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EindElijk raak!

“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”

Safari?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Uithoorn – Ja, het is geen grap,
het is nog lang geen 1 april. De R.K.
kerk aan de Schans in Uithoorn kan
weer open, mits... het parochiebestuur even om de tafel gaat zitten
met de Stichting BOUD. Stichting
BOUD heeft namelijk het geld beschikbaar gesteld dat nodig is om
de herstelwerkzaamheden in de

kerk te laten verrichten, om zo weer
een gebruiksvergunning te krijgen
van de gemeente.
Een bouwkundige heeft laten weten dat deze reparaties zo rond de
20.000 euro gaan kosten en dat wil
de Stichting BOUD zo betalen, direct. Ze hebben echter een voor-

waarde: “Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond en de gemeente de vergunning heeft afgegeven,
dat dan de kerk en het parochiehuis
weer open gaan en er weer gewoon
kerkdiensten enzovoorts worden
gehouden.
Als de kerk dan weer dienst doet,
wordt er bekeken wat er nog meer

Telefoon: (0297) 25 04 21

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD

WIE HEEFT
LEO GEZIEN?

opgeknapt moet worden om de kerk
te behouden. Ook daarvoor heeft de
Stichting toegezegd zich voor 100%
te willen inzetten om gelden bijeen
te brengen om dat te verwezenlijken. Dus parochiebestuur, ga om
de tafel en de kerk kan binnen twee
weken weer open. (wordt vervolgd).

Leo wordt vermist sinds 25
januari. Hij woont in de
buurt van Meerwijk Oost,
wijk F. in Uithoorn.

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Hij heeft 4 witte sokjes,
een wit buikje en een zwart
vlekje op de neus. Indien u
hem heeft gezien gaarne
06-43071662 bellen.

Oproep Meerbode om vrijwilligers heeft geholpen

Buurthuis Ponderosa gaat door!
Hier zijn de nieuwe vrijwilligers
Uithoorn – Het zag er eind vorig
jaar donker uit voor het bestuur van
buurtvereniging Ponderosa uit Uit-

hoorn.
Ze moesten het goedlopende buurthuis Ponderosa gaan sluiten. Niet

omdat er geen belangstelling was,
dat zeker niet, het loopt storm. Niet
omdat er geen geld zou zijn, ze

draaien goed.
Nee, de reden: er waren vrijwilligers
tekort, een kleine groep draaide dit
buurthuis al vele tientallen jaren en
bij velen ging de leeftijd meespelen.
Zeventig-, zelfs tachtigjarige dames
liepen er hun benen uit hun lijf. Dat
ging niet meer. En anderen waren er
niet te vinden, zo kreeg onze redactie te horen. De gemeente was al ingeseind en half januari zou het gesprek zijn, wanneer de deur op slot
gedaan zou worden.
Dat leek ons sterk, dat er in Uithoorn geen vrijwilligers te vinden
zouden zijn en we plaatsten op de
voorpagina van onze krant een oproep: ‘Help buurthuis Ponderosa uit
de problemen. Waar zijn de vrijwilligers?’ Wel, dat werkte.
.
Binnen een paar dagen hadden we
een lijst met maar liefst 24 nieuwe
vrijwilligers. Afgelopen vrijdagavond
was het grootste deel van de ‘nieuwe’ groep in Ponderosa aanwezig
om de eerste afspraken te maken.
De nieuwe mensen zijn ingedeeld,
ze gaan tot mei meedraaien met
de oude groep en vanaf september gaat de nieuw groep vrijwilligers
aan de gang. Ponderosa is gered.

BNN uit de bocht

Yolanthe Cabau nam een
flitspaal in Uithoorn
Uithoorn – De politie van Uithoorn
meldde maandag jl. dat zij die middag een 22-jarige vrouw had aangehouden, die tot tweemaal toe met
haar auto een aanrijding had veroorzaakt en daarna was doorgereden. Ze botste eerst tegen een flitspaal om daarna een eindje verderop
ook nog even tegen een betonnen
paal te rijden. Deze aanrijdingen
werden opgemerkt door een andere automobilist, die hiervan de politie in kennis stelde. Via het genoteerde kenteken kon de auto even
later worden opgespoord en bleek
de bestuurster Yolanthe te zijn. Zij
werd aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Opdracht
Wat was er aan de hand? De actrice doet mee aan het BNN programma Crazy 88 en zit daarbij in het
vrouwenteam. Tijdens de opnamen
kreeg zij de opdracht om een deuk
te rijden in de auto.
Dat deed zij dan ook, alleen niet erg
handig om het op deze manier te
doen.
BNN heeft medegedeeld dat zij de
schade aan de flitspaal zal vergoeden en tevens de boete zal betalen.
Yolanthe, die omstreeks 14.00 uur
werd opgepakt, mocht tegen 17.00
uur het politiebureau in Uithoorn
weer verlaten.

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Locatie: tegenover het gemeentehuis

GEEN KRANT ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3+4

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

HEREN, DAMES
EN KINDERCOLLECTIE

OP DE

voorzien
*op artikelen kaart
je
van een sales

Openingstijden: Dinsdag t/m
donderdag10-18.00 uur
Vrijdag van 10-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

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

troy! 3.9028

R.K. kerk aan de Schans
kan weer open!

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

ELSSCHOTLAAN 60 TE UITHOORN
Wilt u geen standaard huis maar een huis dat anders is dan anders door
zijn architectuur, zijn speelse effecten, zijn ruimte en zijn ligging? Dan is dit
moderne ( 1999) huis met onder andere inpandige garage, woonkamer met
gashaard, heerlijk
zonnig terras, woonkeuken met luxe afwerking
in een hele groene wijk,
iets voor u! Daarnaast
biedt de woning drie
prima slaapkamers op
de tweede verdieping
en een moderne badkamer, ingedeeld met een
duo ligbad, separate
douchecabine, wastafel
en designradiator.

Vraagprijs
%289.500,- k.k.

OPEN HUIS

ZA. 9 fEbRUARI A.S. VAN 10.00-15.00 UUR

Uithoorn, Amstelplein 6-12
Telefoon 0297 - 52 41 24
mijdrecht@kooplenstra.nl

www.kooplenstra.nl
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
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Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

Oude en nieuwe
afvalcontainers
in Uithoorn

Gedurende de maand januari zijn de meeste duobakken
en papiercontainers van de bewoners van de gemeente
Uithoorn omgewisseld. Er zijn 18.000 nieuwe containers
uitgezet, hetzelfde aantal is opgehaald. Een inspannende
klus die zonder medewerking van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel niet zou zijn gelukt.
Het kan natuurlijk zijn dat er bij u of bij uw buren nog enkele
oude containers staan, die per ongeluk niet zijn opgehaald.
Dit is de reden dat we een tweede ophaalronde hebben ingepland. Als u nog papiercontainers of duobakken heeft staan,
wilt u dan bellen met het gratis nummer van de Afvalservicelijn?
0800 0221 768! Er wordt dan een afspraak gemaakt voor het ophalen van de oude container.

Extra container nodig?

Mocht u ondanks de grotere capaciteit van de nieuwe container
een extra container nodig hebben, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met Publiekzaken: 513111. U krijgt de tweede container
dan zo spoedig mogelijk thuis bezorgd.
Mogelijk is het u opgevallen dat de deksels van de nieuwe
containers dunner en lichter zijn dan de deksels van de
oude containers. De containers zijn voorzien van een
’ﬂuisterdeksel’. Een deksel, dat niet hard dichtvalt bij
het sluiten. Daardoor hebben omwonenden geen
geluidsoverlast bij het gebruik en legen van de
containers. De nieuwe deksels zijn, ondanks
de verminderde dikte, even sterk en duurzaam als de oude.

S

In de regio Amstelland-Meerlanden
doen scholen en gemeentehuizen
daarom actief mee aan het landelijke initiatief van ‘de Warme Truiendag’. Op deze dag gaat de verwarming van het gemeentehuis en de
gemeentewerf twee graden omlaag.
Ook op enkele basisscholen in de
gemeente gaat de verwarming een
graadje lager. Alle werknemers en
kinderen zullen die dag dus misschien iets warmere kleding aan
moeten trekken!

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

W

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Andere deksels

E
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7% minder energie

Door de verwarming een graad lager te zetten, bespaar je ongeveer
7% energie en dus 7% minder uitstoot van CO2 gas. Met deze actie
wordt een bewuste stap gezet om
aandacht te besteden aan de opwarming van de aarde. De scholen
die meedoen besteden in de les extra aandacht aan dit thema.

Ook thuis...

Vrijdag 15 februari: de verwarming lager

Overal waar je binnenkomt, is het behaaglijk warm. Thuis, op kantoor, op school of in de winkels: de verwarming zorgt dat we het lekker warm hebben. Dat kost wel veel energie. Veel energie gebruiken, betekent ook meer uitstoot van CO2 gas en dat is slecht voor het milieu. Dus…
mag het op 15 februari een graadje lager?

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 7 februari 2008 in het gemeentehuis te Uithoorn. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad en wordt na
een korte schorsing om 21.00 uur gevolgd door de Raadsvergadering.
De voorzitter (plv) van de raad, J.H.Hoogkamer.

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

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

Onderwerp

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.10

20.55

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Regionaal Openbaar Vervoer visie 2020-2030 Stadsregio. Voorstel van het
college om kennis te nemen van deze visie en de antwoorden van het college
van Uithoorn op de door de Stadsregio gestelde vragen. Doel: Informatieve
bespreking van dit voorstel met het college en in de raad, ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV08.02.
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2008
(WMOverordening). Voorstel van het college voor een nieuwe verordening
aangepast aan de gewijzigde wetgeving WMO en informatieverschafﬁng door
de portefeuillehouder over de nadere uitwerking in regelingen door het college.
Doel: Informatieve bespreking van dit voorstel in de raad en met het college
ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.01
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2

20.10-20.55

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

INFORMATIEF BERAAD

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 07.02.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 24.01.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Toelating van dhr.A.C.M.Smits als lid van de raad en afscheid van raadslid
dhr.G.J.A.F.Hubers.

2.6

3

21.30-21.45

3.1

21.45-22.15

22.15-22.20

4

22.20-22.30

4.1

22.30-22.35
22.35

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2008, voorstel van het college voor
de OZB tarieven 2008. Doel: politiek debat over dit voorstel van het college ter
voorbereiding op de besluitvorming. RV07.69
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Meer tips vindt u op
www.milieucentraal.nl

Laatste
klankbordgroepbijeenkomst

Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur
op de dag van de raadvergadering.

Blok Tijd

1.4

Deze actie heeft natuurlijk nog meer
effect als er zoveel mogelijk mensen aan meedoen. Dus niet alleen
op het werk of op school, maar ook
thuis bewust omgaan met energie.
Zet daar de verwarming ook wat
lager en let ook eens op andere
bronnen van energiegebruik. Denk
daarbij aan spaarlampen, wassen
op 30 graden, niet alles op stand-by
laten staan.

Actie
Voorzitter:
Dhr.R.A.J.Timmers
Inwoners/raadsleden

Voorzitter:
Mevr. H.L. Groen
Voorz/leden
Voorz/leden
Raadsleden
Raadsleden
Inwoners/raadsleden
Voorz/leden

Raads-, collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
Raads-, collegeleden
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen)
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Voorzitter
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Op woensdag 20 februari is de derde en tevens
laatste klankbordgroep
bijeenkomst in het kader van het Uithoorns
Verkeer- en Vervoerplan
(UVVP). De bijeenkomst
start om 19.30 uur en
vindt plaats in het gemeentehuis.
De avond begint met een
presentatie van het concept
UVVP. Daarna kunnen belanghebbenden
reageren.
Vanaf 13 februari kunt u het
concept UVVP downloaden
vanaf www.uithoorn.nl. Heeft
u geen internet? Op verzoek
stuurt de gemeente u graag
een geprinte versie toe. Bel
daarvoor: (0297) 513 212.

Procedure

Alle reacties op het concept
UVVP worden gebundeld en
krijgen een plek in een zogeheten nota van commentaar. Samen met het concept
UVVP gaat deze nota naar
het college van B&W.

Iedereen welkom

De avond heeft evenals de
voorgaande bijeenkomsten
een open karakter. Alle belanghebbenden in Uithoorn
en De Kwakel kunnen zich
aanmelden. In verband met
de organisatie wil de gemeente graag uiterlijk 15 februari
horen of u komt. Aanmelden
kan bij de heer R.A. van de
Pol van de afdeling Leefomgeving, e-mail uvvp@
uithoorn.nl, tel. (0297)
513 212.
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ALGEMENE INFORMATIE

Overlast van hondenpoep

WERK IN

Ook al houden veel hondenbaasjes en hondenuitlaters zich goed aan de regels, bij de gemeente
blijft het klachten regenen over de uitwerpselen van honden. Vooral hondenpoep op speelveldjes is een grote bron van ergernis. Logisch. In hondenpoep trappen is vies en vervelend.
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Meer weten?
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TER INZAGE
Ontwerpbesluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor Randweg 121 te Uithoorn.
Info: Mw. M. Stappers, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 14 februari 2008
Ontwerpbesluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor Noorddammerweg 7
te De Kwakel.
Info: Mw. M. Stappers, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 14 februari 2008
Verzoek van Era Bouw B.V., P/A Eerste Stationstraat 185
2712 HG Zoetermeer om
de vergunning tot het tijdelijk plaatsen van een ketenpark
op het perceel Europarei.
Info: afdeling V&H tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 21 februari 2008
Verzoek van Woongroep Holland Projecten B.V., Boverkerkerweg 2, 1185 XE Amstelveen om vergunning tot het
vergroten van de centrale entree op perceel Romeﬂat 1
-20.
Info: afd V&H tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 21 februari 2008
Herstraten Meerwijk West Witkopeend/Bergeend.
Info: Eric Warmerdam, tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008
Herstraten Meerwijk West Dwerggans.
Info: Eric Warmerdam, tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage.
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 12, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van bedrijfsruimte naar kantoor.
- Poelweg 2 A, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een bedrijfswoning d.m.v. een dakopbouw.
- Tamboer 11 te De Kwakel
Lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel.
- Bezworen Kerf 7, reguliere bouwaanvraag voor het
vergroten van een bedrijfswoning inclusief vergroten
bijgebouwen.
- Bezworen Kerf 7, reguliere bouwaanvraag voor het
vergroten van een kas en bedrijfsruimte.
- Jaagpad 24, aanlegvergunning aanvraag voor het
aanleggen van een pad vanaf een bestaande uitrit.
Meerwijk-Oost
- Gouwzee 57, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
Meerwijk-West
- Goudlijster 6, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak en het plaatsen van een kozijn in de achtergevel.
Thamerdal
- Zijdelveld 30, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van de werkruimte.
- Prinses Christinalaan 96, lichte bouwaanvraag voor
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak.
Zijdelwaard
- Willem Klooslaan 25, lichte bouwaanvraag voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 78, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een bedrijfspand.
- Amsterdamseweg 26, reguliere bouwaanvraag voor
het veranderen van de gevel t.p.v. Molenlaan door
toevoegen van raamstroken.
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Grontmij Nederland bv,
dhr. F. Schrijvers,
tel.: 06-224 861 19.
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PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden
ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk
informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de
stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de
openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester
en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij
anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij
burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent
dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening
kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor
het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door
de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van
onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de
rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een
dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel
bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot
hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

Provincie Noord-Holland,
mw. M. Harmsen,
tel.: 06-513 889 80
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek
staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor
u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar
tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om
moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

Meer weten?

dg

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond:

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

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

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

Nieuwe plaatsen doorgeven

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN EUROPAREI

ZZ

Om de hondenbaasjes nog eens extra te attenderen op de regels voor
honden en hondenpoep, heeft de gemeente borden gemaakt die steeds
van plek veranderen. Meestal staan
ze op plekken waar veel last is van
hondenpoep, vaak plekken die wel
in de buurt van een losloopterrein of
een hondenuitlaatroute liggen, maar
daar geen onderdeel van zijn. Plekken dus, waar baasjes zelf de poep
op moeten ruimen.

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

Z\

Opgeruimd staat netjes

Nieuwe routes naar
de Randweg

Extra controles

\b

op de hondenuitlaatroutes (duidelijk aangegeven met opvallende borden en rode paaltjes)
hoeven hondenbaasjes de poep

Rode Klaver
Helene de Swartlaan
Azuurmees
Grevelingen

Zal

-

-

-

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

-

van hun hond alleen maar op te
ruimen, als dat op het pad of op
de stoep ligt.
op speelplekken mogen honden
absoluut niet komen.
alleen op losloopgebieden mag
een hond lekker los lopen, verder
moet hij overal aan de lijn lopen.

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

N201+

Ed

Daarom zijn er in Uithoorn en De
Kwakel duidelijke regels. Regels,
waarin rekening gehouden wordt
met honden, met baasjes én met de
wens om overal schoon en veilig te
kunnen wandelen en spelen.

UITVOERING

AANSLUITING
RANDWEG-LEGMEERDIJK
PERMANENT
AFGESLOTEN

C'%&

KENNISGEVING VOORGENOMEN
VRIJSTELLING VAN BESTEMMINGSPLAN EN/
OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/
AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
maken hun voornemen bekend om met toepassing van
artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen van het
geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te
verlenen voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Irislaan 34, lichte bouwaanvraag voor het vergroten
van een woning.
- Het Fort 19, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 117, lichte bouwaanvraag voor
het vergroten van een woning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
maken hun voornemen bekend om met toepassing van
artikel 19 lid 2 van de WRO vrijstelling te verlenen van het
geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te
verlenen voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Boterdijk 142, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een vrijstaande woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 8 februari 2008 tot
en met 20 maart 2008 ter inzage bij de receptie in de
hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes
weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar
maken.

WIJZIGINGSPLAN LANDELIJK GEBIED
VASTGESTELD (ART. 11 WRO)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten om het bestemmingsplan
Landelijk gebied ter plaatse van het perceel Vuurlijn 17
te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de
bestemming “agrarische doeleinden glastuinbouw (ag)”
komt te vervallen en in plaats daarvan de vervolgfunctie
“wonen” in combinatie met de functie “agrarische doeleinden grondgebonden veehouderij en hobbymatig agrarisch gebruik (Avh)” voor de achter het bouwvlak gelegen
gronden zal gelden.
Het besluit ligt met ingang van 8 februari 2008 tot en met
20 maart 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het besluit van burgemeester en
wethouders beroep instellen. Dit beroep moet schriftelijk
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het collegebesluit treedt daags na aﬂoop van bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking tenzij
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend
dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/
VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende
vrijstellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze
kader.
De Kwakel
- Boterdijk 3, vergunning voor het vergroten van een
woning.
Bezwaar: t/m 10 maart 2008
- Iepenlaan 4, vergunning voor het vergroten van de
woning aan de achterzijde.
Bezwaar: t/m 11 maart 2008
- Chrysantenlaan 66, vergunning voor het vernieuwen
van een berging.
Bezwaar: t/m 11 maart 2008
- Tamboer 11, vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel.
Bezwaar: t/m 12 maart 2008
- Hoofdweg 1 B, vergunning voor het oprichten van een
kas.
Bezwaar: t/m 13 maart 2008
Meerwijk-Oost
- Eems 9, kapvergunning voor een berk in de achtertuin.
Bezwaar: t/m 13 maart 2008
Zijdelwaard
- Multatulilaan 37, vergunning voor het veranderen van
een raamkozijn aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 11
maart 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- De Visserlaan 6, vergunning voor het veranderen van
het voormalig wijkgebouw de Morgenster.
Bezwaar: t/m 11 maart 2008

TERINZAGELEGGING ONTWERP
“1E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN
LANDELIJK GEBIED”
Omdat een aantal onderdelen van het op 27 januari 2005
vastgestelde bestemmingsplan Landelijk gebied niet is
goedgekeurd, is op basis van artikel 30 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een ontwerp-herziening van dit
bestemmingsplan opgesteld. Deze herziening heeft betrekking op de niet goedgekeurde onderdelen en op een
aantal kleine aanpassingen van bebouwingsregels.
Het betreft onder andere:
- het opnemen van een nieuwe regeling voor de bouw
van agrarische bedrijfswoningen in zone At (het glastuinbouwgebied);
- het als bedrijfswoning bestemmen van de woningen
Het Lange Eind 26, Mijnsherenweg 2, Noorddammerweg 17, Poelweg 4 en Randweg 105;
- een regeling voor de oeverlandjes aan het Jaagpad;
- aanpassing bebouwingsregels voor hoogte bedrijfsgebouwen, locatie warmteopslagtanks en waterbassins en oppervlakte bijgebouwen;
- aanpassing van de regeling voor recreatieve nevenfuncties.
De ontwerp-herziening ligt van 8 februari 2008 tot en met
20 maart 2008 ter inzage bij de informatiebalie in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk16 te Uithoorn
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, alsmede
in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1, Uithoorn tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Gedurende deze termijn van zes weken kan een ieder
zijn of haar zienswijze over het ontwerp van de 1e herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.

