers zie (“Als ik ze kan zien.”, dan 
hou ik er zeker met slecht weer altijd rekening 
mee, omdat ik droog en warm zit, ook al hoeft 
het niet. Ik ben voor milieubewuste mensen. 
Maar! Hier komt een grote MAAR. Onze fietsers 
houden helemaal geen rekening met ons. Die 
houden er helemaal geen rekening mee, en 
dat geldt met name ’s avonds als je ze met die 
beregende ramen en de glinsteringen die dat 
in het avondlicht teweegbrengt, niet goed ziet. 
Vooral niet die sufferds die geen behoorlijke 
verlichting hebben. Die verschijnen ineens als 
geestverschijningen voor je wielen. Wie heeft 
dan de schuld? Natuurlijk de automobilist. Ja! 
Ja! Altijd is de automobilist de kwaaie pier. Ik 
vind dat, als de ouders en de scholen daar 
niets aan doen, dan de politie dat probleem 
moet aanpakken. Hè Burgemeester? Als je 
je autogordel niet om hebt krijg je een bon 
van 90,- euro en wat krijgt een fietser voor 
zijn gevaarlijke gedrag. Controle politie, dat is 
hoogstnoodzakelijk. Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Line Dance 55-plussers 
bij Spel en Sport 55 Plus
De Ronde Venen - Vanaf begin 
2008 wordt op elke maandagmid-
dag om 14.00 gelinedanst.
Inmiddels bestaat de enthousias-
te groep van de stichting Spel en 
Sport 55 plussers uit 28 deelnemers 
uit De Ronde Venen. In een van de 
zalen van de het dorpshuis- annex 
sportcomplex De Willisstee in Wilnis 
wordt onder leiding van de sport- 
en dansdocente Anneke Lambreg-
ts een uur met volle overgave op di-
verse soorten muziek intensief be-
wogen. Door de meeste deelnemers 
wordt het dansen als een goede 

Snelheidscontrole

vervanging en/of aanvulling van een 
flinke fitnessles ervaren. Meer deel-
nemers kunnen er op maandagmid-
dag niet meer bij. Wel kan er bij vol-
doende belangstelling gewerkt wor-
den aan het oprichten van een nieu-

we groep deelnemers op de woens-
dagmiddag. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het 
bestuurslid van de Stichting Spel en 
Sport 55 plus, Nol Wernert, 
tel. 06-14807130 / 0297-286821.

Amstelhoek – De politie heeft op 
dinsdag 20 januari van 15.20 uur 
tot 16.30 uur een snelheidscontro-
le op de Mijdrechtse Zuwe (Provin-

ciale weg N201) gehouden. In die 
tijd werd de snelheid van 819 voer-
tuigen vastgelegd, 55 bestuurders 
hielden zich niet aan de maximum-
snelheid van 50 km/u. De hoogste 
snelheid was 72 km/u.

Waarom zo’n haast met 
het estafetteproject?

Open brief aan college en raad

U heeft een voorstel voor de raad geformuleerd aan-
gaande de voortgang van het estafetteproject.
U wilt graag met de huidige financiële partner, het plan, 
zoals het er nu ligt, verder uitwerken.
Dat dit plan in het geheel niet voldoet aan de doelstel-
lingen kan u niet zijn ontgaan, en ik vraag me af of u dit 
werkelijk zo door wilt voeren. Is dit echt wat er later in 
uw politieke testament moet worden teruggevonden?
Ik heb een ander voorstel.

Maar alvorens dat op tafel te leggen, wil ik eerst uw po-
litieke waakhonden aanspreken:

Geachte gemeenteraadsleden,

U heeft bij de Ronde Tafelgesprekken over het estafet-
teproject kunnen proeven hoeveel draagkracht er daad-
werkelijk is voor het project in zijn huidige vorm.
U heeft de wethouder gehoord en hem het bredere 
draagvlak horen aanprijzen. Ik was erbij en heb inder-
daad hier en daar wat enthousiasme weten te ontwaren. 
Ten eerste was er de bewoner, wiens naam mij  helaas 
ontschoten is, die het project uitgebreid aanprees en de 
direct-omwonenden verweet alleen tegen te zijn omdat 
het project in hun achtertuin is geprojecteerd. 
Bij nadere beschouwing bleek de beste man zelf een 
aantal jaren geleden te zijn weggevlucht voor een 
nieuwbouwwijk.
Hoe serieus moet je dit enthousiasme dan nemen?
Dan was er de voorzitter van Argon. Daar hoeven we 
niet echt over uit te weiden. Argon en CSW, behoren 
tezamen met de projectontwikkelaar, tot de enige win-
naars in dit project. En de enige andere enthousiaste-
ling was de heer Schuurman van de Zorgcentra Ron-
de Venen.
Maar wie zou er niet enthousiast worden als je vooraf 
aangeeft 320 zorgwoningen nodig te hebben, en er dan 
bij de uitgang 50 krijgt toegewezen. 
Een fantastisch resultaat!!!
Nee, geachte raadsleden, aan het draagvlak zal het niet 
liggen.

Ook aan u zou ik willen vragen: is dit echt wat u wilt? Is 
dit wat de geloofwaardigheid van de politiek enig goed 
doet?

Nu is het college met een antwoord gekomen op al uw 
vragen. Dit hebben we kunnen vernemen in de Nieuwe 
Meerbode van 21 januari jl.
Ik zal hier niet op alle details ingaan, maar een enkele 
wil ik er toch uitlichten:
De hoogbouw op het CSW terrein is eventueel van 7 
naar 6 lagen terug te brengen; het speelveld aangren-
zend aan het CSW terrein verdwijnt, maar iets van het 
groen blijft; de ijsbaan komt ‘misschien ‘in de Driehoek;
er is een gesprek gaande met een ondernemer over een 
’eventuele’ vestiging van een winkelvoorziening.
U mag het straks zeggen, maar in mijn ogen spreekt 
hier een zekere minachting uit voor hetgeen er in de 
overleggroepen en tijdens de Ronde Tafelgesprekken 
naar voren is gebracht. Dit soort halfzachte toezeggin-
gen en tegemoetkomingen zijn van geen enkele waar-
de, en kunnen met alle gemak na goedkeuring van de 
plannen door de raad zo weer in de prullenmand ge-
veegd worden.

Ik heb een ander voorstel:

We doen het anders, we doen het goed en we doen het 
samen. Er zijn genoeg betrokkenen te vinden die het 
project een warm hart toedragen. U houdt het plan aan. 
We blazen de overlegroepen nieuw leven in. We maken 
een ambtenaar vrij om de uitnodigingen te schrijven en 
verslagen te maken, want als je dat aan een communi-
catiebureau overlaat, krijg je weer iemand die in eigen 
voet schiet.
We nodigen een stedenbouwkundige uit die zijn ego 
thuis laat, en zich ten dienste stelt aan het project.
En we luisteren naar elkaar.
Neem er nou gewoon nog zes maanden voor.
Het is mogelijk om een goed, inhoudelijk sterk en mooi 
plan te ontwikkelen met de geformuleerde uitgangs-
punten in het achterhoofd.
Een stap terug, twee stappen voorwaarts.

Bob Nisters, Wilnis

JAC: Woningbouwproject 
‘Grutto’ goed plan

In absolute getallen is er een grote vraag naar wonin-
gen voor starters in De Ronde Venen. Zo groot dat het 
aanbod van deze starterswoningen drastisch tekort-
schiet. Dit heeft grote gevolgen voor onze gemeente. 
Deze problematiek is bekend bij alle betrokken par-
tijen. 

Met de eventuele realisatie van het woningbouwpro-
ject ‘Grutto’ worden er 87 woningen toegevoegd aan 
de woningvoorraad van De Ronde Venen. 

In het plan zijn er 23 woningen voor starters opgeno-
men, dit is 26% van het totale BVO. Hiermee voldoet 
men aan de gewenste norm van 25%. 

De prijzen die worden gehanteerd zijn alle van het 
prijspeil 2005. Daarom valt er nog weinig zinnigs te 
zeggen over de betaalbaarheid van de woningen. Er 
is gesproken over een verwachte koopsom van om en 
nabij de 160.000 euro. Dat wil niet zeggen dat het niet 
goedkoper kan, of goedkoper moet. De vraag is: wat is 
een betaalbare woning voor een starter? 

Het is moeilijk om te bepalen wat een starter kan op-
brengen en wat te duur is. Of een starter 160.000 euro 
kan opbrengen kunnen wij moeilijk inschatten.

Dit hangt namelijk van veel factoren af. De JAC con-
stateert alleen dat er voor die prijs niks vergelijkbaars 
is te krijgen in De Ronde Venen, en zeker geen nieuw-
bouw. Het enige dat je onder de 160.000 euro in De 
Ronde Venen kunt kopen is een garagebox of een sta-
caravan. 

Wij begrijpen de bezwaren die door anderen naar vo-
ren worden gebracht. Wij redeneren echter vanuit 
het belang van de starters. De Adviescommissie voor 
Jeugd- en Jongerenbeleid komt op voor de belangen 
van de jongeren in onze gemeente en daarom zijn wij 
een voorstander van het woningbouwproject ‘Grutto’.
Dit woningbouwproject zal het aanbod voor starters 
vergroten en de doorstroming op de huizenmarkt ver-
beteren. 

Adviescommissie JAC

Reactie op 
‘Renovatie Schumanflat’

Een kleine reactie op het genoemde onderwerp in de 
Nieuwe Meerbode van 21 januari jl.

Daarin stelt de schrijver Danny Schenk dat ‘Woongroep 
Holland er nog steeds niets van snapt’ waarbij hij stelt 
dat Woongroep Holland toch geleerd zou moeten heb-
ben en de nodige grofvuilcontainers niet aanwezig wa-
ren.
Toevallig hebben wij ook net een verbouwing achter de 
rug en moesten wij ook heel wat zaken opruimen. Ik 

ben dus heel wat keren op en neer gereden naar het 
grofvuil, misschien wel een hele container. Hoeveel con-
tainers zou dat dan moeten zijn voor de Schumanflat? 
Maar misschien is de vraag wel gewoon, waarom zou 
Woongroep Holland verantwoordelijk zijn voor de opge-
spaarde spullen van de huurders?
Mensen zijn zo gemakkelijk…
 

Vriendelijke groeten,
Guy Swagten

Red het Libellebos!
Iedere inwoner van Uithoorn kent het Libellebos.  
Met de kinderen er naar toe, de honden uitlaten, 
gewoon even lekker wandelen, in de zomer voet-
ballen op het veldje. Genieten van de natuur of 
misschien wel vogels bekijken zoals de buizerd 
die ieder jaar hier een nest heeft of de ijsvogel 
die hier broedt.

Het kan allemaal in het Libellebos. Het gevoel even 
eruit te zijn en toch vlakbij huis te blijven. Een ei-
gen bos om de hoek en het gaat verdwijnen!

In de Visie op hoofdlijnen, oktober 2008 heeft de 
gemeente Uithoorn gekozen voor Park + Wonen 
in het Libellebos. Woningen als goede “afbake-
ning ten opzichte van het bedrijventerrein” aldus 
de gemeente. 

Wat is er mis met de huidige bomen als een na-
tuurlijke afbakening, het is milieuvriendelijk en 
functioneel. Met de wens om van het Libellebos 

een gecultiveerd park te maken tussen de te plan-
nen appartementen of herenhuizen (zie visie op 
hoofdlijnen) gaat de gemeente volledig voorbij 
aan het gebruik van het Libellebos in zijn huidi-
ge vorm en functie door haar bewoners. Voorkom 
dat, als je wilt wandelen door een bos, je naar het 
Amsterdamse Bos moet. 

En dat de gemeente volledig de wensen en het 
huidige functie en gebruik terzijde schuift. Laat 
het gemeentebestuur van Uithoorn weten wat jij 
er van vindt.

Dat kan je doen per e-mail naar de gemeente 
(wethouders of gemeenteraadsleden) of mail naar 
de actiegroep ‘Red het Libellebos’, 
libellebos@hotmail.com t.a.v. Willem Kornmann.
Nog beter, kom naar de ingelaste raadsvergade-
ring morgen, donderdag 29 januari, en laat daar 
je stem horen (recht van inspreken moet je bij de 
griffie@uithoorn.nl aanvragen) .*



Mijdrecht - De kinderen en de pe-
dagogisch medewerksters van de 
Buitenschoolse Opvang de Tussen-
STEK in Mijdrecht gaan in de maan-
den februari en maart actie voeren 
voor het Liliane Fonds, een hulpor-
ganisatie die rechtstreekse, klein-
schalige en persoonsgerichte hulp 
aan kinderen en jongeren met een 
handicap in ontwikkelingslanden 
geeft.

Door middel van diverse activiteiten 
willen zij zoveel mogelijk geld inza-
melen voor dit goede doel.

Zo gaan zij onder andere spaar-
potten maken, statiegeldflessen in-
zamelen, een sponsorloop houden, 
soep koken, koekjes bakken en zelf-
gemaakte knutselwerkjes verkopen 
op een rommelmarkt.

Vergroten
De leeftijden van de kinderen van 
De TussenSTEK variëren van 4 tot 
en met 12 jaar, en om de betrok-
kenheid van de kinderen te vergro-
ten zal Paulien van der Veen van de 
Knutselclub Kinderen Helpen Kin-
deren wat meer komen vertellen 
over het Liliane Fonds. 

Ook worden er sponsorbladen op-
gehangen waarop de kinderen kun-
nen zien welke gehandicapte kinde-
ren er geholpen kunnen worden van 
de opbrengst.

Op 31 maart eindigt de actie en zal 
De TussenSTEK een cheque met een 
hopelijk mooi bedrag kunnen over-
handigen aan Paulien en dit bedrag 
zal geheel ten goede komen aan het 
Liliane Fonds.
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De TussenSTEK onderneemt
actie voor het Liliane Fonds

Nieuwe stichting zet het 
buurtconciërgewerk voort
Mijdrecht - Het buurtconciërge-
werk krijgt een nieuw aanspreek-
punt. Met veel enthousiasme en 
steun van de gemeente De Ron-
de Venen is deze activiteit indertijd 
door de Stichting Leefbaarheid op-
gezet. Laatstgenoemde stichting is 
per 1 januari 2008 opgegaan in de 
Stichting De Baat, die het buurtcon-
ciërgewerk niet meer tot haar core-
business rekent.

Daarmee werd in een klap een 
breed gewaardeerde activiteit be-
eeindigd en een aantal vrijwilligers 
opzijgezet.
Een van die vrijwilligers, Cor van 
Schaik, is niet bij de pakken neer 

gaan zitten en heeft de draad weer 
opgepakt. Hij heeft een nieuwe 
stichting in het leven geroepen, die 
zich ten doel stelt de leefbaarheid 
en veiligheid van de leefomgeving 
in de gemeente De Ronde Venen te 
bevorderen.

Met andere woorden: een stichting 
die het publieke domein in het oog 
houdt en misstanden meldt bij ge-
meente, woningcorporatie West-
hoek Wonen en politie (van loszit-
tende tegels in het wegdek tot over-
last in de buurt).

Inmiddels staat een team van bij-
na 40 vrijwilligers klaar om wijksge-

wijs met inbegrip van het industrie-
terrein in Mijdrecht aan de slag te 
gaan. Met dit aantal vrijwilligers is 
voor de gemeente een nagenoeg 
volledige dekkingsgraad bereikt.

De stichting heeft met medewerking 
van de gemeente domicilie gevon-
den in een voormalige schaftruimte 
van de plantsoendienst aan de An-
selmusstraat 21 b te Mijdrecht. 

Iedere woensdagochtend tussen 
10.00 en 12.00 uur kan men daar 
met vragen en meldingen terecht. 
Buiten die tijd kunnen meldingen in 
de postbox, die aan de gevel is ge-
monteerd, worden gedeponeerd.

Glazenwasser Kees Driehuis 
trouwt zijn Sacha voor 
de tweede keer!
Regio - Een doldwaas weekend 
was het voor Kees Driehuis en zijn 
vrouw Sacha. Kees had voor zijn 25-
jarig huwelijksfeest wel heel grote 
plannen, waar zijn vrouw Sacha ab-
soluut niet van op de hoogte was.
In juni 2008 waren de besprekingen 
tussen Kees en Heleen Colijn van 
Dans- en Partycentrum Colijn ech-
ter al in volle gang. 25 jaar geleden 
hadden Kees en Sacha het niet zo 
breed en is de trouwceremonie een-
voudig gehouden. Een echte trouw-
jurk zat er niet in voor Sacha en ook 
de bruidstaart moest zij ontberen.
Kees wilde dit rechtzetten en heeft 
een compleet nieuwe bruiloft op 
touw gezet; er werd een schitte-
rende trouwjurk aangeschaft en 
natuurlijk een pak voor Kees, het 
bruidsboeket en de bruidstaart wer-
den besteld.
Op zaterdag 24 januari jl. nam Kees 
zijn vrouw mee naar de bruidsmo-
dezaak en tot haar stomme verba-

zing stond daar een schitterende 
trouwjurk met alles erop en eraan 
voor haar klaar.

Verbazing
Toen zij van de verbazing was be-
komen werden er trouwfoto’s ge-
maakt. Sacha was in de veronder-
stelling dat ze ’s avonds wat zouden 
gaan eten met de familie. Groot was 
de verrassing toen zij werden opge-
haald met een trouwauto en volg-
wagens voor de twee zonen en hun 
aanhang. Vervolgens trok het paar 
naar Dans- en Partycentrum Colijn 
waar de rode loper al klaar lag en 
broer Gerard hen opving als ‘ambte-
naar van de burgerlijke stand’. In het 
danscentrum was een heuse trouw-
zaal ingericht en werd de plechtig-
heid voltrokken. Natuurlijk door-
spekt met veel humor en de hilariteit 
was dan ook enorm. Ook de gasten 
die uitgenodigd waren, waren niet 
op de hoogte van wat er ging ge-

beuren. Daarna even borrelen en 
vervolgens genieten van een heer-
lijk buffet. Sacha was in de veron-
derstelling dat het daarmee wel ge-
daan zou zijn, maar niets was min-
der waar. Om acht uur kwamen er 
nog meer gasten en was het tijd 
voor het aansnijden van de bruids-
taart met maar liefst zeven etages! 
Een geweldig feest volgde en het 
bruidspaar kon zijn geluk niet op! 
Het was voor Kees en zijn Sacha 
een lange, gelukkige dag. Hoe de 
bruidsnacht is verlopen? Dat moet u 
zelf maar eens aan Kees vragen!

Zoekt u ook een locatie voor uw 
feest of speciale gelegenheid? 
Denk dan eens aan Dans- en Party-
centrum Colijn. Een geweldige loca-
tie met voldoende parkeergelegen-
heid en al bijna 35 jaar ervaring met 
bals, feesten en andere speciale ge-
legenheden. 
www.colijndancemasters.nl

Geld bij elkaar fietsen 
voor onderzoek naar 
alvleesklierkanker
Mijdrecht - Begin juni stapt 
Mijdrechtenaar Jeffery Krijt op zijn 
racefiets om in één gesloten ronde 
de Elfstedentocht af te leggen. Een 
afstand van 240 kilometer. Niets bij-
zonders zou u zeggen. Jeffery is re-
creatief fietser en tevens student fis-
cale economie aan de HES in Am-
sterdam. Hij stapt op de fiets met 
een goede reden, want hij wil pro-
beren zijn tocht te laten sponsoren 
om een geldbedrag bij elkaar te fiet-
sen. Dat geld wil hij ter beschikking 
stellen aan een team van specialis-
ten dat onderzoek doet naar alvlees-
klierkanker. Vorig jaar mei overleed 
Jeffery’s vader op 58-jarige leeftijd 
aan deze ziekte die bij constatering 
slechts nog een levensperiode biedt 
tussen de vier en zes maanden. Jef-
fery’s vader hield het 10 maanden 
vol… De ziekte, het ziektebeeld en 
de behandeling van de artsen, wat 
hij van nabij meemaakte, hebben 
diepe indruk op zijn moeder Riet en 
hem gemaakt. Hij nam zich voor, zo-
dra zijn studie en emoties dat toe-
lieten, om iets terug te doen dat ten 
goede zal komen aan het onderzoek 
naar deze vorm van kanker die in de 
meeste gevallen ongeneeslijk is. In-
middels is Jeffery nu ruim tweede-
jaars met zijn studie die erg inten-
sief is. Gelukkig gaat het daar goed 
mee. Veertien dagen geleden rond-
de hij met succes zijn zoveelste ten-
tamen af. Samen met zijn moeder 
Riet, die de grote animator is achter 
zijn idee, besloot hij dit jaar zijn be-
lofte in te lossen. Terloops kan wor-
den vermeld dat Jeffery vorig jaar 
ook lichamelijk geen kans zag dit 

te doen omdat hij te zwaar van lijf 
en leden was. Hij besloot daar wat 
aan te doen en kwam daarbij toe-
vallig de website www.valtaf.nl op 
zijn zoektocht tegen. Langs die weg 
ontmoette hij mensen die in dezelf-
de richting dachten en deden. Om 
kort te gaan: inmiddels is Jeffery 48 
kilogram kwijt en kwam hij samen 
met zijn lotgenoten op het idee om 
de Elfstedentocht per (race)fiets af 
te leggen. In eerste aanleg in het ka-
der van het thema ‘bewegen’, waar-
na hij op het idee kwam deze tocht 
voor zijn persoontje te laten sponso-
ren ten behoeve van het door hem 
gestelde goede doel.

Elk bedrag welkom
Kortgeleden werden de eerste stap-
pen voor dit particuliere initiatief 
gezet en met succes. Zijn moe-
der en andere familie zijn de eer-
ste sponsors en Schaft Tweewie-
lers uit Uithoorn sponsort de race-
fiets. Dit voorjaar, als het wat beter 
weer wordt, gaat Jeffery zijn ‘trai-
ningsrondje’ maken door op de fiets 
naar Apeldoorn vice versa te gaan 
om daar de familie te bezoeken. Het 
thema ‘bewegen’ ligt aan deze trai-
ning ten grondslag. Jeffery: “In juni 
blijven we drie dagen in Friesland, 
maar de tocht doen we in één keer. 
Ik hoop dat ik voor die tijd nog wat 
bedrijven, vrienden en kennissen 
kan benaderen die mij willen spon-
soren. Elk bedrag is welkom, hoe 
klein ook. De specialisten die zich 
alle inspanning getroosten in hun 
onderzoek naar alvleesklierkanker 
en er succesvolle behandelmetho-

den en medicijnen voor willen laten 
ontwikkelen, verdienen dat. Niet al-
leen mijn vader is veel te vroeg ge-
storven aan deze ziekte, ook ande-
ren lopen de kans dit te krijgen. Hoe 
eerder er een goede en resultaat-
volle behandeling is, des te meer le-
vens er gered kunnen worden ofwel 
dat de voortschrijding van de ziekte 
vertraagd kan worden. Ik besef dat 
mijn inbreng slechts een druppel op 
een gloeiende plaat is, maar toch wil 
ik mij daarvoor inzetten. Ik heb bij 
Rabobank Veenstromen een speci-
ale rekening geopend waar geld op 
gestort kan worden. Dat kan op re-
keningnummer 1485.52.803 o.v.v. 
J.Krijt, onderzoek alvleesklierkan-
ker. Het bedrag komt netto/netto 
ten goede aan het artsenteam. En 
misschien wil de Rabobank mij ook 
wel sponsoren met een bedrag. Ten-
slotte sponsoren ze ook de Rabop-
loeg in de Tour de France. Dus fiet-
sen hoort erbij.” Aldus Jeffery, die 
van zijn sportieve activiteit een log-
boekje gaat bijhouden met foto’s 
van onderweg. De Nieuwe Meerbo-
de zal te zijner tijd aan zijn inspan-
ningen andermaal een bericht wij-
den en daarbij ook de eventuele 
sponsors en het sponsorbedrag ver-
melden dat Jeffery voor het goede 
doel op zijn eigen racefiets bij elkaar 
heeft gefietst. 
Een fantastisch initiatief van Jeffery 
die met zijn moeder nog elke dag 
zijn vader mist en aan hem de fiets-
tocht opdraagt. Jeffery, succes! De 
redactie van de Nieuwe Meerbode 
hoopt dat je een aardig bedrag bij 
elkaar zal kunnen fietsen!

Mosselen eten in ‘De Waard’
Wilnis - Wat is er toch gezelliger 
dan met vier vriendinnen bijkletsen 
in een huiselijke sfeer met een heer-
lijke pan mosselen op tafel? 
Brasserie ‘De Waard’ biedt u deze 
mogelijkheid. En dat voor de prijs 

van 12,50 euro p.p. Heerlijke saus-
jes, salade en een grote schaal friet 
completeren het geheel. De hele 
week biedt Brasserie De Waard de-
ze actie aan. 
En weet u wat zo heerlijk is? Als u 

partner geen zin heeft in mosselen, 
dan kan hij of zij heerlijk spare ribs 
eten voor dezelfde prijs. 
Lekker toch? 
Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant.

Kaarten en kienen in De Springbok
De Hoef - Aankomende zomer 
wordt het Hoefse jeugdkamp voor 
de 52ste keer georganiseerd. Om dit 
mogelijk te maken vindt ook dit jaar 
weer het kaarten en kienen voor 
het kamp plaats op de laatste vrij-

dag van januari. Voor dit jaar bete-
kent dat dus vrijdag 30 januari om 
19.30 uur. 
De opbrengst van deze avond, die 
plaatsvindt in de Springbok in De 
Hoef, is bestemd voor het Hoefse 

jeugdkamp. Het kamp staat gepland 
van 11 tot en met 18 juli naar Loon 
op Zand in Noord-Brabant. Het pro-
gramma zal bestaan uit: klaverjas-
sen om een half varken, kienen, een 
verloting en veel gezelligheid.



Uithoorn - Op donderdag 5 febru-
ari zal een lezing gegeven worden 
door mevrouw Janneke Peelen. De 
lezing begint om 20.00 uur, vanaf 
19.30 uur kunt u binnenlopen. De 
toegang is gratis.

Herinneringen verbeeld
Herinneringen verbeeld: over de 
kracht van materiële cultuur bij uit-
vaart, rouw en herdenken.

Naar aanleiding van de expositie 
“Tijd om te Gaan’, die tot en met 22 
februari in Galerie Fort a/d Drecht 
te bezichtigen is, zal Janneke Pee-
len tijdens deze avond uitgebreid 
ingaan op de betekenis van objec-
ten in de Nederlandse uitvaart-en 
rouwcultuur.

Janneke is cultureel antropoloog en 
promoveert op het thema “de rituele 

omgang met doodgeboorte “aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen.
Aan de hand van de tentoongestel-
de werken en voorbeelden uit haar 
onderzoek zal zij laten zien op wel-
ke manier materiële en visuele ver-
beeldingen herinneringen oproepen 
aan overledenen en abstracte idee-
en over dood en leven gepresen-
teerd worden. 

Foto’s, bezittingen van de overle-
dene, een huisaltaar, een herinne-
ringskleed, de urn of een grafmo-
nument en de “cocon” vormen re-
presentaties van de identiteit van de 
overledene, gedeelde ervaringen en 
de band tussen overledene en na-
bestaanden.

Tegelijkertijd zijn deze objecten in 
staat om herinneringen en emoties 
op te roepen en betekenis te geven.
Er is steeds meer ruimte gekomen 
om op een persoonlijke manier in-
vulling te geven aan afscheid en 
herinnering.
Toch zie je dat mensen teruggrijpen 
op bestaande beeldtradities en cul-
turele expressies om uiting te geven 
aan persoonlijke verlieservaringen.
Galerie Fort a/d Drecht bevindt zich 
aan Grevelingen 50 in Uithoorn.

Voor nadere informatie: 
www.galeriefortaandedrecht.nl

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag, 23 
januari, bezorgde Trio Images het 
publiek in de Janskerk te Mijdrecht 
fenominale vertolkingen van aria’s 
en andere fragmenten uit diverse 
opera’s en operettes.
Trio Images bestaat uit de Wilnis-
se Irina Parfenova op de vleugel, de 
hoboíst Georges Devdariani en de 
soprano Maria Lyudko.
Deze drie rasmusici brachten vol 
passie en virtuositeit de aanwezi-
gen in vervoering met fragmenten 
uit opera’s en operettes van wel 12 
verschillende componisten.

De, door de prachtig geklede Maria 
Lyudko, gezongen aria’s en liederen 
waren van ongekende schoonheid. 
Met haar fantastische stem en haar 
gevoel voor dramatiek ziet deze so-
praan kans haar publiek mee te ne-
men in het verhaal. Of het nu de aria 
van Aminta uit de opera “Il Ré Pas-
tore” van Mozart is, of het lied van 
Giuditta uit de operette “Giuditte” 
van Lehár.
Haar hoogtepunt bereikte ze toch 
wel vlak na de pauze, toen ze zich 
letterlijk en vol passie stortte in de 
scene van Tatjana’s brief uit de ope-

ra “Eugenie Onegin” van Tsjaikovski. 
Het samenspel tussen zang en al-
leen de vleugel was imponerend. Zo 
heeft Tsjaikovski het bedoeld, maxi-
male eenvoud, dramatiek en op-
rechtheid. Dat aangevuld met be-
lichtingen in verschillende kleuren 
en je wordt als publiek werkelijk 
meegezogen in het verhaal.
Even mooi was het steeds weer uit-
gebalanceerd en subtiel samenspel 
tussen hobo en vleugel en tussen 
hobo en zang. 