BEKENDMAKING OPENBARE
VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over het uiterlijk en de plaatsing
van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een
vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden
op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en
het aanvragen van spreektijd.
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Grote opkomst bij
Open Dag sg Thamen

Uithoorn - Woensdag 30 januari jl. was de jaarlijkse Open Dag
van scholengemeenschap Thamen.
Leerlingen van groep 8, samen met
hun ouders en eventuele broertjes
en zusjes, konden kennismaken

met deze school voor VMBO. In demonstraties, exposities en openbare lessen gaf Thamen inzicht in het
aanbod van de school: de lessen, de
keuze-activiteiten, de excursies en
kampen en de studiemogelijkhe-

den. Daarnaast waren er lezingen
over de verschillende leerwegen en
vakrichtingen die Thamen de leerlingen kan bieden.
’s Middags en ’s avonds maakten
ongeveer 1250 brugklassers en ouders gebruik van deze unieke gelegenheid om Thamen goed te leren
kennen. Zij zagen de school grotendeels in bedrijf als op een gewone
schooldag. Tevens konden zij genieten van diverse sport- en artistieke
presentaties in de gymzalen en in
de aula van de school.
Ook in de aula waren standjes opgesteld waar alle mogelijke informatie kon worden ingewonnen en
vragen konden worden gesteld.
Veel brugklassers schreven zich in
de voor de lesjesmiddag medio februari. Tijdens deze lesjesmiddag
kunnen zijzelf in de praktijk ervaren
hoe op Thamen de lessen verlopen
en welke verschillende lessoorten
aangeboden worden.
De grote opkomst geeft de school
vertrouwen dat de inschrijving begin maart a.s. wederom een succes
zal zijn.

Zebrapad is uiteindelijk maar schijnveiligheid

In De Kwakel zijn er nu
gekleurde oversteekpalen
met handjes
De Kwakel - Auto’s die doorrijden bij een oversteekplaats, zelfs
als je er al op loopt. Het is niets ongewoons. Soms vraag je jezelf wel
eens af waarom er eigenlijk oversteekplaatsen, zebra’s en dergelijke
zijn als toch iedereen maar doorrijdt
en dan ben je opeens aangenaam
verrast als er wel iemand stopt. Niet
alleen is het doorrijden gevaarlijk
voor volwassenen maar zeker voor
ouderen of mensen die zich moeilijk voortbewegen en kinderen. Omdat men tot diezelfde conclusie was
gekomen probeert de gemeente het

ophalen. Intussen is de huidige parkeerplaats voor fietsen al verbreed.
Kinderen steken over het Kwakelse
pad naar de Anjerlaan over en daar
is een gevaarlijke driesprong. In het
kader van de UVVP (Uithoorns Verkeers en Vervoersplan) komt er ook
een fietspad langs het witte bruggetje en wordt het fietspad vanuit
de Noordmanlaan ook doorgetrokken over de ringvaart met de bedoeling dat de Anjerlaan minder gebruikt wordt voor fietsen. Er komt
ook een nieuwe rotonde naast de
school maar dat gebeurt pas als er

vanuit gaan dat auto’s stoppen bij
een zebrapad”, aldus Bocxe. “Wij
hopen dat met die attentiehandjes
niet alleen de ouders maar ook de
kinderen blijven opletten. De Kuil is
een 30 km zone. Het is de bedoeling
dat diezelfde palen ook bij de Brede
School komen.

nu op een andere (ludieke) manier
namelijk door het plaatsen van gekleurde oversteekpalen met handjes
bij een oversteekplaats.

geen vrachtverkeer meer is voor de
nieuwbouw.

Mgr. Noordmanlaan. Dus er wordt
aardig wat gedaan om de veiligheid
te verhogen maar misschien zouden
als eerste punt de automobilisten
wat beter op de aanwijzingen letten
en de verkeersregels opvolgen zoals stoppen bij een zebrapad en niet
nog even gauw doorrijden want we
hebben toch zo’n haast.

Die werden feestelijk in gebruik genomen op woensdag 30 januari in
De Kwakel. Omdat leerlingen van
groep zeven van basisschool de
Zon dit jaar verkeersexamen moeten doen hebben de leerlingen rode en groene smilies uitgedeeld aan
de ouders en passanten. Je kreeg
een groene smily als je op de fiets
kwam en een rode smily als je met
de auto kwam. Want alles kan op
de fiets gedaan worden, vinden Silvia Bocxe en Petra van Leeuwen van
het buurtbeheer. Natuurlijk moeten
de kinderen van de onderbouw gehaald worden maar dat kan dus ook
met de fiets. Maar het blijft niet alleen bij de palen met handjes, er is
ook een muurkrant gemaakt door
diezelfde leerlingen waar zij aangeven of zij de route naar school wel of
niet veilig vinden, of de verkeersborden duidelijk zijn en dergelijke.
Buurtbeheer
Silvia en Petra vertellen hoe dit tot
stand is gekomen: ”Verleden jaar
is een groep van het buurtbeheer
gaan kijken wat er in de buurt verbeterd kon worden qua veiligheid.
Kinderen die van de noordkant van
de Kuil komen steken over bij de
oversteekplaats bij basisschool de
Zon en ook als oversteek naar de
gymzaal. Er is al een veiliger voetpad
aan de Zuidkant van de Kuil toegezegd. Een bijkomend probleem is
dat de stoep aan de voorkant smal
is en vaak geblokkeerd door fietsen
van moeders die kinderen komen

Rotonde
Maar nu de oversteekpalen met
handjes. De gemeente Uithoorn
vond dat een zebrapad eigenlijk
maar een schijnveiligheid biedt. “Je
kunt er gewoon niet automatisch

In totaal komen er vier veiliger punten. ten eerste dus de palen, ten
tweede een looproute vanuit de Kuil
zuid, drie de rotonde op de Anjerlaan
en vier een fietspad over de ringvaart via het witte bruggetje bij de
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Extra tafels bij bingo voor
verstandelijk gehandicapten

Nationale voorleesdagen

Uithoorn - Wethouder Monique
Oudshoorn mocht de eerste tien balletjes draaien bij het bingo voor verstandelijk gehandicapten die nu gehouden werd in de parochie van de
Burght. Het was er druk. In de toch
niet zo kleine zaal was het behoorlijk vol met aan alle tafels groepjes
mensen die zaten te trappelen om
met het bingo te beginnen. Want
wat een prijzen stonden er niet uitgestald op lange tafels aan de zijkant. Om van te watertanden. Dan
wil je wel even gauw beginnen. In
haar toespraakje gaf de wethouder

En helemaal enthousiast als ze het
nummer hadden gevonden en dat
door konden strepen op de kaart. Af
en toe werd er door de ceremoniemeester gevraagd: “wie moet er nog
één cijfer in het rijtje van beneden
naar boven”, want ja, dat moet je natuurlijk wel even goed bijhouden.
De gasten werden goed verzorgd.
de koffie en de thee waren gratis,
met een koekje erbij, voor de andere drankjes kon je een bonnetje
kopen.
Daarna werden er schaaltjes met

In ieder geval zijn de vooruitzichten
goed”, aldus Kooijman. “Wij doen als
vereniging allerlei leuke dingen, zoals dit bingo en verder ook themaavonden over wonen, werk, liefde
en vriendschap en kinderen.” Jan de
Jong voorzitter vertelt dat er ongeveer veertig mensen aanwezig zijn
en dat hij zelf de cadeautjes heeft
ingezameld.
Uitzoeken
“Natuurlijk mogen eerst de winnaars
of winnaressen iets uitzoeken, maar
aan het eind mag iedereen wat uit-

Prentenboek van het jaar
verbeeld in voorstelling
Uithoorn - Op 23 januari zijn de
Nationale Voorleesdagen begonnen.
Die duurden tot en met 2 februari.
Daarvoor was er de peutermaand in
het kader van aandacht in de voorschoolse periode maar die was op
verschillende tijden. Omdat er ook
vanuit de politiek meer aandacht
kwam voor leuk en gezellig lezen is
vijf jaar geleden het project Nationale Voorleesdagen opgestart met
als voorloper het Nationale Voorleesontbijt. Dat is dan echt bedoeld
voor de kleuterklas maar ook in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf hoewel
die dat meestal op eigen gelegenheid organiseren en het consultatiebureau. Het project is min of meer
in dezelfde trant als de Kinderboekenweek maar duurt dus alleen wat
langer, namelijk tien dagen. Bij de
bibliotheek in Uithoorn zijn er in die
dagen tien groepen peuters en kinderen uit de VVE groep (Vroeg voorschoolse Educatie) geweest. Er was
dan elke keer een kort programma
rond het Prentenboek van het jaar
Kleine Muis zoekt een Huis, er waren grote vertelplaten en er waren
muizenvingerpoppetjes die in het
muizenholletje konden kruipen.
Uitzoeken
De kinderen konden ook boekjes
uitzoeken in de A-hoek waar speciale boekjes al voor kinderen vanaf
eigenlijk 0 jaar te vinden zijn. Verder mochten de kinderen een slinger van verschillende kleurplaatjes
maken en kregen de ouders een
rondleiding. Als afsluiting werd er
uit Klipper de Klop voorgelezen met
behulp van een power point presentatie. Het ging dan voornamelijk om
de groep peuters van twee tot vier

nog even aan dat zij als wethouder
Wmo was gevraagd om mee te doen
en dat dit bingo was georganiseerd
in het kader van het betrekken van
mensen met een verstandelijke beperking bij dit soort evenementen.
“Dit is een voorbeeld van onderling iets leuks doen”, vond Monique
Oudshoorn. Bij elke tafel zaten ook
wat begeleiders die zo nodig even
wat hulp konden bieden maar bij de
meesten ging het uitstekend en was
het toch wel spannend wie als eerste ’bingo’ kon roepen.
Dat ging gepaard met een hartelijk
applausje van de anderen. Geen teken van jaloezie wat je nog wel eens
ziet bij het gewone bingo.

zoutjes op tafel gezet en nog weer
later schalen met kaas en worst.
Aan de inwendige mens werd goed
gedacht. Conny Kooijman is oprichtster van de vereniging Onderling Sterk, de belangenvereniging
voor Amstelland en de Meerlanden.
Zij was zelf lid van een vereniging
voor mensen met een verstandelijke
beperking maar er was geen aparte vereniging en zo werd Onderling
Sterk opgericht voor en door mensen met een verstandelijke beperking. “Zij lopen al heel veel dingen
mis”, vindt Conny “en veel dingen
gaan moeilijk zoals met de regiotaxi en met ons Tweede thuis, maar
wij hopen dat er weer overleg komt
en nieuw contacten worden gelegd.

jaar met één groep van superkleine peuters maar die toch wel heel
gespannen zaten te luisteren. De
bedoeling van de Nationale Voorleesdagen is ook dat kinderen zelf
lid worden in plaats van de pas van
hun broertje of zusje te lenen. Tijdens de Nationale voorleesdagen
kon je ook gratis lid worden en er
zijn toen ook ruim vijftig kindjes
lid geworden en je kreeg een vingerpoppetje cadeau. Op zaterdag
was de afsluiting met een voorstelling door Rik Rikken. Die begon met
zijn tanden te poetsen met allemaal
gekke gorgelgeluiden en het water dan wegspuwen in het publiek
“Maar het is geen echt water, hoor”.
En spuugt dan ook op de glazen vitrines en wrijft er met een doekje
overheen. “Bah, wat is dat allemaal
vies, zeg”. En dan begint het verhaal
van kleine muis die ligt in een bedje
te slapen, maar moet dan toch wakker worden, maar heeft daar helemaal nog geen zin in.
Rode appel
Dan vindt de kleine muis dus de appel (een mooie grote rode appel)
en moet op zoek naar een nieuw
huis omdat zij en de appel niet door
het gaatje kunnen om in het holletje van muis te komen. Rik Rikken had op een groot bord aan de
ene kant de ingang van een hol gemaakt en aan de andere kant maakte hij met gekleurde opsteekstukjes
steeds weer een ander hol en plakte
dat dan op het bord. Zo kwam muis
dus bij het hol van de Mol (Kijk, zie
je, daar staat een grote struik die
stond niet bij het holletje van muis”.
Mol, die nogal bekakt spreekt en
met een gouden brilletje in zijn grote stoel zit te lezen, zegt dus dat hij

geen ruimte heeft want hij heeft wel
25.000 boeken over mollen en ook
over kruisen (oh nee, dat is een muziekboek). Muis neemt nog maar
een hapje. Bah, was een pitje. Dan
komt er weer een ‘nieuw’ hol met
weer andere planten en een andere omgeving, maar ja, in zo’n mooi
hol woont natuurlijk al iemand en
ditmaal is dat konijn een groot wit
konijn dat steeds maar honger heeft
en ook geen plaats heeft want zijn
hol ligt vol met koolbladeren. “Voor
jou heb ik geen plaats maar je appel mag je laten liggen, hoor.” Bij het
derde mooie hol, ja, daar woont natuurlijk ook al iemand en dat is mijnheer das die slaapt en snurkt: “Je
mag niet snurken”, roepen de kinderen en daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Maar ja, als je
zo’n slaap hebt als mijnheer Das valt
dat niet mee.
Ook dat hol is helemaal vol en wel
met kussens waar mijnheer Das
op kan slapen. “Ik heb echt geen
plaats, ik moet eerst een tukje doen,
dan een dutje en dan ga ik slapen.”
Het wordt al donker en muis vindt
het niet zo heel leuk meer en komt
dan bij een heel groot hol, maar oei,
dat blijkt dus van de grote bruine
beer te zijn. Is dat schrikken. “Ik zie
een grote tafel en grote stoel en wie
heeft er van mijn lepel gegeten, oh
nee, dat is weer een ander verhaal.”
Uiteindelijk vlucht kleine muis weg
en komt dan weer een holletje tegen. Ondertussen heeft zij zoveel
hapjes van de appel genomen dat zij
gemakkelijk naar binnen kan en dat
holletje ziet er zo gezellig uit, dus ze
gaat maar in bed liggen. Want nu
kan ze wel met de appel haar eigen
holletje in. Toedeliedoki!

zoeken. Er is genoeg”, aldus Jan de
Jong die ook meldt dat de vereniging nog niet zo groot is maar dat
zij wel van plan zijn om meer activiteiten te gaan organiseren. Je kunt
je aanmelden als lid via tel. 0302363761. Dat is het nummer van de
LFB (Landelijke Federatie Belangenvereniging).
Het lidmaatschap kost euro 12,- per
jaar en je ontvangt dan ook vier keer
per jaar het boekje met de activiteiten en allerlei nieuwtjes.
Wethouder Monique Oudshoorn
vindt dit een heel bijzonder voorbeeld. “Het is heel goed gedaan en
wat ons betreft komen er meer van
dit soort initiatieven”aldus de wethouder.

Afvalcontainers zijn
omgewisseld
Uithoorn - Gedurende de maand
januari zijn de meeste duobakken
en papiercontainers van de bewoners van de gemeente Uithoorn omgewisseld. Er zijn 18.000 nieuwe
containers uitgezet, hetzelfde aantal
is opgehaald. Een inspannende klus
die zonder medewerking van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel
niet zou zijn gelukt.
Het kan natuurlijk zijn dat er bij u of
bij uw buren nog enkele oude containers staan, die abusievelijk niet
zijn opgehaald. Dit is de reden dat

er een tweede ophaalronde is ingepland. De gemeente Uithoorn
vraagt u dringend contact op te nemen met de Afvalservicelijn op 0800
00221768 als u nog papiercontainers of duobakken heeft staan.
Er wordt dan een afspraak gemaakt
voor het ophalen van de oude container.

Mocht u ondanks de grotere capaciteit van de nieuwe container een
extra container nodig hebben, dan
kunt u telefonisch contact opnemen
met Publiekzaken: 513111. U krijgt

de tweede container dan zo spoedig
mogelijk thuis bezorgd.
Mogelijk is het u opgevallen dat de
deksels van de nieuwe containers
dunner en lichter zijn dan de deksels
van de oude containers. De containers zijn voorzien van een ’fluisterdeksel’. Een deksel, dat niet hard
dichtvalt bij het sluiten. Daardoor
ondervinden omwonenden geen
geluidsoverlast bij het gebruik en
ledigen van de containers. De nieuwe deksels zijn, ondanks de verminderde dikte, even sterk en duurzaam
als de oude.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 6 februari 2008

Stichting Ontwikkelings

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

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

Editie 3:

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

verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

COLOFON

Samenwerking de ronde venen

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

De Maskers 45 jaar

Legendarische band in
dorpshuis de Boei
Vinkeveen – Zaterdag 16 februari
komt de Maskers, een band die dit
jaar haar 45-jarig bestaan viert, optreden in dorpshuis de Boei in Vinkeveen. In 1959 werd door Jan en
Hans de Hont in Amsterdam hun
eerste band opgericht met de naam
Apron Strings. In die tijd speelden zij vooral, in navolging van The
Shadows, instrumentale nummers.
Twee leden van die band waren Rob
en broer Bert de Nijs. Die zijn vanaf
1961 uit de Apron Strings getreden
om zelf door te gaan met The Lords.
Hoe het met Rob de Nijs verder is
gegaan is genoegzaam bekend.
Jaap de Groot werd toen slaggitarist
van de Apron Strings en ze hebben
diverse drummers gehad o.a. Frans
Smit en Pierre van der Linden.
In 1962 werden zij uit vele bands
geselecteerd door Bob Bouber en
als resultaat werd in januari 1963
de eerste Nederlandse nederpopen beatband ZZ & de Maskers opgericht. In 1965 gingen De Maskers
verder zonder Bob Bouber en met in
de band Jan en Hans de Hont, Alewijn Dekker, Jaap de Groot en Ador
Otting. En nu, 45 jaar later, treden zij
nog steeds en met heel veel succes
op. Met Jan en Hans de Hont van
de originele Maskers. Jaap de Groot
heeft in 2004 De Maskers verlaten
en is vervangen door Ron Bijtelaar
(bekend van de Hunters met Jan
Akkerman en Johnny en de Cellar
Rockets), Ador Otting (keyboards)
is in 1999 overleden en is vervangen door Freddy Lusken en op de
drums zit Peng Offe. Zij spelen nog

steeds de sterren van de hemel met
o.a. Dracula, La Comparsa, Till, Spanish Tears, Goldfinger en Slopping
in Las Vegas en nog veel meer ‘oude nummers, aangevuld met nieuwer werk, zoals A Thousand Violins
en Exodus.
Jan de Hont, vaste sologitarist in
de band van Boudewijn de Groot,
speelt in december van dit jaar zijn
laatste concert bij Boudewijn. Door
Boudewijn wordt hij steevast de
‘nestor van de Nederlandse popmuziek’ genoemd. Jan is in juli 2007
vijfenzestig jaar geworden en hij
vindt dat het wel genoeg is geweest.
Wat hij nog wel wil is, indien de gezondheid dat toelaat, nog jaren spelen met zijn bandje, zoals hij dat
noemt, De Maskers. In 2008 gaan
De Maskers dan ook een tour maken langs de Nederlandse zalen en
dancings en in de tweede helft van
2008 gaan zij de theaters in. In het
kader van dit 45-jarig jubileum zullen zij op zaterdagavond 16 februari a.s. een concert geven in Cultureel centrum de Boei in Vinkeveen.
Voor de toeschouwers wordt het
een groot feest van herkenning. Als
naam voor die tour is gekozen voor
FINAL TOUR BACK TO THE REAL
SIXTIES. Dit om te benadrukken dat
tijdens het optreden men echt terug
gaat naar de muziek van De Maskers uit de 60-er jaren en gebracht
door de originele Maskers.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. In de voorverkoop kost u dat
12,50 euro en ’s avonds aan de zaal
15,00 euro.

sTIChTING IMET

Donateur aan het woord:
Maartje
Maartje geeft al jarenlang ieder jaar een forse donatie aan SOS. “Waarom?”
vraag ik haar.
Zij geeft aan een bijdrage te willen leveren aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Goed onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de
bevolking. Zij vindt dit vooral heel belangrijk voor meisjes, die daarmee ook
een kans krijgen om zichzelf te ontplooien.
Waarom zij juist voor SOS kiest? Het is een kleinschalige organisatie. Als inwoner van De Ronde Venen voel zij zich erbij betrokken omdat SOS is voortgekomen uit onze eigen gemeente. Een positief punt van SOS is ook dat niet
alleen concrete projecten worden gerealiseerd maar dat ook voorlichting en
educatie wordt gegeven over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking.
Ook wordt aan de donateurs goede informatie gegeven over de voortgang
van de projecten die ook financieel goed worden verantwoord.
Het geld van de donaties komt maximaal ten goede aan de projecten en projectdoelstellingen. Ook de verdubbeling van de gedoneerde euro’s door de
landelijke overheid is een goede stimulans. Nagenoeg elke gedoneerde euro
is twee euro waard! En er zijn praktisch geen overhead kosten.
Wat Maartje in al die jaren het meest heeft aangesproken is een onderdeel
van het gezondheidsproject in Sri Lanka, met name de ondersteuning van
de 50 lokale gezondheidsmedewerksters met een gedegen opleiding en met
o.a. fietsen om hun werk beter te kunnen doen.
Zij is het ermee eens dat SOS zich voornamelijk op onderwijsprojecten
richt.
Zij zou het erg toejuichen als er een project zou komen gericht op moederen kindzorg ter voorkoming van kinder- en kraamvrouwsterfte.
SOS dankt Maartje voor haar trouwe en formidabele steun.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

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

VVV/ANWB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

La Rondine in de
Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU presenteert op
zondagmiddag 17 februari om 14.30
uur het ensemble La Rondine in de
Thamerkerk. Dit ensemble bestaat
uit vijf blazers en een pianist.
Al sinds de Weense klassiekers is
de combinatie van blazers en piano
bij componisten geliefd. De meesterwerken van Mozart en Beethoven zijn voor velen een inspiratiebron geweest. Dankzij de eindeloze
combinatiemogelijkheden van duo
tot en met sextet brengt La Rondine een interessant en afwisselend
programma. In Uithoorn beginnen
ze met een Caprice van de Franse
componist Camille Saint-Saëns voor
fluit, hobo, klarinet en piano, daarna
brengen zij een kwintet van Beethoven ten gehore voor piano, hobo,
klarinet, hoorn en fagot. Na de pauze spelen ze nog een sextet van de
Duitse componist Thuille, die in Wenen aan het eind van de 19e eeuw
grote successen boekte, maar nu
vooral bekend is door dit sextet.
Het ensemble bestaat uit:
Mariken Zandvliet, piano, zij studeerde in Utrecht en is thans docent
is aan de conservatoria van Utrecht
en Amsterdam.
Jeannet Landré, fluit, begon als muziektherapeute voor zij ging studeren aan het Utrechts conservatorium. Nu is zij o.a. verbonden is aan
het Nederlands Blazersensemble.
Ingrid Nissen, hobo, zij studeerde in

haar geboortestad Londen en vervolgens in Frankfurt en Berlijn. Nu
is zij als solohoboïst verbonden aan
het Radio Symfonie Orkest en werkt
mee aan verschillende kamermuziekensembles.
Nancy Braithwaite, klarinet, zij studeerde aan de befaamde Eastman
School of Music (VS) en speelde
sindsdien in diverse Amerikaanse
orkesten. Ze woont nu in Nederland
en is hoofdvakdocente aan het Rotterdams conservatorium, daarnaast
concerteert zij regelmatig in diverse
kamermuziekensembles.
Jonathan Reeder, fagot, hij studeerde in New York en speelde over de
hele wereld, maar sinds 1990 is hij
te horen als free-lance fagottist bij
orkesten en ensembles in Nederland en elders in Europa. Hij is oprichter van kamermuziekensemble
Quodlibet.
Sergei Dovgaliouk, hoorn, hij studeerde aan het conservatorium van
zijn geboortestad Sint Petersburg.
Nu treedt hij op als solist met orkesten in vele Europese landen.
Het belooft een boeiende middag te
worden.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 10 euro
bij de boekhandels Ten Hoope aan
het Zijdelwaardplein, bij Bruna aan
het Amstelplein, bij Discocentrum
Krijtenberg in de Dorpsstraat en aan
de zaal zolang er plaats is.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Op de vlucht of poging inbraak?

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

Man valt door overkapping
tuinhuisje
gang achter de woningen. De vrouw
des huizes zat als versteend, maar
de man des huizes nam een sprint
en ging via de achterdeur de dader
achterna. Helaas, ondanks bijna een
uur zoeken, zonder resultaat.
Politie
Nadat de politie was ingelicht en
ook deze nog met twee wagens in
de buurt gezocht heeft, bleef de dader spoorloos. Wel kon er een uitgebreid signalement worden verstrekt. Het was een vrij stevige man

Alphahulpen

(3 tot 12 uur per week)

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

Zorg voor iedereen
met kort blond jaar. Ongeveer 1 m
65 tot 1 m 70 lang en hij droeg een
camouflagebroek.
De dader moet gewond zijn gezien
de val, hij moet minstens blauwe
plekken hebben. Of het een poging
tot inbraak was is niet zeker. Getuigen hebben aangegeven dat er
even daarvoor een fikse ruzie was
tussen een aantal bewoners van

de Anselmusstraat en een van hen
daarbij werd achtervolgd.
Het vermoeden bestaat dat de
vluchtende man via de daken van
de tuinhuisjes heeft willen vluchten
en daarbij door de overkapping is
gevallen. De eigenaar van de overkapping heeft aangifte van vernieling gedaan. De politie heeft de zaak
in onderzoek.

Stamppot eten tot behoud
van de kerk in De Hoef
Mijdrecht – Vorige week dinsdagavond, omstreeks tien over half negen werden de bewoners van de
Midrethstraat opgeschrikt door een
enorme herrie. Ze hoorden een gil
en een enorme knal. “Alsof er iets in-

stortte”, aldus een buurtbewoonster.
De bewoonster van de woning waar
het geluid vandaan kwam zat televisie te kijken, schrok van de herrie en keek direct naar buiten, naar
haar tuinhuisje. Wat ze zag was te

gek voor woorden. De overkapping
van het tuinhuisje was finaal kapot
en op de grond lag een – tot nu toe
– onbekende man, die opkrabbelde de poortdeur uiteindelijk open
kreeg en wegvluchtte via de brand-

Carnaval op de Driehuisschool
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag waren alle
leerlingen van de Driehuisschool verkleed op school.
In de klassen werd een
modeshow gegeven en er
werd in verschillende klassen gedanst en gehost. In
alle klassen werden muziek, drama en dans gegeven. Zo werden er leuke
toneelstukjes bedacht en
moesten de leerlingen raden welk dier bij welke muziek behoorde. Om kwart
over elf was er een optocht door de wijk Molenland. Gelukkig zat het weer
mee en konden de verklede leerlingen door de wijk
heen lopen en geluid maken. Er stonden veel ouders langs de route van de
Boezemmolen, Viergang en
de Bozenhoven om de leerlingen te bewonderen. Ook
kregen de leerlingen een
wafel en limonade namens
de ouderraad. De leerlingen en leerkrachten hebben genoten van deze dag!

De Hoef - Het klinkt misschien een
beetje raar, stamppot eten voor een
kerk, maar de achterliggende gedachte is dat met het geld dat iedereen betaalt om stamppot te eten
(je kon kiezen uit drie verschillende
stamppotten) de kerk in De Hoef
behouden kan blijven. Het was vol
in de grote zaal in de Springbok.
Het eerste jaar waren de grote pannen met boerenkool, hutspot of andijviestamppot met ballen neergezet in de voorruimte bij de bar
maar dat was toch een beetje onhandig omdat de mensen er langs
moesten lopen om hun bord te vullen en bovendien was het in de andere zaal een beetje koud. Daarom
besloot men om alles meteen maar
in de grote zaal te houden. Aan de
kant stonden de grote tafels opgesteld met borden, bestek, servetjes
en werd opgeschept met de stamppot die je het liefst wilde eten en
daar hoorde natuurlijk wel een extra
schep jus bij. Er waren meer mensen dan verleden jaar, vertelt Huub
van Bemmelen en er is nog steeds
sprake van een stijging. “Het grote
pluspunt is dat het gezellig is voor
jong en oud en voor gezinnen van
alle gezindten”.

Slooppand op Hofland
toneel van geheime
wapenvondst?
Mijdrecht - Vorige week woensdag
heeft de politie een onderzoek ingesteld naar geruchten als zou er ‘iets
begraven liggen’ achter het slooppand op Hofland, op de locatie even
voorbij Café La Paix. Het pand staat
op de nominatie te worden gesloopt
om plaats te gaan maken voor een
appartementencomplex met winkelvoorziening.
Maar het schijnt kennelijk nog te
worden gebruikt voor dingen die
het daglicht niet kunnen verdragen. Een tipgever had dit begin vorige week aan de politie gemeld. Die
nam het zekere voor het onzekere
en hield vanaf dinsdagavond 29 ja-

nuari van nabij een oogje in het zeil.
Op woensdag werd de grond achter het pand nader bekeken waarna men besloot eens te gaan graven. Dat was ‘bingo’, want men trof
er een niet nader bekendgemaakte
hoeveelheid zaken aan die aanleiding gaf tot arrestatie van de voormalige eigenaar van het pand. Het
gaat hier om een 70-jarige inwoner
die eind vorige week is aangehouden wegens overtreding van de wet
wapens en munitie. Dit werd bevestigd door voorlichtster Mieke Kort
van het politiedistrict Rijn en Venen.
Zij kon echter niet zeggen wat de
vondst achter het pand inhield. Wél
dat de betreffende verdachte was

voorgeleid aan de rechter-commissaris. In het kader van het verdere
onderzoek mocht zij op voorspraak
van het Openbaar Ministerie (OM)
geen nadere gegevens bekendmaken. Gelet op het feit dat de man
de vuurwapenwet heeft overtreden
is het logisch te veronderstellen dat
het hier om een partij(tje) wapens en
munitie gaat, maar zekerheid daarover kan alleen de politie geven. Het
pand is al lange tijd gesloten nadat
de gemeente de verstrekte horecavergunning had ingetrokken, onder
meer wegens (drugs)overlast.
Al met al reden genoeg om het
zaakje snel te slopen en nieuwbouw
in gang te zetten.

Meezingers
Het geheel werd opgeluisterd door
Kees Balm met gezellige luisterliedjes of meezingers. Aan de lange keurig witgedekte tafels kon iedereen een plaatsje krijgen en anderen bleven staan aan de hangtafels en de ‘barbedienden’ moesten
even tussen de regels door gauw
een hap nemen want van stamppot
eten krijg je dorst. “Wij hopen met
dit soort acties de kerk in stand te
houden”, aldus Huub. “Veel mensen
zijn donateur en komen nooit, maar
geven wel geld omdat ze vinden dat

de kerk bewaard moet blijven.” De
restauratiewerkzaamheden schieten
inmiddels aardig op. De ramen zijn
nu klaar. Dat heeft meer dan een ton
gekost. In totaal ging het om acht
ramen die elk bestaan uit drie delen.
Het lood moest vervangen worden
omdat de muur ging wijken. Dat had
te maken met het feit dat de ijzeren
staaf in de muur ging oxideren en
de spijlen in de muur zijn nu vervangen door roestvrijstalen strippen,
zodat er nu losse panden zijn die,
als er weer sprake mocht zijn van
restauratie, er gemakkelijk uitgenomen kunnen worden. Het is allemaal
handwerk en daarom kost het ook
zoveel”, aldus Van Bemmelen. “Aan
de buitenkant is dubbel glas gekomen, omdat het natuurlijk een zacht
product is dat heeft te lijden van
zon en regen.” Heeft er eigenlijk altijd een kerk gestaan? “Nee” vertelt
Henny Kandelaar.
Eigen kerk
De parochianen gingen naar de kerk
in Uithoorn en De Kwakel. Maar
al vanaf 1700 wilde men eigenlijk
al een eigen kerk hebben en echt
met dubbeltjes, kwartjes en zelfs
nog halve centen kon tenslotte een
eenvoudige kerk gebouwd worden.
(Aan de bakker betaalde je acht
cent, waarvan een halve cent voor
de kerk was). Eerst was er nog een
schuilkerk, dat had te maken met de
Reformatie, maar die is afgebroken
en in 1921 werd de huidige kerk gebouwd. Die had in het begin eenvoudige ramen van wit glas en net
na de Tweede Wereldoorlog werden
de kleine zijramen op het priesterkoor (voorste gedeelte van de kerk)
vervangen door echte glas-in-loodramen. Onder de ramen staat nog te
lezen: ”Wij brachten een offer voor
de luister van Gods huis. Dat ge-

beurde door schenkingen. Na 1950
zijn de zijruiten vervangen. In de
kerk stond eerst een harmonium,
maar nu staat er een Wanders-Beekes orgel (pijporgel) dat ook tot nationaal monument is uitgeroepen en
daarom is de kerk ook beschermd.
In 1992 is het orgel gerestaureerd in
zijn originele staat. De eerste pastoor was Dijkman die kapelaan was
geweest in de Schanskerk, maar al
na een half jaar helaas overleed.
Belangrijk
Zijn graf is nog te vinden op de begraafplaats achter de kerk. De kerk
zelf is eind zeventiger jaren door
vrijwilligers en aannemers aangepakt, want er moest een nieuwe
fundering komen. Dat gebeurde in
de winterperiode waarbij extra heipalen als nieuwe fundering dienden.
De hele vloer werd uit de kerk gehaald en korte heipalen met stukken van een meter werden op elkaar gezet. De kerk in De Hoef is
van oorsprong een Katholieke kerk
maar na de PKN (Protestantse Kerken Nederland) zijn er ook andere
gezindten in de kerk gekomen die
daar hun diensten houden of soms
gezamenlijk (oecumenische diensten). In augustus volgt er weer een
feestmiddag met een barbecue en
dat geld is ook weer voor de kerk,
maar nu voor de restauratie van de
pastorie. Dat gebeurt ook in fases.
“Wij proberen door dit soort acties
geld bijeen te zamelen voor onze
kerk”, aldus Huub van Bemmelen.
Met de opbrengst van de kerstmarkt
en nu dus weer een stamppotavond
en straks een barbecue kunnen
we weer wat restauratiewerkzaamheden bekostigen”. Dat is belangrijk want een kerk bepaalt tenslotte
het gezicht van een dorp of stad en
daardoor krijg je een eenheid.
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Technotheek in Willespoort
steeds succesvoller
Wilnis - Op 15 januari jl. is vanuit de
Technotheek, gevestigd in OBS Willespoort, de tweede ronde Post HBO
opleiding tot techniekcoördinator
voor het basisonderwijs van start
gegaan. Maar liefst 20 enthousiaste basisschoolleerkrachten schoven
aan om bij Harry Valkenier (docent
van InHolland Academy) om te leren
over technieklessen aan leerlingen
van 4 tot 12 jaar.Aan het eind van
deze opleiding, op 1 april a.s., zal iedere basisschool in de gemeente De
Ronde Venen een vanuit de Technotheek opgeleide techniekcoördinator op school hebben om techniek,
op een bij de school passende manier, in te bedden. Dit is mede door
de financiële steun van de gemeente, de Rabobank, dividend voor de
samenleving en diverse bedrijven in
de regio mogelijk gemaakt.
Daarnaast is de Technotheek als
enige in de provincie Utrecht uitge-

kozen om het aankomende jaar met
een subsidie vanuit Beta techniek
een betere afstemming van techniek van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs te stimuleren. Hiertoe zullen allerlei activiteiten tussen het primair onderwijs
en het voortgezet onderwijs aan de
scholen aangeboden worden.
Verder heeft de initiatiefneemster
van de Technotheek en tevens Techniekcoördinator van het basisonderwijs van de gemeente De Ronde Venen, Suzanne `t Hart, vanuit de handen van de projectleider van VTB
(Verbreding techniek in het basisonderwijs) Jan Noordam, op 18 januari
jl. vernomen dat de Technotheek in
aanmerking komt voor een subsidie
die slechts 9 scholen in Nederland
ontvangen om een Top techniekwerkplaats, die volledig zal voldoen
aan de ARBO normen, te mogen in-

richten. Hiertoe krijgt de Technotheek ondersteuning vanuit het onderwijscentrum KPC (zie foto).
Tot slot is het goed om nu al te melden dat vanuit de gemeente op zaterdag 17 mei a.s. er een ‘Techniek
en wetenschapsconferentie’ zal zijn
in party- en congrescentrum De
Meijert te Mijdrecht. Er kan kennis opgedaan worden over op welke wijze techniek in de basisschool
wordt aangeboden en kinderen van
4-12 jaar kunnen er die dag zelf aan
de slag met allerlei leuke techniekwerkstukjes/technisch speelgoed
en wetenschappelijke proefjes. Deze conferentie is toegankelijk voor
alle ouders, leerkrachten, leerlingen,
scholen en belangstellenden op het
gebied van techniek in de gemeente De Ronde Venen en Kockengen.
Noteer deze datum dus alvast in uw
agenda!

Expert Mijdrecht schenkt
Historische Vereniging
een laptop
Mijdrecht - Het was een bijzondere
dag voor de Historische Vereniging
‘De Proosdijlanden’.
Donderdagmorgen 31 januari jl.
mochten E. Swaab, vice-voorzitter en P.A. van Golen, secretaris
van de vereniging op bezoek komen bij elektronicabedrijf Expert,
te Mijdrecht om uit handen van de
heer Paul Reurings junior een laptop overhandigd te krijgen. Een heel
mooi cadeau, waar ze geweldig blij
mee zijn.
De Historische Vereniging is nog
lang geen historie, maar probeert
actief te zijn op verschillende onderwerpen, welke met historie te
maken hebben.
Zij houden zich bezig met, in alfabetische volgorde, archeologie, gene-

alogie, heemkunde, landschapsontwikkeling, monumenten, om maar
eens enkele onderwerpen te noemen.
Het is niet alleen de bedoeling van
de Vereniging om veel van bovengenoemde onderwerpen te weten,
maar deze wetenschap willen zij
ook doorgeven aan hun leden. Inmiddels heeft de Vereniging bijna
1.000 leden.
De manier om presentaties te houden is inmiddels ook alweer onderwerp van historie.
Begonnen ze met diapresentaties
en presentaties met zogenaamde
sheets en een overheadprojector, de
moderne manier van presenteren is
door middel van de computer en de
beamer. (toverlantaarn?).

Een laptop is dus onmisbaar bij een
beeldpresentatie.
Nog belangrijker voor de vereniging
is de mobiele opslagcapaciteit van
gegevens van deze machine.
In het beleidvoornemen van de vereniging is opgenomen om een documentatiecentrum te ontwikkelen.
De vereniging zoekt naar een lokaliteit waar de leden van de werkgroepen hun activiteiten kunnen ontplooien en de resultaten van hun
activiteiten kunnen opslaan in de
computer.
Via allerlei computerprogramma’s is
het eenvoudig om snel informatie te
laten zien.
De laptop is bijzonder welkom bij
de vereniging. Expert Mijdrecht, namens de vereniging hartelijk dank.

Op de foto wordt symbolisch een gereedschapskist overhandigd door Jan Noordam (geheel links) aan Suzanne ‘t Hart
(tweede van links). In aanwezigheid van André Guijs (initiatiefnemer van de TOP techniekwerkplaatsen) en Anne
Marieke (van het KPC)

Jazz in De Boei:
een fenomenale avond
Vinkeveen - Iets later dan gepland
begon het jazzconcert in De Boei op
vrijdagavond 1 februari.
René had autopech en kwam dus
later. Het publiek, 120 man sterk,
moest nog even wachten voor een
gesloten deur. Er werd een nummer
geoefend, waarna de zaal openging
en het publiek zijn plaats kon innemen.
Het concert kon beginnen. En hoe!
Weer was het opvallend hoe René van Beeck steeds weer bijzonder muzikale ‘friends’ om zich heen
weet te verzamelen.
Met het openingslied ‘A beautiful
friendship’ werd onmiddellijk duidelijk dat de muzikanten er ‘iets’ van
gingen maken. Nauwelijks ingespeeld en dan al de feilloos afwisselende solo’s waarbij de tenorsax
van Ferdinand Povel de partij weergaloos vertolkte.
Voordat het tweede lied werd ingezet, vertelde pianiste-vocaliste San-

ne van Vliet aangenaam verrast te
zijn dat er zoveel publiek was.
En dat ze blij was deze avond met
zoveel muzikale fenomenen te kunnen optreden.
Met het prachtig ingetogen vertolkte ‘My shining home’ gaf ze het publiek duidelijk te verstaan dat zijzelf
ook een fenomeen is. Piano spelen
en tegelijkertijd met zoveel passie
zingen, werkelijk fenomenaal.
Ritme
Uit het ‘All or nothing at all’ bleek
dat drummer Eric Ineke werkelijk tot
de Nederlandse top behoort. Fantastische drumsolo’s. Een prachtig
ritme.
Dat Sanne van Vliet zich laat inspireren door Shirley Horn was duidelijk te merken. Shirley Horn is één
van de 4 legendarisch Amerikaanse jazzdiva´s naast Billie Holiday, Ella Fitzgerald en Sara Vaughan. Met

veel respect sprak Sara over Shirley
Horn als haar grote inspiratiebron
en voorbeeld. En uiteraard speelde
en zong Sanna verschillende liederen van haar idool.
Even over half elf kregen de vier muzikanten onder luid applaus bloemen overhandigd. Het applaus hield
aan en verleidde het viertal tot een
indrukwekkende toegift met ‘That´s
all folks’. In de verschillende solo’s
werd vol vuur en passie alles uit de
kast getrokken. Een werkelijk fantastisch slot van een heerlijke jazzavond. Na de slotwoorden van René: “Cultura bedankt en tot ziens in
De Boei. Op 16 mei a.s. ben ik hier
weer, maar met wie dat weet ik nog
niet“ was deze geweldige jazzavond
ten einde.
Jazz in de Boei is langzamerhand
een begrip aan het worden. Stichting Cultura De Ronde Venen is bijzonder blij met deze ontwikkeling!

Succesvolle korenjamboree
brengt 805 euro op
De Ronde Venen - De uiterst geslaagde korenjamboree die stichting Cultura De Ronde Venen 18
januari jongstleden heeft georganiseerd, heeft naast veel enthousiasme ook een fraai geldbedrag opgeleverd. De organisatie Peacelinks
is inmiddels in het bezit van het bedrag van 805 euro dat is binnenge-

komen van de collecte na afloop van
de korenjamboree. Stichting Cultura
is zeer verheugd over het mooie bedrag en wil alle gulle gevers bijzonder bedanken voor hun gift.
Het organiseren van cultuur in De
Ronde Venen heeft ertoe geleid dat
een stukje cultuur naar Sierra Leone
gebracht kan worden. Daar zal de

organisatie Peacelinks ex-kindsoldaten helpen hun trauma’s te laten
verwerken door middel van muziek
en dans en hen de mogelijkheid geven zich voor te bereiden op een eigen bestaan. Dankzij de opbrengst
van de collecte gaan enige ex-kindsoldaten een betere toekomst tegemoet.