Fragment
Zeker ook in de vertolking voor ho-
bo en piano van het fragment de 
vlucht van de hommel uit de ope-
ra “Het sprookje van Tsaar Saltan” 
van de componist Rimski-Korsakov. 
Verrassend was het daarbij te ont-
dekken dat Maria Lyudko niet alleen 
mooi kan zingen, maar ook mooi pi-
ano kan spelen.
Ja, en als dan het publiek ook nog 
wordt uitgenodigd om het refrein 
mee te zingen van het Vilja-lied uit 
de opera “Die lustige Witwe” van Le-
hár, dan wordt het helemaal feest.
Irina Parfenova heeft met dit concert 
weer eens laten blijken over welke 
veelzijdige muzikale talenten ze be-
schikt. 
Stichting Cultura, die deze avond 
organiseerde, mag terugzien op een 
fantastische en muzikaal zeer hoog-
staande avond vol sfeer, passie en 
dramatiek zoals dat hoort bij een 
opera en operette.
Het publiek dat afgelopen vrijdag-
avond de regen trotseerde en aan-
wezig was, beaamde dat volmondig. 
Het is een avond geworden die na-
volging verdient.
Vrijdag 13 februari a.s. organiseert 
Stichting Cultura alweer haar vol-
gend evenement: een jazzavond 
in de Boei in Vinkeveen met Joke 
Bruijs, Rob van Kreefeld, John En-
gels, Frits Landesbergen en René 
van Beek.
Aanvang 20.30 uur
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Imponerende opera- en 
operetteklanken 
in de Janskerk Johannes de Doper 

buitenbeentje bij 
de evangelisten
Regio - In deze regio zijn er meer-
dere kerken die gewijd zijn aan Jo-
hannes de Doper of Jan de Do-
per. Denk maar aan de Janskerk in 
Mijdrecht en natuurlijk ook de St. 
Jan de Doperkerk in Uithoorn (in de 
volksmond de Schanskerk genoemd. 
Door Stichting Boud en actiegroep 
Open de Kerk was een lezing geor-
ganiseerd over deze patroonheilige 
in het dorpshuis in Amstelhoek. De 
hoofdzetel van het kapittel van St. 
Jan was in Utrecht gevestigd en van 
daaruit hebben de kanunniken het 
christendom verkondigd waarbij zij 
Johannes de Doper als patroonhei-
lige aan de kerken verbonden.

Door dominee Harry Tacken werd 
een tekst voorgelezen van Michel 
v.d. Plas over deze evangelist. ‘Hij 
komt uit de woestijn, maakt al zijn 
paden recht en begint te dopen.’ 
Dominee Tacken vermeldde het ju-
beljaar van de Janskerk in Mijdrecht 
die dit jaar 150 jaar bestaat en in 
het kader waarvan diverse activi-
teiten worden georganiseerd. Zoals 
een fotowedstrijd waar je in beeld 
kunt brengen wat voor jou te ma-
ken heeft met Johannes de Doper. 
24 juni is de feestdag van Johannes 
de Doper. Maar niet alleen komt de 
naam van Johannes de Doper voor 
als patroonheilige van kerken maar 
ook in de kunst zijn diverse schilde-
rijen of beeldhouwwerken waarin 
zijn beeltenis staat weergegeven zo-
als in een schilderij van Jan van Eij-
ck in de St. Baafskerk in Gent maar 
ook in de doopkapel in Florence met 
de doop van Jezus door Joannes. 

Afzondering
Harry Tacken vroeg aan het publiek 
wat voor hen kenmerkend is aan de-
ze evangelist. Er zijn een aantal ken-
merken: Johannes wordt afgebeeld 
als een tamelijk ruig iemand. Ge-
kleed in een kameelharen mantel. 
Wat waarschijnlijk ook te maken 
heeft met zijn leven in afzondering 
in de woestijn. Er wordt aangeno-
men dat hij ook contact had met de 
woestijnbewoners, eenvoud is even-
eens een kenmerk van deze evan-
gelist evenals de sprinkhanen en de 
honing.

Hij wordt ook wel de Wegbereider 
van Christus genoemd en natuurlijk 
zijn gruwelijke einde: de onthoof-
ding waarbij het hoofd van Johan-
nes op een zilveren schaal door Sa-
lomé de zaal in wordt gebracht. Het 
is ook een bijzondere heilige want 
hij is de enige naast Maria die twee 
feestdagen kent, namelijk 24 juni: 
St. Jan geboorte en 29 augustus: 
St. Jan onthoofding. Hoe komt men 
nu aan die datum 24 juni. Dat heeft 
te maken met de 6e maand zwan-
gerschap van Elisabeth toen Ma-
ria hoorde van de engel dat zij ook 
een kind zou baren. Zijn Hebreeuw-
se naam was Jochanan Ben Zacha-
rias naar de naam van zijn vader. 
Aan de pastorie van de Janskerk in 
Mijdrecht staan vier symbolen van 
de vier evangelisten Mattheus de 
engel, Marcus de leeuw, Lucas de 
os en Johannes met de adelaar. De 
adelaar (eagle) is ook in Amerika 
een symbool. De evangelisten kij-
ken elk op een andere manier naar 
Johannes. Matttheus ziet hem als 
de weergekeerde Elia. Marcus ziet 

hem als de vervulling van het evan-
gelie van Jesaja en als een bode. 
Lucas ziet hem als een ethisch le-
raar. ‘Wat moeten wij doen’. Johan-
nes ziet zichzelf altijd als de minde-
re van Jezus en zegt daarom ook ‘Hij 
moet groter worden. Ik ben dege-
ne die roept in de woestijn’. Niet al-
leen door de bekende evangelisten 
is over Johannes geschreven. Er zijn 
vondsten gedaan van een onbeken-
de evangelist, namelijk het Thomas 
evangelie in Nag Hammadi geschre-
ven in het Koptisch waarin Johan-
nes ook beschreven wordt. Ook Fla-
vius Josephus, een joodse geleerde, 
heeft over deze evangelist geschre-
ven. Zoals gezegd wordt Johannes 
op diverse schilderingen maar ook 
op andere manier afgebeeld. Zo 
zijn er afbeeldingen van de execu-
tieplek, namelijk een van de palei-
zen van Herodes, en er zijn schilde-
rijen zoals een keramiek uit 2006 in 
het Catharijne convent voorstellen-
de het hoofd van Johannes op de 
schaal genaamd ‘Johannes in disco’. 

Bisschopszetel
Maar ook op een bisschopszetel 
in Ravenna wat waarschijnlijk de 
oudst bekende afbeelding is van Jo-
hannes met een gordel om het mid-
del en een medaillon met het lam 
Gods en de zegenende vingers waar 
Johannes ook altijd mee afgebeeld 
wordt. Die wijzende houding kan 
duiden op het wijzen naar het Lam 
Gods “ziedaar, het Lam Gods dat de 
zonden van de mensen wegneemt”. 
Het lam Gods is ook afgebeeld en 
zelfs vrij dichtbij huis, namelijk in 

het wapen van De Ronde Venen.

Verder wordt Johannes ook afge-
beeld in een tekening van Rem-
brandt. Maar ook in de muziek komt 
Johannes voor zoals in verschillen-
de missen (Hohe Messevan Bach), 
diverse balletten en zelfs in de film. 
Grote kunstenaars hebben Johan-
nes de Doper afgebeeld zoals Leo-
nardo da Vinci, Jeroen Bosch, Hans 
Memling, Geertgen tot St. Jan, Joost 
van de Vondel en in schetsen bij 
Rien Poortvliet. 

Meestal zijn de kerken die Johannes 
de Doper als patroonheilige hebben 
Rooms Katholiek zoals de St. Jan de 
Doperkerk in Uithoorn maar een uit-
zondering vormt dus de Protestant-
se kerk Janskerk in Mijdrecht. Dat 
heeft te maken met het feit dat daar 
vroeger ook een kerkje heeft ge-
staan dat aan Johannes was gewijd 
voor de reformatie.

Na afloop werd nog even over de 
voortgang van de ontwikkelingen 
bij de Schanskerk gesproken. Er zijn 
diverse brieven geschreven zowel 
naar de burgemeester als naar het 
bisdom en er is ook een bezoek ge-
bracht aan het bisdom met zoals de 
actiegroep aangeeft’ bijzonder wei-
nig resultaat’, helaas, omdat er niets 
concreets door de bisschop werd 
gemeld behalve dan dat het bisdom 
van mening is dat de gemeente ver-
antwoordelijk is. Zo blijft het touw-
trekken natuurlijk want in wezen 
hebben beide instanties een eigen 
verantwoordelijkheid. 

Lezing ‘Herinneringen verbeeld’ 
in Galerie Fort a/d Drecht

Spinnenlezing bij IVN  
Regio - Het zijn geen insecten, ze 
eten ze wel (nuttig dus) en behoren 
tot de klasse van de Spinachtigen.
Over de hele wereld komen ca. 
50.000 soorten voor, in Nederland 
zijn 500 soorten gevonden.
Hun levenswijze is erg interessant! 
Het spinsel, de jacht, de voortplan-
ting, al deze zaken worden in de le-
zing behandeld door specialiste Ja-
comijn Prinsen, werkzaam bij de 
Universiteit Wageningen. Jacomijn 
is ook actief bij de KNNV-afdeling 

Delft, waar zij zogenaamde “spin-
nenopdrachten” begeleidt. Heel en-
thousiast is IVN, omdat zij in mei 

een spinnenexcursie voor haar af-
deling gaat verzorgen ! Kortom: het 
wordt bij de wilde spinnen af en zo 
“fijn” als een spinnenrag!
Tijdstip: dinsdag, 3 februari aan-
staande, aanvang: 20.00 uur. Loka-
tie: NME-Centrum De Woudreus 
aan de  Pieter Joostenlaan 28a in  
Wilnis (achter de Willisstee). Entree: 
euro 3,- (leden en donateurs gratis). 
De volgende lezing is op dinsdag 3 
maart aanstaande en zal gaan over 
roofvogels.

Gospelconcert in 
jubilerende Janskerk

Mijdrecht - De Janskerk in 
Mijdrecht bestaat 150 jaar. Ter 
gelegenheid van dit jubileum 
voert het gospelkoor Rejoice uit 
Zuidhorn (Groningen) een the-
maconcert over Johannes de 
Doper uit. 
Johannes de Doper is een mar-
kante bijbelse figuur die een ge-
weldige beroering teweegbrengt 
in Israël rond het jaar 30. Mas-

sa’s mensen komen naar hem 
luisteren in de woestijn. 
Zijn levensverhaal zal aan de 
hand van filmbeelden, gezongen 
en gesproken teksten, muzika-
le intermezzo’s en dans voor het 
voetlicht gebracht worden. 
Het concert wordt gehouden op 
7 februari in de Janskerk aan de  
Kerkstraat 11 in Mijdrecht en be-
gint om 19.30 uur. 

Een kaartje kost 7,50 euro. Als je 
deze uiterlijk 6 februari bestelt 
via de website van de Protes-
tantse gemeente van Mijdrecht 
(www.pknmijdrecht.nl). Aan 
de zaal kost een kaartje 8,- eu-
ro. Kinderen t/m 12 jaar betalen 
3,50 via de website en 4,- euro 
aan de zaal.
Bestel snel kaarten voor dit unie-
ke concert want vol=vol!
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Politieman Jaap leest voor 
bij de Blokkendoos
Uithoorn - Zoals in heel Nederland 
gingen bij de Blokkendoos De Na-
tionale Voorleesdagen van start. Dit 
jaar op een hele spannende manier: 
de politie kwam voorlezen!

Politieagent Jaap de Wit kwam met 
een echte politieauto waar alle kin-
deren om de beurt in mochten zit-
ten. Het leukste was, dat ook de si-
rene en het zwaailicht zo nu en dan 

aangingen!! De agent heeft daarna 
voorgelezen voor alle peuters uit het 
boek ‘Anton kan toveren’, het voor-
leesontbijtboek van 2009. Zelfs van 
de babygroepen mochten de oud-
sten komen luisteren. 
De kinderen waren allemaal in hun 
pyjama en knuffel gekomen en wa-
ren mooi uitgedost met zelfgemaak-
te ‘Anton hoeden en toverstafjes. Zij  
mochten tijdens het voorlezen lek-

ker luieren op kussens in de voor-
leeshoek.
Toen het verhaal uit was, mochten 
er vragen gesteld worden, dat was 
best een beetje eng, maar... ze hin-
gen aan zijn lippen toen ze eenmaal 
wat op weg geholpen waren. De 
vragen waren toen ook niet moei-
lijk meer. Na een uurtje werd poli-
tieman Jaap door alle kinderen uit-
gezwaaid!

Interregionale samenwerking: 

Brandweer Amsterdam-
Amstelland, Gooi & Vechtstreek 
en Veiligheidsregio Utrecht
Regio – Vorige week werd officieel 
de samenwerking bekrachtigd tus-
sen brandweer Amsterdam–Amstel-
land, Gooi en Vechtstreek en Veilig-
heidsregio Utrecht. 
Om deze samenwerking te bekrach-
tigen tekenden commandant van de 
Wiel, commandant  Moraal en di-
recteur Wink een convenant. 

Als in een van deze regio’s een groot 
incident plaatsvindt, werken de drie 

genoemde partijen samen. Het is 
voor het eerst sinds het bestaan van 
de zogenoemde Veiligheidsregio’s 
dat deze zich uitspreken voor een 
dergelijke samenwerking op logis-
tiek gebied.
Als zich bijvoorbeeld een grote brand 
zou voordoen in de Gooi & Vecht-
streek, dan kan Brandweer Gooi & 
Vechtstreek rekenen op logistieke 
ondersteuning van Brandweer Am-
sterdam-Amstelland en Veiligheids-

regio Utrecht, en vice versa. 
De ondersteuning bestaat bijvoor-
beeld uit het verzorgen van voed-
sel voor de hulpverleningsdiensten, 
brandstofbevoorrading en de inzet 
van brandbestrijdingshulpmiddelen. 

Doel van deze interregionale sa-
menwerking is om de brandbestrij-
ding en hulpverlening bij grote inci-
denten zo snel en optimaal mogelijk 
te laten verlopen.

Overvallers Dorpshuis De 
Boei snel aangehouden na 
Burgernetactie
Vinkeveen - Twee mannen pleeg-
den vorige week dinsdagochtend 20 
januari een gewapende overval op 
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
in Vinkeveen. Dankzij oplettende 
burgers zijn korte tijd later twee ver-
dachten aangehouden. Nog dezelf-
de dag is een derde verdachte aan-
gehouden op verdenking van be-
trokkenheid bij de overval. 

Die ochtend rond 10.20 uur ko-
men twee gewapende mannen het 
dorpshuis binnen. Ze bedreigen 
twee medewerkers met een vuur-
wapen. Ze maken een geldbedrag 
buit en verlaten dan het pand. Ie-
mand van de instelling belt 112. Di-
rect gaan meerdere politie-eenhe-

den met spoed naar de Kerklaan. De 
eerste agenten zijn binnen drie mi-
nuten bij de overvallen instelling. 

Terwijl agenten in de omgeving zoe-
ken naar de overvallers start de 
meldkamer een Burgernetactie. De 
verspreiding van het signalement 
van de gevluchte verdachten re-
sulteert in enkele waardevolle ge-
tuigen. Dankzij hen leidt het spoor 
naar de Patrijzenlaan en uiteindelijk 
naar een woning daar. Agenten zet-
ten de omgeving van de woning af 
in afwachting van de komst van een 
arrestatieteam. 
Nog voordat het arrestatieteam er 
is, komt één verdachte plotseling de 
woning uit. De politie houdt hem di-

rect aan. Hij is een 21-jarige man uit 
Utrecht. Het arrestatieteam arriveert 
kort daarna en houdt in de woning 
een tweede verdachte aan. Het gaat 
om een 20-jarige man uit Den Hel-
der. De politie neemt beide verdach-
ten mee naar het bureau en sluit ze 
in voor nader onderzoek. In de wo-
ning vindt de politie een vuurwapen 
en geld.

Aan het eind van de middag houdt 
de politie in Vinkeveen nog een der-
de verdachte aan op verdenking van 
betrokkenheid bij de overval. Het 
gaat om een 20-jarige man uit Vin-
keveen. 

De politie zet het onderzoek voort.

Dump Inn Mijdrecht viert 
het vijfjarig bestaan
Mijdrecht - Alweer 5 jaar gele-
den hebben Michel en Linda Koek 
de Dump Inn Mijdrecht nieuw le-
ven ingeblazen. Klanten van Alphen 
tot Amsterdam weten hun winkel te 
vinden op het industrieterrein ach-
ter de Kringkoop in Mijdrecht. De 
legertruck aan de weg is opvallend 
aanwezig!

Natuurlijk worden er legerartike-
len verkocht, zoals kleding, messen, 
camouflagenetten, etc. Maar Linda 
is altijd op zoek naar bijzondere en 

bruikbare artikelen op het gebied 
van streetwear, kamperen, jagen of 
vissen. En spullen die je in een ge-
wone winkel nauwelijks meer vindt!
Ze verkopen bijvoorbeeld ook wax-
kleding voor betaalbare prijzen, ide-
aal voor een wandeling met je hond 
of paard in de regen.

Ook wordt binnenkort de collec-
tie werkkleding uitgebreid: nieuwe 
werkschoenen en laarzen en stevi-
ge broeken met kniebescherming. 
En wat dacht u van carnaval: welk 

kind wil er nou niet rondlopen als 
stoere soldaat!
Linda heeft door persoonlijke aan-
dacht en goede service deze afge-
lopen 5 jaar een mooie klantenkring 
opgebouwd. Klanten in de leeftijd 
van 8 tot 80, maar ook bedrijven 
hebben hun weg gevonden naar de 
enige dump in de regio!
Dump Inn Mijdrecht, Constructie-
weg 42-44, Mijdrecht.

Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant.

Nationale Voorleesontbijt op 
kinderdagverblijf Ministek
Wilnis - Afgelopen maandag 26 ja-
nuari deed kinderdagverblijf Minis-
tek in Wilnis mee met het Nationale 
Voorleesontbijt. Het thema was to-
veren.
De peuters kregen eerst een over-
heerlijk ontbijt op de groep. Dit be-
stond uit een bruin en wit bolletje en 
Fristi. Na het ontbijt gingen de kin-

deren in twee groepen naar de ba-
byhal, deze was omgetoverd in een 
heus toverland.

Op een podium stond een tove-
naarszetel en een toverdoos, hier 
haalden pedagogische medewerk-
sters een toverhoed, mantel en staf 
uit. Als tovenaar las de pedago-

gische medewerkster voor uit het 
boek ‘Anton kan toveren’. De peu-
ters en grote baby’s waren helemaal 
in de ban van het verhaal.
De kinderen van Ministek hebben 
genoten van het verhaal en het ont-
bijt, dat verzorgd werd door bak-
ker Leonard. Het was een geslaag-
de ochtend

Techniek: wat is het toch leuk en wat 
kun je er veel mee doen!
Mijdrecht - Dat was wel duidelijk 
toen de kinderen van de Proostdij-
school hun werkstukken maandag 
26 januari tentoonstelden. Ze ga-
ven zelf de uitleg over het proces 
en het product. In alle klassen wer-
den ouders, opa’s en oma’s rondge-
leid en voorzien van informatie door 
de kinderen. Op de digitale school-
borden zagen ze foto’s van de kin-
deren tijdens de technieklessen. Het 
enthousiasme van kinderen, leer-
krachten en ouders was groot.
Bij de kleuterbouw was het heel bij-
zonder dat de kinderen aan hun ou-
ders de zuigkracht van water lie-
ten zien. Alle kinderen hadden een 
bloem gemaakt, dichtgevouwen en 
in een zwembadje gelegd. Daar ont-
vouwden de blaadjes zich en kwa-
men er zelfgemaakte kleine beest-
jes, die in het hart van de bloem za-
ten, tevoorschijn. 

Onder grote belangstelling van ou-
ders en andere belangstellenden, is 
de techniek en wetenschap door de 
Proostdijleerlingen op de kaart ge-
zet. Een waardig slot van de “Tech-
niekmaand”.
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Gemeente geeft voorkeur 
aan minnelijke schikking 
bij grondverwerving
Uithoorn - De nieuwe nota grond-
beleid 2009-2013 werd tijdens de 
raadsvergadering gepresenteerd. 
In de nota gaat het om verschil-
lende aspecten zoals de verwer-
ving, beheer en uitgifte, kostenver-
haal, grondprijsbeleid en financiële 
aspecten. De aanleiding tot de nota 
was het feit dat dit genoemd staat in 
het coalitieakkoord. Er is een nieuwe 
gewijzigde wet ruimtelijke ordening 
en naar aanleiding daarvan moet 
het huidige grondbeleid aangepast 
worden. Hoewel Monique Dongel-
mans van de PvdA met recht aan-
gaf dat het nogal een ingewikkeld 
verhaal was waar met termen wordt 
gegooid waar niemand wat van be-

grijpt en dat het misschien wat be-
grijpelijker zou worden als men met 
concrete voorbeelden zou komen. 
In grote lijnen komt het verhaal op 
de manier van grondverwerving 
neer en de financiële consequen-
ties daarvan. Er is de actieve manier 
van verwerving. Het voordeel daar-
van is dat je vanuit het eigendoms-
recht werkt en je kunt de opbrengs-
ten optimaliseren maar het nadeel 
is het financiële risico. Bij passief 
grondbeleid is het voordeel het mi-
nimaliseren van het financiële risico 
en het nadeel is beperkt sturings-
mogelijkheden. Per geval wordt be-
keken wat de werkwijze wordt en de 
opbrengsten moeten in verhouding 

staan tot de risico’s en er moet een 
koppeling zijn met de structuurvisie 
en het bestemmingsplan. De ver-
wervingsstrategie vindt onder ge-
heimhouding plaats. Eerst wordt het 
voorkeursrecht op de te verwerven 
grond gevestigd (dat betekent dat 
de gemeente het recht van eerste 
aankoop heeft) en dan voor wensen 
en bedenkingen wordt de raad er-
bij betrokken. De voorkeur gaat uit 
naar minnelijke schikking (gelukkig 
maar) Het zou inderdaad wat duide-
lijker zijn geweest als men met con-
crete situaties het erg theoretische 
verhaal kon illustreren. Maar mis-
schien komt dat nog. In ieder geval 
had de raad ook weinig vragen. 

Onderwijs informatiemarkt:

”Als gekwalificeerde leerling 
heb je een betere kans om te 
slagen in je leven”
Uithoorn - Vanaf 2000 geeft de ge-
meente de service aan scholen en 
aan ouders met hun schoolgaande 
kinderen zodat een algemene on-
derwijs informatiemarkt kan worden  
georganiseerd waarbij de scholen uit 
de regio zich kunnen presenteren. 
Afgelopen week werd zo’n markt 
georganiseerd in Uithoorn, in Tha-
men. “Het is belangrijk dat je weet 
dat je als gekwalificeerde leerling 
een betere kans hebt om te slagen 
in je verdere leven”, aldus een ver-
tegenwoordiger van de gemeente. 
Als je namelijk je diploma hebt be-
haald kun je kiezen om te gaan wer-
ken, maar je kunt ook kiezen voor 
een vervolgopleiding. Voor het soci-
ale stelsel moet je leren en werken 
tot je 27e. Als je dan nog niets hebt 
gevonden kom je in aanmerking 
voor een uitkering. Maar dat zou 
je toch eigenlijk niet moeten willen. 
Er wordt ook steeds meer aandacht 
besteed aan de leerplicht zoals door 
het RMC Regionale meld en coördi-
natieplicht voor de leerplicht in Am-
stelland/Meerlanden. Het voortijdig 
verlaten van school kan worden ge-
meld door een leerplichtambtenaar 
of de school meldt dit zelf. Volgens 
de gemeente valt gelukkig het ver-
zuim in deze regio erg mee. Tegen-
woordig wordt ook meer nadruk ge-
legd op een sluitende opleiding zo-
dat kinderen niet buiten beeld gera-
ken. Met dat doel is onlangs ook het 

convenant met betrekking tot cen-
trum voor jeugd en gezin onderte-
kend waar ook één van de taken is 
om de leerplicht en alles wat daar-
mee te maken heeft, oppakt. Men 
is daar nu heel erg opgericht terwijl 
daar vroeger nauwelijks aandacht 
aan werd besteed.

Recht
De leerplicht geeft ook recht. Name-
lijk op inkomen en een eigen functie 
en dat leidt tot een gelukkig mens. 
“Te vaak wordt er niet bij stilgestaan 
hoe bevoorrecht wij eigenlijk zijn. 
Zeker als je dat vergelijkt met meis-
jes in derde wereldlanden waar niet 
of nauwelijks onderwijs is. Hier is het 
gewoon een automatisme geworden 
en eigenlijk zou je daar veel vaker 
bij moeten stilstaan wat een voor-
recht dat eigenlijk is”, aldus de ge-
meente. Ed van Hal, adjunct-direc-
teur van Thamen, is blij met dit ini-
tiatief. “Vroeger zat je met meerdere 
leerkrachten op een basisschool. Dit 
is veel effectiever. Begonnen is met 
een informatiemarkt voor openba-
re scholen en later is dit uitgebreid 
naar alle scholen.” Op dit moment 
zijn er acht scholen bij betrokken. 
Dat zijn dan Thamen, Alkwin, Wel-
lantcollege, Veenlandencollege, de 
Groenstrook, Herman Wesselinkcol-
lege, Pantha Rei en het Amstelveen 
College. Buiten de onderwijs infor-
matiemarkt hebben alle scholen na-

tuurlijk nog een open dag waar ook 
informatie wordt gegeven. Maar op 
deze manier werkt het veel effectie-
ver. Wel geeft Van Hal aan dat te-
genwoordig lezen lastig is gewor-
den. “Daarom worden er extra les-
sen in Nederlands en rekenen gege-
ven. Engels is verplicht.” Omdat het 
voor sommige kinderen toch moei-
lijk is om de goede keuze te maken, 
hebben Thamen en Alkwin samen 
combinatieklassen gevormd. 

Combi klas
De leerling die van de basisschool 
komt, gaat dan het eerste jaar naar 
zo’n combinatieklas. Thamen is 
vooral gericht op beroepsonderwijs 
(VMBO T) en via de combinatieklas 
kan dan doorgestroomd worden 
naar de Havo van het Alkwin.  De 
combinatieklas wil zeggen dat de 
leerlingen een dag op het Thamen 
onderwijs volgen en een dag bij het 
Alkwin bijvoorbeeld en de rest ge-
combineerd. Nelleke Pedroli van het 
Alkwin vertelt dat zij hele goede re-
sultaten boeken met dit systeem. 
“Meer dan de helft van de leerlingen 
gaat naar de Havo. Een dergelijk sy-
steem heeft gewoon voordelen om-
dat het voor leerlingen op de basis-
school moeilijk in te schatten is wat 
zij willen. De docenten stemmen 
de resultaten op elkaar af, dus het 
uiteindelijke resultaat is heel goed 
overwogen”, aldus Pedroli.

Gemeenten Uithoorn en Aalsmeer gaan meer samenwerken

Samenwerken in SETA verband:
Samen en toch apart
Uithoorn – De gemeenteraad van 
Uithoorn zal morgenavond (don-
derdag 29 januari) gaan beslissen 
of zij de samenwerkingsovereen-
komst SETA, Samen En Toch Apart, 
wil gaan ondertekenen. In het voor-
stel aan de raad staat beschreven 
hoe het ontstaan is en hoe het zou 
moeten gaan werken.
De gezamenlijke visie luidt: 

“Aalsmeer en Uithoorn zien een te 
realiseren meerwaarde in het bun-
delen van hun krachten en daarbin-
nen meer specifiek in het bundelen 
van organisatieonderdelen, te be-
ginnen vanuit en met inachtneming 
van de gezamenlijke ontwikkeling 
van de e-gemeente /e-dienstverle-
ning, teneinde de lokaal gewens-
te maatschappelijke doelen te be-
reiken.”

Ambtelijk
De gemeente Uithoorn werkt op 
dit moment al op verschillende ter-
reinen samen met de gemeente 
Aalsmeer, zowel ambtelijk als be-
stuurlijk. Zo vindt samenwerking 
plaats op het gebied van sociale za-
ken, WOZ en belastingen, invoering 
van de Wabo, crisisbeheersing, wo-
nen, welzijn en zorg, de invoering 
van de WMO en de N201. 

Belangrijke aanjager voor het inten-
siveren van de samenwerking is de 
‘e-dienstverlening’, die gezamenlijk 
door Aalsmeer en Uithoorn wordt 
opgepakt en ingevoerd. 

Overwegingen
Uitgangspunt is dat de gemeente 
Uithoorn zelfstandig haar taken uit-
voert. Op basis van overwegingen 
van kwaliteit, doelmatigheid en/of 
schaalvoordelen kan de gemeente 
besluiten haar taken uit te besteden 
of samen te werken met derden.
In de Strategische hoofdlijnen Ge-
meente Uithoorn 2004-2014 wordt 
over samenwerking met Aalsmeer 
en De Ronde Venen gesproken als 
onderdeel van de positie van Uit-
hoorn in de regio. Samenwerking 
moet leiden tot een effectieve spil 
tussen het stedelijk gebied rond 
Amsterdam en het Groene Hart van 
de Randstad. 