Poëzie in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Gedichten doen
wat met je. Ze raken je omdat de
woorden herkenbaar, ontroerend,
irritant of verrassend zijn.
Van zondag 10 februari tot en met
zondag 16 maart presenteert de
Veenhartkerk het poëzieproject. Circa vijftien gedichten hangen in het
gebouw.
Elk jaar biedt de Veenhartkerk een
kunstactiviteit aan voor alle kunstliefhebbers in De Ronde Venen.
Dit jaar is gekozen voor poëzie. Ver-

spreid door het gebouw hangen ongeveer vijftien gedichten van diverse
auteurs ingelijst aan de muur.
Ds. Gerbram Heek preekt vijf zondagen (met uitzondering van 2 maart)
over de gedichten van onder meer
Michel van der Plas en Rikkert Zuiderveld. Elke zondag wordt een thema uitgelicht zoals:
Wie is God? Liefde en seksualiteit.
Het waarom van het kwaad.
Iedereen is van harte welkom deze diensten bij te wonen. Ze beginnen om 10.30 uur. Adres: Grutto 2a,

Mijdrecht. Ervaar zelf wat de gedichten met u doen!
Meer informatie over de Veenhartkerk vindt u op de website:
www.veenhartkerk.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING

Open avonden Veenlanden College in beeld

Voor de leerlingen van groep acht van de
basisscholen breken er spannende tijden
aan. Nog een half jaar hard werken met als
mijlpaal de cito-toets en dan is het einde
van de basisschoolperiode aangebroken.
Na de zomervakantie wordt het voortgezet
onderwijs de nieuwe uitdaging.
Welke school het gaat worden is voor veel
leerlingen nog onzeker, maar dat er veel
belangstelling bestaat voor het Veenlanden College was de afgelopen week duidelijk te merken aan de grote belangstelling
tijdens de Open Avonden in Mijdrecht en
Vinkeveen. Het feit dat de school het predi-

kaat vwo-excellent heeft gekregen van de
Onderwijs Inspectie zal hier waarschijnlijk
ook wel aan hebben bijgedragen.
Tijdens de Open Avonden deden docenten
en leerlingen hun best een indruk te geven van de opleidingsmogelijkheden en
de vele aktiviteiten die er op hun school
plaatsvinden. Bijgaande foto´s geven een
indruk van het enthousiasme en de gezellige drukte die er heerste.
Nog veel meer foto´s zijn te vinden op de
website van de school:
www.veenlandencollege.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja!
Ja!
Taaie kost. Dat kunnen wij wel zeggen. “Anders
besturen.” De inwoners moeten meer betrokken
worden bij de politiek.” De controle door de
raad op B&W moet verbeterd worden. Niets
van terechtgekomen! Daar is in onze gemeente
niets van terechtgekomen. Dat kan ook niet,
want dezelfde partijen met dezelfde mensen zijn
aangebleven en de nieuwe raadsleden worden
meteen in het bestaande systeem ingekapseld.
Dezelfde vriendjes worden wethouder en
iedereen doet een plas en alles blijft zoals het
was. Nee! Nee! Wat een rare woorden gebruik
ik nu. Het is zelfs nog erger geworden. De
democratie is omgevormd tot een dictatuur van
de grote meerderheid. De voorstellen van de
oppositie worden altijd weggestemd maar als ze
redelijk zijn worden ze in het beste geval later
door de coalitie weer ingediend als hun idee. Ja!
Ja! Cees Houmes van D66 heeft in een artikel
omstandig uitgelegd hoe het ideaalbeeld (hoor
je?) van ons bestuur er uit zou moeten zien. Hij
heeft de taken in verantwoordelijkheden van
de burgemeester, (heeft niet veel te zeggen),
de wethouders, de raadsleden en de burgers
geschetst. Ja! Ja! Cees is een eerlijke man met
de beste bedoelingen. Maar! MAAR!!! (Ik zou het
wel uit willen schreeuwen.) De praktijk is heel
anders.
De raad bepaalt hier niet het beleid. Dat doet B&W.
(Kijk maar naar de Irenebrugzaak). De raadsleden,
zeker die van de oppositie, worden niet goed
geïnformeerd. Dat doet B&W niet. De burgers
staan aan de kant en moeten maar zien. Dat
doet B&W en de Raad. Stelling: “De wethouders
zijn de loopjongens van de ambtenaren.” De
Burgemeester (niets te vertellen?) is de spin in
het web. De Spin in het web. De spin in het
web ondersteund door een secretaris en meer
dan 100 ambtenaren. Ja! Ja! Vorig jaar maart
had B v B van Gemeente Belangen een zeer
welkome succesvolle “Zeg je Zegje” voor de
burgers georganiseerd. Veel belangstellenden!
De zaal was vol. Wij werden verrassend eerst
wel volgegoten met de herindeling, maar er
kwamen toch veel vragen. Ook wat discussie met
de aanwezige raadsleden en er waren beloftes.
Ja! Ja! BELOFTES! Maar! Maar! Die maken toch
schuld? Wat zijn die beloftes van raadsleden
waard? Wat is ermee gedaan? De mensen hebben
een verslag gekregen en daar is het voor het
grootste deel bij gebleven. Ja! Ja! Daar is het bij
gebleven. Wil je meer reacties van de inwoners,
doe dan iets met die ideeën. Toch! Eind vorig jaar
tijdens de open dag konden de bezoekers ook
ideeën ventileren en er was ook een enquête. Wat
doen ze er mee? Bij de ideeën zat er ook een die
zei: “Publiceer ze en vermeld wat er mee gebeurd
is, dan weten andere mensen ook dat ze iets naar
voren zouden kunnen brengen. Dat verhoogt het

vertrouwen.”Ja! Ja! Niets mee gedaan. Ik zou
denken; “Organiseer dan meer “Zeg je Zegje’s”
per jaar, zodat de mensen vrijuit kunnen vragen
en hun hart kunnen luchten en kwijt kunnen
wat ze op hun lever hebben. Dan kun je ook
verantwoording afleggen over waarom er nog
niets gedaan is. De CDA (Jan v.’t. Loo) zegde vorig
jaar toe ( met lange tanden) dit voorjaar ook weer
een “Zeg je Zegje” te organiseren. Dat zal wel
NIET!! gebeuren. Dat zal wel een carnavalskraker
geweest zijn. Hij heeft er geen zin in. Hij wil niet
voor het blok staan. Hij is veranderd. Hij wordt, hoe
langer hij in de raad zit, ook arroganter. Jammer.
Ja! Ja! Waarom moeten de burgers vertrouwen
hebben in het bestuur? Het kan verkeren. Op
naar de toekomst. Wat komt er nu. Wat gaat er
nu gebeuren? Vier commissievergaderingen
van vier avonden worden teruggebracht naar
een avond met vier rondetafelgesprekken (in
twee zalen) over onderwerpen die de gemeente
heeft voorgelegd. (De bezuinigingen zijn aardig
verpakt.) Er zal wel geen tijd zijn voor eigen
inbreng van de inwoners. Het mag wel. Ja, ja, het
mag wel. Sorry voor de taaie kost. Ruim van te
voren je onderwerp indienen. Hoe is het met het
belangstellende publiek? Je kunt je niet in tweeën
delen. Hoe is het met de vertegenwoordigers
van de kleine fracties. Die kunnen zich ook niet
in tweeën delen. Toch? Ja! Ja! Ik ben toch zeer
benieuwd hoe het zal lopen.
Positief vind ik dat men gekozen heeft voor
vaste avonden. Altijd op donderdagavond. Op
de eerste rondetafelgesprekken op de laatste
Raadsvergadering. Eventueel de tweede voor
afronding en/of bijzondere zaken. Duidelijkheid
is winst. De raadsleden mogen alleen maar
aanhoren. Mogen vragen stellen maar absoluut
niets zeggen dat de schijn van een uitspraak
inhoudt. Want dat is politiek. Ja! Ja! Als een
raadslid iets heeft beloofd is dat politiek. Dekker
heeft altijd veel beloofd. Ja! Ja! Wij zullen zien.
En de pers? Wij zullen zien. Wat er ook gebeurt,
het wordt weer voorjaar. Die Irenebrug zal niet
zonder slag of stoot gesloopt worden. Dan gaat
het Amstelplein ter ziele. Jammer. Nu kom ik
er nog wel eens. Maar dan? Die wethouder
Levenbach. Een zeer doortastende man.
					
		

John B. Grootegoed

De prinses Irenebrug houdt de gemoederen
danig bezig. Dat is ook te begrijpen. Dat
is te begrijpen, omdat teveel mensen
worden benadeeld door een besluit. Door
het mogelijke besluit om zomaar even
een brug, een verbinding over de Amstel
tussen twee gemeenschappen te slopen.
Het oude centrum wordt een uithoek. Het
winkelcentrum Amstelplein
wordt een
verlaten gebied. Nu kom ik er nog regelmatig,
maar dan is het afgelopen. Er zal zeer veel
geld ingepompt worden. Misschien is het
ook wel een dreigement om te zien of De
Ronde Venen niet mee gaat betalen aan het
onderhoud, enz. Het is misschien wel een
spelletje. Nou, dan zijn onze bestuurders er
al behoorlijk ingetrapt. Ja!Ja!

De halve waarheid
Mijdrecht - Ik las net het volgende politiebericht:
“Woensdag 30 januari heeft de politie drie jongens aangehouden op verdenking van het plegen
van vernielingen in de nacht van oud op nieuw.
In deze nacht gooide een aantal personen onder
andere vuurwerk in de tuin van een woning aan
de Grondzeiler en er werd een schutting vernield.
Ook werd een auto vernield. Toen de bewoners
de jongens hierop aanspraken, werden ze uitgescholden en bedreigd. De politie startte een
onderzoek en dit leidde op woensdag tot de aanhouding van drie verdachten uit Mijdrecht; een
19-jarige man en twee 17-jarige jongens.
De verdachten zijn verhoord en daarna weer in
vrijheid gesteld. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Na afronding van het onderzoek zal het
dossier ingezonden worden aan de Officier van
Justitie”.
Wat de politie hier niet vermeldt is het volgende:
dat ik ook aangifte heb gedaan, in dezelfde zaak,
maar dan tegen de bewoners van de Grondzeiler, namelijk aaangifte wegens bedreiging met
de dood, doodsverwensing, spugen in gezichten, uitschelden en godslastering, dit allemaal

tegen de drie aangehouden jongeren. De politie
Mijdrecht heeft hen allen verhoord, en is op zeer
kinderachtige wijze met deze jongens omgegaan,
door ze onder andere niet te verhoren, maar ze
bijvoorbeeld een uur in een kamer alleen te laten zitten, daar gaat ons belastinggeld nu naar
toe. Laten ze liever de videocamera’s in het dorp
maken die laatst zijn doorgeknipt ( hoe is het mogelijk, ze moeten het toch gezien hebben ????),
nee, waarschijnlijk niet, want ze zijn er nooit als je
ze nodig hebt. Ruiten van winkels en restaurants
worden elk weekend in het dorp vernield, daar zie
je ze ook al niet.
Ik zeg: laat de politie zich maar eens bezighouden
met echte criminaliteit op te lossen, of zijn ze daar
misschien te bang voor !!!!!!!, nee, wel een paar
op hol geslagen pubers pesten, die zijn uitgelokt
door de bewoners van Grondzeiler. Nee, ik zeg,
de politie in Mijdrecht glijdt af naar het niveau
van mijn lik me vestje.
Hoogachtend
D.A. Bloemsma
Koraal 4, Mijdrecht

Verkeersbeleid Kerklaan
Vinkeveen
Vinkeveen - Naar aanleiding van mijn eerdere bericht op woensdag 30 jan. wil ik mededelen
dat ik niet helemaal gelijk had wat betreft het verkeersbord dat bij de school geplaatst is. Hierop
staat namelijk wel 30 km. Nu rijst wel de vraag, als je goed naar de situatie kijkt zou heel Vinkeveen nu 30 km zijn. Gezien vanuit Mijdrecht wel, maar andersom weer niet, dus wel vreemd dat
auto’s op dezelfde weg richting Mijdrecht 50 mogen op het Gedeelte Kerklaan/Plevierenlaan
en vanuit Mijdrecht tot aan halverwege Kerklaan 30 mogen rijden. Eigenlijk is de situatie nu
heel onduidelijk. Ik heb geen bericht gemaakt voor de krant, maar ik dacht: wie weet hebben
jullie misschien zin om hier in te duiken. Ik heb hierover de gemeente gebeld, maar die willen
dit weer op papier, terwijl ik ook gevraagd heb of zij niet eens goed kunnen kijken naar de
verkeersborden.
Excuses voor het verkeerd aanleveren van vorig bericht.
Mevr Van Vliet, bewoner Kerklaan

Verkeersbeleid Vinkeveense
Reigerstraat
Vinkeveen - Tot mijn verbazing is er een verkeersbord
met een adviessnelheid geplaatst op de Reigerstraat
van 30 km/u. Dit zonder berichtgeving dat er een bord
geplaatst is. Het mooiste komt nog dat de Reigerstraat
een doorgaande weg is en er nergens een einde-bepaling staat. Ja, wel op de Kerklaan bij de school, daar
staat een bord van 50km/uur.
Betekent dit dat je bij de school weer gas mag bijgeven
en je alleen op de Reigerstraat weer terug moet naar
30 km? Ook mag je bij het winkelcentrum gewoon 50
rijden waar het toch vaak erg druk is. (of niet?).

Nu weten we allemaal wel dat we toch geen 30km/u
gaan rijden, dit doen we wel in een woonerf, maar gewoon op een doorgaande weg??? Grote vraag is nu:
waarom komt daar wel zo’n bord en op de Kerklaan
en de Plevierenlaan niet? Kan er echt 1 persoon (dhr
Molenaar) in zijn eentje voor zorgen dat er zomaar een
verkeerbeperkende maatregel doorgevoerd wordt?
Bewoner Kerklaan,
Gustaaf Pothuizen

Oproep voor vernielzuchtige
inwoners van De Ronde Venen
Een zaterdagavond stappen in Amsterdam is altijd
gezellig. Hartstikke handig dat we vanuit Mijdrecht
met de bus kunnen en ook weer netjes bij de
bushalte afgeleverd worden. Alleen daar komt ook
meteen een spannend moment op de avond…
Staat ie er, of staat ie er niet? Ik heb het dan over
iets heel persoonlijks… namelijk mijn fiets. Dat
het mijn persoonlijke eigendom is, is blijkbaar niet
voor iedereen duidelijk. Misschien moet ik er een
briefje opplakken dat de fiets van mij is. Dan had
ik vorige maand misschien niet zonder fiets thuis
hoeven komen. Maar nu komt het volgende punt:
als de fiets in kwestie er nog wel staat, is het altijd
maar de vraag in welke staat hij verkeert. Hoe zal
hij erbij staan? Zal er iets missen? Er worden nog
net geen weddenschappen afgelegd over mijn
persoonlijke eigendom: mijn fiets.

Als tweede reden kon ik me indenken dat iemand
met een borrel op tegen mijn fiets aanvalt. Het
moet dan wel een zwaar iemand geweest zijn,
maar goed, we moeten ruimdenkend zijn. Maar
dan vind ik het heel knap dat je dan precies
tussen alle fietsen in tegen mijn fiets valt. Gewoon
talentvol als je dat kan.
Toen dacht ik dat het misschien was om stoer te
zijn. Nou nou, heel stoer hoor, een fiets schoppen
die niks kan terug doen. Nee, dat is de meest
gewaagde actie die ik ooit heb gehoord, dat
zou niemand durven. Heel riskant ook bij zo’n
spierbundel van een fiets.
Daarna was ik dichtbij de oplossing dacht ik:
‘misschien denkt iemand wel dat andere mensen
diegene dan helemaal accepteren in de groep,
want als je spullen van anderen durft te vernielen,
dan heb je het natuurlijk helemaal gemaakt…’ Je
Afgelopen zaterdagavond kwam ik na een heel hoort dagelijks verhalen van mensen die vrienden
gezellige avond terug uit Amsterdam bij de voor het leven maakten door spullen van anderen
bushalte bij Adelhof. Nog vertellend hoe gezellig te vernielen. Niet??? Nee, ik ook niet.
ik het gehad had, kom ik bij mijn fiets. Ik zeg Tot slot valt het te betwisten of mijn fiets misschien
nog: ‘O, jee, mijn fiets is weer omgewaaid in iets gedaan had wat iemand heel boos gemaakt
het fietsenrek, alsof er niet al genoeg slagen in had. Nu ken ik mijn fiets als een heel rustig en
mijn wiel zitten.’ Maar zodra ik dichterbij kwam, meegaand rijwiel, dus deze kans acht ik erg
zag ik dat mijn fiets niet was omgewaaid, maar klein.
omgetrapt. Mijn zielige, weerloze fiets stond daar
met het voorwiel nog in het rek, met de voorvork Mijn conclusie is dat ik geen geldige reden kan
op één plek beschadigd en de rest van mijn fiets bedenken waarom iemand iets vernielt. Je kunt je
was krom en hing er een beetje bij. Als bonus op allerlei manieren op andere dingen van jezelf
lag mijn achterlicht in scherven op de grond. afreageren, daar heb je de spullen van mij echt
Nou, daar ging mijn vrolijke stemming: ik moest niet voor nodig. Met een borrel op is het bijna
lopen naar huis en ik had de afgelopen weken onmogelijk, het is niet stoer en je maakt ook geen
blijkbaar gewerkt voor een nieuwe fiets. Het is vriendschappen voor het leven. Kortom, het is dus
toch belachelijk dat ik in één maand tijd twee een domme bezigheid, waar je iemand anders’
fietsen kwijtraak? Wat heb je er nou aan als je een avond flink mee kan verpesten. Dus mijn vraag
fiets van iemand anders naar zijn grootje schopt? aan alle vernielzuchtige inwoners van De Ronde
(Hierbij voeg ik toe: bushaltehokjes, ruiten en Venen: ‘Willen jullie alsjeblieft stoppen met het
autospiegels).
vernielen van mijn spullen?’ Bij voorbaat dank.
Ik heb erover nagedacht, zodat ik me ook in de
mensen die dit doen kon inleven en ik kon me een PS Om verdere narigheid te voorkomen wil ik
aantal redenen bedenken.
liever niet met mijn naam in krant.
Als eerste dacht ik: ‘Misschien vindt iemand
het opluchten als diegene boos is.’ Dan denk ik
Suzanne
meteen: ‘Zet dan je eigen fiets neer en geef die
(volledige naam en mailadres
een paar ‘opluchtende trappen.’
bij de redactie bekend)

Trek K.D.O. over de dijk!
Via diverse publicaties in de regionale media
hebben we kunnen vernemen dat de Kwakelse
sportvereniging K.D.O. serieuze plannen heeft
om de huidige accommodatie te vernieuwen
en het sportpark mogelijk uit te bereiden.
Op zich is daar niets mis mee, het is een bloeiende
vereniging en een nieuwe accommodatie kan
ook weer zorgen voor meer plezier in sport en
vrijetijdsbesteding. De vraag is alleen of het wel
zo verstandig is om deze grote investeringen op
de bestaande locatie te doen. De Kwakel is een
gezond groeiend dorp, er worden regelmatig nieuwe
huizen gebouwd, er zijn naar verhouding vrij veel
jonge gezinnen, dus die groei zal wel doorgaan en
misschien nog wel toenemen.
Dan ontstaat over ± 10 jaar de situatie dat er weer
gebouwd moet worden. Maar waar is dan nog
ruimte? Juist ja, laten we de “Kuil” alsnog volbouwen.
Weg 2 miljoen euro!
Om dit probleem voor te zijn pleit ik ervoor om
K.D.O. uit de “Kuil” te halen en een nieuw sportpark
te stichten achter de Vuurlijn op de plaats waar
nu nog de kassen staan van het verouderde
glastuinbouwgebied “Iepenlaan-Zuid”.
Dit idee is niet zo uniek, het is in diverse plaatsen

in de regio al eens gerealiseerd en er zijn grote
voordelen mee te behalen.
Voor de gemeente Uithoorn is de winst dat er op de
vrijgekomen ruimte en de “Kuil” een paar honderd
woningen gebouwd kunnen worden, voor K.D.O. een
nieuw sportpark met alle ruimte voor de toekomst en,
last but not least, voor de kwekers van “IepenlaanZuid” een mogelijkheid om hun bedrijven op een
redelijke manier te saneren.
Zo te zien een “win win situatie” voor alle partijen, al
zullen er heus nog wel een paar bezwaren zijn, met
name voor de plaats van de K.D.O. sporthal.
Maar moet een sporthal per se op het sportpark
staan? En het kostenplaatje voor een nieuw
sportpark ziet er ook heel anders uit, maar dit is
wel te compenseren met de winst die ontstaat bij
woningbouw op het oude sportpark.
Kortom, ik hoop dat de bestuurders van K.D.O. en
de gemeente Uithoorn hier nog eens goed over
nadenken en een besluit nemen dat ook op de
langere termijn het juiste zal blijken te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Leo Verbruggen
(ondernemer in Iepenlaan-Zuid)
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Diederik de Das op bezoek bij
kindercarnaval bij de Huts Geklutste kliek

Mijdrecht - Piraten, indianen maar vooral veel elfjes en feetjes waren aanwezig bij het kindercarnaval van Ajoc. Het licht
was gedempt gehouden om een gezellig sfeertje te creëren
en er werden leuke kinderliedjes gespeeld. Maar het wachten was natuurlijk op Aartje Twinkel met Diederik Das want
daar ging het tenslotte allemaal om. Eerst kwam Aartje Twinkel op het toneel en moesten de kinderen meezingen ‘hé,
hoi, hallo’. En daarna was het wachten geblazen op Diederik
want die was er nog niet dus moesten de kinderen allemaal
even heel hard roepen: ‘Dieiederiiik’. En ja, daar kwam Diederik dan eindelijk aan. En Diederik had ook nog een heel mooi
cadeautje voor Aartje Twinkel, namelijk een mooie bos bloemen, tenminste dat vond hij zelf, maar Aartje zei dat hij de
bloemen niet mooi vond en ja, toen werd Diederik natuurlijk
heel verdrietig en moest hij huilen en dat vond Aartje weer
zo naar dat hij aan de kinderen vroeg of zij wilden meehelpen
om nieuwe bloemen te plukken en zo werden er door de
kinderen nieuwe bloemen getoverd.
Verhaal
Maar hoe komt het nu eigenlijk dat Diederik bij Aartje hoort,
want een das hoort toch eigenlijk niet bij een mens. Ja, daar
zit een heel verhaal achter. Want Aartje Twinkel is, toen hij
nog heel klein was, te vondeling gelegd in het bos en toen
is hij opgevoed door een dassenfamilie en zo is Diederik
de pleegvader van Aartje geworden. Aartje Twinkel is een
vrolijke kwiebus die veel grapjes maakt maar soms ook wel
ineens stil kan zijn als hij iets moois ziet zoals een mooie
bloem of iets anders in de natuur. En omdat Aartje in het
bos is opgegroeid heeft hij ook veel dierenvriendjes waar hij
mee speelt zoals een zwijntje, Spieker de specht, de mol en
Zigzag de libel. Tussen de spelletjes door werden er allerlei leuke liedjes gezongen door Aartje Twinkel en mochten
de kinderen meezingen. Zo was er een liedje Hokipoki en
een spoorzoekerliedje en aan het eind nog een wedstrijdje
waarbij de kinderen nog de das van Diederik konden winnen. Aartje Twinkel vertelt dat zij ook voor scholen optreden
en dan voor kinderen in alle leeftijden. Aartje Twinkel komt
ook op campings en beleeft dan ook allerlei avonturen. Ja
want Aartje heeft natuurlijk zoveel dierenvriendjes en daar
gebeurt altijd wel wat spannends mee.
Dag doei
Toen Aartje Twinkel en Diederik waren vertrokken, terwijl
de kinderen het liedje ‘dag doeg doei’ zongen, riep Aartje
nog “tot de volgende keeeer en zwaai maar met je armen
en stamp hard met je voeten’. Daarna werden er nog wat
spelletjes gedaan met de kinderen zoals ‘schipper mag ik
overvaren ja of nee’. De kinderen kregen nog een glaasje
limonade en ieder een zakje chips en daarna werden er allerlei kinderliedjes gedraaid en konden de kinderen nog wat
dansen of meedoen met de polonaise of gewoon, zoals de
kleine pukken deden, gewoon maar een beetje rondrennen
tussen de groter kinderen door, want dat is tenslotte ook
heel erg leuk. Alles was in de Carnaval sfeer bij Immitsj. Elk

jaar wordt er op de elfde van de elfde een nieuwe prins en
prinses carnaval gekozen. Dit jaar is dat prins Hummus en
prinses Katinka. De prins heeft elf raadsleden ( de raad van
elf) en drie showgirls. Tussen de prachtig verklede kinderen
liepen prins carnaval en zijn raadsleden in prachtige zwarte
capes met zilverborduursel, een zwarte broek en een steek
waarvan je aan de veren kon zien hoe hoog dat bepaalde
raadslid in rangorde stond. Zo had Vincent (adjudant oftewel
grootvorst) een hele bos veren op zijn steek. Voor elk jaar
dat je die functie bekleedt ontvang je ook een ordeteken en
dat is elk jaar weer een ander ordeteken en wordt gemaakt
bij de biljartmaker. Zo had Vincent er een stuk of twaalf om
zijn hals hangen. Het verschil in kleding tussen de prins en
zijn raadsleden is dat de prins een zwart met witte bontkraag

draagt. “Elk raadslid heeft een aparte taak,” aldus Vincent
wiens taak het is om voor de drankjes te zorgen. “Dan kom je
in ieder geval niet droog te staan,” grijnst Vincent die vertelt
dat de Huts Geklutste Kliek dit jaar 33 jaar bestaat. Er is een
speciale commissie voor festiviteiten en uit die commissie organiseren drie of vier leden een bepaald onderdeel van het
carnavalsgebeuren zoals deze kindermiddag wat de aftrap
was van het carnaval, een 55 + middag en een gehandicaptenmiddag en natuurlijk het grote feest. Voor de kinderen is
carnaval in ieder geval begonnen en konden zij hun mooie
kleren laten zien en even lekker dansen en pret maken.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 6 februari 2008

Judoka’s Tai-Otoshi succesvol bij internationaal
judotoernooi te Baarn
Uithoorn - Afgelopen zondag 3 februari werd in Baarn het 15e Internationaal Hooglands Judotoernooi
georganiseerd door Sportinstituut
Hoogland uit Amersfoort. Dit toernooi is een erkend goedgekeurd
toernooi door de Judo Bond Nederland. Dat zijn de toernooien waar de
judoka’s van Tai-Otoshi altijd aan
deelnemen.

Meer dan 700 judoka’s uit binnen
en buitenland waren aanwezig om
tegen elkaar te judoën. Verdeeld
over 55 categorieën en 10 matten
werd er de hele dag om het eremetaal gestreden. Judovereniging TaiOtoshi was ook aanwezig met maar
liefst 18 judoka’s. Voor veel van deze
vaak jonge judoka’s was het een ervaringsmoment. Om zo de sfeer te
proven van een groot internationaal
toernooi. Om 8.00 uur melde de eerste judoka’s zich voor de weging en
om 16.30 de laatste. Een lange dag
voor begeleiders die de hele dag
aanwezig waren om de judoka’s te
coachen. Leraar Dennis Bakker was
ze dan ook zeer dankbaar
Afhankelijk van het aantal deelnemers per gewicht, streden de meeste judoka’s in een afvalsysteem, met
herkansing tot de 3e plaats.

Brittany von Gerhardt mocht in de
ochtend op de mat aantreden. In de
gewichtsklasse -36 kg. Een kleine
poule met helaas wat minder deelnemers..
In de eerste wedstrijd wist Brittany
de partij snel te beslissen met een
armklem. In haar tweede partij begon ze meteen aanvallend goed.
Helaas geen score, maar wel met-

een doorgaan met het grond gevecht, daar wist ze ook deze partij te
winnen met een armklem. Hiermee
stond Brittany meteen in de finale.
In deze finale moest ze het opnemen tegen een geroutineerde judoka uit het oosten van het land. Deze wist Brittany met een goede pakking uit haar ritme te houden. Ze
kwam dan ook niet echt in de partij.
Haar tegenstandster wist daardoor
ook meerdere keren te score. Hierdoor verloor Brittany deze finale en
werd dus 2e. Linde Veen deed mee
in de klasse boven de 40kg.
Kleine poule
Ook Linde zat deze keer in een kleine poule. Haar eerste partij leek in
eerste instantie een beetje lastig te
beginnen. Linde kreeg niet echt grip
op haar tegenstandster, maar wist in

het grondgevecht haar tegenstandster in een stevige houdgreep te
pakken en won deze partij met een
volle punt. De tweede partij van Linde ging vrij snel. Ze wierp haat tegenstandster naar de grond en pakte die vervolgens in een houdgreep.
Hiermee stond ook Linde in de finale. Daar moest ze het opnemen tegen een veel zwaardere Tsjechische
judoka. Linde had hier helaas weinig tegen in te brengen en verloor
deze finale. Linde werd hierdoor
toch knap 2e.
In de klasse tot 27 kg (judoka’s geboren 1999) deed Ogan Warning
mee. In zijn eerste partij werd het
meteen al een spannende zware
partij. Zijn tegenstander en hij wisten het elkaar flink moeilijk te maken. Uiteindelijk bleek zijn tegenstander net meer scores te hebben
gemaakt. De tweede partij (zijn eerste inde herkansing) werd ook een
zware partij. Beide judoka’s wisten steeds net niet te scoren. Maar
Ogan bleef goed aanvallen en wist
de partij dan ook op beslissing
van de scheidsrechters te winnen.
In Ogan zijn derde partij begon hij
meteen goed met pakken en met
een mooie snelle heupworp gooide
hij zijn tegenstander met een volle punt op de mat. De vierde partij
was in het begin even een lastige tegenstander. Maar Ogan kreeg grip
op zijn tegenstander en wierp deze
naar de mat om die vervolgens in
een houdgreep te pakken. De vijfde
partij was een snelle. Met een schitterende worp naar achteren wierp
hij zijn tegenstander vol op de rug.
Hiermee stond Ogan in zijn zesdee
partij voor de 3e en 4e plaats. Dit
bleek een judoka met ervaring te
zijn. Ogan deed goed zijn best en
probeerde het hem toch goed lastig te maken. Maar uiteindelijk werd
Ogan toch geworpen door zijn tegenstander. Even teleurgesteld van
het verlies in deze partij, maar Ogan
kan trost zijn op zichzelf. Want zijn
eerste grote toernooi en dan meteen
6 partijen draaien en toch knap 4e
worden. Een mooie prestatie.
De overige judoka’s kwamen vaak
net tekort om meerdere partijen te
winnen. Al wisten sommige toch
nog een enkele partij te winnen.
Robin Meijer wist in de klasse -38
kg toch nog twee partijen met een
volle punt te winnen, maar verloor
er helaas ook twee. Toch zijn alle judoka’s weer een ervaring rijker en
gaan ze tijdens de specifieke wedstrijdtrainingen hard aan de slag om
zo volgende keer weer sterk op de
judomat te staan.
Volgende week kunnen ze alvast
aan de bak tijdens een judotoernooi in Hoofddorp. Daar zullen ook
de niet wedstrijdjudoka’s oftewel de
recreatie judoka’s van Judovereniging Tai-Otoshi aan deelnemen. Een
grote groep van 43 judoka’s zal daar
present zijn.

Twee prijzen Judoschool
Blaauw

Uithoorn – Op zondag 3 februari jl.
heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het Fuyiama toernooi. Aan
dit seniorentoernooi deden twee
deelnemers van Judoschool Blaauw
mee. De judoka’s werden in poules
van 4 deelnemers verdeeld zodat
er gemiddeld drie wedstrijden gedraaid moesten worden per poule.
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de wedstrijddag was er
een eerste en een tweede prijs gewonnen.
Martijn de Jong wist in zijn eerste
wedstrijd een yuko te scoren. Ondanks dat zijn tegenstander van
alles probeerde wist Martijn deze

score niet meer uit handen te geven
waardoor hij zijn eerste wedstrijd
winnend wist af te sluiten. Ook David Siebeler begon zijn eerste wedstrijd goed. Halverwege de spannende partij wist David zijn tegenstander te werpen met een heupworp. In
het daarop volgende grondgevecht
maakte David een armklem waardoor hij zijn wedstrijd wist te winnen met een ippon. Omdat David en
Martijn in dezelfde poule ingedeeld
waren moesten ze in de tweede ronde tegen elkaar vechten. Ondanks
dat Martijn de jongste in de poule
was gaf hij David zeer goed partij.
Uiteindelijk wist David de partij te
winnen met een mooie overname.
Martijn wist in zijn derde partij goed

de wedstrijd te domineren. Zijn tegenstander kwam niet in zijn ritme
en Martijn kwam op voorsprong met
een W-azari. Deze partij wist Martijn te winnen met een mooie beenworp waarvoor hij een ippon kreeg.
Door deze overwinning werd Martijn de Jong tweede in zijn poule.
Wanneer David zijn derde partij in
winst wist af te sluiten zou hij eerste
in zijn poule worden. Met goed judo
wist David deze partij in winst om te
zetten waardoor hij de eerste prijs in
ontvangst mocht nemen.
Al met al was het voor deze twee
jonge deelnemers van Judoschool
Blaauw een succesvolle dag bij dit
seniorentoernooi.

Sportochtend voor kinderen van basisschool

Sportproject leerlingen
van het Thamencollege
goed geslaagd
Uithoorn - “Het gaat erom dat kinderen zelf activiteiten gaan organiseren en dit is echt een groot succes. Ik ben heel trots op ze ” vindt
Willem Bulens gymleerkracht van
het Thamencollege. Het gaat om het
sportproject wat Denise van Vliet initiatiefneemster samen met veertien
medeleerlingen heeft opgezet voor
kinderen van de basisschool. Hoe is
Denise op dit idee gekomen. Zij vertelt: “Verleden jaar was er een sportdag op basisschool de Toermalijn en
wij waren als groep gevraagd om te
komen helpen. Ik hoorde toen van
het project ‘6 On the Move’ en toen
bedacht ik dat ik ook wel een sportdag kon regelen. Maar ik moest natuurlijk wel de steun van de school
krijgen en mijnheer Bulens heeft mij
toen geholpen want het is best wel
een hele organisatie” aldus Denise.
Zij zijn toen alle docenten langsgegaan om vrij te vragen. Het ging om
ongeveer dertig kinderen van groep
zes en zeven van de Dolfijn. De Dolfijn is een school voor moeilijk lerende kinderen of met ADHD problemen. Denises broertje zit ook de
Dolfijn en bij een ouderavond waar
Denise ook was werd over het project ‘6 On the Move’ verteld en het
belang van gezond eten en goede
beweging.
Uitdenken
Er is contact opgenomen met de
GGD om dit project op te starten
en Denise is toen spelletjes gaan
uitdenken. “Ik heb al de spelletjes
met mijnheer Bulens doorgenomen
want die kon zeggen of een spelletje gevaarlijk was of niet. Toen heb
ik het aan de groep voorgelegd. Er
waren zes spelletjes namelijk penalty schieten, basket bal, vlotvaren
(niet in het water hoor lacht Denise
maar gewoon in de zaal met matten en dan moet je proberen van de
ene mat op de ander te springen en
als je mist kost je dat een punt), vrder bank balanceren, badminton en
rekhangen.
Elke spelletje duurt vijf minuten en
elk groepje doet aan elk onderdeel
mee. Dan fluit Priscilla, de groepjes
gaan naar het volgende onderdeel
dat wordt uitgelegd en dan gaan
we beginnen. Elk team heeft een eigen kleur en een scorebord waar de
punten worden bijgeschreven. Elk
team heeft ook een beheerder die
verantwoordelijk is voor het scorebord. Voor de beste groep waren er
roze sleutelhangertjes voor de meisjes en blauwe voor de jongens en na
afloop kreeg iedereen in het kader
van gezond eten een stuk snijkoek.
Juf Miriam en Juf Sanneke hielpen

mee en twee moeders van wie één
de moeder van Denise.
Trots
Willem Bulens is zoals gezegd trots
op zijn leerlingen. “Straks vormen zij
de maatschappij en het is belangrijk dat zij nu al leren om iets voor
elkaar over te hebben. Denise is de
katalysator ik heb als docent alleen
vragen gesteld maar was eigenlijk
overbodig. Zij hebben het zelf helemaal opgezet met draaiboek, plattegrond en al. Ik heb alleen vragen
gesteld zo van: hoe komen ze hier
naar toe, hoe weten ze wanneer ze
moeten beginnen en ophouden. Wat
doe je als een opdracht te moeilijk
is, wat gebeurt er als de kinderen
moeten wachten als de stand wordt

nagekeken enz. Elke leerling krijgt
ook een zelfbeoordelingformulier
waarop zij zelf moesten aangeven
of het project in hun ogen geslaagd
was, of de kinderen begrepen wat
de bedoeling was of zij goed op de
veiligheid gelet hebben, als iets niet
goed gelukt was naar een oplossing
zoeken en dergelijke.
Zo’n formulier wordt bij elk project ingevuld aldus Bulens. “De bedoeling is dat leerlingen structureel
iets gaan organiseren en dat wij als
coach fungeren. Er moet een verbinding komen met wat ze moeten leren. Er moet een evenwicht zijn tussen de dingen die mogen en de dingen die moeten. In het eerste leerjaar kunnen de leerlingen een keuze
maken wat voor activiteit zij willen
doen dat kan een zwemcursus zijn
of dansen, mode etc.
Voorstelling
Dan komt er een open middag of

avond met een voorstelling. In het
tweede leerjaar volgen dan het
product en de prestaties wat willen we bereiken. De algemene
klacht is dat leerlingen van het VMBO niet gemotiveerd zijn “Wat niet
gemotiveerd”roept Willem Bulens
uit. “Je ziet het aan dit soort projecten hoe gemotiveerd de leerlingen zijn.
De school is vaak iets afgeleid van
de werkelijkheid. Kinderen gaan alleen leren als ze het nut van iets inzien.
Bij een dergelijk project kunnen ze
elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheid. Nu hebben de
leerlingen de lat hoger gelegd door
zelf de organisatie op zich te nemen.
Je moet leren kritiek te geven en te

ontvangen maar dan wel op de goede manier. Er moet een reëel zelfbeeld komen. Zien anderen mij ook
zo. Het is de bedoeling dat er meer
van dergelijke projecten worden georganiseerd.
Nu al vinden er activiteiten plaats
in het Hoge Heem, een ochtendkoffietafel en dergelijke. Wat straks de
beroepenwereld wordt leren ze nu
al in de praktijk en dan ook zelf naar
oplossingen zoeken.
De muren tussen school en de wereld vormen eigenlijk een knelpunt
en dat zou meer geïntegreerd moeten worden”aldus Willem Bulens
die ook nog aangeeft dat de leerlingen op de laatste bijeenkomst is
gevraagd naar de reden waarom
zij wilden meedoen aan dit project
en waarbij bleek dat veel leerlingen
toch later iets met sport willen gaan
doen, of zorg of techniek.
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AJOC Festival 2008 presenteert:

Jan Smit in Concert
Mijdrecht - Op het AJOC Festival
2008 zullen Neerlands grootste namen op het podium staan.
De optredende artiesten zijn bekendgemaakt: Moke, Alain Clark,
Leaf en Golden Earring hoog in de
hitlijsten met het nummer “Dan volg
je haar benen” en natuurlijk heeft
Jan een hele reeks aan hits op zijn
naam staan.
Wil jij zekerheid van een plekje voor-

aan het podium bij Jan Smit, kom
dan naar de voorverkoop op zaterdag 15 maart in Immitsj aan Windmolen 75 te Mijdrecht.
Dan bespaar ook nog eens 2,- euro
per kaartje aan servicekosten.
Het volledige programma van het
Festival is nog niet bekend. Er staat
nog aantal zeer grote namen in opwachting om bekendgemaakt te

worden. Wil jij als eerste de namen
van deze artiesten weten?
Houd dan de website www.ajoc.nl in
de gaten.
Ook organiseert AJOC dit jaar weer
het schommelkampioenschap.
Daarvoor is AJOC op zoek naar enthousiaste volhouders die het aandurven 24 uur lang te schommelen.
Naast de eer staat er ook een mooie
prijs tegenover.
De winnaar wint maar liefst 350,euro en de nummers twee en drie
winnen respectievelijk 175,- euro en
75,-. euro
Durf jij het aan en wil jij die eeuwige
roem verdienen?
Stuur dan een mail met je naam,
adres, telefoonnummer en geboortedatum naar schommelen@ajoc.
nl. Deelname is vanaf 16 jaar.
Op www.ajoc.nl vind je niet alleen
het laatste nieuws over de artiesten
van het AJOC Festival 2008 en het
schommelkampioenschap.
Op de website lees je ook de informatie over de voorverkoop en je
kunt er foto’s bekijken van voorgaande Festivals.
Bovendien kun je alles vinden over
de vereniging AJOC.

Finale van 24e talentenjacht
VLC live uitgezonden
De Ronde Venen - Drie en twintig jaar geleden startte de zoektocht naar talent op het Rondeveense Veenlanden College. Deze week
is de school toe aan de 24e editie
en het belooft weer een grandioze
happening te worden. Ook dit jaar
weer tientallen deelnemers die elkaar zullen aftroeven in een negentiental optredens.
Zang en dans zullen worden afgewisseld met het optreden van diverse bands, spetterend zal de finale,
zoals gewoonlijk, wel weer worden.
Optredens
Donderdag start het programma
met een dansact. Tweedejaars leerlingen Isabelle Kemper VM2a, Jaime
de Jager VH2a, Malou Westra VM2a,
Jody Klijn VM2a, Selena en Melinda
Escandell zullen het nummer “I just
can`t wait to be king” uit de film Lion
King ten gehore brengen.
Het tweede optreden is van Niels
van Oudenallen, hij brengt het nummer Hey there Delilah van Plane
white T’s ten gehore.
De eerste band is Ice Cream met
het nummer Heartbreaker. Danny
Voortwist, Robert van Os uit M4 en
Norbert Rigter en Ghislaine Kruiswijk uit H4 vertolken dit nummer.
Black metal
De spanning tijdens de finale begint
al op te lopen na enkele nummers.
Timon de Graaff en Jamie Reuter
vertolken Nobody knows van Pink,
gevolgd door Stefanie de Jong die
een eigen mix van “Like a Virgin”
ten gehore zal brengen.