Aalsmeer
Vanaf de begroting 2005 wordt de 
samenwerking met Aalsmeer ge-
noemd. In 2005 is een ‘lichte‘ GR 
voor samenwerking op het werk-
gebied van Sociale Zaken tussen 
Aalsmeer en Uithoorn van start ge-
gaan. Overwegingen daarbij wa-
ren: vermindering van kwetsbaar-
heid, verbetering van kwaliteit van 
dienstverlening en het bevorderen 
van kostenbeheersing.  
In de begroting 2006 wordt al ge-
sproken over het mogelijk door-
groeien naar een afzonderlijke en-
titeit, om de samenwerking te ver-
sterken. 
In het coalitieakkoord 2006-2010 
Uithoorn? Mooi wel! wordt gerefe-

reerd aan de samenwerking tussen 
Aalsmeer en Uithoorn via SETA (Sa-
men En Toch Apart). Als motieven 
van samenwerking worden daarbij 
genoemd het beter behartigen van 
de belangen van de eigen inwoners 
en het vergroten van de kwaliteit en 
professionaliteit van de dienstverle-
ning.

Arbeidsmarkt
Naast de kwaliteit in de dienstver-
lening is de krapte op de arbeids-
markt een reden tot samenwerking. 
In de nota Bedrijfsvoering van 2008 
is aangegeven, dat de krapte op 
de arbeidsmarkt een steeds groter 
probleem voor de lokale overheid 
wordt, zeker gelet op de verwach-
te uitstroom van gemeentelijke me-
dewerkers in de komende tien jaar. 
Landelijk wordt gesproken over een 
halvering van de huidige 180.000 
werknemers. Bundeling van kracht 
zorgt voor een sterkere positie in de 
regio en vermindert de afhankelijk-
heid van de inhuur van externe ad-
viseurs.

De toenemende complexiteit van 
taken, met name op het gebied 
van elektronische dienstverlening, 
noodzaakt eveneens tot een bunde-
ling van krachten van de gemeen-
telijke organisatie op gegevensver-
werkende onderdelen als belastin-
gen, uitkeringsadministraties, per-
sonen, gebouwen en adressen 
(GBA en BAG).

Gemeenteraad
De raad is het kaderstellend en con-
trolerend orgaan van de gemeente. 
Hierin komt geen verandering door 
het aangaan van een GR.
Er worden alleen bevoegdheden 
van het college en de burgemees-
ter overgedragen aan het samen-
werkingsverband en daarbij zijn wij 
als college respectievelijk de burge-
meester direct betrokken, omdat zij 
tevens invulling geven aan het Alge-
meen Bestuur (AB) en Dagelijks Be-
stuur (DB) van het samenwerkings-
verband.
 
De gemeenteraad van Aalsmeer 
heeft op 18 december 2008 het 
college en de burgemeester van 
Aalsmeer  toestemming gegeven om 
de GR met Uithoorn aan te gaan.

De Ondernemingsraad van Uithoorn 
staat positief tegenover het aangaan 
van een Gemeenschappelijke rege-
ling. Zij ziet dat ook als een kwali-
teitsverbetering voor het Uithoornse 
personeel. Dit geldt zowel voor het 
personeel dat overgaat naar de GR, 
als voor het personeel dat achter-
blijft in de organisatie van Uithoorn. 

Aanpak
Na de besluitvorming door de ge-
meenteraden zal de regeling door 
de colleges worden aangegaan. 
Medewerkers zullen dan in eer-
ste aanleg - voorzien is een perio-

de tot uiterlijk 1 juni 2009 - bij het 
samenwerkingsverband worden ge-
detacheerd. In het eerste kwartaal 
van 2009 zullen keuzes worden ge-
maakt over het systeem van belo-
nen en beoordelen van de mede-
werkers en zal het formatieplan van 
het samenwerkingsverband verder 
worden gecomplementeerd. Mede-
werkers zullen dan worden ingepast 

in de functies binnen het samen-
werkingsverband. Daarbij geldt het 
principe van ‘mens volgt werk’. Zo is 
dat ook in het kader van het sociaal 
statuut met overlegpartners over-
eengekomen. Van gedwongen ont-
slagen zal geen sprake zijn. 

Wat betreft de huisvesting is afge-
sproken om eerst een programma 
van eisen op te stellen, waaraan een 
gemeenschappelijk onderkomen 
van de GR moet voldoen. Tot die tijd 
blijven de medewerkers van de GR 
apart gehuisvest in de bestaande 
gebouwen.   

Publiekszaken
Na het in werking treden van de 
GR en de overgang van de betrok-
ken medewerkers zal de organisatie 
van Uithoorn worden aangepast. De 
cluster Publiekszaken van de afde-
ling Dienstverlening en de afdeling 
Vergunningen & Handhaving zul-
len worden samengevoegd tot een 
nieuwe afdeling Publiekszaken. Met 
de instelling van deze nieuwe af-
deling wordt een eerste stap gezet 
in de richting van het toekomstige 
Klant Contact Centrum (KCC). 

De additionele kosten van huisves-
ting zijn afhankelijk van de locatie 
van de GR. Bij de start zullen de me-
dewerkers vanuit de bestaande ge-
bouwen hun werk doen zonder ad-
ditionele kosten. In de loop van 2009 
zal onderzoek plaatsvinden naar de 
mogelijkheden om de samenwer-
kende eenheden onder één dak te 
huisvesten. De effecten van dat on-
derzoek zullen u op dat moment in 
een afzonderlijk raadsvoorstel wor-
den voorgelegd.  

De geschatte eenmalige kosten voor 
2008 en 2009 bedragen gezamenlijk 
200.000,- euro, gelijkelijk te verde-
len over Aalsmeer en Uithoorn. 

Het aangaan van de GR wordt actief 
gecommuniceerd naar verschillen-
de doelgroepen (raad, college, me-
dewerkers, OR). Dit gebeurt via spe-
ciale bijeenkomsten met direct be-
trokkenen en via de nieuwsbrief op 
intranet. Externe leveranciers en in-
stellingen worden schriftelijk geïn-
formeerd en ontvangen een infor-
matienummer. De pers en de bur-
gers worden via het persgesprek, 
de gemeentepagina en de website 
op de hoogte gebracht. Inmiddels is 
ook een communicatieplan vastge-
steld.
Aan de raad morgenavond het laat-
ste woord.

Voorbereidingen van eerste 
communie nu echt van start
Uithoorn – Het nieuwe jaar is net 
begonnen en daarmee gaan ook de 
voorbereidingen van de eerste com-
munie beginnen. Er hebben zich al 
heel wat kinderen aangemeld, maar 
er kunnen er altijd nog een paar bij. 
Dus wil je meedoen, meld je dan 
aan. De eerste bijeenkomst is op 
zondag 1 februari om 9.00 uur in De 
Burght.
Tijdens de voorbereidingen komen 
er allemaal onderwerpen aan de or-
de zoals bidden, samen aan tafel, 

dopen en wat er gebeurt als je je 
eerste communie hebt gedaan. Op 
een leuke manier gaan jullie er met 
elkaar achter komen hoe het nou 
precies in de kerk gaat, wat bid-
den is, hoe je zelf kan bidden, noem 
maar op. En natuurlijk is er ook tijd 
voor ontspanning. Door middel van 
spelletjes leren jullie elkaars na-
men kennen en worden zo een ech-
te groep die zijn eerste communie 
doet. Noteer alvast maar in je agen-
da: op 17 mei is de grote dag. Kinde-

ren die nog niet gedoopt zijn, maar 
wel hun eerste communie willen 
doen, kunnen zich laten dopen met 
de paaswake. Aanmelden kan bij 
Nicole Wendel. Haar e-mail is nico-
le.wendel@hetnet.nl.  Als je je naam, 
doopnamen, achternaam, adres, ge-
boortedatum, telefoonnummer en e-
mail even doorgeeft gaat de werk-
groep er mee aan de slag.  
Werkgroep eerste communie: Nico-
le Wendel, Petra Straathof en Ange-
la Soppe.
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Welpen ‘gokken’ in 
Europees casino
Uithoorn - Afgelopen zaterdag wer-
den de Welpen van de Admiralen-
groep in Uithoorn aangenaam ver-
rast. Hun lokaal was omgebouwd tot 
een gokhal en de leiding had zich 
verkleed. Om het Europees insigne 
te verdienen, moesten de Welpen 
hun best doen. Ze konden meedoen 
aan roulette, punto banco, paarden-
race, dobbelen en memorie. Ze kre-

gen muntjes om bij de spelletjes in 
te zetten. Daarmee konden ze duka-
ten winnen. Eén van de populairste 
spelletjes was de roulette.
Na de spelletjes gingen twee le-
den van de leiding armpje druk-
ken. De Welpen moesten raden wie 
de sterkste was. Wie het goed had 
geraden, kreeg dukaten. Vervolgens 
moesten de Welpen vragen beant-

woorden. Door een goed antwoord 
te geven, konden ze dukaten ver-
dienen. De Welpen hebben zich 
vermaakt. Volgende week gaan ze 
verder met hun Europees insigne. 
Meestal besteden we drie opkom-
sten aan een insigne. Als je twee of 
drie keer bent geweest, dan verdien 
je het insigne. Wie weet waar in Eu-
ropa we dan belanden. 

Iedereen weet: Als je renoveert wordt het eerst een rotzooi

Renovatie flat verloopt 
in het algemeen zeer 
voorspoedig
Uithoorn – “Natuurlijk hoor je mop-
perende mensen. Natuurlijk is er her 
en der een kritische nood te horen. 
Natuurlijk zal niet iedereen 100% te-
vreden zijn over de gang van zaken, 
maar als je alles bij elkaar beziet valt 
het allemaal best wel mee. Het is 
een enorm groot project, waar heel 
veel bewoners bij betrokken zijn, 
maar wat ze er voor terug krijgen is 
toch wel een prachtig mooi opge-
knapte woning”.
We zijn in gesprek met twee men-
sen van Woongroep Holland en wel 
over de renovatie van de flats ( o.a. 
Romeflat, Monnet flat, Brusselflat 
enz in Uithoorn) aan het woord is 
Hennie Lodeweges, hoofd woonbe-
heer. Hij heeft het van het begin af 
aan meegemaakt en weet zoals dat 
heet, van de hoed en de rand.
Hij begrijpt heel goed dat het  geen 
pretje is als jouw woning aan de 
beurt is, maar je krijgt er wel wat 
voor terug: “ De ingreep is natuurlijk 
een fors. Wij als Woongroep Holland 
doen ons best om alles zo goed en 
gladjes mogelijk te laten verlopen, 
maar we maken ongetwijfeld nu en 
dan een misser.
Dat is haast inherent aan zo’n gro-
te klus, maar wij willen elke misser, 
samen met de bewoners oplossen.  
We hebben daar ook maatregelen 
voor genomen. Men kan altijd alles 
bespreken met de opzichter. Lukt 
dat niet is er ook een woonconsu-
lent waar ze contact mee op kunnen 
nemen en samen met hem de zaak 
zien op te lossen”, aldus Lodeweges

Verzekering
“Kijk je hebt met zo,n grote renova-
tie twee verschillende kanten. Het 
functionele werk,  zoals het volgens 
het bestek moet worden uitgevoerd 
met alles erop en eraan. Dat heb 
je natuurlijk nog allerlei emotione-

le randverschijnselen. Schade valt 
daar onder andere onder. 
Daar hebben we een regeling voor. 
Heeft men schade, moet men dat 
melden in de bouwkeet, zodat wij 
kunnen komen kijken, vaststellen 
wat de schade is en daarna gaan wij 
bekijken wie waar voor verantwoor-
delijk is en de schade wordt  afge-
wikkeld.
Daarover is echter momenteel met 
Europarel (de bewonersvertegen-
woordiging) wat onenigheid ont-
staan. De eerste vijf flats verliep 
goed, nu echter vinden zij dat Woon-
groep Holland nieuw waarden moet 
uitkeren bij eventuele schade. Daar 
zijn wij het niet over eens. Wij vinden 
dat wij gewoon dagwaarden moeten 
kunnen uitkeren.
Daar kun je over twisten, maar neem 
nou een vijf jaar oude televisie daar 
hoef je bij schade geen nieuw waar-
den voor uit te keren. Wij zijn dat 
niet van plan te doen. 

Herinrichting
Nog een punt waar Europarel het 
momenteel niet over eens is met 
ons zijn de  zogeheten, verhuiskos-
ten, herinrichtingskosten enz. Wij 
hebben aangegeven dat wij een be-
perkte schadevergoeding betalen 
voor de herinrichtingskosten. Een 
stukje vloerbedekking, gordijnen, 
enz. Wij hebben dat ook in de ande-
re flats zo gedaan”.

Wat bedoekt u met een stukje vloer-
bedekking?
“Wel een voorbeeld. In een slaap-
kamer werd een vaste kast wegge-
haald om een nieuwe gevel te kun-
nen plaatsen. Eerst was het een 
dicht schot met een kast er tegen-
aan. Nu komt er een raam. Dat is 
overigens bij de renovatie van de 
andere flats uitvoerig besproken en 

daar was het goed en is dat ook be-
taald en zo betalen wij ook uit in de-
ze flats.
Dat is nu niet meer voldoende vindt 
men. We komen tegemoet in de 
kosten.  Kijk je woning wordt geheel 
opgeknapt, natuurlijk kom je dan 
voor wat kosten te staan, daarvoor 
krijgen ze dan ook een veel mooiere 
flat en... laat dat heel duidelijk zijn, 
geen centje huurverhoging.
En dat is uniek. Bovendien hebben 
wij uitgerekend en kunnen dat ook 
bewijzen, zeker bij de Rome flat, dat 
wij inschatten dat de bewoners er 
netto per maand 50 euro op voor-
uit gaan.
Vanwege energie besparing. Alles is 
dubbel glas geworden, de gevels en 
het dak is geïsoleerd, we gaan zui-
niger stoken, ze hebben een eigen 
thermostaat nu, de huur geiser gaat 
eruit, mensen betaalde rond de ze-
ven en een halve euro huur voor die 
geiser, hebben ze ook niet meer. 
Geen kosten meer voor de gasme-
ter, alles gaat nu via de hoofdmeter. 
Alles bij elkaar betekent dat, dat de 
huurders – los van hun individuele 
stookgedrag natuurlijk – ze uitko-
men op een besparing van 50 euro 
per maand en geen huurverhoging.
We hebben bij de eerste besprekin-
gen ook gezegd, onze bomen groei-
en niet tot aan de hemel, dus met de 
vergoedingen zullen we wat terug-
houdender zijn.

Los daarvan blijft natuurlijk dan wij 
de renovatie moeten uitvoeren zoals 
is beloofd en als de huurder vindt 
dat dat niet zo is, laat ze komen, 
wij zijn altijd bereid voor overleg en 
in 99% van de gevallen komen we 
er uit. Maar iedereen, de huurder , 
maar ook wij, moeten soms wat wa-
ter bij de wijn doen”, aldus Hennie 
Lodeweges.

Henk Nobel van OLGA:

”Steun gehandicapte kan 
alleen met landelijke steun“
Uithoorn - Er is in de afgelopen ja-
ren al aardig wat bereikt voor men-
sen met een behindering in Uit-
hoorn. Dat is mede te danken aan 
de inzet van Gerrit Zwik die toen OL-
GA werd opgestart al meteen met 
allerlei initiatieven kwam die in de 
tussentijd zijn gerealiseerd. Zo zijn 
er op verschillende plekken blinde-
geleidelijnen, en is en wordt er ge-
werkt aan de toegankelijkheid zowel 
bij het openbaar vervoer als in open-
bare gebouwen. Er is ook een ter-
mijn afgesproken wanneer de toe-
gankelijkheid bij het openbaar ver-
voer geregeld moet zijn en dat is in 
2010. De volledige toegankelijkheid 
is gepland in 2030. Dit jaar wordt de 
samenwerking tussen Aalsmeer en 
Uithoorn verder gerealiseerd. Henk 
Nobel (interim voorzitter) vertelt dat 
er vier groepjes zijn voor elke ge-
meente Uithoorn, Aalsmeer, Amstel-
veen en Ouder Amstel. “OLGA pro-
beert zich voortdurend te verster-
ken. Het gaat om de inzet van een 
kleine groep mensen. Maar Olga is 
niet een instantie die op de barrica-
den wil staan. Dan heb je iets ge-
wonnen maar ook meteen alles ver-
loren”. Er worden ook een aantal 
doelen gesteld en dat was in 2008 
vooral gericht op de werkgelegen-
heid. Maar helaas is dat niet gelukt. 
Volgens Nobel heeft dat te maken 
met onvoldoende landelijke inzet. 
“Zonder die landelijke inzet lukt het 
gewoon niet om iets voor elkaar te 
krijgen”. Wel een positief punt is dat 
Olga weer terug is in Uithoorn met 
een vertegenwoordiger namelijk via 
de WMO raad met Marijn Benner. 

Veel pijn
“Wij moesten uit de WVG raad stap-
pen en dat heeft veel pijn gedaan 
maar gelukkig zijn we nu dus verte-

genwoordigd in de Wmoraad”. Vroe-
ger werd er een beroep gedaan op 
Zorgbelang Noord Holland voor het 
aanvragen van verschillende zaken 
maar omdat de tarieven behoorlijk 
verhoogd zijn worden de aanvra-
gen nu rechtstreeks gedaan. Maar 
Zorgbelang geeft nog steeds infor-
matie en doet onderzoek. Olga is in 
de jaren negentig ontstaan in Am-
stelveen. Dat gebeurde vanuit de 
behoefte van een aantal particu-
liere gehandicapten. Zij zaten vaak 
met de vraag: hoe komen we ver-
der. Voor jezelf opkomen lukt niet. 
Dat werkt frustrerend. Dus is het 
beter om dat collectief te doen. Je 
moet dan niet met rode vlaggen 
gaan zwaaien. OLGA is een advies-
organisatie. “Wij kijken ter plek-
ke in het dorp rond en melden dat 
dan bij de diverse instanties. Geluk-
kig wordt dat behoorlijk gehono-
reerd”. Vrijwel meteen werd beslo-
ten om Olga in groter verband aan 
te pakken en dat werd dus Amstel-
land. Vandaar ook de naam OLGA: 
Overleg Lichamelijk Gehandicapten 
Amstelland. Het gaat dan niet alleen 
om motorisch gehandicapten maar 
ook visueel. “Wij zouden ook graag 
chronisch zieken bij Olga willen 
betrekken”aldus Henk Nobel. “En 
zelfs dat naar een breder vlak uit-
breiden en alle lichamelijk gehandi-
capten erbij betrekken. Zoals doven 
die in een eigen wereldje leven en 
mensen met astma. Die wel georga-
niseerd zijn maar niet in breder ver-
band. Een kreet die belangrijk is in 
de wereld van de mensen met een 
behindering is BTB (Bereikbaarheid, 
Toegankelijkheid en Bruikbaarheid).

Mankementen
Ook in 2008 is een beroep op de 
burgers gedaan om zich in te zetten 

voor de mensen met een behinde-
ring. Dat kan dan zijn mankementen 
in de openbare ruimtes. Inmiddels is 
er gelukkig een uitstekende service-
lijn. Dorien Mijksenaar haalde aan 
dat er bij iedereen wel rammeltjes 
zitten maar dat maar weinig wordt 
beseft hoe ingewikkeld het is om als 
gehandicapte mee te draaien als je 
niet alle zintuigen bij de hand hebt. 
Deze gaf ook aan dat het tijd wordt 
dat er een andere cultuur bij amb-
tenaren komt. Zodat die ook eens 
zeggen: Ik heb een fout gemaakt. 
Aandacht en liefde voor de ander is 
belangrijk en het is al een hele ver-
betering als er door de ambtenaren 
niet altijd wordt gezegd: nee: ten-
zij maar ja: tenzij. Voor mensen met 
een handicap is het probleem van 
de werkgelegenheid heel groot om-
dat er zoveel aan vastzit: Hoe vind ik 
werk, hoe krijg ik dat werk en hoe 
houd ik dat werk. Een blinde telefo-
niste is er niet meer door de elektro-
nica. Wel is het belangrijk om eer-
lijk te zijn bij een sollicitatie. Dit ook 
omdat de werkgever dan rekening 
kan houden met aanpassingen, die 
trouwens vergoed worden wat vaak 
niet bekend is zoals een aange-
past toilet.  Als er een wil is, is er 
een weg. Het is al moeilijk genoeg 
voor een gehandicapt iemand om-
dat die vaak zijn of haar werk en ook 
nog eens het gezin kwijtraakt. Van-
daar dat het belangrijk is dat de mo-
gelijkheid van een andere of nieuwe 
werkgelegenheid zo belangrijk is en 
dat diegene daar ook bij gesteund 
wordt. “Samenwerking is en blijft 
nog steeds belangrijk”aldus Henk 
Nobel die zoals gezegd nu even in-
terim voorzitter is. Er is inmiddels 
een nieuwe voorzitter benoemd na-
melijk Ton van Weerdenburg samen 
met zijn geleidehond Annabel.

Extra optreden “Alsmarpopkoor“ 
in Hoge Heem
Uithoorn - Afgelopen 20 janu-
ari kwam het Alsmarpopkoor uit 
Aalsmeer een gezellig optreden ver-
zorgen voor alle bewoners van Het 
Hoge Heem in Uithoorn.
Terwijl de bewoners alvast klaar za-
ten, met koffie/thee en koekje kwam 
het koor zingend op met het num-
mer van Herman van Veen “Zo Vro-
lijk”, wat meteen stemming bracht in 
de zaal en bij het koor zelf, wat onge-
veer 50 leden telt. Gevolgd met nog 

meer Nederlands gezongen liedjes 
zoals blijf bij mij, laat me, het gevoe-
lige nummer “Kusje” dat alleen door 
de vrouwen gezongen werd en door 
de mannen het ozo bekende lied 
“Het Dorp” van Wim Zonneveld.
De zaal reageerde spontaan op de 
oude liedjes die de dirigent had 
meegenomen.
In de pauze werd er voor heerlij-
ke drankjes gezorgd en na de pau-
ze een medley van het songfestival 

waar veel oude liedjes meegezon-
gen konden worden, gevolgd door 
wat Engelstalige songfestival hits.
Ook mocht het mooie liedje van 
“Zelfs je naam is mooi” niet ontbre-
ken.
het koor sloot af met een paar heer-
lijke nummers zoals;
Top of the world, Love is all en We 
go together.
Iedereen genoot, zowel koorleden 
als de aanwezige toehoorders.



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 28 januari 2009

Gemeente houdt 
De Scheg Uithoorn BV 
aan overeenkomst
Uithoorn – Naar aanleiding van 
de brieven van de directie van De 
Scheg heeft de gemeente Uithoorn 
het volgende persbericht verspreid: 
“De Scheg Uithoorn BV verschilt van 
inzicht met de gemeente over het 
contract met betrekking tot de ex-
ploitatie van De Scheg. 

De gemeente Uithoorn houdt de ex-
ploitant van De Scheg (de Scheg 
Uithoorn BV) aan de in 1998 geslo-
ten overeenkomst. In de overeen-
komst staan waarborgen voor de 
gebruikers.
De Scheg Uithoorn BV laat op dit 
moment geen scholen toe voor 

gymles. De gemeente beraadt zich 
op juridische stappen om de sport-
hal zo snel mogelijk weer open te 
krijgen voor de scholen.

Zij kijkt ook naar andere noodoplos-
singen voor de gedupeerde scho-
len.

Storingen van openbare
verlichting
Uithoorn - Op diverse locaties (Ou-
de Dorp, Thamerdal, Kootpark, De 
Kuil) zijn de afgelopen weken sto-
ringen opgetreden in het net van de 
openbare verlichting (OV). 
De oorzaak hiervan is dat bij vorst 
het kabelnetwerk en de lampen ern-
stig op de proef worden gesteld. Bij-
komend probleem is dat er bij lang-
durige vorst niet gegraven kan wor-
den in de bevroren grond. Kenmer-
kend voor de storing is dat óf de 
openbare verlichting permanent aan 

óf permanent uit stond. De gemeen-
te heeft er -in verband met veilig-
heid- voor gekozen om het licht per-
manent aan te laten.

Het netwerk waarbij deze proble-
men zich voordeden is in de meeste 
gevallen van Continuon. Contractu-
eel moet Continuon dit soort storin-
gen zo mogelijk binnen 10 werkda-
gen oplossen. De storingen zijn in-
middels bijna allemaal verholpen.
Door de zachte bodem waarop Uit-

hoorn is gebouwd, kunnen soort-
gelijke situaties zich in de toekomst 
opnieuw voordoen. Vooral in de win-
termaanden bij vorst kunnen storin-
gen langer dan tien dagen duren. 
Uiteraard doet de gemeente er alles 
aan deze storingen tegen te gaan.  
Mochten er in uw straat of buurt 
lichtmasten defect zijn, neem dan 
alstublieft contact op met de ge-
meente via telefoon 0297 513 111. 
Reparatiewerkzaamheden worden 
in zo’n geval snel uitgevoerd.

Besluit raad samenwerkingsovereenkomst Aalsmeer 
even opgeschort

Wethouder Jeroen Verheijen 
en enkele raadsleden weinig 
diplomatiek
Uithoorn - Als belangrijkste punt 
bij de bespreking van de Gemeen-
schappelijke regeling met Aalsmeer 
in de raad van afgelopen donder-
dag, kan wel genoemd worden het 
ontbreken van enkele stukken die 
bij het raadsvoorstel hoorden. Die 
stukken waren pas op dezelfde dag 
rond 15.30 uur beschikbaar voor de 
raad. De fractie van Gemeentebe-
langen was daar nogal boos over 
en besloot zich te onttrekken van 
het politiek debat. In eerste instan-
tie was de PvdA het daarmee eens 
maar uiteindelijk besloot deze frac-
tie toch deel te nemen. Wel werd 
door alle fracties bedongen dat 
er pas volgende week een besluit 
wordt genomen aangezien men nog 
geen tijd heeft gehad om deze stuk-
ken door te nemen en te bespre-
ken. Als grootste bezwaar tegen de 
gemeenschappelijke regeling met 
Aalsmeer die ophanden is, gaf de 
raad aan bang te zijn haar identi-
teit en autonoom recht te verliezen. 
En natuurlijk speelt ook het kosten-
plaatje een belangrijke rol. De VVD 
sprak als eerste haar zorgen uit over 
de verdeling van de kosten: “Zijn 
daar afspraken over. Hoe gaat het 
als er conflicten rijzen. In wat voor 
mate kun je blijven beslissen en hoe 
wordt er omgesprongen als er een 
geldtekort komt. Moeten wij dan de 
lasten van anderen gaan dragen.”

Verantwoording
Volgens wethouder Jeroen Verhe-
ijen legt het Dagelijks Bestuur ver-
antwoording af. De termijn voor het 
aangaan van de gemeenschappelij-
ke regeling is nu voorgesteld als zij-
nde vijf jaar maar de raad kan daar 
zelf over beslissen. Ook kun je be-
sluiten om alsnog de regeling te be-
eindigen maar dat houdt niet in dat 
je dan geen taken meer hebt. Er zijn 
in het beginsel geen reserves gere-
geld en er is op dit moment al sa-
menwerking met Aalsmeer op het 
gebied van sociale zaken. Verder 
het WMO loket, de Wet op de on-
roerende zaken en belasting is een 
punt dat door Aalsmeer al wordt ge-
regeld en natuurlijk de E-gemeen-
te (digitaal loket). De PvdA consta-
teerde dat het college de verplich-
ting heeft de raad te informeren. De 
wethouder was het daarmee eens 
en voegde eraan toe dat als er uit-
breiding zou komen van de rege-
ling dit alleen kan met instemming 
van de raad. Jules Bosma van GB 
uitte zijn ongenoegen over de pro-
cedure “Wij zijn buitengewoon te-
leurgesteld over deze gang van za-
ken en onttrekken ons aan het poli-
tiek debat.” Tenslotte horen de stuk-
ken ook een week van te voren in 
het bezit van de raad te zijn. Dus het 
is vreemd dat de andere fracties niet 
meegingen en eveneens weigerden 
om dit punt nu te bespreken.
 
Als puppie
Trudy Veninga (CDA) vroeg zich af 
of de regeling een middel is om een 

doelstelling te bereiken. “Wat willen 
we bereiken en is door deze samen-
werking de burger gediend”. Wel 
gaf het CDA toe dat de mogelijkhe-
den voor het personeel aantrekkelij-
ker zullen worden. Ook GroenLinks 
was teleurgesteld door de procedu-
re maar zag toch wel kansen in een 
samenwerking omdat de diensten-
verlening beter zal worden maar 
had wel twijfels over het autono-
me beslissingsrecht van Uithoorn. 
De VVD was van mening dat een vi-
sie ontbreekt maar dat de doelstel-
lingen duidelijk zijn en dat de con-
sequenties voor de samenwerking 
qua automatisering niet verder zijn 
uitgewerkt. Jan Mollema (PvdA) 
vroeg zich af of de samenwerking 
niet een doel is van de burgemees-
ter van Aalsmeer om zijn positie te 
versterken. Vervolgens vergeleek hij 
het met een puppie die je kort moet 

houden, omdat hij anders de over-
hand krijgt. Wethouder Jeroen Ver-
heijen gaf als antwoord ‘dan zeggen 
wij: “Aalsmeer Koest”...’ 

Zowel de vraag van Jan Mollema  
als het antwoord van wethouder Je-
roen Verheijen getuigden van wei-
nig diplomatie gezien het feit dat 
deze samenwerking nog maar in 
de kinderschoenen staat. Als laat-
ste opmerking meldde de wethou-
der. “De raad van Uithoorn bepaalt 
zelf haar beleid en de visie van Uit-
hoorn is vastgelegd.”

Omdat de stukken dus niet com-
pleet waren, is besloten om deze 
week (morgen, donderdag 29 janu-
ari) een extra politiek debat in te las-
sen waarbij de raad dan een besluit 
kan nemen over de gemeenschap-
pelijke regeling. 

Aalsmeer - De burgemeester van Aalsmeer zegt desgevraagd geen behoefte te hebben om te reageren 
op de uitlatingen. “Ik meng mij niet in raadsdiscussies van andere gemeenten. Ik beperk mij tot de Ge-
meenteraad van Aalsmeer.” Aldus Litjens. Aan de vergelijking met een puppy: “Je kan je minder lovende 
vergelijkingen voorstellen, deze is best aardig.”

Reactie burgemeester Aalsmeer:

Wethouder Monique 
Oudshoorn leest voor 
uit ‘Anton kan toveren’ 
Uithoorn - Ook Uithoorn deed mee 
aan de Nationale voorleesdagen en 
wel in basisschool De Kajuit. Fem-
ke vertelt dat dit de tweede keer 
is dat de school hieraan meedeed. 
“Verleden jaar hebben wij de kinde-
ren zelf voorgelezen en daarna dus 
een ontbijtje, maar dit keer hadden 
we voor een iets andere opzet ge-
kozen, namelijk dat wethouder Mo-
nique Oudshoorn het verhaaltje zou 
voorlezen en de kinderen dan alle-
maal gezellig op de grond luiste-
rend naar het verhaal.” Voorgelezen 
werd uit het boekje ‘Anton kan to-
veren’ van Ole Könnecke. Het was 
wel een kort verhaaltje maar ook 
heel erg leuk met grappige illustra-
ties. Opdat de kinderen toch ook 
die leuke illustraties konden bekij-
ken werd aan een jongetje gevraagd 
of hij het boek open wilde houden 
en aan de andere kinderen wilde la-
ten zien en dan gelijk met Monique 
de bladzijden omslaan. Dat was wel 
even goed in de gaten houden na-
tuurlijk of je wel op tijd de bladzij-
den omslaat. Het verhaal gaat over 
een jongetje Anton dat denkt dat hij 
kan toveren want hij heeft een ‘to-
verhoed’ op. Omdat hij die toverhoed 
heeft, wil Anton ook iets wegtove-
ren en dan ziet hij een grote boom. 
Die kan hij wel wegtoveren. Dus An-
ton kijkt goed naar de boom en gaat 
dan toveren, maar gek, er gebeurt 
niets, de boom is er nog. Misschien 
is hij wel te groot om weg te toveren. 
Maar daar zit een vogel op één van 
de takken. Die kan Anton vast wel 
wegtoveren. En weer gaat Anton to-
veren en inderdaad de vogel is weg. 
Maar ssssstttt...niet verder vertellen, 

de vogel is natuurlijk gewoon weg-
gevlogen. Dan komen de meisjes en 
Lucas eraan. En Anton tovert Lucas 
weg. Tenminste dat denkt hij maar 
Lucas is gewoon weggelopen. Maar 
Anton wil eigenlijk helemaal niet dat 
Lucas weg is en tovert hem daarom 
weer terug. “Ben jij dat echt Lucas”, 
roept Anton dan. Anton ziet de vogel 
en zet de hoed over de vogel. Dan 
blijkt dat de vogel van Laura is weg-
gevlogen. Anton zegt dat hij de vogel 
wel even terug zal toveren.
 
Ontbijtje
En ja hoor, onder de hoed van An-
ton zit de vogel. Anton kan tove-
ren. “Kan Anton nou echt toveren?”, 
vroeg Monique Oudshoorn. “Neeee” 
roepen de kinderen heel hard, want 
natuurlijk kan Anton niet echt tove-
ren al denkt hij van wel. Als belo-
ning voor het voorlezen mogen twee 
meisjes die het eigenlijk wel een 
beetje eng vinden een mooie cy-
claam aan de wethouder geven die 
daar erg blij mee is en zegt dat ze de 
plant in het gemeentehuis zal zetten 
en als de burgemeester dan komt en 
vraagt hoe komt die mooie plant hier 
dan is die plant van de kinderen van 
De Kajuit. Daarna gingen de kinde-
ren weer terug naar hun klas en daar 
kregen ze een ontbijtje dat bestond 
uit een krentenbol en een plak ont-
bijtkoek en als afronding gingen de 
juffen nog rond met een groot blad 
met allemaal stukken fruit zoals ba-
naan, mandarijn, druiven en appel. 
“Wij hebben aan de kinderen ge-
vraagd of zij eerst thuis iets wilden 
eten, want anders duurt het wel erg 
lang voordat zij iets te eten krijgen. 

Het ontbijtje dat zij hier op school 
krijgen moet zo gezond mogelijk 
zijn”, aldus Femke. Wij hebben zelf 
op school ook elke week een fruit- 
of groentedag en dan mogen de kin-
deren alleen maar fruit of groente 
meenemen.” De nationale voorlees-
dagen zijn van 21 tot en met 31 janu-
ari en zijn dus landelijk. Het doel van 
de Nationale Voorleesdagen zoals 
het officieel heet,  is het bevorderen 
van het voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. Voorle-
zen aan kinderen is gewoon heel be-
langrijk, omdat het de fantasie prik-
kelt, het taalgevoel ontwikkelt en de 
woordenschat vergroot. Maar vooral 
het verhaaltje en de illustraties zijn 
heel leuk voor kinderen.

Gekozen
Femke vertelt nog dat de mogelijk-
heid bestond om het thema van de 
Nationale Voorleesdagen uit te brei-
den met allerlei taken. Maar dat de 
school ervoor heeft gekozen om het 
te beperken tot het voorlezen om-
dat zij al met een ander project be-
zig waren, namelijk ‘Winter”. “Wij wil-
den de nadruk eigenlijk meer leggen 
op het gezonde ontbijt”, aldus Fem-
ke die wel aangeeft dat in groep 1 in 
het kader van pre teaching het ver-
haal alvast als proef was voorgele-
zen. “Dat heeft te maken met het feit 
dat in die groep kleine kinderen zit-
ten die meer moeite hebben met de 
letters dan in groep 2”, aldus Fem-
ke. Maar dat de kinderen het ver-
haal leuk vonden en het ook begre-
pen hebben, bleek wel uit de reac-
ties, en ja, toveren is natuurlijk altijd 
een leuk gegeven. 

Cursussen bij het Cursusproject
De Ronde Venen - Voor de maand 
februari kunt u nog inschrijven voor:  
Beeldhouwen in gasbeton, Salsa, 
Lezing Filosofie, Workshop buikdan-
sen, Lezing Kinderen van deze tijd, 
Workshop Luisteren naar Jazz, Le-
zing Vrijmetselarij Dialezing Zuid 
Afrika, Heemkundige aspecten De 
Ronde Venen, Lezing Genieten van 
wijn/Proeverij, Excursie museum 

Het Schip. De werkgroep is altijd op 
zoek naar leuke, creatieve, educa-
tieve en interessante onderwerpen. 

Heeft u een interessante baan of 
een leuke hobby? Meld u dan aan 
als docent. Cursusproject neemt uw 
aanbod graag in een volgend pro-
gramma op. Wie in wil schrijven kan 
dat doen via de Rabobank of via in-

ternet op www.cursusproject.nl  Wie 
meer wil weten, kan bellen: 0297-
261849 of 0297-265451. Het totale 
overzicht staat op de site: 
www.cursusproject.nl 
Bij de Rabobank, VVV, de service-
punten en bibliotheken is ook het 
programma te bekijken.
Nieuws staat er ook op:
www.cursusproject.hyves.nl
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Damesavond Quakeltoernooi 
wederom sterk bezet

De Kwakel - Zaterdag 24 januari 
was de tweede damesavond op het 
Quakeltoernooi.
En net als op de eerste avond ble-
ken de zaalvoetbalteams zeer aan 
elkaar gewaagd en bleef het tot het 
eind toe spannend.

De deelnemende teams bestonden 
louter en alleen uit zaalvoetballers, 
die elkaar in de competitie ook re-
gelmatig tegen komen. Het ging 

hier dan ook om vijf KDO teams 
en de fûtsallers van de Legmeer-
vogels. Hierdoor waren de belan-
gen op voorhand al groot en werd 
elke wedstrijd zo voorzien van een 
speciaal tintje, want verliezen van 
bekenden of de buren uit Uithoorn 

wil niemand. Het toernooi werd ge-
opend door T.V. Koeriers tegen de 
Fûtsalmutsen, die maar moeizaam 
op gang kwamen. T.V. Koeriers gaf 
meteen haar visitekaartje af door vrij 
gemakkelijk naar een 5-0 overwin-
ning uit te lopen. Het team van de 
T.V. Koeriers had een paar behendi-
ge speelsters in de gelederen met 
ook nog eens een snoeihard schot 
in de benen. Toch konden zij niet 
voorkomen dat zij tegen Legmeer-

vogels al direct punten lieten liggen, 
ondanks een spervuur van schoten 
op de Uithoornse goalie. Met een 
1-1 stand eindigde deze wedstrijd, 
waarin de Legmeervogels zich voor-
namelijk tot verdedigen beperkten. 
Tegen de Stumpers, meiden van 

KDO 4 en tevens koploper in de 
tweede klasse, behaalt TVK moei-
zaam een 1-0 overwinning via een 
snel genomen vrije trap. Vervolgens 
zetten ze AWG, KDO 2, eenvoudig 
met 7-2 opzij en is de laatste wed-
strijd tegen Huur een opblaasfiguur 
voor deze dames nog slechts een 
formaliteit. Zij hebben genoeg aan 
een gelijkspel en zelfs bij verlies is 
het doelsaldo dusdanig goed, dat zij 
de finale avond alvast vrij kunnen 
houden.

TVK wordt de terechte winnaar 
van deze avond, maar de strijd om 
plek twee is pas na de laatste wed-
strijd beslist.  Voor plek twee lijkt 
Huur een opblaasfiguur lang de ge-
doodverfde kandidaat, maar ook de 
Stumpers doen een gooi naar een 
plek in de finale. 

Huur een opblaasfiguur, in het da-
gelijks leven KDO 1, wint vrij ge-
makkelijk haar eerste drie wedstrij-
den, maar moet tegen de Stumpers 
vol aan die bak. De Stumpers moe-
ten winnen om de aansluiting te be-
houden en in een spannende wed-
strijd blijft het 1-1. In de laatste 
wedstrijd van Huur een opblaasfi-
guur tegen TVK blijkt de keepster 
van TVK niet te passeren. Eén maal 
lukt dit, maar is niet genoeg voor de 
winst. TVK wint met 2-1. 

Door dit resultaat moeten de Stum-
pers in de laatste wedstrijd tegen 
collega veldvoetballers met grote 
cijfers (11-0) winnen om de twee-
de plek te behalen. Even wordt ge-
dacht te wedstrijd te “verkopen”, 
maar daar doen de Fûtsalmutsen 
niet aan mee en in een rustig tempo 
blijft het  0-0. 

De Stumpers eindigen als derde en 
Fûtsalmutsen, die laat warm draaien 
en nog wel van de Legmeervogels 
weten te winnen, worden vierde. 
Zelfs de strijd om niet op de laatste 
plek te eindigen is nog spannend, 
als AWG en Legmeervogels in een 
onderling duel uitmaken wie de ro-
de lantaarn mag dragen. In dit “zes-
punten duel” trekt AWG, met een 
prima keep, aan het langste eind 
door de vermoeide Vogels met 4-1 
te verslaan.

TVK en Huur een opblaasfiguur 
gaan samen met de nummer één 
en twee van de vorige damesavond, 
Zamida en Pink Panther, naar de fi-
nale avond op 7 februari.
Volgende week is de laatste heren-
avond met de volgende teams: 
Jet Set, Mantel Makelaar, KDO 1, 
The Kessy Family, Beunhazen De 
Kwakel en A.Z.T.

Legmeervogels F1 geniet van 
clinic bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Woensdag 7 janua-
ri heeft het voetbalteam van Leg-
meervogels F1 een leuke middag 
bij sportcentrum Amstelhof Health 
Club beleefd. Op uitnodiging van 
Jeroen Bruning en Judoschoolhou-
der Ruud van Zwieten was het team 
om 16.15 uur aanwezig en kregen ze 
een heuse judoclinic aangeboden. 
Voor sommige jongens van de F1 
is judo een bekende sport, Vincent 

is de enige nog actieve – en goe-
de! – beoefenaar naast al het voet-
ballen. Onder de deskundige leiding 
van judoleraar Ruud maakte de F1 
met ontzettend leuke spelvormen 
kennis met de edele judosport. Er 
werd bijzonder goed geluisterd, tot 
jaloezie van de trainer/coach soms 
nog beter dan op het voetbalveld, en 
er werd veel gelachen en gestoeid. 
Vooral Thyme vond het leuk, want 

hij mocht met de dochter van Ruud 
judoën, en verloor natuurlijk kans-
loos! Gelukkig hadden zijn voetbal-
maatjes het niet door… 
Na de judoclinic werd er door de F1 
lekker gegeten in het grand-cafe en 
veel nagepraat. Vervolgens hebben 
ze nog een uur gevoetbald op de 
multivloer. Lekker serieus oefenen 
en partijtje want de wangen waren 
nog rood van het judo.

Overwinning voor Legmeervogels
Uithoorn - Er zullen weinigen van 
de 300 toeschouwers die aanwe-
zig zijn geweest bij het duel tussen 
Legmeervogels en Zeeburgia onte-
vreden naar huis zijn gegaan. Voor-
al de neutrale toeschouwers en de 
toeschouwers met een “Legmeer-
vogels-pet” hebben hopelijk alle-
maal genoten van een wedstrijd die 
bol stond van de spanning, sensa-
tie, emotie en vooral van goed voet-
bal. Voor de aanhangers van Zee-
burgia waren de druiven zuur. Voor-
al als je in de laatste fase van het 
duel een 3-tal opgelegde mogelijk-
heden krijgt om, misschien wel on-
verdiend, toch nog op gelijke hoog-
te te komen met de gastheren. He-
laas voor hen is het telkens Patrick 
Brouwer, de doelman van Legmeer-
vogels/LG/UBA die het elftal van 
trainer Danilo Raciti met een 3-tal 
goede ingrepen de Zeeburgianen 
van het scoren weet af te houden.
In het programma staat dat het duel 
Legmeervogels–Zeeburgia om 14.30 
moet beginnen. 

Helaas de toeschouwers hebben 
15 minuten lager in de kou moeten 
wachten alvorens het duel daadwer-
kelijk een aanvang neemt. De reden 
hier van is dat er een spelerskaart-
je van een van de Zeeburgia-spe-
ler zoek was. Als het duel dan ein-
delijk beging zijn nog niet alle toe-
schouwers het LMV-stadion binnen 
of het staat al 1-0 voor Legmeervo-
gels/LG/UBA. Een toegekende vrije 
trap, na een overtreding op Sander 
Boshuizen,  op een meter of 20 van 
het doel van Zeeburgia wordt door 
Bob Uitermarkt  zo fraai genomen 
dat de doelman van de gasten kans-
loos was. 1-0 en dat al zo vroeg in 
het duel is een belangrijke steun in 
de rug voor Legmeervogels. 

Zeeburgia duidelijk niet aangesla-
gen door deze snelle tegentreffer 
pakt de draad snel op en de ver-
dediging van Legmeervogels krijgt 
heel wat te stellen met de aanval-
lers van Zeeburgia. Vooral het lin-
ker verdedigingsblok van Legmeer-
vogels krijgt het zwaar. En van deze 
kant komt dan ook het meeste ge-
vaar. Gelukkig voor Legmeervogels 
is Patrick Brouwer ingoede doen en 
kan dan ook samen met de centrale 
verdedigers Jaro Regter en Franklin 

Meijerhoven veel moeilijke proble-
men vakkundig oplossen. De zelf-
de Patric Brouwer heeft al het ge-
luk van de wereld als hij kansloos 
is bij een inzet maar via de binnen-
kant van de paal alsnog in zijn han-
den terug keert. Dan in de 18e mi-
nuut weet Legmeervogels de voor-
sprong uit te breiden naar 2-0. Ook 
deze keer is een toegekende vrije 
trap de aanloop naar de 2-0. Bob 
Uitermarkt neemt de toegeken-
de vrije trap ter hoogte van de cor-
nervlag en via het hoofd van Sander 
Boshuizen komt de bal voor de voe-
ten van Imad Augerhion en hij weet 
fraai de Zeeburgia doelman voor de 
tweede keer te passeren. Met de 2-
0 op het scorebord wordt dan ook 
de rust gehaald. Terugkijkend op de 
eerste 45 minuten kun je stellen dat 
de Vogels beter met de mogelijkhe-
den zijn omgegaan als de gasten. En 
is de 2-0 dus verdiend.

De tweede helft is nog geen 120 se-
conden oud of de strijd is weer vol-
komen open. Eigelijk uit het niets 
is het Patrick Brouwer die de bal 
zomaar in het doel ziet verdwij-
nen. Een kleine onachtzaamheid in 
de verdediging en het is met min-
stens nog 43 minuten te gaan zo-
maar 2-1. Zeeburgia put moed uit 
deze vroege aansluitingtreffer en 
gaat op jacht naar de gelijkmaker. 
Legmeervogels krijgen het zwaar 
en wordt dan ook teruggedrongen 
op eigenhelft. Maar toch ziet men 
zelden echte scoringskansen voor 
de gastheren. Zij zijn wel veelvul-
dig aan de bal maar score, geluk-
kig niet voor Legmeervogels. Leg-
meervogels krijgen zelfs meer mo-
gelijkheden om afstand te nemen 
de dan de gasten kansen krijgen 
om langszij te komen. Maar het zit 
Legmeervogels even niet mee. Me-
de veroorzaakt de assistent scheids-
rechter die voor zijn elftal uitstekend 
heeft gevlagd. Dan breken de laat-
ste 5 minuten aan en komt Leg-
meervogels een aantal keren heel 
goed weg. De verdediging van Leg-
meervogels die tot op dat moment 
eigenlijk een heel goede wedstrijd 
speelt laat op onverklaarbare reden 
een paar behoorlijke steekjes val-
len. Maar dan is er Patrick Brouwer 
die met een aantal knappe reddin-
gen Zeeburgia van het score weet af 

te houden. Zelfs een aan Zeeburgia 
toegekende vrije trap op een meter 
of acht van zijn doel, De scheids-
rechter beoordeelde dat de bal die 
Patrick Brouwer in zijn handen had 
is gekomen door een terugspeelbal. 
Het gevold is dan een indirecte vrije 
trap. Het is dan druk in het 16 me-
ter gebied van Legmeervogels. Al-
le spelers van Legmeervogels/LG/
UBA zijn dan te vinden op de doel-
lijn en de spelers van Zeeburgia, op 
de doelman na zijn allemaal te vin-
den in de buurt van de bal. Als de-
ze vrije trap 

Dan uiteindelijk is het Brouwer die 
uiteindelijk de bal klem in zijn han-
den heeft en Zeeburgia op deze ma-
nier de echte laatste mogelijkheid 
om er toch nog een gelijkspel uit te 
slepen verloren ziet gaan. Kort hier-
na, wij hebben dan al bijna 52 mi-
nuten gespeeld in de tweede helft, 
vindt de goed leidende scheidsrech-
ter Jongbloed het genoeg en heeft 
Legmeervogels een uiterst nutti-
ge overwinning behaald op een van 
de naaste concurrenten, Zeeburgia. 
Legmeervogels – Zeeburgia heeft 
dan ook een eindstand van 2-1.

Goede zaken
Met deze overwinning doet Leg-
meervogels goede op de ranglijst. 
De Vogels hebben nu op de num-
mer twee, Zeeburgia een voor-
sprong van vier punten en heeft 
ook nog een wedstrijd minder ge-
speeld dan de Amsterdammers. Dit 
goede resultaat zou zomaar te niet 
kunnen worden gedaan als er aan-
staande zondag een slecht resul-
taat wordt gehaald in Duivendrecht. 
Voor aanstaande zondag staat im-
mers het moeilijke duel op het pro-
gramma tegen CTO’70. Thuis in Uit-
hoorn mocht Legmeervogels van 
geluk spreken dat het vlak voor tijd 
dan nog 1-1 wordt anders is het ge-
woon een verdiende nederlaag voor 
de Vogels. 

Aanstaande zondag moeten dan 
ook de drie punten mee terug wor-
den genomen naar Uithoorn ander 
is het mooie resultaat van afgelo-
pen zondag gesmolten als sneeuw 
voor de zon. Het duel CTO’70 – Leg-
meervogels begint, als alles meezit 
om 14.00 uur

Het eerste van KDO wint 
overtuigend
De Kwakel - Na de twee ver-
liespartijen tijdens de afgelopen 
weken, hebben de dames van KDO 
dit weekend hun wedstrijd gewon-
nen. Met grote cijfers versloegen 
zij in een thuiswedstrijd WeHave uit 
Weesp. Het eerste van KDO deed 
hiermee goede zaken voor de com-
petitie.
De punten waren hard nodig voor 
de dames 1. De wedstrijd werd dus 
omrand door enige spanning. Het 
publiek zag in de KDO-hal desal-
niettemin een vermakelijke wed-
strijd, met in de eerste helft een ge-
lijkopgaande score (10-8) en in de 

tweede helft een snel en overheer-
send KDO (24-13).

Een opsteker
Enkele hoogtepunten uit de wed-
strijd waren de penaltystop door Mi-
randa Hoekman en de goedspelen-
de Marin Meijer, die maar liefst acht 
keer de keepster van WeHave wist 
te passeren. Ook Eva Onderwater 
wist het net veelvuldig te vinden (vijf 
keer). Het grote aantal doelpunten 
is een flinke opsteker voor de mei-
den van het eerste, omdat ze voor-
al aanvallend nog wel eens te kort 
komen. Dat bleek in deze wedstrijd 

niet het geval.

Broodnodige punten
Het nieuwe jaar begon niet echt goed 
voor KDO. Eerst stond de spannen-
de wedstrijd tegen Legmeervogels 
op het programma, waarvan vorige 
keer niet werd gewonnen (11-11). 
Door slecht spel in de tweede helft 
aan de KDO-kant, bleek Legmeer-
vogels nu de sterkste van de twee. 
Vorige week werd kansloos verlo-
ren van AHC’31, de koploper in de 
3e klasse SC. Na de winst op We-
Have stijgt KDO weer een positie op 
de ranglijst.

Zondagvoetbal

K&G-dammers komen 
slecht uit de winterstop
De Kwakel - Vanwege de winter-
pret kregen de dammers van K&G 
ijsvrij omdat hun locatie gebruikt 
werd als koek en zopie’. Om ’t Fort 
De Kwakel kon heerlijk geschaatst 
worden op de fortgracht.

Na de invallende dooi werden de 
borden weer bespeelbaar en kon 
het 2e team meteen zwaar aan de 
bak tegen de dammers uit Purme-
rend.
Het 2e ging voor het kampioen-
schap, maar de hersenen leken nog 
bevroren te zijn. Kopman Rene de 
Jong, die juist zo fier aan kop gaat 

in de onderlinge competitie, gleed al 
snel onderuit op het gladde bord, 0-
2. Ook Leo Hoogervorst kon het ‘De 
Vorst regeert’, niet waarmaken. Leo 
de ongeslagen koploper in de 1e 
klasse verloor voor de eerste keer, 
0-4. Piet van der Poel ging vervol-
gens vol op de winst, deze had hij 
ook in handen maar verdween ver-
volgens in een wak, 0-6. Gelukkig 
kon Jos Harte de eer van het team 
redden met een ijskoude remise.

De titelkansen zijn nu wel heel nihil 
voor dit team. Het 1e team verging 
het niet veel beter, met wederom 

het kleinst mogelijke verschil werd 
bij en in Diemen verloren.
De eerste drie weken geen bonds-
wedstrijden voor de K&G-ers die 
zich nu volledig op hun onderlinge 
competitie kunnen storten. Daarin 
doet Rene de Jong het heel goed, hij 
nam de kop over door koploper Wim 
Keessen te verslaan Omdat Wim af-
gelopen maandag met Adrie remise 
overeen kwam, kan Rene nu op de 
minste verliespunten bogen. Volop 
spanning iets over de helft van de 
competitie. Kom gerust eens kijken, 
elke maandagavond vanaf 19.30 uur 
in ’t Fort De Kwakel.



Mijdrecht - Afgelopen zondag 25 
januari werd er in La Farola op het 

Raadhuisplein in Mijdrecht voor het 
eerst een High-Tea georganiseerd: 

Een Engelse traditie 
waarbij aan het eind van 
de middag thee wordt 
begeleid door harti-
ge sandwiches en zoe-
te lekkernijen als scones 
met jam en dikke room.

‘s Ochtends om 10.00 
uur waren de initiatief-
neemsters, de Engel-
se Judith, Christine en 
Joke, al druk in de weer 
met het bereiden van 
wortelcake, het bakken 
van scones en andere 
typische Engelse lekker-
nijen.
En met succes, alle 
plaatsen waren bezet en 
er moest zelfs ‘nee’ ver-
kocht worden aan men-
sen die helaas te laat 
waren met reserveren.
Tussen twee en vijf kon 
er onbeperkt thee wor-
den gedronken en ge-

noten van diverse zoete- en harti-
ge hapjes. 
Zowel grote als kleinere groe-
pen hebben zich uitstekend ver-
maakt: “Wat een leuk, nieuw idee, 
dit kennen we nog helemaal niet in 
Mijdrecht!”, aldus één van de bezoe-
kers.
Ook kregen ze diverse positieve re-
acties zoals: “Wat een gezellige en 
goede invulling op de zondagmid-
dag”.
Nog niet iedereen weet het, maar La 
Farola is iedere zondag vanaf elf uur 
open, ook wanneer er geen High-
Tea wordt georganiseerd, en behal-
ve vlaaien hebben ze ook vele verse 
belegde broodjes en Tapas.

De volgende High-Tea staat ge-
pland op zondag 1 maart en daar-
na op moederdag. Iedere keer zul-
len er weer andere delicatessen te 
vinden zijn, en de prijs is 15,00 eu-
ro per persoon, reservering is van te 
voren genoodzaakt.
Ook voor verjaardagen en feesten is 
de High-Tea te reserveren, apart van 
de vaste dagen.

De Kwakel/Mijdrecht – Bakker 
Jan Westerbos zou bakker Jan Wes-
terbos niet zijn, als hij niet het nieu-
we broodsoort Optinature Meergra-
nenbrood in zijn assortiment zou 
opnemen.

Jan houdt van vernieuwing. En een 
nieuwe smaak, daar is hij altijd voor 
in. 

Vanaf heden kunt u bij zijn zaken 
in Mijdrecht en De Kwakel terecht 
voor het nieuwe Optinature Meer-
granenbrood. 

“Bij dit brood beleeft u de unieke 
smaak van oeroude graansoorten”, 
aldus Westerbos. “Dit brood bevat 
namelijk een- en tweekoren, ver-
rukkelijke granen die al in 7000 voor 
Christus werden verbouwd in het 
oude Egypte en het Midden Oosten. 
Geleidelijk aan kwamen er ande-
re graansoorten bij en raakten de-
ze oorspronkelijke versies een beet-
je in de vergetelheid.”
Naast eenkoren en tweekoren be-
reidt Westerbos dit brood ook met 
roggezuurdesem, zeezout, honing 
en gerstemout.

Vrijdag en zaterdag kunt u bij bak-
ker Westerbos terecht om een mon-
stertje van dit brood te halen, dan 
kunt u zelf constateren wat u van 
deze nieuwe broodsoort vindt. 

Mijdrecht - Dat Nederland leu-
ke pop- en rockmuziek voortbrengt 
weet AJOC als geen ander. Daarom 
kan dit seizoen een Hollandse avond 
niet achterblijven. Op zaterdag 7 fe-
bruari is het dan ook zover.

Het thema Hollandse avond wordt 
versterkt met de coverband ‘Neer-
lands Peil’. Deze band speelt alleen 
Nederlandstalige popcovers van 
een goede kwaliteit met het accent 
op rockcovers. Covers van klassie-
kers en nieuw werk worden in een 
razend tempo afgewisseld, waar-
mee een geslaagde muzikale avond 
wordt gegarandeerd. Nummers van 
Bløf, De Dijk, The Scene, Van Dik 
Hout, Acda en De Munnik, Het Goe-
de Doel, Doe Maar, Frank Boeijen 
en vele andere passeren de revue. 
Inmiddels is Neerlands Peil één van 
de Vrienden van Amstel Live Co-
verbands en staat dus garant voor 
kwaliteit. 
Maar tussen de band door zal er 
natuurlijk nog veel meer Nederland-
se muziek gedraaid worden! Guus, 
Marco, Tiesto, Armin? Kortom: een 

ouderwets gezellige avond in Im-
mitsj! Immitsj opent haar deuren om 
21.30 uur. AJOC-leden betalen 6,- 

euro, niet-leden 7,- euro. 16+ legi-
timatie verplicht!