Martine van Ekris H5a, Em Hoogland H5d, Eveline Esser H5a, Suzanne Arts H5d en Anouk Röling H4f
doen “My chemical romance” en het
nummer Teenagers.
“Who knew” van Pink wordt vertolkt
door Zoë Visser en Timon de Graaff
uit A3a.
Vervolgens treedt een grote groep
leerlingen op, ze vertolken The Partybreakers met het nummer Break
the party. Nadine Werkhoven A3c,
Ramona Meijer M2b, Kim de Koning
H3d, Lindsey van Zijl A3b, Whitney Sikkink H3d, Marieke Brouwer
A2a, Manouk Hofstee A1b en Sophie Tijssen A2b zijn de meiden die
de zaal plat zullen krijgen.
Act nummer 9 is van Angelica van
Laar, ze danst “I would stay” van
Krezip.
Headline is de volgende artiest. Het
nummer Rock this town (van the
stray cats) wordt live gespeeld door
Gaelle Sakes H4e, Norbert Rigter
H4e, Laura Woolthuis H5c en Robert
van Os M4b.
Black Metal band Venom, bestaande uit Marijn van der Meij A5c, Dave
van Wees A5c, Miguel Tillart A5c en
Yalinc Okyay A5b vervolgt deze talentenjacht.
Ilse Duijnmaijer A3b, Tom Streefkerk
C2a, Daisy Kolijn A3b, Marcia van
der Poel, Joep Verweij B2a en Mike
van Leeuwen B2a vertolken dansact Crazy hiphop met het nummer a
boy-girl remix.
Spanning stijgt
De finale begint op zijn einde te lopen wanneer nog 7 optredens te

Goed geschoten...
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 redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Hoe vaak nog?
Uithoorn – Hoe vaak moet dit nog gebeuren? Wanneer houdt al dat
vandalisme eens op? Het is steeds weer raak. Nu weer het bushokje bij
de Watsonweg.
(Foto: Linda van der Steeg)

gaan zijn. Summersmile, bestaande
uit Zoë Visser A3a, Sophie Jurrjens
M3a, Timon de Graaff A3a en Remco de Jonge A2b zijn de volgende.
Nienke van Vliet uit H3b vertolkt Elisabeth met het nummer ‘’Mijn leven
is van mij”.
De Monteurs, Nienke van der Meij, Myrthe van der Meij, Joyce Boonders, Anouk Mulder, Steffie Verlaan
en Mariska Verweij dansen zich suf
met hun dancmix.
Met nog drie optredens te gaan,
gaan de handen op elkaar voor Ella
Fitzgerald (Letske Hofstra) met het
nummer Lullaby of birdland.
De laatste drie optredens zullen
worden ingevuld door Zooitje, bitch
is het te spelen nummer. Gaelle
Sakes, Aimee Luttik C2b, Pieter Hogewerf A4b en Timon de Graaff A3a
zijn de band.
The black girls met “Powermix” zijn
de voorlaatsten, Hannah Pauw A1a,
Sietske van der Bijl en Iris van der
Vliet B1a de performers.
De apotheose is Colbie Caillat met
Bubbly. Remco de Jonge A2b en
Sophie Tijssen A2b.
Nadat het applaus na het laatste
optreden is verstomd zal de jury de
einduitslag bekendmaken en gaan
deelnemers en mensen van de organisatie en techniek, Pepijn van
den Berkhof, Jouri Bommer, Jorn
Bagijn, Maxime van Dam, Friso Burger, Denise van Putten en Pascal
van der Loo, Linda van der Aardweg, Judith van Eijk, Roos de Lang
en Remco Tieman op naar het vijfde lustrum.

Monumenten

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie sterren.
Mijdrecht, Industrieweg
32-34
Dubbele woning uit
1889. Gemeentelijk
monument met drie
sterren. Het is een
van de pionierswoningen waar na het
droogvallen van de
veenplassen de eerste
arbeiders werden gehuisvest. Foto: Nico
van Eijk.

Vreselijke kaalslag aan de
Bovendijk in Wilnis
De Ronde Venen – Je schrikt gewoon als je de Bovendijk oprijdt en
dan bedoelen we vanaf de Ir. Enschedeweg. Waar zijn in hemelsnaam al die prachtige bomen gebleven. Nog geen maand geleden
maakten wij deze foto en nu is het
een kale vlakte. Een telefoontje naar
de gemeente leerde ons dat zij er
niets van wisten: “Dat is particulier erfgoed van het recreatieschap.
Tegenwoordig hebben ze daar ook
geen kapvergunning meer voor nodig. We weten echt niet waarom dit
is gebeurd”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Wel wist zij
een telefoonnummer van het recreatieschap en dat belden we. De dame die de telefoon opnam kon ons
echter niet helpen: “Dan moet u de
opzichter hebben, Alex van der Heide.” We kregen zijn 06 nummer. Dat
nummer was bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 5. Helaas, hoe vaak we ook
belden maandag, steeds de voicemail. We spraken in met het verzoek ons terug te bellen, maar helaas geen enkele reactie.

Expositie van
Thamen Collectief
Uithoorn - Om hun 15-jarig bestaan te vieren, exposeren de leden van het Thamen Collectief in
de Thamerkerk van 23 februari t/m
9 maart a.s. Op deze tentoonstelling
kunt u ook diverse beelden en keramiek bewonderen. Het belooft weer
een mooie en afwisselende tentoonstelling te worden. Het Thamen Collectief bestaat uit 22 leden die iedere week één middag bij elkaar komen om te schilderen. De club bestaat voornamelijk uit gevorderden.
Tijdens deze middagen maakt iedereen een rondje en wordt er over
en weer over het werk gesproken.
Opbouwende kritiek is een must. Ter
afwisseling wordt op bepaalde middagen per jaar model- of portrettekenen georganiseerd. Ook een middag met kunstuitleg, ondersteund
door dia’s, is een jaarlijks terugkomend onderwerp.

In de zomermaanden wordt er buiten geschilderd en worden excursies naar musea georganiseerd.
De leden maken gebruik van verschillende technieken zoals o.a.
gouache, pastel, acryl- en olieverf.
Er wordt zowel figuratief als abstract
geschilderd.
De expositie “Thamen Collectief” is
te zien van 23 t/m 9 maart in de Thamerkerk aan Amsteldijk Noord 1 te
Uithoorn.
De openingstijden zijn van woensdag t/m zondag van 12.00–17.00 uur,
de toegang is gratis.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Controle blauwe
zone
Mijdrecht – Op verschillende
plaatsen in Mijdrecht (Bozenhoven, Passage, Kerkstraat, Burgemeester Haitsmaplein, Helmstraat,
Croonstadtlaan) heeft de politie deze week een controle in de blauwe

Een door de gemeente beschermd monumentaal object kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid.
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in de
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente
over te dragen.

parkeerzone gehouden.

Dertien automobilisten hadden
hun parkeerschijf laten verlopen en
veertien bestuurders hadden helemaal geen schijf achter de ruit.
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Extra aandacht, een wandeling, persoonlijke aandacht:

Het Hoge Heem zoekt
vrijwilligers
Uithoorn –Afgelopen week organiseerde bejaardencentrum Het Hoge
Heem in Uithoorn een Vrijwilligersmarkt. Reden: ze zitten enorm om
vrijwilligers verlegen. “Wij zijn begonnen als een ouderwets bejaardentehuis”, vertelt Annemieke Hennipman, coördinator activiteiten begeleiding “En dit jaar bestaan we alweer 33 jaar”. Destijds is Het Hoge
Heem opgestart door Woongroep
Holland. Een van de redenen was
dat er veel mensen naar bejaardentehuizen gingen. Het Hoge Heem
heeft ook 25 jaar als een bejaardentehuis gefungeerd. Maar uiteindelijk
begon het gebouw toch wel erg te
verouderen en na langdurige procedures die te maken hadden met
het aanvragen van een bouwvergunning was het zes jaar geleden
eindelijk zover en kon een start gemaakt worden met de renovatie van
het gebouw. Tijdelijk moest er een
onderkomen gezocht worden en dat
werd Aan de Zoom waar noodwoningen gebouwd zijn en waar de
bewoners en de staf van Het Hoge Heem drie jaar een onderkomen
hebben gehad. “De mensen zagen
er eerst vreselijk tegenop om te verhuizen”, herinnert Annemieke zich
nog “maar toen ze eenmaal gewend waren was het weer moeilijk
voor hen om naar het gerenoveerde
pand terug te verhuizen”.
Wachtlijsten
Er is een verpleeghuisafdeling bijgekomen bestaande uit kleinschalige

groepswoningen en zorgappartementen, verder is er een revalidatieafdeling bijgekomen met vijf kamers
en een physio fitness ruimte. Het
is nu een woon/zorgcentrum geworden maar ook officieel een verpleeghuis in plaats van een gewoon
verzorgingstehuis”, aldus Hennipman. “Als mensen zorg nodig hebben wordt dat geregeld. Wij proberen ook de mensen zo lang mogelijk
in Het Hoge Heem te houden.
Als mensen plotseling dement raken
of een ongeluk krijgen dan krijgen
ze extra begeleiding en wij proberen
dat zo veilig mogelijk te maken door
eventuele dagbesteding op maat
aan te bieden”. In totaal zijn er nu
143 bewoners plus 89 aanleunwoningen. Er zijn 10 echtparen. Afhankelijk van de lichamelijke gesteldheid, de indicatie en het zorgpatroon kan iemand geplaatst worden,
“maar”, voegt Hennipman er meteen
aan toe “wij hebben al wachtlijsten.”
Het merendeel van de bewoners
is wel boven de tachtig jaar. Mensen blijven zo lang mogelijk thuis
en gaan veel later dan vroeger naar
een verzorgingstehuis en vaak ook
slechter. Dat heeft ook weer te maken met het feit dat mensen graag
zo lang mogelijk thuis willen blijven en als er dan iets gebeurt dan
is er vaak geen plek en komen ze op
de wachtlijst. De bewoners hebben
hun eigen appartement bestaande
uit twee kamers met een keukengedeelte en een grote badkamer. Wat
het eten betreft kan dat in het res-

Bijna 2.000 planten in beslag genomen

Hennepkwekerijen ontdekt
Uithoorn - De politie heeft maandag op verschillende adressen hennepkwekerijen aangetroffen en ontruimd. In totaal zijn bijna tweeduizend planten in beslag genomen.
Maandagmiddag troffen agenten in
een woning op de Westerlee-straat
in Amsterdam in twee ruimten respectievelijk 175 en 180 hennepplanten aan. In een andere woning in
dezelfde straat stonden 140 planten. Daar lag ook een hoeveelheid
van bijna één kilo gedroogde hen-

nep. Een van de adressen kwam in
beeld na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. De andere kwekerij
werd ontdekt na melding van buurtbewoners bij de buurtregisseur.
Dezelfde middag troffen politieagenten in Uithoorn in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg
een in werking zijnde hennepkwekerij aan. Verdeeld door het pand
stonden er bijna veertienhonderd
planten. In een ander bedrijfspand

taurant of op hun eigen kamer.
Aandacht
Zowel ’s middags als ’s avonds kan
men warm eten in het restaurant.
Maar sommigen geven de voorkeur
aan eten op hun eigen kamer. “Er
worden heel veel activiteiten georganiseerd”, vertelt Annemieke, “want
wij willen de buitenwereld hier binnenbrengen. Zo is er bingo, theater,
film (die vinden maandelijks plaats),
elke maandag is er een spelmiddag,
er is koffie met een praatje, jeu de
boules, bloemschikken, yoga, beter bewegen en er zijn grote evenementen zoals een braderie en een
playbackshow door het personeel.
En natuurlijk zijn er festiviteiten met
de feestdagen, er zijn veel busuitjes
en veel verenigingen zijn gericht op
demente bewoners. Er is een Hoge
Heemkoor, een speciale midweek
waarbij één middag ook artiesten
komen. Maar door al die activiteiten
hebben wij ook veel vrijwilligers nodig”, aldus Hennipman.
“Extra aandacht is belangrijk, eens
een wandeling, persoonlijke aandacht op elk gebied. Vandaar een
vrijwilligersmarkt. Wij hebben vacatures bij de verenigingen, maar
ook op de appartementen en bij het
kleinschalig groepswonen.” Op dit
moment heeft Het Hoge Heem 180
vrijwilligers. Iedereen die geïnteresseerd was kon rustig kijken welke
vacature hem of haar wel wat leek
en er was ook een dvd hoe alles eruitziet. Als de mensen zich hebben
ingeschreven wordt er een afspraak
gemaakt, de mensen worden begeleid en ingewerkt. “Wij hebben
de vrijwilligers ook veel te bieden”,
vindt Hennipman. “Een vrijwilliger
kan zich opgeven voor één dagdeel
per week of twee weken of natuurlijk meer. Er is een feestavond, een
Amstelringdag met een presentje,
een kerstpakket en een bloemetje
bij zoveel jaar in dienst. Ook verjaardagen worden niet vergeten en het
allerbelangrijkste, elke vrijwilliger
is verzekerd. Wij kunnen dus altijd
mensen gebruiken.”
Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden via tel. 0297-51964 bij Annemieke Hennipman.
aan de Ondernemingsweg werden
resten van een kwekerij aangetroffen. Deze was al langer niet meer
in gebruik. De politie kreeg in deze zaak ook tips van Meld Misdaad
Anoniem.
Alle planten, de gedroogde hennep
en de kweekinstallaties zijn in beslag genomen.
Op de vier adressen werd illegaal
stroom gebruikt en afgetapt. Het
energiebedrijf stelde de stroomtoevoer buiten werking en deed aangifte van diefstal. De politie stelt een
onderzoek in naar de eigenaren van
de kwekerijen.

Carnavalsfeest in de Tweemaster
Uithoorn - Ondanks dat er in Uithoorn nog geen voorjaarsvakantie is, werd er toch op basisschool
de Tweemaster afgelopen vrijdag
flink carnavalsfeest gevierd. Iedereen mocht verkleed naar school komen. Er waren vele prinsesjes, piraten, clowns, cowboys, indianen,
heksen en anderen naar het feest
gekomen. Ook moderne helden als
Spiderman en Darth Vader werden

gesignaleerd. De hal was feestelijk
versierd en er was een echte “catwalk” opgesteld, waarop alle kinderen hun creaties konden tonen.
De juffen waren in stijl gekleed als
heksen, een fee, een elfje en meester Leon bleek vervangen door de
charmante juf Leonie. Zij konden de
stemming er goed in brengen door
de polonaise aan te voeren onder
vrolijke carnavalsmuziek. Daarnaast

waren er in de gymzaal en enkele
lokalen allerlei spelletjes opgesteld,
zoals sjoelbakken, jeu de boules, en
voor de oudere kinderen darts, zodat de kinderen zich lekker konden
uitleven. Voor groep 6 was er tevens
tafeltennissen in het kader van het
‘on the move’-project. Aan het einde van de dag was iedereen moegedanst en -gespeeld, maar zeer tevreden over dit leuke feest.

Senioren Vakantie informatie
Uithoorn - Op dinsdag 19 februari is er in Het Hoge Heem een informatiemiddag van diverse organisaties die minder valide- en aangepaste seniorenvakanties verzorgen. Wilt u er even tussen uit, maar
denkt u dat dit vanwege de zorg niet
mogelijk is? Het kan wel! Om een
paar voorbeelden te noemen: het
is mogelijk om naar speciale zorghotels te gaan waarbij de zorg voor

u gegarandeerd is, er zijn vakanties
voor echtparen waarvan een van de
partners licht dementerend is. Wat
dacht u van een reisje op ‘de Henri Dunant’, de boot van het Rode
Kruis? De Wereld biedt u een gerieflijk verblijf aan. Zorgverleners en
vrijwilligers staan daar voor u klaar
zodat u een topvakantie beleeft.
Het Rode Kruis, De Zonnebloem en
het Steunfonds Bijzondere Vakan-

ties zijn aanwezig met een stand om
u te informeren over de vakantiemogelijkheden voor senioren en minder-validen.
U bent van harte welkom. Aan bezoekers van buiten Het Hoge Heem
wordt 1 euro toegang (incl. een gratis consumptie) gevraagd.
De middag wordt gehouden in het
restaurant van Het Hoge Heem en
duurt van 14.30 tot 16.00 uur.

Oefenen voor EHBO
Uithoorn - Vorige week maandag,
de vaste wekelijkse oefenavond van
EHBO-vereniging Camillus, werd
er hard gewerkt door de leden om
hun competenties te halen. Hiermee houden ze hun EHBO-diploma
geldig, en dat is belangrijk om goed
te kunnen bijspringen als er ergens
eerste hulp nodig is. Deze competentieavonden worden tweemaal in
een seizoen gehouden. Deze keer
waren er 4 onderdelen: verbandleer;
sportletsel; bewusteloos slachtoffer
met helm en de theoretische kennis
werd opgepoetst.
Er werden vele spataderbloedingen
aan het onderbeen verbonden en

getoetst op de juistheid ervan. In de
hal pakten EHBO’ers elkaars hoofd
in verband met een ‘bloemkooloor’
(zoek dat maar eens op!) en kregen
ze een soort luierbroek van mitella’s aan, altijd nuttig bij een opengehaald bovenbeen bij wielrenners,
en werden er voeten getapet. In de
koffieruimte lag een lotusslachtoffer met helm op voor pampus op het
podium. Die helm met de juiste grepen af doen, is nog een hele toer,
maar wel ontzettend belangrijk om
te voorkomen dat eventueel nekletsel verder verergert. In de theoretische hoek werd er gepuzzeld op de
huid, het hart, hoofd en de buikhol-

te.
Gelukkig had iedereen zijn lesjes
goed doorgelezen dan wel de wekelijkse oefenavonden bijgewoond.
De competenties werden afgetekend en dat betekent dat er goede
EHBO’ers in Uithoorn en omgeving
rondlopen!
Net als het EHBO-seizoen, loopt
ook de beginnerscursus teneinde.
Deze week doen zij proefexamen
en dit wordt volgende week gevolgd
door het echte examen. De zenuwen zijn er al maar de juiste kennis
van EHBO ook!
Dit wordt vervolgd.

Morgenavond de eerste Rondeveense tafelgesprekken

Bewoners aan tafel over
plannen Wilnis Dorp
Wilnis – Zoals u vorige week uitgebreid in onze krant heeft kunnen lezen, start de Rondeveense gemeenteraad deze week met haar nieuwe
vergadermethode. De Ronde Tafel
Gesprekken met de inwoners en/of
andere belanghebbenden. Morgenavond, donderdag 7 februari, zijn de
eerste twee. Van half acht tot acht
uur wordt het vergroten van een recreatiewoning door het dichtmaken
van het dakterras op Waeterrijck 3,
5, 7 en 24 besproken.

De gemeente weigert deze bouwvergunning in verband met de strijdigheid met het bestemmingsplan.
Dit gesprek duurt aan de tafel tot
acht uur, waarna men in de hal nog
een half uur kan napraten.
Wilnis
Ondertussen gaan de tafelgesprekken wel door, want om acht uur
staat gepland de memo concept
bouwstenen voor de structuurvisie
Wilnis Dorp. Met andere woorden,

hier kunnen de winkeliers, bewoners van Wilnis komen meepraten
over de conceptideeën die de gemeente heeft over de nieuwe indeling van Wilnis Dorp. Voor heel veel
Wilnissers van levensbelang. Dus
bewoners van Wilnis en andere belangstellenden, wilt u met de gemeenteraad, wethouder en ambtenaren hierover meepraten, meld u
dan voor morgenmiddag 12 uur aan
bij de gemeente en dan kunt u zitting nemen aan de Ronde Tafel.

Weekendcursussen voor moedige ouders

Atelier Wito: stimuleer
jezelf en je gezin
Aalsmeer - Ooit ergens binnen geweest, in een woning of voor het
eerst op je nieuwe werkplek en gedacht ‘ik weet niet wat het is, maar
ik voel me hier niet thuis’? Een vaag
gevoel van onbehagen, een onprettige sfeer om je heen. Waarom dat
zo is, daar kun je de vinger niet op
leggen. Er is namelijk geen aanwijsbare reden om aan te geven wat er
voor zorgt dat je je niet helemaal
goed voelt op die bepaalde plaats in
huis of in een andere ruimte.
Volgens Thomas Schmitt is die reden er zeker wel. Het heeft alles te
maken met de inrichting van een
ruimte, de opstelling van meubels,
de kleuren van de wanden, de plaats
waar de ramen zijn… dat alles moet
‘goed’ zijn ten opzichte van je gevoel. In de Oosterse wereld noemt
men dat ‘Feng Shui’ en wordt dit
handvat voor interieurs al veel langer gebruikt. Thomas heeft na zijn
carrière als luchtvaartpiloot een andere weg ingeslagen en heeft zich
begeven op het terrein van interieur-ontwerpen. In de hoedanigheid
van binnenhuisarchitect, een keuze recht uit zijn hart – heeft hij vele successen geboekt bij kleine en
grote bedrijven.
Altijd ging hij uit van het diepste
wezen, het innerlijke gevoel van de
mensen die in die ruimten werken
of ontspannen (kantine, restaurant).
Je zou denken dat die methode misschien al te veel ‘new age’ is en nog
lang niet ingeburgerd, maar niets is
minder waar. Steeds meer durven
opdrachtgevers het aan om Thomas
de vrije hand te geven bij een metamorfose in het bedrijf. Of dat nu
gaat om een verbouwing of een verandering in bedrijfsvoering of fusie.
Thomas vaart zijn koers vanuit zijn
binnenste gevoel, spreekt zijn creativiteit aan, benut deze ten volste
en maakt van daaruit keuzes. Zelfs
Joop van den Ende heeft Thomas
aangetrokken om het restaurant
van het Circustheater opnieuw te
laten inrichten, en bleek zeer tevreden.
Intuïtie weer leren gebruiken
Vanuit dit gezichtsveld, de bewustwording van je creativiteit en deze
te gebruiken voor opdrachten, heeft

Thomas zich tot doel gesteld ook
anderen dit ‘kunstje’ te leren. Samen met therapeute Ineke Hoetmer
heeft hij een atelier geopend aan de
Aalsmeerderweg. Deze ruimte, die
een lust voor het oog is, is een stimulating atelier, waar zintuigen gestimuleerd worden en waar cursisten via koken, eten, muziek maken,
praten, luisteren, voelen en gewaarworden zelf of met elkaar het doel
bereiken waarop je de juiste beslissing maakt voor jou. Niet gehinderd door wat je omgeving denkt en
zegt, maar op basis van eigen intuïtie. Die bezitten we allen, maar gebruiken we nog nauwelijks, omdat
de waan van de dag, je persoonlijke maar ook de werkomgeving, je
partner, je familie vaak meer invloed
op je hebben, dan je zou denken.
In het Atelier Wito, zoals het atelier
van Thomas en Ineke heet, leer je je
eigen keuzes door aanwenden van
eigen creativiteit te maken. Begeleiding is in handen van Thomas en
Ineke waarbij Thomas het absolute
creatieve uit de deelnemers haalt,
op zeer enthousiasmerende wijze
en waarbij Ineke als zeer ervaren
gedragstherapeute de cursist naar
zichzelf leert kijken. Samen geeft

het tweetal een betere en vooral
opener kijk op wat je zelf kunt verwezenlijken. De boodschap is dicht
bij je kern te blijven.
Cursussen voor bedrijfsleven
De eerste cursus die het tweetal
verzorgt heet ‘de nieuwe tijdsgeest
in het gezin’ en wordt gehouden
in het weekend van 8 en 9 maart
en twee cursusdagen op 22 en 23
maart. Ook in april staat deze oudercursus op het programma. Tijdens deze cursus wordt onder andere via rollenspellen problemen in
het gezin onder handen genomen.
In de cursus leren de deelnemers
eenvoudig en effectief de sfeer in
het gezin drastisch tot hun voordeel te veranderen. Thomas en Ineke verzorgen ook cursussen voor
het bedrijfsleven en op gebied van
zelfcoaching. Kortom, stimulerende
cursussen die het beste uit jezelf
en uit werknemers halen. Klik een
van de sites aan voor alle activiteiten: www.Creative-FandB.nl, www.
theeggman.nl, www.creativewings.
nl of www.AtelierWITO.nl
Contact opnemen via telefoon kan
natuurlijk ook: 0297-342666 of 0654774904.
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Veenland door naar finale
De Ronde Venen - Op zaterdag 2
februari werd de 3/ 4 kamp georganiseerd. Het was een hele drukte in
de Willisstee in Wilnis, de hele dag
een komen en gaan van turners en
turnsters.

was niet geoefend dus dat ging af
en toe niet helemaal vlekkeloos. Ze
begonnen op de brug gelijk. Voor
Patrick was het zijn eerste wedstrijd
en van de zenuwen deed hij de oefening van het rekstok maar geluk-

turnd. Veenland 2 werd 8ste. In de
laatste ronde tenslotte Veenland 3
bestaande uit Bram Lek, Herman de
Haan, Sven de Bie en Julian Wilkes.
Zij begonnen op de rekstok en tot
onze grote verbazing haalde Julian
de borstwaarts om. Zijn commentaar was sorry juf.
Ook de andere draaide goede oefeningen. Ook op de brug haalde ze
een hoge score door met mooie hoge zwaaien hun oefeningen te doen
en toen op naar het laatste toestel
de mat. Ook hier geen grote fouten
en bij de prijsuitreiking bleek dat ze
buiten de finale plaatsen vielen ze
werden 6de .
Meisjes
‘S middags was het de beurt aan
de meisjes van Veenland. Zij deden
mee aan de 4 kamp. De aftrap was
voor Claudia,Lisa,Marit en Manon.
Zij begonnen op de lange mat waar
ze een keurige prestatie hebben
neer gezet. De zenuwen waren na
dit onderdeel gelukkig van de baan
en turnde zij op de resterende toestellen prachtige oefeningen. Met
als resultaat een 5e plaats wat hen
tevens een finaleplaats opleverden.
Hierna volgde Veenland 5, waarin Sterre,Emma,Sanne en Daphne
turnden. Ook zij hebben hun beste
beentje voor gezet.
Voor 2 dames was het hun 1eerste wedstrijd dus dat was nog extra
spannend. Door de zenuwen werden
er wel wat foutjes gemaakt, maar dat
hoort er allemaal bij. Zij gingen naar
huis met een 13e plaats. Als laatste
kwamen Dionne,Marmar,Tosca en
Isa aan bod.

In alle vroegte werden de toestellen
opgebouwd en precies om 9.00 kon
de wedstrijd beginnen. Voor Veenland mochten de jongens de spits
afbijten. Veenland 1 bestond uit Jesse Goossens, Hidde Goossens, Finn
Blom en Brian van Yperen. Ze deden mee met de driekamp dus oefeningen op rek, lange mat en brug
gelijk.
Ze begonnen op lange mat helaas
was er hier en daar een kleine hapering met de handstanden maar voor
de rest ging het keurig. Door naar
het rek hier allemaal een dikke tien
ze behaalde de hoogste score. Dan
alweer het laatste toestel de brug
ongelijk ook hier geen grote fouten en ook hier een hoge score. En
dat bleek bij de prijsuitreiking want
ze werden derde dus ze mochten
plaatsnemen op het nieuwe podium. Het podium is geschonken door
bouwbedrijf Veerhuis uit Mijdrecht
en gespoten door spuiterij Van Zuylen uit Mijdrecht. Daarvoor onze
hartelijke dank.

kig daarna ging het en stuk beter.
Op het rekstok ging alles keurig
en ook voor hun de een na hoogste score op dit toestel. Op de lange
mat was ook bij hun de handstand
nog niet helemaal perfect maar verder werden er keurige koprollen ge-

Ook zij lieten op hun best zien wat
ze de afgelopen tijd geleerd hadden.
Vooral de brug vonden ze erg spannend. Er moest voor het eerst van de
hoge naar de lage legger gesprongen worden. Maar daar draaide deze groep hun hand niet voor om.
Helaas viel Veenland 6 net buiten de
finaleplaats. Maar met een 6e plaats
waren we ook dik tevreden!

De Ronde Venen - Afgelopen
woensdagmiddag 31 januari 2008
werd er gestreden om de Rondevenencup.
Deze beker kan worden gewonnen
door de winnaar van groep 8 van
het schoolkorfbaltoernooi dat in de
kerstvakantie in Mijdrecht en Vinkeveen is gespeeld. Uit Mijdrecht
kwam de school De Proosdijschool,
uit Vinkeveen was De Schakel finalist. Dit keer werd de wedstrijd gespeeld in Vinkeveen, in sporthal De
Boei.
De wedstrijd ging van start en De
Proosdijschool mocht als eerst de
bal uitnemen, na een goede kans
probeerde de kinderen van de
Schakel de bal snel te onderschep-

pen om zelf te mogen aanvallen. De
eerste helft was 8 minuten onderweg en de Schakel opende de score na een goed opgezette een-twee.
Na tien minuten werd er gewisseld
van vak en functie. Nog geen 3 minuten na het wisselsignaal, scoorde
de Schakel uit een kansje 2-0.
De Proosdijschool beschoot de korf
uit alle mogelijke hoeken, maar kregen het tot hun spijt niet voor elkaar om te kunnen scoren. Helaas
voor hen scoorde De Schakel uit
een goed vrij gespeelde bal de 3-0.
Twintig minuten waren verstreken
en na een rust van 4 minuten begon het spel weer .De Schakel voerde maar liefst vier wissels door. De
Proosdijschool probeerde de ach-

terstand in te halen en zette druk
richting de korf. Net voordat de beide scholen moesten wisselen scoorde De Schakel opnieuw. Helaas voor
hen was de zoemer al gegaan en
de score werd afgekeurd door de
scheidsrechter.
De stand bleef 3-0 in voordeel van
De Schakel. De Proosdijschool was
nog steeds in de race voor de titel
maar scoorde ook in de laatste periode geen doelpunten. De Schakel
heeft de Rondevenencup 2008 gewonnen en mag de beker houden
omdat de school de finale drie jaar
op rij heeft weten te winnen. Volgend jaar een nieuwe beker en weer
nieuwe kansen om gezellig te komen korfballen met je klasgenoten.

Unitas behaalt maximale
score tegen Kombijsport
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdagavond heeft de Mijdrechtse volleybalformatie van Unitas/Schadenet H1 de uitwedstrijd tegen Kombijsport uit Badhoevedorp winnend
afgesloten. De Mijdrechtse heren
moesten het deze wedstrijd doen
zonder spelverdeler Jeroen Kraakman. Hierdoor nam Ricardo Angulo
Velez de spelverdeling op zich. Een
situatie die al regelmatig dit seizoen
‘getest’ was.

Even wennen
In de volgende ronde was Veenland
2 aan de beurt. Hierin turnde Patrick
Duyster, Jelmer Vale en Thymen Ottenhof. Het was even wennen voor
hun want ze waren met z’n vieren
maar helaas was er een niet en nu
moesten ze steeds een voor een de
oefening twee keer doen en ja dit

Puppytraining weer van
start bij Tennisvereniging
Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes
in voorgaande jaren, gaat Tennisvereniging Wilnis ook dit jaar weer
van start met een training voor kinderen van zeven tot en met negen
jaar. Deze zogenaamde puppy-training wordt verzorgd door clubtrainer Gerard Hoogland.
Het doel van de puppy-training is

De Schakel winnaar
Rondevenencup 2008

het aanleggen van een basis voor
het tennisspel. Met name gaat het
om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen,
stuiteren, gooien en goed kijken
naar de bal.
De lessen vinden plaats op vijf
woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur,
te beginnen op 20 februari 2008. De

laatste les (26 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van
het balvaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de
puppy-training, hoeven de kinderen
geen lid te zijn van Tennisvereniging
Wilnis. Voor slechts € 25,- kan uw
kind deelnemen aan deze vijf speciale lessen.

door een beroep werd gedaan op
de improvisatie en organisatie van
de Mijdrechtenaren. De organisatie
was moeilijk vast te houden zodat
het variëren in de aanval uiteindelijk
niet het gewenste resultaat had. De
achterstand werd groter. In de timeout op 6-11 gooide Unitas/Schadenet het roer om. Deze set moest
gewonnen worden met ouderwets

loof waren er duidelijk uit bij Kombijsport; niet in de laatste plaats te
danken aan het degelijke spel van
de Mijdrechtenaren. Hoewel met de
snelle middenaanval nog niet altijd
effectief gescoord werd, brachten
de snoeiharde buitenaanvallen de
Badhoevedorpers stevig in de problemen. Een aantal goede servicebeurten van wederom Maarten en

degelijk spel. Een aantal hard geslagen ballen door Maarten Meulemans en Bert Polman op de buitenkant en een goede servicebeurt
van Robert van der Meer brachten
het vertrouwen in het team weer terug. De achterstand werd ingelopen
en bij de stand 18-17 kwam Unitas/
Schadenet voor het eerst in deze set
op voorsprong.
De Mijdrechtenaren namen het initiatief in het spel en gaven deze
voorsprong ook niet meer uit handen. De set werd afgesloten met
een stand van 25-22 in het voordeel
van Unitas/Schadenet.

Joost Woerden - waarin totaal 12
punten werden behaald - brachten
Unitas/Schadenet naar een grote
voorsprong. De services die Kombijsport nog wist te pareren werden tot
wel drie keer achter elkaar door het
Mijdrechtse blok onschadelijk gemaakt. Deze set werd vrij gemakkelijk gewonnen met 25-12.

De eerste set begon met Joost
Woerden en Bert Polman aan de
kant. Bij aanvang leek het erop dat
het team van Kombijsport net even
iets feller en beter was. Unitas/
Schadenet moest daarom een tegen
een steeds groter wordende achterstand aankijken. Uiteindelijk werd
door plaatsvervangend aanvoerder
Johan Samson een time-out aangevraagd op de stand 8-12. Dit bleek
een goede zet want daarna werd
de achterstand in één servicebeurt
van Ricardo Angulo Velez teniet gedaan. Unitas/Schadenet bleef knokken en nam beetje bij beetje het initiatief over.
Het bleef nog wel een fragiele voorsprong zodat een tweede time-out
op 23-22 nodig was om de rust te
bewaren. De eerste set resulteerde
dan ook in een nipte overwinning
voor Unitas/Schadenet van 25-23.
Tweede set
In de tweede set werd middenaanvaller Johan Samson gewisseld voor
de langere Joost Woerden. Deze set
begon rommelig omdat het spel een
aantal keer werd stilgelegd door
ballen in het veld van de wedstrijd
op het naastliggende veld. Desondanks werd er door beide teams
goed gespeeld en bleef de stand
in de beginfase van de set redelijk in evenwicht. John van Scheppingen viel halverwege uit door een
blessure aan zijn rug. Bert Polman
nam zijn plaats in. Door een goede servicebeurt van Maarten Meulemans (5 punten op rij) nam Unitas/Schadenet een voorsprong op
de Badhoevedorpers. Een time-out
van Kombijsport op 18-15 kon hem
niet uit zijn evenwicht brengen en
hij scoorde vrolijk door op zijn service. Ook de tweede set werd door
de Mijdrechtse formatie gewonnen:
25-21
Derde set
In de derde set kwam Unitas/Schadenet wederom op achterstand.
Hoewel de pass redelijk goed bij
spelverdeler Ricardo Angulo Velez kwam werden de punten in de
aanval niet verzilverd. Hierdoor
werd krampachtig naar nieuwe
aanvalscombinaties gezocht waar-

Voorsprong
De afsluitende vierde set is werd
gestart met dezelfde formatie als
de derde set. Hoewel de statistieken leren dat een vierde set moeilijk te winnen is bij een 3-0 voorsprong bleek daar afgelopen vrijdag
weinig van. De kracht en het ge-

Derhalve een mooie 4-0 overwinning op de nummer 8 in de competitie. En omdat de nummer 2 uit de
competitie – het Uithoornse SAS’70
– van de nummer 1 – Triumph uit
Hillegom – gewonnen heeft kruipt
het rond de kop van de ranglijst
weer dichter bij elkaar. De competitie is in ieder geval nog lang niet
beslist.
De volgende wedstrijd staat gepland
voor woensdag 6 februari 21.00 uur
in sporthal the Phoenix in Mijdrecht.
Het op de 6e plaats staande HVS H2
is dan de tegenstander.
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Atalante dames 1 met 3-1
winst naar huis
De Ronde Venen - Het team van
dames 1, gesponsord door Krijn
Verbruggen en Haaxman Lichtreclame, nam het vrijdag 1 februari op
tegen de dames van U.V.O.. De stijgende lijn die de dames van Atalante de afgelopen wedstrijden hebben
laten zien, evenals de wedstrijd die
vorige keer met 4-0 werd gewonnen van deze tegenstander bracht
de dames met goede moed het veld
van de Calandhal in Amsterdam in.
De wedstrijd werd begonnen met
Irma Schouten, Janine Könemann,
Lotte Schreurs, Carin van Tellingen,
Inge Tanja, Suzan Heijne en Marlieke Moen als libero. Het spel begon wat onwennig aan beide zijden.
Er werden veel (technische) fouten
gemaakt en de teams trokken gelijk op. Na een time-out aan de zijde
van U.v.O. hervatten de dames van
Atalante zich en trokken zo aan het
langste eind: 20-25.
In de tweede set werd Mirjam van
der Strate op de plek van Carin van

Tellingen binnen de lijnen gebracht.
Het spel van U.v.O. was na de eerste
set aanzienlijk verbeterd en zorgde
voor een aantal aanvallen waar de
Vinkeveense dames geen antwoord
op hadden. Mede hierdoor ontstond een grote achterstand, 20-13,
waarop trainer/coach Sjaak Immerzeel Laura Kuijl voor de service het
veld in plaatste. Deze wissel had in
het verleden al meerdere malen het
team gered en de dames kwamen
dan ook goed terug. Helaas was de
achterstand al te groot en zo waren
het de dames van U.v.O. die deze set
pakten met een 25-21 eindstand.

Derde set
De derde set werd begonnen met
Carin van Tellingen weer binnen het
veld, gewisseld voor Lotte Schreurs.
U.v.O. had de smaak van het winnen
te pakken en begon de set met een
voorsprong. Deze keer vochtten de
dames van Atalante op tijd terug, de
focus en wil om te winnen was te-

rug bij het team. Er werd gedurfder
gespeeld met een aantal drie-meter
aanvallen en middenaanvallen met
een omloop op de spelverdeelster
die scoorden. De set werd gewonnen met 25-23 in het voordeel van
Atalante.
Onder het motto ‘never change a
winning team’ werd de vierde set
hetzelfde gestart als de derde. De
teams trokken de eerst paar punten
weer gelijk op, wat vechtlust binnen
het team bracht. De servicedruk die
de voorgaande sets ontbrak kwam
in de speelsters naar boven en er
werden weer wat prikballen van
de grond gered. Mede dankzij felle aanmoedigingen van de zijlijnen
won het team van Atalante deze set
ook, 25-22, resulterende in een 3-1
overwinning.
De volgende wedstrijd word gespeeld op dinsdag 12 februari in de
Boei, het team neemt het dan om
19:30 uur op tegen Wilhelmina.

CSW F3 start competitie goed!
Wilnis - Uit de Champions League
en Uefa Cup competitie van CSW
is voor de voorjaar competitie een
nieuw elftal gevormd. Deze competities is voor de allerkleinste voetballers van CSW die dan onderling tegen elkaar voetballen elke zaterdagochtend.
Uit deze grote groep jongens zijn
er eenn aantal geselecteerd om de
nieuwe F3 te vormen. Dit elftal gaat
dan ook in de competitie van de

KNVB spelen en gelijk in de derde
klasse. Zaterdag 2 februari stond de
eerste competitie wedstrijd op het
programma. Tegenstander was FC
Breukelen F4. Deze jongens waren
allemaal een kop groter dan de boys
van CSW.
Helaas was CSW hier niet van onder de indruk. Met mooie aanvallen en heel goed verdedigingswerk
werd deze tegenstander naar huis
gestuurd met een 4 - 1 nederlaag.

De eerste punten zijn binnen en ik
denk zeker dat CSW van deze lichting gaat genieten. Trainer Martin de
Blieck neemt ze elke woensdag onderhanden en zaterdags worden de
jongens begeleid door leider Corné
Karte.
Dit gouwe duo zal zeker proberen
om met deze jongens zo hoog mogelijk te eindigen in deze competitie.
Woensdag 13 februari staat een oefenwedstrijd gepland tegen Argon
F3 en word gespeeld in Mijdrecht.

CSW hervat met overwinning
Wilnis - Het Wilnisse CSW is de
competitie hervat met een overwinning. Sinds medio december heeft
de ploeg van Dennis van den Ing
goed door kunnen trainen en de nodige vriendschappelijke wedstrijden
afgewerkt om het ritme te behouden. Wedstrijdsponsor van de week
is Fair-play Displays.
Deze wedstrijden werden vrijwel allemaal op kunstgras gespeeld en
het was in de wedstrijd van afgelopen zaterdag duidelijk te zien dat
CSW moeite had met een ‘echt’ veld.
Men durfde de combinaties gewoonweg niet aan op het zachte en
hobbelige veld.
De tegenstander van deze middag
was SVL uit Langbroek. De heenwedstrijd werd door CSW met 6-1
verloren dus de spelers hoefde niet
te worden opgeladen om deze zeperd recht te zetten. Het was echter SVL dat goed uit de startblokken kwam. Een zeer jonge ploeg
met veel beweging en loopvermogen brachten de Wilnissers het eer-

ste kwartier in de problemen. Dennis Prins moest een keer van de lijn
redden en ook nog een paar hachelijke situaties in de zestien bracht
niet de rust die CSW nodig had.
Raak
Toch werd CSW in het zadel geholpen door de omstandigheden.
De verdedigers en keeper van SVL
trapten een aantal keren over de
bal heen en hierdoor kreeg CSW
kansen. Jay Wijngaarden had helaas geen oog voor Cesar de Kuijer
en schoot zelf in de handen van de
keeper. Even later was het wel raak.
Wederom een klutssituatie met de
doelman van SVL en Frank Zaal zette goed door. Uit een moeilijke hoek
wist Zaal de bal in het doel te krijgen, 1-0. Hierna had CSW afstand
kunnen en moeten nemen. Cesar
de Kuijer werd vrije doortocht verleend maar ook zijn inzet werd gepakt door de keeper. Een lucky shot
door Frank Zaal werd door de wind
gegrepen en zeilde zomaar over
40 meter over de keeper heen, net
langs de paal. De tweede helft was

het eenrichtingsverkeer. Niet naar
de keeper van SVL, maar juist naar
CSW doelman Prins. CSW kon de
bal maar zeer beperkt in de ploeg
houden en SVL bleef via de zijkanten en rappe buitenspelers gevaarlijk worden. Voorzetten en kopballen
teisterden het doelgebied van CSW
maar de verdediging met uitblinkers
Bas Spruit en Ruud Lakerveld gaf
weinig weg. De keren dat CSW er
wel uit kon komen werd slordig mee
omgegaan. Laat het maar aan het
ritme en aan het veld liggen dat de
voorsprong niet werd uitgebouwd.
In de slotfase gebeurde er nog van
alles. Kevin Bakker trok een aanvaller binnen de zestien naar de grond
maar de scheidsrechter zag het niet.
Een bal verdween nog boven Prins
op de lat maar verder dan dit kwamen de Langbroekers niet. Zodoende won CSW deze wedstrijd en ontdeed zich van SVL in de strijd om de
periodeplekken.
Volgende week een uitwedstrijd
naar de nummer twee van de ranglijst, Eemboys

Atlantis 2 komt één punt tekort
De Ronde Venen - Zaterdag 2 februari reisde het door Pimentel Fasterner gesponseerde Atlantis 2 af
naar Amsterdam. In het begin van
de middag was daar de korfbalwedstrijd tegen Triaz 4. Atlantis heeft met
4 punten nog steeds de kans om te
degraderen, dit geld ook voor Triaz.
Triaz was eerder in het seizoen thuis
al verslagen. Jimmy de Koning ontbrak in het team met een gekneusde duim, hij zat wel op de bank en
viel in de tweede helft nog in. Daarnaast ontbraken Sandra Gortenmulder door een blessure en Sandra Pronk is nog steeds herstellende
van een blessure, verder trad Atlan-

tis in zijn sterkst mogelijke opstelling aan. Atlantis begon zwak aan
de wedstrijd met binnen een kwartier al een 8-1 achterstand. Het team
werd wakker geschud en toonde
dat het veerkracht in huis had. Na
geconcentreerd de wedstrijd te vervolgend werd de stand naar 8-7 getrokken. Met een 9-7 achterstand
ging Atlantis 2 uiteindelijk rusten. De 2e helft leverde beide partijen strijd en lust. Wat resulteerde
in een zeer aantrekkelijke 2e helft.
De wedstrijd ging gelijk op en Atlantis kwam meerdere malen op gelijke hoogte. Atlantis was de bovenliggende partij, maar wat met pech

was de eindstand op de scorebord
15-14. Een doelpunt kwam Atlantis
tekort om in Amsterdam één punt
mee te nemen, waar het minimaal
recht op had. De reserves Lisanne
van Doornik, Kim Stolk, Tamara Gortenmulder en Mascha Hoogeboom
worden door Atlantis 2 hartelijk bedankt voor hun inzet. De komende
wedstrijden zullen belangrijk worden om vanuit de onderste regionen te komen. Zaterdag 9 februari
om 15.30 zal Atlantis 2 aan treden in
de derby tegen de Vinken. Zij staan
ook op 4 punten, dit beloofd een
spannende wedstrijd te worden in
de Phoenix sporthal.