En een drankje in Immitsj is ook in 
2009 nog zeer voordelig! Een drank-
je in Immitsj kost je slechts 1,50 eu-

ro! Wil je meer informatie, neem dan 
een kijkje op www.ajoc.nl 

Nieuwe Meerbode - 28 januari 2009 pagina 19 

Gezellige oer-Hollandse 
avond in Immitsj

Vrijdag en zaterdag gratis proefmonster verkrijgbaar

Nieuw broodsoort bij 
bakker Jan Westerbos: 
Optinature Meergranen

Knotgroep Uithoorn hooit 
op Landje van Vermeij
Regio - Vanaf de Boterdijk in Uit-
hoorn, parallel aan het Elzenlaantje 
ligt een bijzonder stuk ‘schraal gras-
land’: het landje van Vermeij. Met in 
de zomer een opmerkelijke vegeta-
tie van onder andere grote ratelaar, 
orchidee, koekoeksbloem en pink-
sterbloem. Deze vegetatie is moge-
lijk omdat ze niet verdrongen wordt 
door de hier sterk aanwezige pit-
rus. Door regelmatig maaien wordt 
het landje schraal gehouden.
Op zaterdag 31 januari gaat Knot-

groep Uithoorn hooien op dit land-
je. De dagen ervoor heeft de be-
heerder, Landschap Noord-Holland, 
het maaiwerk gedaan en op zater-
dagochtend harkt de Knotgroep het 
maaisel bijeen en voert het af naar 
de Boterdijk, waar het in de middag 
wordt weggehaald.
Dat is pittig werk, maar geeft veel 
voldoening, vooral als je er zomers 
weer eens langs loopt. De Knot-
groep start vanaf 9 uur vanuit de 
werkschuur op de hoek Boterdijk–

Elzenlaan. Om 13.00 uur is de groep 
wel klaar met de klus.
Iedereen die het leuk vindt om een 
ochtend actief bezig te zijn in de na-
tuur, is van harte welkom. Veel han-
den maken licht werk. De Knotgroep 
zorgt voor gereedschap, handschoe-
nen, koffie met koek en als afsluiting 
heerlijke soep. Neem zelf een beker 
plus lepel mee. Laarzen zijn aan te 
raden in dit landje van Vermeij !
Voor meer informatie:
Bert Schaap, tel. 0297-565172.

High-Tea bij La Farola 
een groot succes

Spelend schilderen, Vrij Spel
Uithoorn - Op 6 woensdagoch-
tenden van 9.00 tot 12.00 uur, ge-
durende de periode van 11 februa-
ri tot  25 maart en op 6 zaterdag-
middagen van 13.30 tot 16.30 uur 
gedurende de periode van 14 fe-
bruari tot 28 maart, stelt Joke Zon-
neveld haar atelier De Rode Draad 
open voor Spelend Schilderen, Vrij 
Spel. Werkend met houtskool, acryl-
verf en krijt op papier, ga je zelf aan 
de slag. Het gaat om het proces tij-
dens het schilderen, niet om het re-
sultaat. En juist dan verrassen je 
handen je met een beeld waarvan je 
niet wist dat je het in je had. Je krijgt 
geen les, maar er geeft wel iemand 
structuur aan de ochtend/middag. 
De Rode Draad kun je vinden aan 
de Prinses Margrietlaan 86 in Uit-
hoorn. Kosten 10,- euro per keer in-
clusief alle schildersmateriaal, kof-
fie en thee. Voor uitgebreide infor-
matie www.jokezonneveld.nl of tele-
foon 020-6418680.

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

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

Een witte reiger in
Uithoorn

Op 16 januari zagen wij tot onze verbazing een spierwitte reiger 
staan aan de kant van de sloot in het Libellebos.
Snel wat foto’s gemaakt. Daarna onze vogelgids geraadpleegd en 
kunnen constateren dat het toch heus om een zilverreiger gaat en 
dat deze niet zo vaak in Nederland voorkomt. 

Wij wonen aan het vernoemde bos. 

    P.C. Arnoldus 

    

   Goed geschoten...
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Kinderen van groep 1 en 2 
van De Pijlstaart bezoeken 
de bibliotheek
Vinkeveen -  Woensdag 21 januari 
gingen de Nationale Voorleesdagen 
van start. Deze ochtend brachten de 
kinderen van groep 1 en 2 van obs 
De Pijlstaart in Vinkeveen een be-
zoek aan de bibliotheek. Dit groeps-
bezoek was georganiseerd door de 
bibliotheek en was gebaseerd op het 
prentenboek ‘Ik voel een voet’. Na-

dat alle jassen waren uitgetrokken 
kregen de kids een zakje met ge-
heimzinnige inhoud. Hierna moch-
ten ze in de leeshoek, die omgeto-
verd was tot een donker bos, gaan 
zitten. In het donkere bos hing ook 
een hangmat, hierin lagen vijf die-
ren te slapen. Na een kennismaking 
met de dieren werd het spannen-

de verhaal voorgelezen. Als afslui-
ting mochten de kinderen een fan-
tasiebeest, de olifant, maken met de 
inhoud van de zakjes. De kids had-
den nog even de tijd om een boek-
je te lezen en tot slot werd er een 
liedje gezongen. Het was een gezel-
lige ochtend en de kinderen geno-
ten zichtbaar.

Actief aankoopbeleid Marickenland?!

Boer zoekt betrouwbare 
overheid
De Ronde Venen - In maart 2008 
zei wethouder Lambregts nog, tij-
dens het politiek debat over het 
‘Aankoopplan Marickenland’, dat er 
door gemeente De Ronde Venen 
een actief aankoopbeleid van gron-
den in Marickenland had plaatsge-
vonden, en dat het volgens de wet-
houder daarom geëigend was om 
voor Marickenland in de toekomst 
het instrument onteigening in te 
gaan zetten.
 
Geen actief aankoopbeleid
Maar, tijdens het Rondeveense Ta-
felgesprek van donderdag 15 janu-
ari jl. deelde de wethouder opeens 
precies het tegenovergestelde mee 
aan de raad, dit in reactie op grond-
eigenaren in Marickenland die boos 
aangaven dat zij nog helemaal niet 
waren benaderd voor verkoop voor 
natuurontwikkeling. De wethouder 
zei namelijk opeens tot grote verba-
zing van aanwezigen dat er inder-
daad tot op heden nog geen actie-
ve aankoopgesprekken met grond-
eigenaren zijn gevoerd omdat het 
Plusplan als onderdeel van het aan-
koopplan nog niet is uitgewerkt, en 
het geen zin heeft om bij grondeige-
naren op aankoopgesprek te gaan, 
als men als gemeente niets te bie-
den heeft.
Eén van de insprekers uit Maricken-
land gaf aan dat na jaren van fouten 
en emoties, en slapeloze nachten na 
informatieavonden waar je niets wij-
zer van wordt, het maar weer blijkt 
dat mensen echt geen idee hebben 
wat er echt speelt en wat dat te-
weegbrengt.
 
Een korte geschiedenis
De betreffende inspreker, die sa-
men met haar man een boerde-
rij runt in Marickenland, heeft in de 
ruim 15 jaar dat er over de ontwik-
keling van een natuur- en recrea-
tiegebied ‘Marickenland’ wordt ge-
sproken, slechts éénmaal een ge-

sprek gehad met gemeente De Ron-
de Venen. In dit gesprek hadden zij 
zelf aangegeven dat zij wel met hun 
boerderij wilden verplaatsen uit Ma-
rickenland, en gaven bovendien aan 
dat zij een andere boerderij op het 
oog hadden in Zegveld, dat op dat 
moment te koop stond.
 
Echter, de boerderij waar zij graag 
heen wilden verplaatsen werd om 
onduidelijke redenen van tafel ge-
veegd, en niet door de betreffende 
agrariër! Oftewel, was er eindelijk 
de eerste boer die zijn boerderij wil 
verkopen in Marickenland, die wilde 
verplaatsen naar elders, ging het om 
onduidelijke redenen niet door! 
 
Vragen over deze vreemde gang 
van zaken werden in eerste instan-
tie door gemeente De Ronde Venen 
afgedaan met de beantwoording dat 
de gemeente ten tijde van het ge-
sprek over verplaatsing naar Zeg-
veld, door de rijksoverheid met een 
‘aankoopstop natuur’ was gecon-
fronteerd.
Echter, dit bleek niet correct te zijn. 
Er is wel degelijk in 2004 een ‘aan-
koopstop natuur’ geweest, maar het 
betreffende gesprek over verplaat-
sing naar Zegveld had pas eind 
2005 plaatsgevonden.
 
Intern onderzoek
Toen gemeente De Ronde Venen 
kritiek kreeg over deze foute beant-
woording, werd door de gemeente 
aangegeven dat er in juli 2008 intern 
onderzoek zou worden gedaan naar 
de mislukte verplaatsing (non-ac-
tie) naar Zegveld, waarover de ge-
dupeerden in augustus 2008 zou-
den worden geïnformeerd. 
Pas nadat de betrokkenen aan de 
bel hadden getrokken waar de rap-
portage toch bleef, kwam er in de-
cember jl. een schamel briefje van 
B&W van gemeente De Ronde Ve-
nen waarin slechts werd medege-

deeld dat het verleden dient te wor-
den afgesloten zodat de toekomst 
goed vorm kan krijgen. De gemaak-
te fouten werden met één enkel zin-
netje afgedaan en weggestopt, en 
de uitkomsten van het gedane in-
tern onderzoek, die werden totaal 
niet vermeld! 
 
Onteigening
Nadat het voorstel tot verplaatsing 
in 2005 werd verprutst, besloot het 
betreffende boerengezin met jonge 
kinderen maar in Marickenland te 
blijven, omdat er steeds nadrukke-
lijk door de gemeente was aange-
geven dat verkoop in Marickenland 
slechts vrijwillig was, en het agrari-
sche gebruik oneindig kon worden 
blijven voortgezet. Maar vorig jaar 
(2008) werd opeens ook de vrijwil-
ligheid van tafel geveegd, en dreigt 
er voor hen opeens onteigening. Zij 
voelen zich flink belazerd en bedro-
gen door de gemeente De Ronde 
Venen. 

Eerst wordt de verplaatsing naar 
Zegveld gedwarsboomd, en vervol-
gens wil de gemeente opeens ook 
het voortzetten van hun boerenbe-
drijf in Marickenland onmogelijk 
maken. 
 
Vertrouwen verloren
Er zijn dusdanig veel fouten gemaakt 
door de gemeente, waardoor grond-
eigenaren in Marickenland het ver-
trouwen zijn kwijt geraakt. Groot-
ste fout; het vertrouwen beschamen 
van agrariërs. 

De betreffende inspreekster deelde 
tenslotte aan de raad mee dat zij er 
geen enkel vertrouwen in heeft dat 
de toekomst goed vorm kan krijgen, 
aangezien er geen geld is om grond-
eigenaren weg te kopen in Maric-
kenland waardoor er ook geen toe-
komst is voor een plan van natuur, 
recreatie en woningbouw.

Gezocht: een vrijwilliger 
met verpleegkundige 
achtergrond
Mijdrecht - Anne is 8 jaar en heeft 
het syndroom van Down.
Ze mag naar de plaatselijke basis-
school mits de moeder daar binnen 
5 minuten kan zijn. 
Anne heeft namelijk een aantal ern-
stige gezondheidsproblemen waar-
bij haar moeder snel moet kun-
nen ingrijpen. Gelukkig woont haar 
moeder vlak bij school. Echter, heel 

af en toe moet ze ‘s ochtends weg 
(ongeveer een ochtend per maand) 
en dan moet iemand stand-by staan 
om eventueel zuurstof en medicatie 
toe te dienen. 
Woon jij in de buurt (Molenland-
school) en heb je de juiste bevoegd-
heden? Je kunt op zo’n ochtend ook 
in de woning van het gezin verblij-
ven?

Handjehelpen regio Utrecht orga-
niseert praktische hulp voor kinde-
ren en volwassenen met een han-
dicap of chronische ziekte. Hand-
jehelpen streeft naar een koppeling 
van vrijwilliger en hulpvrager voor 
een langere tijd. Bel voor meer in-
formatie met tel. 030-2632958/ 06-
47298195 (Yvonne Sieben) of kijk op 
www.hhru.nl

50+? Tijd en energie over? Zin om te helpen?

Gilde De Ronde Venen
De Ronde Venen - Vijftigplussers 
die wat tijd over hebben en die zin 
hebben hun kennis, ervaring en 
kunde op een andere manier belan-
geloos te gebruiken en over te dra-
gen: opgelet! Momenteel wordt on-
derzocht of er voldoende animo is 
om een zgn. ‘Gilde’ in De Ronde Ve-
nen op te zetten. Lees snel verder.
Gilden zijn vrijwilligersorganisa-
ties van vijftigplussers die hun ken-
nis, kunde en ervaring met beroep 
of hobby belangeloos en informeel 
overdragen aan anderen.

Particulieren, non-profitorganisaties 
en beginnende ondernemers kun-
nen gratis gebruik maken van hun 
diensten. Deze formule levert een 
positieve bijdrage aan de samenle-
ving: enerzijds krijgen grote groe-
pen Nederlanders de beschikking 
over een schat aan kennis en erva-
ring, anderzijds blijven de vrijwilli-
gers zelf maatschappelijk actief en 
betrokken.
De gildenvrijwilligers adviseren op 
allerlei gebied, geven lezingen, or-
ganiseren stadswandelingen of 
converseren met anderstaligen in 
het Nederlands.
Er zijn ongeveer 6000 ouderen actief 
in de 65 gilden die Nederland op dit 
moment rijk is. Deze gilden zijn ver-
enigd in de koepelorganisatie ‘Gilde 
Nederland’ (www.gilde-nederland.
nl). Gilden voeren allerlei activitei-
ten en projecten uit, waarvan de sa-
menstelling per Gilde kan verschil-
len. Hieronder staan er enkele ge-
noemd.

Taalprojecten
Verschillende lokale Gilden hebben 
projecten op taalgebied, zoals lees-
projecten op scholen, taalhulp aan 
buitenlandse studenten, etc. Het 
taalproject SamenSpraak, waar 1 op 
1 in huiselijke sfeer met allochto-

ne medeburgers over wonen in Ne-
derland wordt gesproken, heeft zich 
van een enkele Gilde-activiteit ont-
plooid tot een landelijke succesfor-
mule. 

Stads- of streekwandelingen
Verschillende Gilden beschikken 
over gidsen, die ieder op een eigen 
wijze mooie en interessante plek-
ken en gebouwen in hun stad en/of 
streek laten zien. 

Tolken en vertalersgilde
Het Tolken en vertalersgilde is een 
samenwerkingsverband van de Gil-
den. 
Dit Gilde is een uitkomst voor non-
profit organisaties zoals kleine stich-
tingen, verenigingen, welzijnsorga-
nisaties, sportverenigingen en clubs 
die behoefte hebben aan een tolk 
en/of een vertaler. 

Coach4you
Coach4you is een mentoraatproject 
van Gilde Nederland en heeft tot 
doel schooluitval te voorkomen. Het 
Coach4you project helpt niet alleen 
de leerlingen van groep acht bij de 
overstap naar het voortgezet onder-
wijs, maar betrekt er ook de ouders 
bij. Coach4you koppelt een coach 
aan een leerling.
De coach komt elke week een tot 
anderhalf uur bij de leerling thuis. 
De leerling en de ouders worden op 
weg geholpen in het nieuwe school-
systeem.
De meeste leerlingen ronden suc-
cesvol het eerste brugjaar af.
Zie ook:  www.coach4you.org 

De auteur van dit artikel kwam het 
bestaan van Gilden enkele weken 
geleden op het spoor. De directe 
aanleiding was de ontdekking van 
het hierboven genoemde project 
‘Coach4you’, waar hij best wel aan 

mee zou willen doen.

Geen gilde in De Ronde Venen?!
Helaas! Er is nog geen Gilde in de 
Ronde Venen. Dus heeft onderge-
tekende maar eens contact gezocht 
met de Stichting ‘De Baat’ 
(www.stichtingdebaat.nl), de wel-
zijnsorganisatie van De Ronde Ve-
nen.

Bij ‘De Baat’ heeft met er beslist wel 
oren naar om een Gilde in De Ronde 
Venen te starten. Sterker nog: het is 
een al lang gekoesterde wens.

In onze omgeving (Woerden, Maars-
sen, Alphen a/d Rijn) zijn overigens 
wel al Gilden actief. Via de internet-
site van Gilde Nederland kunt u die 
Gilden makkelijk vinden.

Belangstelling?
Ondergetekende wil graag tijd en 
energie steken in het tot stand ko-
men en draaiende houden van een 
Gilde en zeker ook een bijdrage le-
veren aan initiatieven zoals Coa-
ch4you. Maar dat kan hij natuurlijk 
nooit in z’n eentje.
Vandaar dit artikeltje, dat bedoeld 
is om de belangstelling in onze ge-
meente te peilen. Als u belangstel-
ling heeft, wilt u mij dat dan even la-
ten weten? Als u mij een e-mailtje 
stuurt 
(andre.de.graaf@xs4all.nl) en daar-
in even uw naam en telefoonnum-
mer zet en aangeeft waar uw be-
langstelling naar uitgaat, dan neem 
ik even contact met u op. Bij vol-
doende belangstelling wil ik op kor-
te termijn een bijeenkomst beleg-
gen om te zien hoe in De Ronde 
Venen snel een Gilde van start zou 
kunnen gaan.

 Doet u mee?
André de Graaf

Van Zijtveld Accountants 
vestigt zich in Mijdrecht
Mijdrecht - Onder de naam Van 
Zijtveld Accountants is onder lei-
ding van Esther Van Zijtveld in 
Mijdrecht een nieuw accountants-
kantoor geopend.
Van Zijtveld Accountants richt zich 
op klanten in het midden- en klein-
bedrijf, maar wil meer zijn dan alleen 
de opsteller en/of controleur van 
jaarrekeningen en belastingaangif-
ten. Esther van Zijtveld: “Uiteraard 
maken wij jaarrekeningen, aangif-
ten etc., maar wij gaan verder indien 
de klant daar behoefte aan heeft. 
Wij willen met ons kantoor dichtbij 
de ondernemer staan; zeker in de-
ze tijd is het belangrijk om de zaken 
goed op het netvlies te hebben. Wij 
focussen ons met de klant op het 
heden en de toekomst. Als Partner 
in Business.”
Van Zijtveld Accountants maakt 
ook gebruik van een door hen ont-
worpen scan voor ondernemingen, 

waaruit glashelder blijkt hoe de on-
derneming ervoor staat, waar ver-
betering wordt aanbevolen en voor-
al hoe die verbetering tot stand kan 
komen. Deze scan heeft in het ver-
leden haar effectiviteit bewezen en 
kan voor ondernemers eveneens 
dienen als second opinion. Voor de 
kosten hoeft u dit niet te laten. Van 
Zijtveld Accountants is van mening, 
dat deze scan de ondernemer geld 
oplevert. Van Zijtveld Accountants 
wil namelijk absoluut niet dat zij als 
een noodzakelijke kostenpost wor-
den gezien.

Ervaring
Van Zijtveld Accountants wil haar 
kennis en ervaring, met de met haar 
samenwerkende partners, gebrui-
ken om ondernemers te begelei-
den bij zaken zoals het analyseren 
van de administratieve processen, 
die  leiden tot winstoptimalisatie en 

tot juiste en tijdige informatie voor 
een adequate besluitvorming. Daar-
naast hebben zij ervaring in de be-
geleiding bij aan- en verkoop van 
uw onderneming, estate planning 
en fiscale zaken.
Indien bedrijven het lastig vinden om 
tijdelijk hoger gekwalificeerd perso-
neel in te huren voor  werkplekbe-
zetting of een specifieke opdracht, 
is het mogelijk dat Van Zijtveld Ac-
countants u hiermee kan helpen. Te 
denken valt aan interim managers, 
controllers, boekhouders en admini-
stratieve medewerkers. Kortom: Van 
Zijtveld Accountants wil graag uw 
Partner in Business zijn.
Indien u meer wilt weten, belt u voor 
een vrijblijvend gesprek, waarin Van 
Zijtveld Accountants graag haar bij-
drage aan uw onderneming wil toe-
lichten. U kunt Van Zijtveld Accoun-
tants bereiken op 0297-254947 of 
via info@zijtveldaccountants.nl



Vinkeveen - Na groot succes is er 
op zondag 1 februari de 2de Comedy 
Night in Feestcafé ’t Kruytvat te Vin-
keveen. Vanaf januari is het feestca-
fé van start gegaan met een maan-
delijks terugkerende comedy-avond 
met verschillende professionele ko-
medianten vanuit heel Nederland.
Deze avond zal gevuld zijn met weer 
twee professionele stand up come-
dians, Anne Jan Toonstra en Ronald 
Smink die u beiden een half uur zul-
len gaan vermaken. Anne Jan Toon-
stra is 29 jaar en komt uit Gronin-
gen. In 2005 behaalde Anne Jan so-
lo de jury- en publieksprijs op het 
Groninger Studenten Cabaretfesti-
val. Sindsdien treedt Anne Jan door 
het hele land op. Anne Jan’s stand-
up comedy act is een voorstelling 
met veel energie en alles wat Anne 
Jan wil zeggen: hard, zacht, vriende-
lijk, kwaad. Kijk voor meer informa-
tie ook eens op www.annejan.nl. 

Joure
Ronald is de jongste comedian van 
de Hyena’s en komt uit Joure. Aan-
gezien in Joure weinig gebeurt, valt 
Ronald vaak terug op zijn fantasie-
rijke gedachtegang. Deze gedach-
tegang laat hij altijd de vrije loop 
door op bed te gaan liggen en naar 
het plafond te staren. Dit levert ab-
surdistisch materiaal op dat hij laat 
leven op het podium. Met zijn ge-
dachtegang, in combinatie met fy-

sieke gebaren en Friese tongval, is 
Ronald een karakter op het podium. 
Tevens is hij de winnaar Jury- en Pu-
blieksprijs Groninger Studenten Ca-
baret Festival 2007.

Ook gaat u kennis maken met een 
beginnende komediant die het po-
dium zal betreden, aan u de taak om 
hem te beoordelen. Net als de vori-
ge keer zal er een kleine jury wor-
den samengesteld. Het geheel zal 

op een grappige manier aan elkaar 
worden gepraat door een M.C.
Het café gaat open om 16.00 uur en 
de Comedy Night begint om 20.00 
uur. De show zal tot ongeveer 22.00 
uur duren.

Kaartjes kunt u kopen in de voorver-
koop bij Feestcafé ’t Kruytvat voor 5 
euro, ook is er een mogelijkheid om 
kaartjes aan de deur te kopen, deze 
kosten 7,50 euro. Wacht niet te lang,  
want vol=vol.
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Tweede Comedy Night in 
Feestcafé ’t Kruytvat

Ondertekening Samenwerkings-
overeenkomst Palliatieve Zorg 
Noord-West Utrecht
De Ronde Venen - Een groep 
zorgorganisaties in onze regio heeft 
dinsdag 20 januari in het Johannes 
Hospitium De Ronde Venen in Wil-
nis een samenwerkingsovereen-
komst getekend in het kader van 
het Netwerk voor Palliatieve en Ter-
minale Zorg Noord-West Utrecht.

Het betreft alle lokale organisaties 
voor vrijwillige terminale thuiszorg 
(VPTZ), twee thuiszorgorganisa-
ties, ZUWE en Vierstroom, Cliënten-
Belang Utrecht, het Hofpoort Zie-
kenhuis, verpleeghuizen en verzor-
gingshuizen van Stichting MOUW 
en ZUWE zorg, de Regionale Huis-
artsen Verenigingen, het Johannes 
Hospitium in Wilnis en de Stichting 
De Mantelmeeuw in Woerden.
Al enige jaren werken deze zorgor-
ganisaties samen om deze zorg aan 

ongeneeslijk zieken goed op elkaar 
af te stemmen. Er is een paar jaar 
geleden al tot dit Netwerk besloten. 
Het Ministerie van VWS draagt zorg 
voor financiële middelen en verder 
betalen de deelnemers zo nodig ac-
tiviteiten uit eigen budget.

Doel
Het doel van palliatieve zorg is dat 
mensen in de laatste fase van hun 
ziekte op waardige wijze, met des-
kundige hulp en zo comfortabel mo-
gelijk, het leven kunnen afronden.
Palliatieve zorg is zorg aan mensen 
die niet meer kunnen genezen.
 
Terminale zorg is een onderdeel van 
palliatieve zorg en betreft de zorg in 
de allerlaatste fase van het leven.
Om de bestaande samenwerking 
formeel te bekrachtigen zijn de uit-

gangspunten op papier gezet, en 
hebben de bestuurders hieronder 
hun handtekening geplaatst.
Volgens stuurgroepvoorzitter Anne-
line Smit, directeur van het Johan-
nes Hospitium in Wilnis, floreert het 
Netwerk. 
“Het blijkt een welkome aanvulling 
te zijn op het reeds bestaande veel-
zijdige aanbod voor palliatieve- en 
terminale zorg in de regio, omdat 
door het Netwerk de samenwerking 
optimaal gehouden wordt.”
Het Netwerk wordt gecoördineerd 
door Ingrid Zondervan, die betrok-
ken is bij alle activiteiten van het 
Netwerk en begeleiding geeft aan 
de diverse werkgroepen.

Op de website www.netwerkpallia-
tievezorg.nl/noordwestutrecht leest 
u alles over dit netwerk.

Komend weekend: 
V.I.O.S. jaaruitvoering
Mijdrecht - Op zaterdagavond 31 
januari en zondagmiddag 1 febru-
ari vindt de V.I.O.S. jaaruitvoering 
plaats. In het sfeervolle Partycen-
trum De Meijert zullen alle afdelin-
gen van de vereniging het publiek 
vermaken met populaire muziek, 
spectaculair slagwerk en verrassen-
de majoretteshows.

De ervaren muzikanten en majoret-
tes, maar ook de allerjongsten, zul-
len hun beste beentje voorzetten. Na 
de opening is het podium als eerste 
voor de MusicKidz. Deze kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar vol-
gen vanaf september gratis muziek-
lessen bij V.I.O.S. Dit wordt hun eer-
ste optreden voor het grote publiek. 

Spannend. De grote vraag hierbij is 
wie zenuwachtiger zal zijn? De Kidz 
of MusicMums Renata Groen en 
Sandra van Kruyssen?!
Voor de pauze is het vooral de jeugd 
die de klok slaat. De eerstejaarsma-
jorettes brengen Disney weer tot le-
ven en de tweedejaarsmajoretten op 
de muziek van Toto, gespeeld door 

de showband. Op The Sound Of 
Philadelphia dansen de 16 miniret-
tes er lustig op los en ook de jon-
ge majorettegroep treedt “met Car-
los Santana” voor het voetlicht.
Niet alleen de MusicKidz zijn lekker 
bezig, ook de BlokfluitKidz zullen 
van zich doen horen. De vijf dames 
zijn ongeveer anderhalf jaar bezig 
onder leiding van Renata Groen. Zij 
zullen voor een spannende en klas-
sieke noot zorgen.
Ook het slagwerk zal van zich doen 
spreken. Afscheid zal worden geno-
men van een ‘oude bekende’ maar 
ook komen met het melodische 
slagwerk “Gloria Estefan” en “Do” 
langs. Wordt gegarandeerd genie-
ten en kippenvelmomenten.

Verloting
Zaterdagavond is er in de pauze de 
traditionele verloting. Met de ver-
koop van loten en de door de plaat-
selijke middenstand en bedrijven 
beschikbaar gestelde prijzen hoopt 
V.I.O.S. weer een paar euro’s voor 
de verenigingskas bij elkaar te ver-
loten.
Na de pauze is het vooral aan de 
gevestigde orde om het programma 
te vullen. Met de showband die mu-
ziek speelt uit de musical Tarzan en 
spectaculair slagwerk zal het moei-
lijk zijn om stil op de stoel te blij-
ven zitten.
En V.I.O.S. gaat terug naar de tap-
toevelden. Ze is een aantal jaren van 
het “taptoetoneel” verdwenen, maar 
“they are back”. En hoe! De Show- 
& Marchingband V.I.O.S. Mijdrecht 
heeft weer een groep die tot het ui-
terste gemotiveerd is om een fan-
tastische show op muziek van de 
legendarische Ierse popformatie U2 
neer te zetten. Tijdens de jaaruitvoe-
ring zal de muziek van deze show 
“With or without you” voor het eerst 
ten gehore gebracht worden.
V.I.O.S. kan nog muzikanten en ma-
jorettes gebruiken voor deze show. 
Ben je een ervaren muzikant of zoek 
je als majorette een uitdaging, meld 
je dan nu aan bij voorzitter Marcel 
van Scheppingen (06-20707280).