G.V.M’79 recreanten
turnen in mini 3 en 4 kamp
Mijdrecht - Zaterdag 2 februari werd in Wilnis de voorronde van
de mini 3 en 4 kamp gehouden. De
organisatie was in handen van G.V.
Veenland, uit Wilnis en Virto, uit
Breukelen. De wedstrijd werd gehouden in De Willisstee en er deden
zo’n 500 kinderen mee aan deze
groepswedstrijd. Er werd in groepjes van 4 jongens of in groepjes
van 6 meisjes geturnd, in verschillende leeftijd categorieën. Om 09.00
uur begon de eerste wedstrijdronde en om 17.00 uur waren de laatste
turnsters klaar met de laatste ronde. G.V.M deed mee met in totaal 9
meisjes groepen. Er deed 1 groep
mee met de 4 kamp meisjes 6 t/m
8 jaar, er deden 3 groepen mee met

de 3 kamp meisjes 6 t/m 8 jaar, ook
bij de 4 kamp meisjes 9 t/m 11 jaar
deden er 3 groepen mee en tenslotte deden er ook nog 2 groepen
meisjes 12 t/m 15 jaar mee. Nadat
de laatste ronde geturnd was, werden de punten geteld en was er daar
het hoogtepunt van de dag voor alle
kinderen, de bekendmaking van de
groepen die door mogen gaan naar
de finale van de mini 3 en 4 kamp
op zaterdag 29 maart a.s. Bij de 4
kamp meisjes 6 t/m 8 jaar werd de
groep G.V.M 5 eerste. Ook bij de 3
kamp was er een eerste plaats voor
G.V.M en te weten voor de meisjes
van G.V.M 3, G.V.M 2 werd 9de en
G.V.M 1 werd 31ste in deze categorie. Bij de 4 kamp meisjes 9 t/m 11

jaar was er weer een eerste plaats
voor G.V.M, deze keer was het de
groep G.V.M 8 die met de eer ging
strijken, G.V.M 7 werd 7de en tenslotte was er een 11de plaats voor
G.V.M 6.
In de laatste wedstrijdronde wist
ook G.V.M 10 een finale plaats binnen te halen bij de meisjes 4 kamp
12 t/m 15 jaar, zij behaalde samen
met Atalante 14 een gedeelde 2
plaats en G.V.M 9 wist beslag te leggen op de 5de plaats. Jullie hebben
het uitstekend gedaan meiden!!! En
nu op naar de finale die op zaterdag
29 maart a.s zal zijn in de Willisstee
te Wilnis. Voor meer informatie over
turnen en G.V.M’79, kijk op onze site: www.gvm79.nl
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Uithoornse turnmeisjes
van V.D.O. doen het goed
Regio - Zaterdag 26 januari was de
2de turnwedstijd van de turngroep
van VDO.
Hieraan deden 70 meisjes mee. De
organisatie was in handen van ODI
uit Leimuiden en t vond plaats in t
Spant. De uit meiden moesten al
vroeg op want het startte om 8.15
uur. De ander verenigingen die ook
meededen zijn DWS uit De Kwakel
Kwiek uit Nieuwveen De 7 Sprong
uit Zevenhoven en de thuis wedstrijd
was voor ODI. De turn onderdelen
waren de balk,de kast met plank of

verhoogd vlak met de plank, en de
vloer/lange mat. Om 8.15 uur werd
er gestart met een Warming Up en
8.30 uur konden de eerste groepen
beginnen. Er zijn door de meisjes
mooie resultaten behaald en vooral
de balk is en blijft een moeilijk onderdeel. Hierop was duidelijk een
verbetering te zien.

Terwijl iedereen bezig was begon
ondertussen de vloer oefeningen
voor de oudere meisjes. Dit is een
lange mat oefening die eigenlijk op

op muziek. De vloer is een oefening
van acrobatische series en gymnastische sprongen die op de maat van
de muziek worden geturnd. Ook
hier was het leuk om naar te kijken
en er is hard op geoefend. De uitslag bij deze ronde is,
Niveau 11
1. Iselin Keune VDO 8.20
2. Inge Pieterse Kwiek 7.97
3. Nikki Webbers VDO 7.93

een vloer van 12/12 meter wordt gedaan op muziek.
Van de eerste ronde zijn de volgende meisjes de prijswinnaars [het gemiddelde van deze dag];

Niveau 10
1. Eva Lubbers VDO 8.47
2. Jessica Sindelka VDO 8.45
3. Chanice Veenhof VDO 8.37
De uitslagen liggen soms erg dicht
bij elkaar dat kan soms net een wiebeltje teveel zijn op de balk of de
afwerking was iets minder. Maar
het was een sportieve en geslaagde ochtend. De laatste selectiewedstrijd van dit seizoen vindt plaats
op 26 april 2008 in Zevenhoven. Je
kan altijd komen kijken bij een wedstrijd. Voor meer foto`s en informatie
kan je op de site kijken van
www.vdosport.nl

Niveau 13
1. Amber Uytenwaal Kwiek 8.33
2. Sarah v/d Vlugt Kwiek 8.27
3. Anouk Bakker ODI 8.13
4. Lauranne Kloos VDO 8.07
Niveau 12
1. Kimberly Duijnisveld Kwiek 8.57
2. Silke Ravesloot Kwiek 8.37
3. Manon v/d Ploeg 7Sprong 8.00
4. Iris Kea Pontoni Wachowich ODI
7.90
In de 2de ronde kwamen de meisjes uit niveau 10/11 aan de beurt.
Dit niveau is met de vloer oefening

KDO na spannende
wedstrijd op kop

Deelnemers Pupillencursus
F en E Legmeervogels

De Kwakel - Na een overwinning
vorige week onder begeleiding van
onze jeugd van de week, Kim en Inez, begonnen de dames 1 van KDO
afgelopen zondag aan een spannende wedstrijd.
De dames speelden uit in Heemskerk tegen DSS, die op dit moment
2e staan. Met een zeer goede 1e
helft maar zwakke 2e helft, is het
gelukt om deze topper te winnen.
De einduitslag was 12-16 in het
voordeel van KDO.

Uithoorn - Op vrijdag 25 januari
was de vierde en afsluitende avond
van de pupillencursus F en E bij
Legmeervogels.
Met de volgende deelnemers:
Raymond Hafkamp, Misha van der
Valk, Abdallah Jrifrat, Jacco Gerritse, Kamran Saadat, Mark Hoogduin,
Jurgen van der Greft,
Richard Booter, Dick van Scheppingen, Koen Otto, Sven van Reenen,
Jessine Kissami, Piet Schutte,

KDO begon scherp aan de wedstrijd, met een aantal fraaie doelpunten van Chantal Bartels, die tevens na zo´n 20 minuten het veld
moest verlaten met een knieblessure. KDO wist zich een aantal keren fraai door de verdediging heen
te werken maar liet de scherpe opbouwster van DSS net iets te vaak
doorlopen. In het 2e deel van de 1e
helft ging het weer een stuk beter
wat resulteerde in een ruststand
van 7-12.

Peter van Stijn, Frans Samsom, Nardini Tramontin, Laura Molenkamp
en Erik Bosma.
Docenten: Jeroen Roest en Klaas
Vreugd.

De eerste 15 minuten van de tweede helft was een zwakke periode
voor beide partijen waarin ook niet
gescoord werd. DSS zakte in en
KDO profiteerde hiervan.
De 2 punten zijn dan ook weer meegenomen naar De Kwakel en KDO
heeft nu 3 punten voorsprong op de
nummer 2

Inschrijving Triathlon
Aalsmeer geopend

F7 Legmeervogels
ongeslagen kampioen
Uithoorn - De F7 van de Legmeervogels is onverslagen najaarskampioen geworden. Het team onder
leiding van Marc Streefkerk en Barry van der Zee wist zich vrij eenvoudig te plaatsen op de eerste plek.
Mede dankzij een grote schare fans
en de sponsor wist het team zijn positie te behouden.
Teamwork en speelplezier is het
motto achter deze toppers. En het
geheim achter dit team? Stunten
in de training én scoren in de wedstrijd!
Liggend: Daan van der Zee, Chadi
Elktibi,
Zittend: Tycho Raggers, Soufyan Rahali, Cengiz Örsçek,
Staand: Marc Streefkerk, Kasper de
Clercq, Jochem Heınen, Tım Streefkerk, Stephan Kroon en Barry van der
Zee.

Aalsmeer - Stichting Triathlon
Aalsmeer (STA) kan met trots melden dat Aalsmeer op 24 augustus
een bijzonder sportevenement staat
te wachten. De 21e editie van de
Multi Supplies Triathlon Aalsmeer
heeft dit jaar voor jong en oud, topper en recreant en het publiek veel
spektakel te bieden. De inschrijving
voor de drie afstanden Mini, Sprint
en Olympische Afstand is nu geopend op de website ( HYPERLINK
“http://www.triathlonaalsmeer.nl”
www.triathlonaalsmeer.nl)
Aalsmeer zal op zondag 24 augustus
voor de derde keer het strijdtoneel
vormen voor het Nederlands kampioenschap voor aspiranten (t/m 13
jaar), Jeugd (14-15 jaar) en Junioren
(16-19 jaar). De aspiranten hebben
een aparte wedstrijd over de Miniafstand. Deze jongste triatleetjes
zwemmen 250 meter in zwembad
De Waterlelie, fietsen vervolgens 10
kilometer door de Hornmeer en lopen tenslotte 2,5 kilometer rond het
zwembad, waar op de parkeerplaats
ook de finish zal zijn. De start van de
Mini zal om 9.00 uur zijn, inschrijving kost slechts 5 euro.
Jeugd
De jeugd en junioren hebben een
aparte startserie in het middagprogramma. Om 13.00 uur starten
zij vanaf het Surfstrand voor een
Sprinttriatlon over 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen.
De hele Nederlandse jeugdtop zal
dan aan de start staan om te strij-

den voor de Nederlandse titels. Dat
zal dus veel spektakel opleveren, zeker omdat in deze startserie op een
verkeersvrij parkoers bij elkaar in
het wiel gereden mag worden (stayeren). Inschrijving voor het NK Triatlon jeugd en junioren kost 11 euro.
Bij de andere triatlonafstanden is
het zogenaamde stayeren niet toegestaan. Maar dat zal de strijd zeker
niet minder groot maken. De Olympische Afstand (1500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen)
staat ook altijd voor veel strijd. De
start van deze wedstrijd zal om 10.30
bij het Surfstrand zijn. Dit jaar hebben de mannen en vrouwen boven
de 40 jaar nog een extra competitie
doordat Triathlon Aalsmeer is opgenomen in het Mastercircuit van Nederland. Inschrijving voor de Olympische triatlon kost 15 euro. Behalve individueel is het ook dit jaar het
weer mogelijk om de triatlon over de

Olympische Afstand in teamvorm te
volbrengen.
Een achtste
Voor de sportievelingen die graag
een keer een triatlon meedoen, maar
de Olympische Afstand toch wat te
ver vinden is de Achtste-triatlon de
afstand. Deze triatlon start om 9.30
uur bij het Surfstrand voor 500 meter zwemmen, 20 km fietsen, 5 km
lopen. Inschrijving voor de Achtste
kost net als het NK 11 euro.
Inschrijving is mogelijk op de website HYPERLINK “http://www.triathlonaalmseer.nl”
www.triathlonaalmseer.nl. Het lijkt nu misschien
nog ver weg tot 24 augustus, maar
toch adviseert de STA deelnemers
vroegtijdig in te schrijven om zeker
te zijn van een startplaats. Op de
Olympische Afstand zijn 200 startplaatsen beschikbaar, maar met het
Masterscircuit kan die afstand snel
vol zijn. Vroeg inschrijving loont ook
nog eens omdat de STA bij inschrijvingen na 1 augustus 5 euro extra
rekent. Inschrijven op de dag zelf is
niet meer mogelijk.
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Jack Baak presteert boven
verwachting dit seizoen
De Kwakel – In de C5 libre klasse
van het district Veen en Rijnstreek,
de opstapklasse in dit spelsoort,
komt het team van Chris Draaisma
uit. Sinds 2 seizoenen speelt Jack
Baak hierin als 4e speler zijn partijtje mee. Het eerste seizoen was
even wennen voor Jack, maar in het
2e seizoen toont hij direct progressie. Nadat hij halverwege het seizoen is verhoogd was de algemene verwachting dat Jack niet veel
meer zou winnen. Het tegendeel is
echter het geval. In de wedstrijd tegen Harago uit Langeraar speelde
Jack boven verwachting goed. Hoewel zijn tegenstander in het kielzog
bleef, sloeg Jack in de laatste beurten toe. De tegenstander mocht in
de nabeurt nog proberen om gelijk te maken, maar bleef steken op
2 caramboles. Andermaal dus weer
een overwinning voor Jack. Willem
Holla mocht dit maal als eerste speler optreden. Willem had veel moeite
met zijn tegenstander maar wist wel
als eerste zijn benodigde caramboles te halen. In de nabeurt prikte zijn
tegenspeler er nog even 5 aan, wat
een terechte remise opleverde. Arjan Plasmeijer mocht invallen bij afwezigheid van Tom Pouw. Arjan had
er zin in deze avond. Hij had dan ook
nog wat goed te maken na zijn partij van vorige week, die hij na ruim
60 beurten niet in winst wist om te
zetten. Met een serie van 10 tussendoor was hij in 26 beurten uit. Een
prima gemiddelde van 1.60. Chris
Draaisma haalde de derde overwin-

ning voor dit team, waardoor een
keurige 8-1 overwinning kon worden bijgeschreven.
Het team van Frans van Doorn wat
ook in deze klasse uitkomt had op
papier een makkelijke tegenstander.
Inn ’t Lelieveld uit Nieuwveen kwam
op bezoek. Frans had het moeilijk,
hij moest uitkijken wat hij deed,
daar zijn tegenstander er maar 32
hoeft. Dit gaat Frans over het algemeen wel goed af. Zijn 52 caramboles stonden als eerste op papier. De
tegenstander had nog een nabeurt.
De aquite stoot leek mis te gaan,
maar op onverhoopte wijze kloste
de bal toch nog raak. Als zo vaak
gaat het dan mis, ook nu. Na de
mazzelcarambole werden nog 4 caramboles gemaakt en dit bracht de
tegenstander op gelijke hoogte. Een
waarschuwing dus voor 2e speler
Peter Maijenburg. Peter begon uiterst geconcentreerd. Je ziet dat de
biljartlessen die deze jongen krijgt
langzaam zijn vruchten beginnen af
te werpen. In 12 beuten had Peter
36 caramboles. Hierna sloeg de gemakzucht toe, en kon Peter zich niet
meer concentreren. Hij had nog 20
beurten nodig om de andere 13 caramboles te halen. Wel een overwin-

ning. Ton Onderwater ging hard af
maar had ook moeite om het af te
maken. Het is dat zijn tegenstander
de aquite mist, anders was dit ook
een gelijkspel geworden. Maus de
Vries tenslotte speelde één van zijn
beste partijen tot nu toe. Met een
gemiddelde van bijna 1.00 speelde hij zijn tegenstander van tafel.
Ook hier een keurige 8-1 overwinning. Het team van Gerard Plasmeijer kreeg winterkampioen De Kroon
op bezoek. Alleen Jolanda Brandse
wist hier de punten te behouden. De
rest van het team kon niet tot een
overwinning komen.
Overige C teams
Het team van Aad van der Laan,
wat uitkomt in de C4, stond voor
een voldongen feit. Op de bewuste
speelavond had de bond 6 tafels ingedeeld. In de lokaliteit van Biljartvereniging ’t Fort staan echter maar
5 speeltafels. In het dorpshuis in De
Kwakel werd een goed alternatief
gevonden. Aad van der Laan had
eindelijk weer eens een avond waarin hij liet zien wat hij nou werkelijk
kan. Welliswaar nog niet goed voor
de overwinning, maar toch een prima gemiddelde.Aad van Kessel was
deze avond weer de persoon die de
punten voor het team wist te behouden. Zowel Kees van der Meer als
Arjan Vlasman deden slechte zaken. Het leek wel een beetje op Feyenoord, die hadden ook een slechte
week. Dit team is fervent aanhanger
van deze voetbalclub uit Rotterdam.
Een 2-7 nederlaag dus.

Het team van Ton Karlas, uitkomend
in de C3 had een hele slechte avond.
Eerste speler Ton kwam er helemaal
niet aan te pas.Hij moest spelen tegen een speler die makkelijk in de
C1 kan meedraaien, en dat is nooit
leuk spelen. Gelukkig haalde Ton
wel zijn gemiddelde. De schrik van
de overige teamleden zat er goed in.
Ook zij konden geen punten thuis
brengen, wat een 0-7 nederlaag betekende.
Het team van Theo Gahrman had
tegenstander De Plas uit Langeraar
op bezoek. Theo mocht spelen tegen
Petra Lips. Normaal heeft Theo altijd een zwak voor een vrouw, maar
dit keer niet. Gedecideerd haalde
hij zijn 99 caramboles, genoeg voor
de overwinning. Jammer dat Gerard
Pieterse en Rob Eeckhof het goede
voorbeeld niet konden volgen. Een
2-5 nederlaag. Het vlaggenschip,
het team van Kees de Bruyn, wat
uitkomt in de hoogste klasse van
het libre, speelde een thuiswedstrijd
tegen één van de 4 teams van De
Plas. Kees zelf liet zien dat hij aan
een goede serie bezig is op dit moment. Uitgaan met een serie van 52,
en slechts 11 beurten nodig voor
170 caramboles. Dat is maar voor

weinig spelers weggelegd. Rik van
Zanten kreeg in zijn partij genoeg
beurten om tot een overwinning te
komen. Rik is echter het biljartritme
een beetje kwijtgeraakt, hij kwam
maar tot 76 caramboles. Invaller
Theo Gahrman kon het goede spel
van zijn eigen partij niet voortzetten. Hij kwam er “slechts” 9 tekort.
Maar het verschil tussen winnen en
verliezen ligt in de biljartsport heel
dicht bij elkaar.
B1
In de B1, de hoogste driebandenklasse liet Bart de Bruyn eindelijk
weer eens van zich horen. Dit kon
ook niet anders want Bart kwam uitgerust terug van een weekje Canarische eilanden. De rust had hem
kennelijk goed gedaan, want in 56
beurten speelde hij zijn 45 caramboles bij elkaar. Keurig boven de
0.800 gemiddeld. Martien Plasmeijer
scoort tegenwoordig op de “matchtafel” beter als op het kleine biljart. Met een gemiddelde van 0.391
moet hij zich schamen. Het word
tijd dat Martien het boek van de biljartgrootmeesters er weer bij pakt.
Misschien helpt het hem een beetje
hogerop. Plat Voorn heeft dat boek
niet nodig. Plat behoort zelf tot de
biljartgrootmeesters, in zijn klasse
welliswaar. Plat kwam tot een mooie
overwinning. Een 5-2 dus. Het team
van John van Dam staat op dit moment derde in de rangschikking, en
gaan voor het kampioenschap. John
zelf deelt de laatste tijd niet erg mee
in de punten. Gelukkig doen Do van
Doorn en Jos Spring in ’t Veld dat
wel. Zo konden er toch weer 5 punten worden toegevoegd. Het ligt nog
heel dicht bij elkaar, dus nog kansen genoeg. Het team van Jan van
Doorn probeert zich ook nog enigszins te mengen in deze strijd. In Jacobswoude hadden ze een uitgelezen tegenstander om wat aan hun
puntentotaal te doen. Jan zelf kreeg
in zijn partij tegen Danny Schijf de
schrik om zijn oren. Danny produceerde een hoogste serie van 11 en
dat kon wel eens de hoogste serie
van dit seizoen worden. Na deze serie verslapt de concentratie wat bij
Danny, wat Jan in de gelegenheid
brengt om langszij te komen. Hierna
gaf Jan de partij niet meer uit handen. Theo Bartels deed ook goede
zaken. Met de ene na de andere
mooie carambole gaf hij de tegenstander het nakijken. Invaller Rik
van Zanten mocht de 7-0 vol maken.
Dat was niet tegen dovemansoren
gezegd. Rik liet zien dat er nog altijd
rekening met hem moet worden gehouden in het driebandenspel.
Het team van Piet Bocxe is na een
aantal goede prestaties weer een
beetje zoekende. Piet zelf is het biljarten nog niet verleerd, en scoorde andermaal de punten voor zijn
team. Quirinus van der Meer had
beter bij moeder To thuis kunnen
blijven, want het biljartspel was dramatisch. Johan van Doorn kwam er
slechts één tekort. Een 5-2 nederlaag dus.

UWTC Mike Pieterse 3e
op de Europese Indoor
Uithoorn - Fredericia/