Afterparty
Op de zaterdagavond zorgt X-treme 
Show Productions na afloop van de 
uitvoering nog voor een hele gezel-
lige afterparty.
De jaaruitvoering begint op zater-
dagavond om 20.00 uur en op zon-
dagmiddag om 14.00 uur. De zaal 
gaat een half uur voor aanvang 
open. De entreeprijs is 5 euro per 
persoon. Alleen op zondagmiddag 
is de entree voor kinderen tot 12 
jaar gratis, mits onder begeleiding 
van een volwassene. Kaartjes kunt 
u aan de zaal kopen. Maar wilt u ze-
ker zijn van een plaats, koop dan 
uw kaartjes op één van de voorver-
koopadressen. In Mijdrecht is dat 
Primera De Jong in Winkelcentrum 
de Lindeboom en in Vinkeveen tus-
sen 16.00 en 20.00 uur bij de familie 
V.d. Linden, Snippenlaan 31.

Vespers en Lichtprocessie 
in de Parochiekerk 
H. Hart van Jezus
Vinkeveen - Op woensdag 4 fe-
bruari a.s. zal er in de parochiekerk 
H. Hart van Jezus in Vinkeveen een 
Mariavespers met aanbidding van 
het H. Sacrament worden gehou-
den. Aartsbisschop Mgr. Eijk zal 
hierin voorgaan. De aanleiding hier-
voor is de bisdombedevaart naar 
Lourdes van 25 april t/m 2 mei. 
Aanvang van de vespers is om 19.30 
uur. Waarom in Vinkeveen? In deze  
parochiekerk is een mooie Lourdes-
grot. Op het einde van de Maria-
vespers zal er met alle aanwezigen 
door de kerk een lichtprocessie ge-
houden  worden. Een van de koren 
van de parochie zal medewerking 
verlenen. Leden van andere koren 
uit alle parochies van het vicari-
aat Utrecht zijn van harte uitgeno-
digd voor deze Mariavespers bij het 

koor mee te zingen. Op het reper-
toire staan diverse bekende Maria-
liederen en Latijnse gezangen voor 
het H.Sacrament. 
Na de Mariavespers zal er in de 
kerk gelegenheid zijn om een kop-
je koffie te drinken en om informa-
tie te ontvangen over Lourdes, in het 
bijzonder over de bisdombedevaart 
naar dit Maria heiligdom. Speciale 
informatie zal er zijn over de kinder- 
en jongerengroep die gaat deelne-
men. Een korte film over bedevaar-
ten naar Lourdes zal kunnen worden 
bekeken. Na de Mariavespers zullen 
mgr. Eijk en leden van de pastora-
le staf van de bisdombedevaart nog 
enige tijd aanwezig zijn om u/jou te 
kunnen ontmoeten. Graag tot ziens 
bij deze Mariavespers! Iedereen is 
van harte welkom! 

Bij Knutselclub ‘Kinderen 
helpen Kinderen’ wordt
weer volop geknutseld
Mijdrecht - De eerste helft van het 
knutselseizoen 2008/2009 is in de-
cember afgesloten met een succes-
volle verkoop op de goede doelen-
kerstmarkt bij de Wereldwinkel. Sa-
men met de opbrengst van eerdere 
verkopen heeft de knutselclub Kin-
deren helpen Kinderen weer ruim 
1.500,00 euro over kunnen maken 
naar het Liliane Fonds, waar zij weer 
drie kinderen mee hebben kunnen 
helpen.

Na de kerstvakantie wordt er bij de 
knutselclub Kinderen helpen Kinde-
ren weer volop geknutseld. Ze zijn 
alweer bezig met het maken van 
paasversieringen voor de verkoop in 
het voorjaar.

De afgelopen periode hebben zij 
onder andere veel vogelvoer pro-
ducten, zoals pindaslingers en vet-
bollen, gemaakt.

Ook hebben zij gaten in boomstam-
metjes geboord, en die gevuld met 
vet en zaden.
De vogels vinden dat een traktatie. 
Ze hebben daar op de kerstmarkt 
veel van verkocht, maar er is nog 
over. Als u op dinsdag of woensdag 
langskomt bij de clubruimte aan de 
Schepenenstraat kunt u dit bij hen 
kopen.
De vogels zullen er blij mee zijn, 
maar ook gehandicapte kinderen in 

ontwikkelingslanden krijgen er een 
betere toekomst door. Ook de op-
brengst van deze artikelen gaat na-
melijk naar het Liliane Fonds, dat die 
kinderen helpt.

Ook maakt de knutselclub regelma-
tig kaarten. Die zijn bij de knutsel-
ruimte te koop, maar ook bij de ser-
vicepunten in Mijdrecht, Wilnis en 
Vinkeveen staat een kaartenmolen 
waar u die kaarten kunt kopen.

Als je 6 jaar of ouder bent en ook zin 
hebt om te komen knutselen voor 
het goede doel, maar ook regelma-
tig voor jezelf, dan ben je welkom bij 
de club. Er is nog plaats voor knut-
selaars in spe.

Eén van de andere activiteiten is het 
schminken van kinderen, dat zij bij 
diverse gelegenheden doen. Ook 
de opbrengsten hiervan gaan naar 
het Liliane Fonds.  Ze zijn nog op 
zoek naar mensen die goed kunnen 
schminken en dit een paar keer per 
jaar met hen willen doen.

Voor informatie kun je contact op-
nemen met Paulien van der Veen 
op telefoonnummer 06-28040492 
of per e-mail: kinderenhelpenkin-
deren@casema.nl, of kom op dins-
dag of woensdag eens langs bij de 
club op de Schepenenstraat 9 in 
Mijdrecht.



pagina 22 Nieuwe Meerbode  - 28 januari 2009

Biljarten

Tom Pouw heeft een 
goede invalbeurt
De Kwakel – De afgelopen week 
stond de vierde ronde van de twee-
de competitiehelft van biljartdistrict 
Veen en Rijnstreek op het program-
ma. In de C5 werd bij het team van 
Willem Holla een plaats ingeruimd 
voor Tom Pouw. Jack Baak had tij-
dens de ijsperiode het ijs van heel 
dichtbij bekeken met als gevolg een 
geblesseerde schouder waardoor 
hij even is uitgeschakeld voor het 
biljarten. Tom mocht het tegen Wes-
terhaven uit Alphen aan den Rijn 
opnemen tegen Nico van der End. 
In het begin had Tom moeite om Ni-
co bij te houden. Door de ruime er-
varing weet Tom echter wat te doen 
als hij achter staat. Zo kon het dan 
ook gebeuren dat halverwege de 
partij het tij was gekeerd. Het liep 
allemaal niet zo lekker meer bij Ni-
co en bij Tom ging het steeds be-
ter lopen. Met tussendoor een serie 
van 11 maakt Tom de partij uit in 36 
beurten.
Hij verdiende hiermee twee wed-
strijdpunten voor zijn team. Willem 
Holla, normaal eerste speler, mocht 
ditmaal als tweede speler aantreden 
tegen de zoon van Nico van der End. 
Een spannende partij werd er ge-
speeld die tot op het laatst alle kan-
ten op kon gaan. Helaas voor Willem 
de verkeerde kant. Met slechts één 
carambole tekort liet Willem de pun-
ten aan zijn tegenstander. Gelukkig 
heeft dit team dan Chris Draaisma 
nog. Op moeilijke momenten kun je 
altijd op deze speler bouwen. In 26 
beurten was Chris de baas over Eric 
de Nijs. Dit mag een prima presta-
tie worden genoemd. Goed voor de 
overwinning. Pieter Langelaan laat 
de laatste tijd weinig steekjes val-
len. Ook nu kon hij weer twee pun-
ten aan zijn totaal toevoegen, waar-
door de einstand in deze wedstrijd 
7-2 in het voordeel van ’t Fort uit-
viel.
Het andere team in de C5, het team 
van Gerard Plasmeijer, speelde een 
uitwedstrijd tegen Harago uit Ter 
Aar.
In dit team spelen louter en alleen 
biljarters die de pensioenleeftijd al 
ruim zijn gepasseerd. Ze hebben 
dus alle tijd om te oefenen. Gerard 
weet wat hem te doen stond. In 37 
beurten gaf hij zijn tegenstander het 
nakijken. Jolanda Brandse die sinds 
vorig seizoen een aantal caramboles 
is verhoogd heeft nog steeds moei-
te om het nieuwe aantal te beha-
len. Dit is bij iedere speler meestal 
het geval, wat dat betreft dus niets 

nieuws. Hoewel er voor Jolanda 
best een overwinning in zat kwam 
ze er uiteindelijk toch één carambo-
le tekort. Dit doet altijd zeer. Robert 
van Doorn had moeite met het spel 
van zijn tegenstander. Hij kon een 
nederlaag dan ook niet voorkomen. 
Leon Loos heeft na een paar slech-
te partijen zijn niveau weer gevon-
den. Het trainen op de vrijdagavond 
legt hem dus geen windeieren. De 
overwinning was dan ook dik ver-
diend. Na enig rekenwerk voor het 
extra punt bleek dat het team van 
Gerard uiteindelijk één beurt teveel 
nodig had gehad. Hierdoor eindigde 
de partij in een 5-4 nederlaag.

C4
In de C4 draaien de teams van ’t Fort 
bovenin mee om de prijzen. Aad van 
der Laan en zijn kompanen speel-
de een uitwedstrijd in Langeraar te-
gen de Plas. Aad had zijn vizier weer 
eens op scherp staan. De rust die hij 
thuis had omdat de rest van het ge-
zin op vakantie was heeft hem goed 
gedaan. In 25 beurten haalde Aad 
zijn 53 caramboles. Aad van Kessel 
volgde het goede voorbeeld van zijn 
teammaat. Aad had enkel een paar 
beurten meer nodig maar wist wel 
te winnen. Kees van der Meer is het 
spoor een beetje bijster. Nou schijnt 
hij daar vaker last van te hebben en 
weet er dan altijd weer bovenop te 
komen. Het laat echter nog even op 
zich wachten. Arjan Vlasman deed 
niet mee aan de malaise. In zijn par-
tij tegen Isabelle Kleijn liet Arjan 
weinig heel van zijn tegenstand-
ster. Meteen van aquite haalde hij 
een serie van 14. Isabelle was hier 
zo van geschrokken dat ze deze tik 
niet meer te boven kwam. Hierdoor 
eindigde deze partij in 7-2.
Het team van Frans van Doorn 
speelde ook tegen de Plas maar dan 
in De Kwakel. Jan van Doorn mocht 
invallen voor Maus de Vries die op 
vakantie was. Jan is een alroun-
der op biljartgebied maar had deze 
avond toch een zware dobber. Het 
libre leek ineens niet meer zo sim-
pel zoals Jan zelf altijd verkondig-
de. Het is dat de tegenstander zijn 
partij niet uit weet te krijgen waar-
door Jan toch nog met de overwin-
ning aan de haal gaat. Frans van 
Doorn speelde wel een goede par-
tij, maar niet goed genoeg voor de 
punten. Jammer volgende keer be-
ter. Peter Maijenburg was de tik die 
hij vorige week opliep na zijn neder-
laag gelukkig al weer te boven. In 27 

beurten was hij uit, zijn tegenstan-
der moest er nog 13. Uiteindelijk le-
verde dit het extra punt op. Ton On-
derwater kon niks inbrengen tegen 
een ontketende Coby Bouwmeester. 
In 25 beurten was Coby uit, met als 
hoogste serie 9. 5-4 voor het team 
van Frans. In de C3 hangt het team 
van Ton Karlas een beetje in de mid-
denmoot. Ze zullen beter moeten 
gaan spelen om hoger in deze com-
petitie mee te willen draaien  Het wil 
ze gelukkig wel eens lukken In een 
wedstrijd tegen de Monopole uit Ter 
Aar werd het zelfvertrouwen weer 
een beetje opgekrikt. Zowel Ton, als 
Huib en invaller Dick Ausma wisten 
hun partijen winnend af te sluiten. 
Voor Dick Ausma is dit een prima 
prestatie. We zijn dan ook blij dat hij 
weer eens aan de biljarttafel was te 
bewonderen. Een keurige 7-0 dus. 
In de C1 verkeert Kees de Bruyn 
momenteel in een bloedvorm. In de 
afgelopen weken kregen zijn tegen-
standers om en nabij de 10 beurten. 
Ditmaal waren het er 12. Zijn tegen-
stander was nog niet eens op de 
helft. Ook Theo Bartels laat de laat-
ste weken zien dat hij partijen van 
boven de 4.00 kan spelen. Wanneer 
dit lukt doe je ook automatisch mee 
voor de overwinning. Dit was nu ook 
het geval. Hans van Eijk kon de vol-
le winst binnenhalen voor dit team. 
Maar als Hans begint te praten aan 
het biljart dan gaat het mis. 26 ca-
ramboles kwam hij tekort voor de 
overwinning. Gelukkig niet het exta 
punt, waardoor toch een 5-2 over-
winning kon worden gevierd.

B1
In de hoogste driebanden klasse la-
ten de team van ’t Fort het een beet-
je afweten dit seizoen. Waar vorig 
jaar nog werd meegedaan voor de 
titel door twee teams van ’t Fort is er 
dit jaar slechts één team wat er met 
kop en schouders boven uit steekt. 
In de eerste helft was het team van 
Quirinus van der Meer al als twee-
de geëindigd. Ook in de tweede 
helft zijn ze weer op deze plaats te-
rug te vinden in de tussenstand. In 
een thuiswestrijd tegen RBV mocht 
worden geprobeerd om de goede 
vorm vast te houden. Rik van Zan-
ten speelde geen slechte pot, maar 
Ben van de Hoek deed het net iets-
je beter.
Dit was als olie op het vuur voor 
Quirinus en Johan van Doorn. Bei-
den wisten hun partij in winst om 
te zetten waardoor weer 5 punten 

Uur van de waarheid nadert 
bij ‘Hartenvrouw’
Uithoorn - Dinsdag 20 januari werd 
de voorlaatste (zesde) zitting van de 
laddercompetitie gespeeld bij Har-
tenvrouw .Volgende week dus het 
uur van de waarheid! Er zijn geen 
prijzen te winnen alleen de “eeuwi-
ge roem”, wie valt deze te beurt?
In de A-lijn, met zestien paren, wer-
den eerste Guus Pielage en Greet 
Overwater met 58.04%. Tweede, da-
mes geweldig!, Ploon Roelofsma en 
Marja Slinger met 56.85%.Derde 
deze keer Froukje Kraaij en Anneke 
van der Zeeuw met 55.65%.
In de B-lijn, met veertien paren, eer-
ste deze keer Garry van Outersterp 
en Irma Kloosterman met 60.42%. Zij 
worden op de voet gevolgd door An 
van Schaick en Lea Wit met 59.72%. 
Derde werden Bibeth Koch en Tina 

Wagenaar met 57.99%. Ach en dan 
de competitie: draait het nu echt 
om twee paren die elkaar de “vlag” 
en de “roem” bevechten? Kom da-
mes A: een aantal van u kan hen 
aan! Eerste staan Greet Overwa-
ter en Guus Pielage met gemiddeld 
57.66%, tweede “natuurlijk?” Elly van 
Nieuwkoop en Jessie Piekaar (dit-
maal verdedigde Elly het ford met 
Ank Reems) met gemiddeld 55.30%. 
Derde staat het paar Gerda Bos-
boom/Nel Hamelijnck met 53.42%.
Het scheelt allemaal, bijna, niets: 
vele derden kunnen eerste worden 
en er zo met de roem vandoor gaan. 
Kom op dames “derde”!. Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij 
Alice Oostendorp, telefoonnummer 
0297-540183.

Stuivertje wisselen bij 
Bridge Vereniging Uithoorn
De Kwakel - Was het viertal Lim-
burg-Wagenvoort net tot de top 
doorgedrongen, kon deze positie al-
weer overgedragen worden aan de 
concurrentie Spook-Heimeriks.
Oorzaak, onverwacht degelijk te-
genspel van Verberkmoes-van den 
Berg, die met een beetje onder-
schatting van de nummers één kor-
te metten maakten!
Uitslag  18-12 voor laatst genoem-
den, die en passant nu ruim afstand 
namen van de laatste plaats en 
Kruyk-Doodkorte en van der Meer-
Kroon nu voor het grijpen hebben 
met nog maar 5 punten verschil.
Het resultaat was ook tot genoegen 
van Lang-ten Brink, die op de derde 
plaats totaal terecht kwamen door 
een mooie score van 23 punten en 
zo Pronk-Stolwijk passeerden, die 
met 9 punten ook hun avond niet 
hadden.
Wel in vorm waren Verhoef-Wiebes 
en Smit-Tolsma die maximaal uit-
haalden met 25 punten.

Viertallen
Na deze zesde zitting viertallen vol-
gen weer zes paren wedstrijden 

voor iedereen, zodat de getroffen 
viertallen rustig hun wonden kun-
nen gaan likken!
De extra parencompetitie sloten 
Greetje van den Bovenkamp&Ria 
Wezenberg in stijl af met een eer-
ste plaats met 67,08%. Echter 
Marijke&Ger van Praag verdedig-
den hun top op de ranglijst met ver-
ve door nu tweede te worden met 
64,17% en zo Greetje en Ria in totaal 
ruim voor te blijven. Bij Tini&Johan 
Lotgerink wordt nu echt de weg om-
hoog gesignaleerd, gezien hun sco-
re van 58,33% en een derde plaats.
Ineke Hilliard&Huib van Geffen spe-
len eigenlijk nog iets te wisselvallig 
voor de echte top en zaten nu weer 
eens aan de goede kant van de sco-
re met een vierde plek en 57,08%.
Ploon&Fons Roelofsma schaarden 
zich ook bij de sterkste met  51,25% 
en een vijfde plaats.

Wilt u ook eens een top team in het 
stof laten bijten? Kom dan bridgen 
bij Bridge Vereniging Uithoorn, im-
mers alles blijkt mogelijk toch? Voor 
inlichtingen: secretaris Marineke 
Lang Tel: (0297)569432.

Bridgemirakel in 
de kwakel
De Kwakel - Op de 1e speelavond 
van de 3e cyclus van de parencom-
petitie van de BVK werd op don-
derdag 22 januari 2009 geschiede-
nis geschreven en wel in de C lijn. 
Deze avond zal in de analen van de 
BVK worden bijgeschreven als de 
avond waarop de definitieve door-
braak van Irene Egberts en Annie 
Lauwers aan het bridgefront plaats 
vond. Met een score van 61,91% 
veroverden zij voor de eerste keer in 
hun bridgecarriere de 1e plaats en 
vanaf nu zullen zij ongetwijfeld gaan 
opstomen naar de hogere regionen. 
De spelers uit de B lijn (en op wat 
langere termijn de A lijn) kunnen 
hun borst nat maken, want Irene en 
Annie komen er aan.
Bijna net zo verrassend als de pres-
tatie van deze dames was de 1e 
plaats in de A lijn van Cor Hendrix 
en Bep Verleun met 58,96%. Hun 
eerste optreden in deze lijn was dus 
meteen zeer succesvol en de pran-
gende vraag is nu, waar dit naar toe 
gaat. Wie gaat hen afstoppen?
In de A lijn was de 2e plaats voor 
Rees en Gerard van der Post met 
58,4% en Jos en Nelly Bader lieten 
zien dat we ook deze cyclus serieus 
rekening mete hen dienen te hou-
den, ant zij werden 3e met 57,64%.
Met Jose en Yvonne wilde het bij 
hun debuut in de A lijn nog wat 
minder vlotten, maar in de komen-

de weken zullen zij hun score van 
35% ongetwijfeld naar boven toe bij 
gaan stellen.
 
Goud
In de B lijn was er sprake van ‘Goud 
voor Oud’ en dat is zeker niet nega-
tief bedoeld. May Verhoef en Joop 
de Jong, gemiddeld toch ruim bo-
ven de 80 jaar, lieten hun aanzienlijk 
jongere concurrenten een bridgd-
poepje ruiken met een score van 
61,88%. Paar Ria Wezenberg-Ria 
van Zuylen deden met 57,22% goe-
de zaken en zij verwezen hiermee 
het ook verrassend sterk optreden-
de paar Wim Maarschalk-Henk v.d. 
Poll naar de 3e plaats met 55,56%. 
In deze lijn hadden Ria Bulters en 
Ans Nieuwendijk hun avond niet en 
zij sloten de rij met ruim 37%.
Over de 1e plaats in de C lijn heeft 
u al genoeg gelezen. Opvallend was 
wel, dat op het erepodium in deze 
lijn 5 van de 6 spelers uit De Kwa-
kel zelf afkomstig waren. Op de 2e 
plaats met 58,75% eindigden name-
lijk Jannie en Nico Koning en Janny 
Snabel was de 5e Kwakelse bridge-
ster die het podium mocht beklim-
men op plaats nummer 3, samen 
met partner Vrony van Veen. Hun 
score bedroeg 57,92%.
Donderdag 29 januari volgt de 2e 
speelavond en wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  

konden worden bijgeschreven. Het 
team van John van Dam speelde 
uit bij ROAC uit Rijpwetering. Het 
wil de laatste weken niet vlotten 
bij John. Met als dieptepunt vorige 
week, toen John slechts net boven 
de 0.500 speelde. 
Nu deed John het stukken beter, 
al was het nog niet genoeg voor 
de overwinning. Hij eindigde wel 
weer met zijn gemiddelde boven de 
0.900 en zo kennen we hem weer. 
Jos Spring int Veld heeft het nog 
steeds niet. Dit seizoen moeten we 
voor hem dan ook maar als verloren 
beschouwen. Do van Doorn kon het 
ook niet winnen dit keer waardoor 
ze met een 7-0 nederlaag terug gin-
gen naar De Kwakel. Bart de Bruyn 
ging samen met Martien Plasme-
ijer naar RBV in Leimuiden. 3e spe-
ler Plat Voorn lag ziek te bed. Alleen 
Bart haalde zijn niveau en wist dan 
ook ruim te winnen. Martien Plas-
meijer kreeg van zijn tegenstander 
even te weinig beurten. Beide par-
tijen werden dan ook verloren. He-
laas!
In de B2 speelde het team van Ge-
rard Koeleman een uitwedstrijd bij 
De Heul uit Alphen aan de Rijn. In 
deze kroeg mocht nog worden ge-
rookt en dan voelt Wery zich als een 
vis in het water. Deed bleek ook uit 
zijn resultaat. 30 uit 49 was goed ge-
noeg voor de overwinning. Voor Alex 
van der Hulst ligt de lat wat te hoog. 
Al sinds jaar en dag moet Alex 25 
caramboles halen maar de laatste 7 
wedstrijden komt hij er steeds één 
of twee tekort voor de overwinning. 
Ook deze week waren het er weer 
twee. Hij krijgt de hete adem van 
derde speler Kees Smit in zijn nek. 
Kees levert de afgelopen tijd partij-
en van boven de 0.600 af en dit kan 
Alex wel eens zijn plaats als tweede 
speler gaan kosten. Alex kon weer 
even adem halen want Kees speel-
de belabberd. 19 uit 57 leverde een 
gemiddelde van 0,333 op. 5-2 ver-
loren dus!

Een zonnige maar koude 
Vakantie Makelaar Loop van AkU
Regio - Vergeleken met de vrijdag 
ervoor waren de weergoden AKU 
voor de 25e editie van de 10 Engel-
se Mijlen van Uithoorn erg goed ge-
zind.
Nu geen  regen en storm, maar 
zon en een koud stug zuid- oosten 
windje, dat vooral op de Nesserlaan 
en langs de Amstel het nodige van 
de atleten vergde.
Het effect was te zien aan de gelo-
pen tijden, die toch wat hoger la-
gen dan bij temperaturen in de tien 
plus!
Circa 1450 deelnemers, inclusief de 
Kids run, waagden zich aan de 10 
EM, 5 en 10 km.
Winnaar bij de blikvanger, de 16,1 
km. bij de dames, werd Fa Adda met 
haar 1.02.35 ruim voor Petra Sloots 

in 1.04.00 en AKU VIP Jolanda ten 
Brinke, die dus derde overall werd 
in 1.04.5. Anouk Claessens scoor-
de een tijd van 1.07.07 en werd zo 
overall vierde, maar bij de senioren 
zelfs eerste. Karin Versteeg volgde 
in 1.09.14 en haalde zo een derde 
prijs binnen in haar leeftijd klasse. 
Bij de heren schitterde Neals Strik 
die met een tijd van 52.42 zo’n drie 
kwart minuut voorsprong had op de 
nummers 2, Saíd Kanfaoui (53.25) 
en 3, Pascal van Troost (53.34).
Veenloper coryfee Michael Woer-
den werd zevende overall en derde 
in zijn leeftijd klasse in 54.28.

Snelste
Snelste AKU loper was John van 
Dijk  die met 56.32 nu eens Corné 

Klein (59.08) en Frans van Heteren 
(59.29) te snel af was, klasse!
De hoogste trede op het schavot 
kwam, nomen est omen, toe aan 
Paul Hoogers, die met 1.00.42 een 
geweldige eerste plek pakte bij de 
vijf en vijftig plus.

Jaap Bouwmeester maakte in de-
ze groep het AKU succes compleet 
door tweede te worden in 1.04.04.
Op de  10 km. deed Mandy Plasme-
ijer het uitstekend door in een vloei-
ende stijl een vierde plaats te ver-
overen in 46.08. Ook Irma van Bal-
ken presteerde dit bij een iets ou-
dere groep in 47.29 en Wil Voorn kon 
het na lang blessure leed niet la-
ten en finishte keurig als zesde in 
53.40.

De 5 km. voor de dames was bij de 
16 tot 20 jarigen voor Lotte Krause 
die eerste werd in 21.30.
Simone de Jong deed het hier ook 
erg goed met een vierde plaats in 
23.26. Linda Sprenger verraste ech-
ter een ieder met wel is waar een 
vijfde positie bij de meisjes tot 16 
jaar, maar had wel de minste tijd 
nodig van de AKU groep met haar 
21.22!

Bij de “mannen” reikte Wouter 
Heinrich het hoogste met een eerste 
plaats in 16.58 bij de groep tot 16 
jaar. Marcel de Jong, iets ouder, was 
hier de vlugste in 16.42 en Remco 
Sprenger wilde niet voor zij zus on-
der doen met een derde plaats in 
17.35.

Veenloper Van ’t Schip voor 
het eerst onder het uur
Regio - Afgelopen zondag heeft 
Veenloper Ricardo van ’t Schip voor 
de eerste maal de 10 Engelse mijlen 
binnen het uur gelopen.

Hij deed dit tijdens de winderige, 
maar wel droge Uithoornse Vakan-
tiemakelaarloop. Ricardo finishte in 
een schitterende tijd van 59.33.

Er namen maar liefst 22 Veenlopers 
deel aan de tot Vakantiemakelaar-
loop omgedoopte Kenwoodrun. De 
organiserende vereniging AKU had 
ook dit jaar z’n zaakjes weer uit-
stekend op orde, wat resulteerde 
in een uitstekend georganiseerde 
wedstrijd.

En de wind is nu eenmaal niet te be-
invloeden…
Dit jaar hadden de lopers van de 
langste afstand tegenwind op zowel 
de Nesserlaan en terug naar Uit-
hoorn langs de Amstel.
Michael Woerden ondervond net te 
veel last van een blessure om echt 
potten te breken. De verschillen wa-

ren vooraan in de wedstrijd klein 
met een verschil van 1 ¾ minuut op 
de winnaar. Michael finishte nu als 
zevende in 54.28. Willem van Leeu-
wen liep ditmaal een keer geen per-
soonlijk record, maar 1.04.09 is een 
heel mooie tijd bij zo’n wind.

Ook Mark Baas deed van zich spre-
ken. Hij had het zwaar langs de Am-
stel, maar bleef uiteindelijk wel ruim 
binnen zijn gestelde doel van 1.10: 
een persoonlijk record van 1.09.32. 
Voor Mark finishte nog Martien Lek 
in 1.07.00 en Jaco de Ruiter 1.08.50.

Uit lopen
Bert van Diemen begint inmiddels 
aardig uit te lopen met de keren dat 
hij voor Frans Bosman finishte. Maar 
wat wil je ook met een prachtige tijd 
van 1.11.33.

Ook Frans kon tevreden zijn met z’n 
1.12.58. Theo Noij en Henny Buijing 
daarentegen waren dat niet. Beide 
ondervinden veel last van een bles-
sure: Theo van z’n voet en Henny 

van z’n achillespees. Ze liepen ech-
ter wel ruim 16 kilometer. Theo in 
1.17.01 en Henny in 1.17.41. De on-
derlinge strijd in het (Reuve)kamp 
werd beslecht in het voordeel van 
Alexander. Hij liep 1.18.20. Claudia 
liep op haar tandvlees naar 1.19.53. 
Rene Rijkeboer volbracht ook de 
16 kilometer. Hij liep een tijd van 
1.23.33.

Op de 10 kilometer was er een op-
vallende prestatie voor Karin van 
Zijtveld. Karin liep haar tweede 
wedstrijd na een lange blessurepe-
riode. Zij deed dit in een nieuw per-
soonlijk record: 49.13.

De overige prestaties op de 10 kilo-
meter waren als volgt: Herman van 
’t Schip 47.44, Rob van Zijtveld 51.20 
en Leonie Versteeg 1.05.46.

De prestaties op de 5 kilometer 
waren als volgt: Julitta Boschman 
20.24, Leo Kok 21.14, Henk Gerkes 
27.54, Jitske Corthals 32.14 en Eveli-
ne van den Akerboom 32.17.



Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 23 
januari moest het 2e heren volley-
bal team van Unitas aantreden te-
gen het 2e herenteam van Atalan-
te. Kortom, een streekderby tussen 
de Mijdrechtse en de Vinkeveense 
volleyballers. De beide teams wa-
ren gebrand op winst aangezien de 
allebei de teams in de onderste re-
gionen van de competitie bivakke-
ren en de punten dus zijn belangrijk 
voor beide teams.
 
De heren uit Mijdrecht waren met 
twee invallers uit het vierde team 
op pad gegaan aangezien er en-
kele spelers niet aanwezig konden 
zijn (buitenaanvaller John Pronk en 
spelverdeler Brian Cornelissen).

De eerste set werd er aanvallend 
begonnen door de heren van Uni-
tas. Ondanks dat de hoofdaanval-
lers Maarten Meulemans en Hans 
Out in het begin erg wennen aan 
moesten wennen aan de invallen-
der set-upper uit het 4e team. Toch 
duurde dit niet lang. In het begin 
van de set ging het scoreverloop na-
genoeg gelijk op met dat van de he-
ren van Atalante. Aanvallend kwa-
men de Mijdrechtenaren echter 

steeds beter in het spel. Midden-
aanvaller Ruud Stark en Hans Out 
werden steeds meer aangespeeld 
door set-upper René Driehuis en 
maakten dan ook belangrijke pun-
ten. Twee time-outs aan de zijde van 
Atalante mochten niet baten. De 
Mijdrechtenaren pakte op het nip-
pertje de laatste punten van de eer-
ste set. Setstand: 22-25.

Tweede set
De tweede set kwam de ballen 
steeds beter bij buitenaanvaller 
Maarten Meulemans en hij scoor-
de dan ook volop. De aanvaller had 
bijna een 100% rendement op zijn 
aanvallen. In het achterveld bij de 
Vinkeveners vielen de nodige ga-
ten en zij hadden geen antwoord op 
de snoeiharde aanvallen. De twee-
de set werd dan ook relatief een-
voudig gewonnen door Unitas. Set-
stand: 18-25.
Bij de start van de derde set werd 
Unitas wat nonchalant en liet ge-
lijk wat punten liggen. De Vinkeve-
ners grepen hun kans en liepen wat 
punten uit op Mijdrechtenaren. In 
een time-out aan de kant van Uni-
tas wist coach Peep Blei de vinger 
op de zere plek te leggen en spoor-

Nieuwe Meerbode  - 28 januari 2009 pagina 23

Vijf Nooitgedachters 
presteren goed op het NK
De Ronde Venen - Voor het VPZ 
Nederlands pupillen toernooi 
schaatsen hadden zich drie le-
den van IJsclub Nooitgedacht Wil-
nis geplaatst. Noah Bogaard (pu-
pil C), Lisanne Immerzeel (pupil B) 
en Dennis Bunschoten (pupil B). Op 
dit toernooi doen de beste pupillen 
van Nederland mee die in de leef-
tijdscategorie van 7 tot 12 jaar zit-
ten. 24 januari reisde ze af naar Gro-
ningen. Het was een groot spekta-
kel met uitstekende uitslagen voor 
de Nooitgedachters. Noah Bogaard 
reed een 300m in 33.37 sec. en op 
de 500m een mooie pr van 53.16 

sec. Met deze uitslagen behaalde 
Noah een verdiende 13de plek. Li-
sanne Immerzeel had zich voor dit 
toernooi net aan geplaatst wat al 
een hele prestatie was. Ze reed de 
500m in 54.27 een pr en de 700m 
verbeterde Lisanne haar pr met 10 
seconden in 1.16.52. Ze eindigde 
op de 26ste plek. Dennis Bunscho-
ten heeft zich ook weer sterk verbe-
terd. Op de 500m verbeterde hij zijn 
tijd onder de 50 seconden met maar 
liefst 49.26 pr. Op de 700m noteerde 
hij nogmaals een pr van 1.10.16. Met 
deze tijden behaalde Dennis een 
nette 13de plek. Het was voor de-

ze toppers een leuk toernooi waarbij 
veel persoonlijke records gesneu-
veld zijn.
Op 15 en 16 Januari reden ook 2 
masters van IJsclub Nooitgedacht 
voor het NK. Manja Bunschoten 
en Bram de Vries. Manja reed de 
500m in 54.61, 1000m in 1.50.28 en 
de 1500m in 2.39.50 met een mooie 
6 de plek als eind resultaat plaats-
te ze zich helaas net niet voor de 
3km. Bram reed de 500m in 46.37, 
1000m 1.36.95, 1500m 2.30.74 door 
deze goede uitslagen resulteerde dit 
in een 4de plek en mocht Bram nog 
een 3km rijden, 5.29.79.

Formatie Brixx haalt 7.000 
euro op voor Stichting 
Hersentumor.nl
Uithoorn - Op 24 januari heeft mu-
ziekformatie Brixx voor 200 muziek-
vrienden benefiet opgetreden in de 
Thamerkerk in Uithoorn. De volle-
dige opbrengst van het optreden 
is aangevuld met sponsoring van 
KPMG en de Stichting Als je maar 
integer band tot een bedrag van 
7.000 euro, dat op de avond is ge-
schonken aan de Stichting hersen-
tumor.nl (www.hersentumor.nl). De-
ze stichting stelt zich primair als 
doel om onafhankelijke, betrouwba-
re en actuele informatie over deze 
aandoening te verstrekken aan pa-
tiënten en nabestaanden. 

De voorzitter van de stichting, Mi-
chel Rudolphie, toonde zich zeer 
verguld met de ontvangen cheque 
en kondigde aan het bedrag spe-
cifiek te gebruiken voor de ontwik-
keling van een website voor kinde-
ren met een hersentumor. Zij kun-
nen elkaar daar treffen en informa-
tie krijgen over hun ziekte.

Amateurs
Brixx (www.brixxband.nl) is een ne-
genkoppige muziekformatie die be-
staat uit amateur muzikanten die 
allemaal werkzaam zijn bij KPMG. 
De band noemt zichzelf een ‘goe-

de doelenband’; met de opbrengs-
ten van de - betaalde - optredens 
worden goede doelen financieel ge-
steund o.a. door het geven van be-
nefietconcerten.

Ook speelt Brixx belangeloos voor 
groepen in onze maatschappij die 
voor een feestavond weinig geld 
beschikbaar hebben, maar wel een 
wereldfeest verdienen: vrijwilligers-
organisaties, instellingen voor licha-
melijk en/of verstandelijk beperk-
ten of voor stichtingen die iets bij-
zonders betekenen voor minder be-
deelden in onze samenleving.

Badmintontoernooitje Jeugd
De Kwakel tegen Veenshuttle
Regio - Op zaterdag 24 janua-
ri 2009 speelde badminton vereni-
ging De Kwakel een toernooitje te-
gen badminton vereniging Veens-
huttle (uit de Ronde Venen). 

Veenshuttle was met negen enthou-
siaste kinderen van ongeveer tien 
tot twaalf jaar oud naar De Kwa-
kel gekomen. Daar werden alle-
maal mix/dubbel wedstrijden ge-
speeld van tien minuten. De kinde-
ren van beide verenigingen waren 
goed aan elkaar gewaagd. Uitein-
delijk werden er achttien wedstrij-
den gespeeld, waarvan De Kwakel 
er acht heeft gewonnen en Veens-
huttle tien! 
De uitslagen van de wedstrijdjes zijn 

als volgt (de kinderen van Veenshut-
tle staan als eersten genoemd). 
Ronde 1: Rebecca en Thirza - Aye-
sha en Aniek  21-12, Maika en Sam 
- Lindsey en Britt 14-19, David en 
David - Laura en Bas 15-17.
Ronde 2: Jelle en Robert – Sander 
en Lisa 38-10, Karen en Rebecca - 
Bo en Ayesha 25-18, Thirza en Mai-
ka – Aniek en Lindsey 25-12.
Ronde 3: Sam en David B - Britt en 
Laura 6-29, David V en Jelle - Bas 
en Sander 21-11, Robert en Karen - 
Lisa en Bo 26-14.
Ronde 4: Rebecca en Robert - 
Lindsey en Sander 30-5, Thirza en 
Karen - Ayesha en Lisa 16-19, Mai-
ka en Jelle - Aniek en Bo15-18.
Ronde 5: Sam en David V - Lisa en 

Lindsey 25-17, David B en Karen - 
Britt en Bas 20-23, Robert en Maika 
- Laura en Bo 19- 17.
Ronde 6: Rebecca en David V - 
Laura en Sander 14-25, Thirza en 
Sam - Ayesha en Bas 21-12, David 
B en Jelle - Aniek en Britt 16-21.

Na deze wedstrijden mochten de 
kinderen nog met de grotere kinde-
ren wedstrijdjes spelen. Als afslui-
ting was er de ‘afvalrace’  en natuur-
lijk nog de uitslag met een lekkere 
beker limonade. Veenshuttle ging er 
uiteindelijk niet met de wisselbeker 
vandoor want die is al een aantal ja-
ren kwijt, maar wel met de eer! 
Het was een zeer geslaagd toer-
nooitje! 

Driebandenkoppelmarathon 
een daverend succes
De Hoef - Biljart vereniging “De 
Hoef” organiseerde deze maand 
een open drie banden toernooi die 
met koppels gespeeld werden.
Dit is een daverend succes gewor-
den. Er schreven 13 koppels in uit 
de regio. Het startschot werd om 
12.00 uur gegeven en het duurde 
tot 18.00 uur. De bediening hadden 
soep, broodjes en een volle schaal 
oliebollen klaar staan, zodat er voor 

de inwendige mens prima was ge-
zorgd. Om ongeveer 17.00 uur waren 
de voorrondes gespeeld en vormde 
zich 6 teams die de finale rondes 
moesten spelen. Om de teams met 
namen te noemen waren dit:
Johan Loman en Jan van Veen; De 
Hoef, Theo Valentijn en Henk Door-
nekamp; Wilnis en Noorden, Frans 
Lek en Mario van Eijk; Ter Aar, John 
van Dam en Do van Doorn; De Kwa-

kel, Bart de Bruin en Martin Plasme-
ijer; De Kwakel, Jan van Doorn en 
Marco van Kessel; De Kwakel
Uiteindelijk bleek dat John van Dam 
met Do Van Doorn de meeste pun-
ten bij elkaar hadden gespeeld en 
werden daarmee beloond met een 
prachtige wisselbeker, die ze voor 
één jaar in hun bezit mogen hou-
den, om deze volgend jaar weer te 
mogen verdedigen.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 30 januari 
2009 is er prijs-klaverjassen in cafè 
de merel in Vinkeveen er zullen vier 
giffies gespeeld worden, 20.00 uur 
aanwezig zijn, de aanvang van het 
klaverjassen is om 20.15 uur, dus 

kom op tijd s.v.p. 
De uitslag van de laatste keer was;
1 Henk van Breda met 6927 punten
2 Cees Lof met 6925 punten
3 Martie de Kuijer met 6826 punten
4 Toon Berkelaar met 6824 punten 

4 Nico May met 6824 punten
5 J. Bunschoten met 6811 punten
De poedelprijs was voor de ver-
moeide Berto Blom de vorm was 
ver te zoeken deze avond met 4967  
punten.

Kees van den Brand wint 
brons in districtsfinale
Mijdrecht - Kees van den Brand uit 
Mijdrecht behaalde zaterdag 24 ja-
nuari een mooie derde plaats in de 
finale van district Zuid-Holland. Zijn 
trainingsmaatje Luc Verwijs uit Wil-
nis eindigde als zesde.

Kees (9) en Luc (8) turnen sinds 
het begin van dit seizoen bij TOOS 
Waddinxveen, vandaar een kampi-
oenschap in Zuid-Holland. Ze ko-
men uit in de categorie instap eer-
ste divisie, het op een na hoogste ni-
veau in Nederland. Vooraf waren de 
verwachtingen vooral bij Kees hoog 
gespannen. Het is zijn tweede jaar in 
deze categorie en hij was de laatste 
weken in de trainingen flink voor-
uit gegaan. Concurrentie was er te 
verwachten van een aantal turners 
uit Alphen aan den Rijn. Voor Luc, 
vorig seizoen nog categorie benja-
min, was het afwachten wat hij deze 
wedstrijd al kon laten zien.

De jongens begonnen op sprong 
en deden dit allebei prima. Vrijwel 
alle turners beheersen dit onder-
deel echter goed, zodat de verschil-
len klein waren. Het tweede toestel, 
brug, zorgde voor de eerste schif-
ting. Kees liet mooie handstanden 
en een moeilijke afsprong zien en 
kreeg als beloning een 15,350. Ook 
Luc deed het goed (15,00), met een 
vloeiende ‘kip-beweging’ en hand-

standen die steeds beter uit de verf 
komen. Na twee toestellen stond 
Kees gedeeld derde en Luc vijfde.

Hoogste
Op rek behaalde Kees vervolgens 
het op één na hoogste cijfer (18,35), 
dankzij een fraaie ‘los om’ en weg-
zetsalto. Luc ging op dit toestel he-
laas in de fout en verspeelde kost-
bare punten. Hij had te veel vaart 
bij zijn buikdraai en kwam bij de af-
sprong met zijn voeten tegen het 
rek. Daarna, op vloer, lieten ze zich 
beiden weer van hun beste kant 
zien, met keurige flik-flaks. Ook het 
handstand heffen ging goed. Kees 
kreeg een 17,85, Luc een 17,80. Bei-
de jongens moeten vooral hun over-
slag nog verbeteren. In de tussen-
stand stond Kees inmiddels com-
fortabel op de derde plaats, achter 
– inderdaad – twee jongens uit Al-
phen aan den Rijn. Luc was door 
zijn matige rekoefening één plaatsje 
gezakt naar de zesde plek.
Op het vijfde toestel, voltige, lieten 
de Rondeveense turners beide vier 
strakke flanken zien, maar hun di-
recte concurrenten, die een moeilij-
kere oefening turnden, scoorden an-
derhalve punt hoger. Bij het laatste 
onderdeel, ringen, verspeelde Kees 
nog wat punten. Maar hij hield zijn 
plaats in het klassement en mocht 
een bronzen medaille mee naar huis 

nemen. Zijn totaalscore was 103,50. 
Luc eindigde als zesde met 99,95 
punten.
Begin februari turnen de jongens 
hun eerste kwartfinale voor het Ne-
derlands Kampioenschap, met de-
zelfde tegenstanders als in deze 
districtsfinale. Ze zullen er alles aan 
doen om dan één of meer plaatsen 
te stijgen.

Collectief KDO krijgt te 
weinig tegen koploper
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de zware thuiswed-
strijd tegen Geinburgia uit Driemond 
op het programma. Geinburgia, vir-
tueel koploper in de vierde klasse F, 
is voor KDO al jaren een moeilijk te 
nemen horde, gezien de recente vier 
ruime nederlagen op rij. KDO zou op 
voorhand dus uiterst tevreden mo-
gen zijn als er één punt uit het vuur 
zou worden gesleept. Trainer Ron 
Langhout kon deze middag niet be-
schikken over geblesseerden Mi-
chael Meijer en Sven Vlasman.
KDO startte de wedstrijd geconcen-
treerd en liet zich niet afbluffen door 
de Driemonders. Als collectief werd 
er keihard gewerkt om Geinburgia 
het zo lastig mogelijk te maken. De 
eerste kans van de wedstrijd was 
wél voor Geinburgia, maar spits 
Remco Gietermans kopte in kansrij-
ke positie naast.
KDO bleef geloven in eigen kunnen 
en kwam steeds beter in de wed-
strijd. In de 30e minuut kwam KDO 
zelfs op voorsprong, nadat Patrick 
den Haan vanaf de linkerkant fraai 
de 1-0 binnenschoot. 
Heel De Kwakel kon haar geluk niet 
op en Geinburgia moest alle zijden 
bijzetten om KDO niet voor rust ver-

der te laten uitlopen. Vlak voor rust 
onderstreepte keeper Peter Onder-
water zijn kwaliteiten door een bal 
knap met zijn rechterbeen uit het 
doel te houden.

Alle lof
In de rust was er alle lof voor het 
vertoonde spel in de eerste helft en 
werd iedereen ervan overtuigd dat 
er gestunt kon worden deze mid-
dag. In de tweede helft kwam Gein-
burgia in de 55e minuut op gelijke 
hoogte na een ‘lucky shot’ vanaf 20 
meter die uit het niets in de kruising 
vloog, 1-1.

KDO gaf niet op na deze domper en 
bleef vechten voor wat het waard 
was. In de 60e minuut kreeg spits 
Rick Kruit de mogelijkheid om de 
2-1 aan te tekenen, maar helaas 
schoot hij te hoog over de ver uit zijn 
doel staande doelman. De wedstrijd 
bleef op en neer golven en dat zorg-
de ervoor dat er een aantrekkelijk 
duel ontstond tussen beide teams. 
De scheidsrechter had zijn handen 
vol aan de uitbundige Geinburgia-
nen die zichtbaar gefrustreerd wa-
ren dat KDO hun uit de wedstrijd 
speelde.

Grote kansen kwamen er niet, maar 
Patrick den Haan was nog wel heel 
dichtbij de 2-1, maar zijn vrije trap 
belandde ternauwernood naast de 
paal. De wedstrijd leek te gaan ein-
digen op 1-1, echter sloeg twee mi-
nuten in blessuretijd het nood-
lot toe. Een hoge bal vanaf de lin-
kerkant werd verkeerd beoordeeld 
door de voor de rest goedspelende 
Kwakelse verdediger Rainier Onder-
water, zodat de onzichtbare aanval-
ler Mario van Leijen de 1-2 binnen 
kon tikken. Vlak na deze beslissen-
de treffer floot de scheidsrechter af. 
Aan KDO-zijde kwam deze goal als 
een grote domper aan en heerste er 
een grote teleurstelling. KDO speel-
de sterk en deze middag was de 
kans om Geinburgia roet in het eten 
te gooien op weg naar hun kampi-
oensschap. Het vertoonde spel moet 
KDO wel genoeg zelfvertrouwen 
bieden in aanloop na de komende 
twee cruciale ontmoetingen tegen 
laagvliegers BSM en Ouderkerk.
Aanstaande zondag speelt KDO 
wederom thuis, ditmaal tegen BSM 
uit Bennebroek. Wij hopen dat u 
wederom deze middag onze ploeg 
komt ondersteunen, want dat wordt 
zeer op prijs gesteld.

Lucky Stable springt 
2214,25 euro bij elkaar 
Wilnis - Op 24 januari organiseerde manege Lucky Stable voor de vijfde keer een sponsor springwedstrijd. Dit 
jaar is er gekozen voor het goede doel Don Bosco, een organisatie die straatkinderen in verschillende landen een 
thuis biedt. Een amazone van manege Lucky Stable gaat met deze organisatie op reis en zorgt voor een goede 
bestemming van het geld.
Maar liefst 45 deelnemers hebben zich deze dag ingezet voor het goede doel. Zij hebben een springparcours 
gereden en geld ingezameld. Het totale bedrag wat deze dag bij elkaar is gesprongen is 2214,25 euro, een 
geweldig resultaat!
De hoofdsponsor deze dag was Whitney Samson, zij reed 257 euro bij elkaar.

Unitas Heren 2 wint streekderby tegen 
Atalante Heren 2

de de spelers uit Mijdrecht aan om 
geconcentreerder te gaan spelen. 
Derrick Brown en Derk Groen (wel-
ke kleur?) scoorden direct met leu-
ke prikballen en enkele geplaatste 
aanvallen. Unitas nam het initiatief 
over, kwam al snel na deze time-out 
op een voorsprong en pakte ook in 
deze set de overwinning. Setstand: 
16-25.

In de vierde set pakte Unitas ook de 
winst met een klein verschil (set-
stand: 22-25) en was daarmee ook 
de grote winnaar van deze span-
nende wedstrijd. 
Stand District Holland / 2e klasse E 

1. VHZ H1, Nieuw-Vennep  13–56 (44- 8)
2. SAS’70 H1, Uithoorn  13–52 (42-13)
3. VCH H5, Haarlem  12–44 (35-13)
4. Allides H2, Haarlem  13–38 (32-33)
5. Smashing Velsen ’96 H1, Velsen
 11–32 (27-19)
6. VCH H4, Haarlem  13–30 (27-31)
7. Oradi/Omnia H1, Aalsmeer 13–27 (22-32)
8. Unitas H2, Mijdrecht  11–22 (18-27)
9. Kombysport H1, Badhoevedorp
 11–20 (18-30)
10. Van Nispen H1, Hillegom 12–19 (18-34)
11. Atalante H2, Vinkeveen  13–18 (16-37)
12. Martinus H6, Amstelveen 13–12 (11-43)
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Viertallentoernooi 
klaverjassen bij argon
Mijdrecht - U kunt zich aanmelden 
voor het binnenkort te houden vier-
tallentoernooi klaverjassen bij de sv 
Argon. 
De organisatie is in handen van de 
Supportersvereniging De Lijnkij-
kers. Bij voldoende belangstelling 
is er op 27 februari en 13 maart a.s. 
een voorronde, waarna de finale ge-

houden zal worden op 27 maart. Een 
viertal kan bestaan uit familie, ken-
nissen, buren, collega’s, enz.
De kosten van inschrijving zijn een-
malig e 12,50.
Voor informatie en inschrijving kunt 
u zich wenden tot Jos Twaalfhoven,
Proostdijstraat 32 in Mijdrecht, tele-
foon 06-17476495.  

Goed resultaat voor argon 
bij herstart competitie
Mijdrecht - Enkele weken rust 
vanwege winterstop en zowaar 
schaatspret zijn weer onderdeel van 
het verleden en de competitie in de 
zondaghoofdklasse kon ondanks 
een behoorlijke hoeveelheid regen 
in de afgelopen week toch weer 
starten, een meevaller. Dat was ook 
het resultaat van de wedstrijd bij 
VUC voor Argon, want het is op ’t 
Kleine Loo nooit makkelijk en dit-
maal was de wedstrijd eigenlijk al na 
4 minuten beslist. In die openings-
minuten lukte het Joeri Onderwa-
ter namelijk, om doelman Hermans 
van de thuisploeg twee keer te pas-
seren, een ongekende prestatie van 
de middenvelder. Al in minuut 1 was 
het raak, toen de bal na een hoek-
schop van Michael van Laere in het 
strafschopgebied voor de voeten 
van Onderwater viel, die vanaf de 
vijf meter lijn geen moeite had om 
de bal over de lijn te krijgen. En toen 
Ben Ebu-Mordi bij de volgende aan-
val van Argon over de linkervleugel 
een schotpoging waagde, die in het 
strafschopgebied werd geblokt en 
de bal weer voor de voeten van On-
derwater rolde, was het dit keer met 
een geplaatst schot vanaf 16 me-
ter in de hoek weer raak, 0-2. Een 
dergelijk start konden de Argonau-
ten zich niet herinneren en ze raak-
ten er even van in de war, zodat de 
thuisploeg er ook in slaagde om aan 
de wedstrijd te beginnen en daar-
mee ook kansen wist te scheppen. 
Maar als ze binnen de palen mik-
ten, was het Eelco Zeinstra, die liet 
zien scherp uit de rustpauze geko-
men te zijn. Met name zijn tweede 
redding bij een kopbal van El Ham-
daoui was erg knap en uit de directe 
tegenaanval, die volgde, viel de be-

slissing: het was Ben Ebu-Mordi, die 
met een schuiver in de hoek doel-
man Hermans voor de derde keer 
naar het net stuurde, 0-3 nog bin-
nen het eerste kwartier.

Winterstop
Het spel, dat zich daarna ontwikkel-
de, liet zien dat de winterstop nog 
niet uit de spieren was verdwenen, 
want vele combinaties liepen stuk 
op verkeerde passes of andere slor-
digheden. VUC streed vol inzet voor 
een beter resultaat, maar de enkele 
mogelijkheden vonden geen gena-
de bij Eelco Zeinstra, zodat met 0-3 
van doel werd gewisseld.
Ook in de openingsminuten van 
deel twee viel Joeri Onderwater op, 
ditmaal wist het Eelco Zeinstra te 
assisteren door een bal net voor de 
eigen doellijn weg te halen en daar-
mee een treffer van VUC te voor-
komen. Hierna verzandde de wed-
strijd, omdat Argon niet hoefde en 
VUC niet echt meer kon. Pas in het 
laatste kwartier flakkerde de strijd 
weer wat op, maar Patrick Lokken 
stuitte op doelman Hermans, aan-
voerder Lensink van VUC mikte op 
de paal naast Zeinstra en bij de laat-
ste mogelijkheid (een prima voorzet 
van invaller Thabiso van Zeijl) keek 
Patrick Lokken precies in de laag-
staande zon en kon de bal geen 
richting meer meegeven. 
Al met al pakte Argon wel een goe-
de winst, die meerwaarde kreeg 
door het verlies van koploper West-
landia in eigen huis. AFC is nu lijst-
aanvoerder en heeft een voorsprong 
van 3 punten op Argon, een achter-
stand die nog het nodige perspec-
tief biedt in het vervolg van dit sei-
zoen.

Jeugdschaak ´´Denk en Zet -Advisor”

Spelers hervinden zich in 
externe competitie
De Ronde Venen - In de exter-
ne competitie maakt de jeugd van 
schaakvereniging “Denk en Zet – 
Advisor” deel uit van de Stichts-
Gooise regio van de Nederland-
se schaakbond. In die regio ne-
men tientallen schaakverenigingen 
het tegen elkaar op; van Amers-
foort tot Zeist, van Wijk bij Duurste-
de tot De Ronde Venen.  Dit seizoen 
is De Ronde Venen met één jeugd-
viertal vertegenwoordigd. In de vas-
te opstelling spelen Robin Ekholm, 
Daniël Ekholm, Arno Kroon en Ger-
ben Roos op de borden één tot en 
met vier. Peter de Jonge is reserve-
speler. Afgelopen vrijdag (23 janua-
ri) moesten de jongens voor de der-
de keer dit seizoen het gevecht aan-
gaan. Dit maal met het viertal uit 
Baarn. 
Eerst even het geheugen opfrissen. 
Na de eerste wedstrijd vorig jaar no-
vember verloren te hebben, teken-
de zich begin dit jaar (9 januari) 
een licht herstel af toen het team in 
Hoogland (bij Amersfoort) aantrad. 
Die wedstrijd eindigde in een 2-2 ge-
lijkspel met het volgende scorever-
loop: Arno Kroon 0-1, Gerben Roos 
1-1, Daniël Ekholm 2-1 en Robin Ek-
holm 2-2. De broers Ekholm hadden 
beiden een zeer spannende partij, 
die lang uitliep. De overwinning van 
Daniël, die met drie verbonden vrij-
pionnen tegen een loper moest op-
boksen, was een beauty. Robin had 
wisselende kansen maar redde het 
uiteindelijk net niet.

Strijd in Baarn
Zou het herstel in Baarn doorzet-
ten? Dat was de vraag. Tussen het 
strijdgewoel door heeft Arno Kroon 
gelukkig tijd gevonden om een oog-
getuigenverslag op te tekenen:
“We gingen vol goede moed rich-
ting Baarn. Na het verlies tegen 
Moira Domtoren en het gelijke spel 
tegen Hoogland, werd het wel eens 
tijd voor een overwinning.
Op het eerste bord speelt Robin Ek-
holm. Op het tweede bord maakte 
Gerben Roos, bij afwezigheid van 
Daniël Ekholm, zijn opwachting. 
Arno Kroon mocht plaatsnemen op 
het derde bord en Peter de Jonge 
maakte zijn debuut bij het A-team 
op bord 4.
We beginnen het verslag van de-
ze avond bij het derde bord. Arno 
verkeerde de laatste weken niet in 
een al te goede vorm. En ook deze 
avond ging het na de achtste zet al-
weer mis. Hij zag een damezet van 
zijn tegenstander over het hoofd en 
dat kostte hem een toren. Toen was 
de partij eigenlijk al gespeeld. Bij de 
23e zet gaf Arno ook nog een paard 
weg waarna hij de partij opgaf.Tus-
senstand na de eerste partij, 1-0 in 
het voordeel voor Baarn A1.

Peter
Op het vierde bord speelde Peter. Hij 
kwam met een pion voorsprong uit 
de opening en zette zijn tegenstan-
der flink onder druk. Na wat afrui-
len kwam Peter in het eindspel met 
maar liefst vier vrijpionnen te staan. 
Met vier musketiers ging hij op weg 
om een dame te halen. Maar Peter 
had geen dame nodig om de over-

winning binnen te slepen. Hij zet-
te zijn tegenstander mat met zijn 
vier pionnen en met een loper! Hij 
speelde een vrijwel foutloze partij, 
dus was de overwinning meer dan 
terecht. Peter staat niet voor niets 
op de eerste plaats bij de jeugd van 
“Denk en Zet- Advisor”. Tussenstand 
na 2 gespeelde wedstrijden 1-1.
Vlak nadat Peter zijn partij had ge-
wonnen, werd het tweede punt bin-
nen gehaald door Robin Ekholm. 
Nadat beide spelers goed uit de 
opening kwamen, was het zijn te-
genstander die de eerste fout maakt, 
dat kostte hem een paard. Toen 
Robin even later met een vorkje nog 
een toren afpakte was het gebeurd. 
Hij gaf de partij op en Robin scoor-
de een punt.
Tussenstand na de derde partij, 1-
2 in het voordeel voor Denk en Zet-
Advisor.

Met een 2-1 voorsprong was het aan 
Gerben om de overwinning veilig te 
stellen. Gerben kwam met twee pi-
onnen voorsprong uit de opening. 
Na de goede opening kwam hij ech-
ter in het middenspel in de proble-
men. Na een goede torenzet van zijn 
opponent moest Gerben een paard 
inleveren. Met een paard voor drie 
pionnen, was het Gerben die heel 
slim remise aanbood aan zijn tegen-
stander. Na er even over nagedacht 
te hebben accepteerde deze de re-
mise. Dat halve punt was genoeg 
voor de overwinning.

De eindstand na vier partijen: 1.5-
2.5 in het voordeel van “Denk en 
Zet-Advisor”.
De eerste overwinning van dit sei-
zoen is binnen. Over drie weken 
staat de wedstrijd tegen ZZC A1 op 
het programma.  Laten we hopen 
dat we deze goede lijn voortzetten.”

Strijd in Vinkeveen
Wedstrijdritme opdoen en competi-
tiespanning ervaren is een belangrij-
ke basis voor goede prestaties in de 
externe competitie. Voor de vijf spe-
lers in het team worden deze dit jaar 
verschillend ingevuld. Robin en Da-
niël spelen enkel nog externe wed-
strijden. Gerben en Arno scherpen 
hun schaakniveau door afwisselend 
bij de junioren en bij de senioren te 
schaken. Om de andere week mo-
gen twee senioren hun krachten 
meten met de aanstormende jeugd, 
en dat valt lang niet altijd mee. Ger-
ben en Arno blijken over een ge-
degen theoretische bagage te be-
schikken en over een voor de oud-
jes onnavolgbare denksnelheid. Van 
de vijf externe jeugdspelers is Pe-
ter de Jonge de enige die nog volop 
meedraait met het jeugdprogram-
ma en daar in het Mulckhuyse-toer-
nooi een serieuze kanshebber voor 
de eindoverwinning is. Maar ca-
deau zal hij die niet krijgen. Ook bij 
de overige jeugd ontwaren we ge-
duchte concurrentie van met name 
Stefan Rijsbergen die na drie speel-
rondes de ranglijst aanvoert.
Op de website van schaakvereni-
ging “Denk en Zet – Advisor” zijn al-
le activiteiten van de schakers keu-
rig te volgen.

Team 1 van badminton-
vereniging Veenshuttle 
is kampioen!
Wilnis - Afgelopen zaterdagavond 
124 januari heeft het 1e team van
Badmintonvereniging Veenshuttle 
het kampioenschap in de 4e klasse 
behaald. In en tegen Almere werd 
een zwaarbevochten 6-2 overwin-
ning behaald. Hiermee is de voor-
sprong op de nummer 2 in de pou-
le (Flowershuttle uit Aalsmeer) een 
onoverbrugbare 9 punten gewor-
den. De herendubbel werd in 2 sets 
gewonnen door Rob en Richard 
waarna de dames Melanie en An-
ja hetzelfde deden. Tussenstand 2-
0 voor Veenshuttle. Hierna speel-
de Richard zijn enkelpartij en moest 
na 3 sets zijn meerdere erkennen 
in zijn tegenstander. Melanie won 
haar enkelpartij en de tussenstand 
was daarme 3-1 voor Veenshuttle. 
Invaller Ruud won ook zijn enkel-
partij en Anja won nipt in 3 sets van 

haar tegenstander: Tussenstand 5-1 
voor Veenshuttle. Als er in de twee 
resterende partijen nog 1 overwin-
ning werd gehaald zou het kampi-
oenschap een feit zijn. Melanie en 
Richard maakte in hun mix geen 
fouten en wonnen in twee sets deze 
partij. Hiermee was het kampioen-
schap een feit. De laatste mixpartij 
met Ruud en Anja werd door Veens-
huttle verloren door vermoeidheid 
en wellicht een wat mindere mo-
tivatie. Na de wedstrijd hadden de 
zeer sportieve tegenstanders cham-
pagne geregeld en werd het kam-
pioenschap beklonken. Afgelopen 
jaar promoveerde het 1e team van 
Badmintonvereniging Veenshuttle al 
van de 5e klasse naar de 4e klas-
se. Door het kampioenschap in de 
4e klasse promoveert het team naar 
de 3e klasse.

Wedstrijd in België voor 
GVM-79 acrogymnasten
Mijdrecht - Vorig weekend was 
voor een aantal acrogymnasten 
van GVM’79 de aftrap van het nieu-
we seizoen. Om te kijken hoever 
het stond met de oefeningen werd 
er deelgenomen aan een wedstrijd 
in het Belgische “de Panne”.  Al op 
vrijdag vertrokken de eerste teams 
richting België. 

Er werd overnacht in een prach-
tig hotel, want de volgende mor-
gen moesten ze al om 8:15 aanwe-
zig zijn in de zaal. 17 januari was het 
al vroeg dag voor de teams in het 
Ajeugd-niveau. Dit is het hoogste 
niveau voor gymnasten tot 16jaar. 
GVM’79 komt in deze categorie uit 
met 2 damesgroepen en 1 dames-
paar. Imara en Priscilla mochten be-
ginnen met hun tempo-oefening. In 
deze oefening lukte alle nieuwe ele-
menten , zoals de streksalto achter-
over en de hoeksalto voorover tot 
catch. 
Helaas werd er een val gemaakt aan 
het eind van de oefening. Bij de ba-
lansoefening waren de zenuwen al 
een stuk minder. Deze oefening werd 
goed uitgevoerd en bevatte volgens 
een Belgische toeschouwer verras-
sende elementen. Met een totaal 
van 46,050pnt werden deze dames 
15e in een sterk bezet deelnemers-
veld. Voor Swetta, Sabine en Lorena 
was het de eerste wedstrijd in de-
ze samenstelling. De oefeningen za-
gen er choreografisch erg goed uit 
en werden dan ook goed gejureerd. 
In de technische uitvoering lukte de 
hoge toren erg goed, maar werd er 
een val gemaakt in een ander ele-
ment. De tempo-oefening werd ook 
goed uitgevoerd en zelfs het eerste 
element tot handstand werd mooi 
afgemaakt. Tessa, Demy en Florine 
hadden vorig jaar al meegedaan bij 
de Ajeugd. Dit jaar hebben ze ervoor 
gekozen om vooral met de tempo-
oefening wat moeilijker elementen 
te doen. De dubbele salto achter-
over is daar een voorbeeld van, deze 
werd perfect uitgevoerd. De rest van 
de oefening verliep met wat foutjes, 
maar al met al werd een goed resul-
taat neer gezet. Bij de balansoefe-
ning gingen de elementen erg mooi, 
maar de choreografie moet bij deze 
oefening nog wat doorlopen. De da-
mesgroepen eindigden mooi achter 
elkaar op de 26ste (47,5pnt) en de 
27ste (46,650pnt) plek.

Gekneusd
Nadat deze wedstrijd afgelopen 
was, mochten de team van de vol-
gende dag nog even op de vloer 
trainen. Voor Kelly en Claudia pak-
te deze training niet zo goed uit. Bij 
een vrij simpel element schoot er 
iets mis in Claudia haar pols, waar-
door deze zwaar gekneusd raakte. 
Zij hebben zich voor deze wedstrijd 
af moeten melden.
Sanne, Mariska en Bibian kwamen 
wel in actie op de zondagwedstrijd. 
Helaas bleek tijdens de meting dat 
het lengteverschil tussen de dames 
te groot was. In Nederland wordt 
hier niks mee gedaan, maar in Bel-
gië krijg je dan bij voorbaat al 0,5pnt 
aftrek op je cijfer. De dames gingen 
zelfverzekerd de vloer op en lieten 
een mooie oefening zien, waarin de 
moeilijkere elementen prima lukte. 
Helaas was er ook twee keer spra-
ke van een val, waardoor het eind-
cijfer omlaag werd getrokken. Met 
14,600pnt kwamen zij op de 15e 
plek. Ook in het C-niveau kwamen 
Lisa, Ulijn en Laura voor GVM’79 uit. 
Bij hun resulteerde de afbouw van 
de hoge toren in val, maar verder 
werden de elementen erg strak en 
mooi uitgevoerd. De choreografie 
was overtuigend en de dames straal-
den van de vloer af. Met 16,900pnt 
werden zij uiteindelijk 12e. De laat-
ste die voor GVM in actie zouden 
komen waren Joëlla en Shelly. Al-
hoewel Shelly 2 elementen in de les 
een beetje eng vond, vandaag liet ze 
zien dat ze deze elementen wel de-
gelijk beheerst. De dames lieten een 
goede oefening zien, waarin geen 
grote fouten werden gemaakt. De 
choreografie zou wat overtuigen-
der mogen. Na het zien van het cij-
fer stonden de dames op de twee-
de plek. De concurrenten die daar-
na kwamen maakten veel fouten. 
Uiteindelijk werden Joëlla en Shel-
ly 5e (18,366pnt) en prachtige plek 
voor een eerste wedstrijd. De teams 
van GVM konden met een goed ge-
voel naar huis terug keren. De ko-
mende maanden staan in het teken 
van het perfectioneren van de oefe-
ningen voor de eerste Nederlandse 
wedstrijden. Veel succes allemaal.
Wil jij ook eens bij de acrogym kij-
ken en/of meedoen? Kom dan naar 
gymzaal de Brug op donderdag van 
16:00 – 17:00. Wij zoeken nog een 
aantal grotere acrogymnasten!! 

2 pt

Goede prestaties Vitac
De Ronde Venen - Verspreidt over 
twee weekends werden de tafel-
tennisafdelingskampioenschappen 
jeugd en senioren van afdeling Mid-
den gehouden. Vitac was hierbij met 
zes jeugdleden en één seniorspeler 
vertegenwoordigd. De zeven vitac-
cers hebben hier zeer goede presta-
ties geleverd. Er werden maar liefst 
drie prijzen behaald. Bij de jeugd 
speelden Arian Stolk en Reinier den 
Hartog bij de junioren mee. Helaas 
werden beiden in de poule uitge-
schakeld.  Bij de Kadetten 2 werd 
Chatsjik Daudov eerste in zijn poule. 
Ook de halve finale werd winnend 
afgesloten. In de kwartfinale moest 
hij spelen tegen David Rakke (UT-
TC). Deze wedstrijd won Chatsjik 
met 3-0. Door deze knappe presta-
tie behaalde de Vitaccer de finale. 
Arthur Boerman uit Utrecht was zijn 
tegenstander. Na een 0-1 achter-

stand maakt Chatsjik het 1-1, maar 
de laatste twee games waren voor-
zijn tegenstander. Toch een mooie 
tweede plaats. Junior Vuur speel-
de ook mee bij de kadetten, maar 
hij kwam zijn poule niet door. Bij de 
Pupillen speelde Dion Slegt en Bin-
ky Vuur. Binky bereikte de halve fi-
nale, maar werd hier uitgeschakeld. 
Dion speelde sterk en behaalde wel 
de finale. 

In een spannende wedstrijd tegen 
Joeri de Wagenaar (Almeerspin) 
verloor hij met zeer krappe cijfers 
in de vijfde game. Maar de tweede 
plaats was voor Dion. Bij de senio-
ren werd Vitac vertegenwoordigd 
door Nick Postma. In verzamelklas-
se 4 behaalde hij de finale. Helaas 
was Otto de Boer (VTV) net even 
sterker, waardoor hij met de tweede 
plaats genoegen moest nemen.

Op bijgevoegde foto: Links Dion Slegt Rechts Chatsjïk Daudov

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bep Schakenbos is 
momenteel met kaarten in topvorm, 
en doet haar best om Berto Blom die 
op de bovenste plaats staat in te ha-
len.De uitslag van dinsdag 20 janua-
ri was: 1. Bep Schakenbos met 5245 
punten,2. Miep Haak met 5012 pun-
ten, 3. Rob van Achterbergh en Na-
tasja Blom met 4986 punten, en 5e. 
Theo Kranendonk met 4963 punten. 

De troostprijs ging naar Frans Bier-
stekers met 3875 punten. 13 janua-
ri wist invalster Annelies van Schep-
pingen 5521 punten te halen, 2e 
Rob van Achterbergh 5436 pun-
ten, 3e Natasja Blom 5281 punten, 
4e An van de Meer 5189 punten, 5 
An Veenhof 5122 punten. Ferry Ver-
braak had de poedel prijs met 3722 
punten.

Winst voor de dames 
van atalante 1
Vinkeveen - Vrijdag trad dames 1 
van Atalante gesponsord door Krijn 
Verbruggen & Haaxman Lichtrecla-
me aan tegen de nummer 5 van de 
poule; Armixtos D1. Met de over-
winning op de nummer 1 nog vers in 
het geheugen, maar zonder de we-
kelijkse training achter de rug be-
gonnen de dames aan de wedstrijd.
De wedstrijd werd gestart met een 
basisopstelling van Nancy Schock-
man en Mirjam van der Strate op 
buiten, Inge Tanja en Loes Kuij-
per op het midden, Irma Schouten 
als spelverdeelster en Suzan Heijne 
op de diagonaal. Na een wat moei-
zame start kwam Atalante op dreef 
en liep flink uit op de tegenstan-
der. De verdediging en aanval slo-
ten perfect op elkaar aan en er was 
geen weerwoord op de strakke ser-
vices van menig speler van Vinke-
veense zijde. De set werd afgeslo-
ten met 25-21 winst. De tweede set 
werd met een gelijke opstelling als 
de eerste begonnen. Evenals de eer-
ste set kreeg Atalante veel mogelijk-
heden om uit te lopen op Armixtos, 
welke ook werden benut. Vooral In-
ge en Loes, beide op midden, wisten 
rake klappen uit te delen. Armixtos 
probeerde via de zijlijn nog veran-
dering te brengen in het naderende 
verlies, maar met enkel time-outs en 
zonder wissels werd het verlies wel 
degelijk realiteit; 25-11.

Overwinnen
Na deze twee makkelijke overwin-
ningen begonnen de Atalante da-
mes minder geconcentreerd aan 
de derde set. Punten werden zon-
der veel verweer weggegeven door 
onder andere een slordige passing. 
Halverwege de set leek Atalante te-
rug te komen en een aantal pun-
ten ging het gelijk op. Om de set 
nog naar Vinkeveense kant te ke-
ren bracht coach Sjaak Immerzeel, 
Janine Könemann binnen de lijnen 
voor de spelverdeling. De achter-
stand op Armixtos werd in minde-
ring gebracht, maar dit was helaas 
niet meer genoeg. De set ging ver-
loren met 21-25 als eindstand. In de 
vierde set startte Astrid van de Wa-
ter op de buitenpositie. Er werd be-
gonnen met een kleine achterstand 
maar deze werd al snel ingehaald, 
mede door de snelle omschakeling 
van Irma Schouten van spelverdeel-
ster naar diagonaal. De tegenpartij 
bleef een klein aantal punten voor-
staan tot het eind van de set. Vooral 
door eigen fouten van Atalante. Ge-
lukkig kon het team zichzelf weer 
bij elkaar rapen en met een knaller 
van Astrid van de Water werd de-
ze zwaarbevochten wedstrijd beëin-
digd, 25-23. Deze wedstrijd ging met 
3-1 naar Atalante. Volgende week 
zaterdag spelen zij om 17.00 uur in 
Haarlem tegen Spaarnestad.
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Een nieuw contract getekend 
door Sv argon en verweij 
Communicasa Groep 
Mijdrecht- Al vele jaren is de Ver-
weij Communicasa Groep als spon-
sor verbonden aan de sportvereni-
ging Argon en dan met name aan 
de selectie van de zaterdagsenio-
ren. 
Ook dit seizoen is dat weer het ge-
val, maar door overvolle agenda’s 
was het nog niet gelukt, om het con-
tract van de nodige handtekeningen 

te voorzien. Gelukkig is  tussen de 
partners een gegeven woord al vol-
doende, maar nu is de formele on-
dertekening dan toch gebeurd. 

Op het kantoor van directeur Ge-
rard Verweij ondertekende deze, 
onder toeziend oog van Ronald Me-
ijer van de sponsorcommissie van 
sv Argon, het contract voor het lo-

pende jaar, terwijl direct van de ge-
legenheid gebruik werd gemaakt 
om de mogelijkheden voor het ko-
mende seizoen vast te verkennen. 
Argon, dat de jarenlange support 
van de Verweij Communicasa Groep 
zeer waardeert, is dankbaar voor de 
huidige steun en vol vertrouwen, dat 
deze ook in het komende seizoen 
gestalte zal krijgen.

atalante D2 laat punten 
liggen in De Boei
Vinkeveen - Het tweede dames-
team gesponsiird door Oudenallen 
fourages en transport had de twee 
voorlaatste wedstrijden héérlijk ge-
speeld, gewonnen met 1-3 van de 
nummer 5 en daarna net aan ver-
loren met 2-3 van de nummer 4. Af-
gelopen dinsdag volgde een lekkere 
teamtraining op maat gemaakt door 
trainer Sjaak Immerzeel, in een stil-
le Boei omdat een groot deel van de 
club zat te genieten bij de Champi-
ons League wedstrijd in Amstelveen. 

Die vrijdag moesten de dames uit 
tegen de nummer 10 Oberon, waar 
de eerste wedstrijd van gewonnen 
was. Grote kansen dus om als num-
mer 11 punten binnen te halen. De 
Vinkeveense equipe was met de vol-

tallige negen. Inge Bakker niet spe-
lend maar als coach, haar arm is 
nog niet hersteld. De dames pepten 
zich zelf op met voorgaande alinea 
en hadden er zin aan. Punten pak-
ken! Juist nu was het zo haalbaar 
en zo dicht bij. De eerste set startte 
echter zeer geforceerd. In woorden 
en schreeuwen moedigden ze el-
kaar wel aan maar het was een stij-
ve onwennige, alsof niet warmge-
speelde, start. Veel foutjes werden 
gemaakt, het was weinig secuur, 

de pass lag niet mooi. En konden 
de dames hier anders wel flexibel 
mee omgaan, nu was die souplesse 
of flexibiliteit er niet. De hele set lie-
pen ze achter Oberon aan die lekker 
in haar spel kwam met de aanvallen 

van de zeer lange dames en ook de 
frequent scorende diagonale aan-
vallers op rechts. Met 25-16 ging de 
set naar Weesp.  Toch wel beteuterd 
over deze dip begon de Oudenallen 
ploeg aan set 2, zich zelf manend 
toch wat relaxter te spelen. De inzet 
was er wel, de patronen kwamen er 
iets beter in, maar de spirit van zo 
kort geleden bleef uit. Er waren nog 
te veel persoonlijke foutjes die het 
telbord aan Oberon kant deed op-
bollen: 25-20. In de derde set kwa-
men frisse spelers Jet Feddema en 
Petra de Bruin in het veld. Petra op 
het midden, normaal staat ze op de 
buitenkant. 

En dat ging niet onverdienstelijk. 
Sterker nog, het ging super lekker. 
Zowel blokkerend als aanvallend 
stond ze erg sterk haar midden-
mannetje en ook achterin was ze 
alert. Er werd hard gewerkt en soms 
werkt dat. Het bleef spannend tot 
het eind en we konden de set zelfs 
pakken! 22-25. Was dit dan het om-
slagpunt? Op het zelfde tempo gin-
gen we voort. Oberon zette ook al-
les op alles en was er net zo op ge-
brand om hun gat onderaan in de 
poule te redden. De aanvallen van 
die lange meiden bleven goed sco-
ren, maar ook de twee kleinere bui-
tenaanvallers waren pittig en vaak 
erg mooi (direct scorend) diagonaal. 
We redden het uiteindelijk niet, met 
25-18 verloren. Ondanks dit dipje 
blijven we vooruit kijken, vrijdag al-
weer nieuwe kansen in een overvol-
le (?) Boei.

atalante Dames 4 speelt 
een lekker potje
Vinkeveen- Vrijdag 23 janua-
ri Speelde Atalante Dames 4 tegen 
De Reackse Dames 3, afkomstig uit 
Amstelveen, in de Boei. Die Reackse 
Dames 3 stonden eerste in de poule, 
en wij, Atalante Dames 4, staan der-
de. We moesten thuis spelen, dus 
hadden we het publiek mee. Met 
een bezetting van 7 dames moesten 
we het gaan doen. 

De eerste set was ‘de set’. Het team 
van Atalante Dames 4 bestaat uit 8 
jonge meiden die een aardig potje 
kunnen volleyballen. De tegenstan-
der, Die Reackse Dames 3 bestond 
uit wat oudere dames. En in de eer-
ste set hadden ze ons aardig over-
schat. Wat verwacht je nou van zo’n 
team bestaande uit 8 jonge mei-
den die in de derde klasse spelen?, 
we speelden inderdaad boven ver-
wachting. Eerst een paar weggeef-
ballen van Atalante, maar toen Tanja 
van Eijk aan de service kwam, maakt 
ze toch een reeks punten, die harde 
ballen zijn gewoon niet te houden. 
Een aantal heel moeilijke balletjes 
warden er gered in het veld van Ata-
lante. Ook werden er zeker mooie 
smashes gemaakt door Mariska van 
der Spoel. Met een beetje onzeker-
heid sloeg ze die bal zo over het net 
heen, en dat is natuurlijk een puntje! 
Tegen het einde van de set dachten 
we te hebben gewonnen, maar daar 
dacht de tegenstander anders over. 
Zij maakte weer punten,e n het ging 
gelijk op. Uiteindelijk won het Ata-
lante team deze set!!

Moeilijker
De tweede set ging een stuk moei-
lijker, we waren eigenlijk nog de 
overwinning van de eerste set aan 
het vieren, en waren dus een stuk 
minder oplettend en actief. Door de 
tactische ballen van Kellie Boxce 

maakte Atalante nog een paar pun-
ten, maar dit was niet genoeg om de 
tweede set te winnen.

Maar we gaven de moet niet op, al-
les was mogelijk. Suzanne Arts in 
het veld, maar liep al na vijf pun-
ten een blessure op waardoor ze 
niet meer kon spelen. En dan speel 
je het 4-2 systeem, wordt er gewis-
seld, en wordt er ineens 5-1 systeem 
gespeeld, dit was niet op iedereen 
overgekomen. Maar na een time-out 
van onze coaches Arie Boxce en Jan 
van Eijk werd het even duidelijk ge-
maakt, en gingen we er weer voor! 
Xuee Lont gaf een paar hele mooie 
set-ups, waardoor er nog wat punt-
jes warden binnengehaald, maar dit 
was niet genoeg om de derde set te 

winnen. Het stond nu 2-1 voor Die 
Reackse, en dat kon natuurlijk niet. 
Hup, Atalante er weer tegenaan. 

Nog steeds konden we de wed-
strijd winnen wanneer ere en vijf-
de set zou moeten worden gespeeld 
omdat het gelijk stond. Maar goed, 
we begonnen de set, en de tegen-
stander zette alles op alles. Alle bal-
len werden geprobeerd te passen 
door Mathilde Kamp en Lisa Beijer, 
ook werden er nog een aantal bal-
letjes over het net geslagen. Maar 
de tegenstander was net iets beter, 
dat kan ook niet anders als je eer-
ste staat, en hebben we de wedstrijd 
met 3-1 verloren. 
Toch nog dat ene puntje gepakt. 
Top!

Onverwacht zware 
wedstrijd, maar toch twee 
punten voor atlantis 1
Mijdrecht - Vorige week zorgde het 
door Pimentel Fasteners gespon-
sorde Atlantis 1 nog voor een klei-
ne stunt door gelijk te spelen tegen 
de koploper van de poule, Phoe-
nix. Op zaterdag 24 januari kregen 
ze een tegenstander tegenover zich 
die van een heel ander kaliber was; 
Waterland 1 de hekkensluiter van de 
poule. Atlantis 1 moet punten blij-
ven pakken om uit de degradatiezo-
ne te blijven, iets wat niet zo moei-
lijk leek tegen de laatst geplaats-
te ploeg. Natuurlijk was Waterland 
er zeer op gebrand om te winnen 
om zo te voorkomen dat ze kans-
loos onderaan blijven staan. Atlan-
tis 1 miste twee spelers: Jacco van 
Koeverden Brouwer die vorige week 
geblesseerd uitviel en Chantal Pool-
man die tijdens de training gebles-
seerd uitviel. Dus met een gewijzig-
de opstelling begon Atlantis tegen 
het tot op het bot gemotiveerde Wa-
terland.

In de eerste aanval begonnen Auke 
van der Zijden, Pim de Munter, San-
dra Pronk en Masha Hoogeboom. 
De start van Atlantis miste veel fel-
heid, wat ervoor zorgde dat de te-
genstander niet gelijk overdonderd 
werd. Desondanks kwam Atlantis 1 
wel op voorsprong door een goed 
afgemaakte strafworp en een mooie 
doorloopbal. De eerste aanval was 
minder scherp in de verdediging, 
wat resulteerde in een gelijke stand 

van 2-2. De rest van de eerste helft 
ging redelijk gelijk op. Waterland 
had een zuiver schot, wat moeilijk te 
verdedigen was. En aan de andere 
kant had Atlantis moeite om de korf 
te vinden, ondanks dat de aanvallen 
verzorgd opgezet werden.  De rust-
stand was 7-6 in het voordeel van 
Waterland, dus Atlantis moest er de 
tweede helft alles aan doen om de 
punten nog mee naar huis te ne-
men.

Kansen
In de rust werden aanwijzingen ge-
geven door Paul Plaatsman die er op 
hamerde om de rust te houden en 
de goede kansen uit te spelen. En 
even verliet Atlantis vol goede moed 
de kleedkamer, maar de eerste aan-
val zette de trend van de tweede 
helft. 
Goede kansen werden gekozen, 
maar niet afgemaakt. Hoewel het 
spel verdedigend goed stond keek 
Atlantis toch halverwege de twee-
de helft tegen een tegenstand aan 
van 9-6. Duidelijk was dat Atlan-
tis een goed laatste kwartier moest 
spelen om er misschien een gelijk-
spel of winst uit te kunnen slepen. 
De doelpunten vielen wat gemakke-
lijker in het vak van Jimmy de Ko-
ning, Jelmer Steen, Kim Stolk en Li-
sanne van Doornik. Dus begon de 
stand van het scorebord langzaam-
aan weer wat hoop te bieden voor 
punten voor Atlantis.

In de slotfase van de wedstrijd 
moest Atlantis laten zien dat deze 
daadwerkelijk de betere ploeg was. 
Coach Paul Plaatsman bracht Mark 
Goverse en Mirjam Gortenmulder in 
het veld voor meer rust en natuur-
lijk ook voor de doelpunten. Atlan-
tis slaagde erin om steeds dichter-
bij te komen en een paar minuten 
voor het einde van de wedstrijd was 
de stand 10-10. Met een laatste wis-
sel werd Arjen Markus het veld in 
gestuurd, met natuurlijk maar één 
doel: het winnende doelpunt sco-
ren. Gelukkig was Arjen scherp de-
ze avond en gooide voor Atlantis 1 
het winnende doelpunt erin. 

Atlantis pakte dus in de slotfase toch 
de winst van de wedstrijd en kon 
twee punten mee naar huis nemen. 
Volgende week staat Oosterkwar-
tier op het programma. Daar werd 
de vorige keer van verloren met één 
punt verschil, dus Atlantis is zeker 
niet kansloos. Het wordt een be-
langrijke partij voor beide ploegen, 
beide hebben de punten nodig om 
het gat met de onderste drie groter 
te maken. Kom Atlantis aanmoedi-
gen in de Phoenixhal in Mijdrecht 
om 15:40 en vergeet niet daarna 
aan te schuiven in de Atlantis kan-
tine voor echte Hollandse stamppot. 
Samen met de stamppot actie wor-
den activiteiten tijdens de wedstrijd 
georganiseerd om geld op te halen 
voor Kika. 

Atlantis 1 wint in Landsmeer met 10-11 van Waterland.

Snerten in Wilnis
Wilnis - Het jaarlijks terugkerende 
Snerttoernooi in Wilnis werd dit jaar 
gehouden op zondag 25 januari jl.
Het had ’s nachts gevroren en bij 
aankomst op het tennispark zagen 
de banen er prachtig wit uit. Het 
zonnetje scheen, dat wel, maar de-
ze was niet krachtig genoeg om de 
banen op tijd “ontdooid” te krijgen. 
Dus met behulp van wat heet wa-
ter en het verzetten van de begin-

tijd, konden we rond 11.00 uur de 
baan op. Met een ploeg van 5 he-
ren en 5 dames variërend in speel-
sterkte, waren de spelers van TVM, 
Kamerik, De Ronde Vener of Wilnis 
ingedeeld in mixed-dubbels.  In de 
pauze konden we genieten van een 
heerlijk bord snert met de daarbij 
horende roggebrood met spek. De 
laatste 2 ronden worden altijd ge-
speeld in dubbels. Daarbij staan van 

alle 4 verenigingen 1 speler op het 
veld. Uiteindelijk worden de gewon-
nen games per vereniging opge-
teld en daarna is de winnaar van dit 
toernooi  bekend: De Ronde Vener 
!! Met een ruime meerderheid aan 
punten mag de wisselbeker weer 
een jaar in hun clubhuis staan!!
Spelers DRV: Cor, Ton, Hans, Russ, 
Marc, Gonnie, Marja, Kate, Karin en 
Monique


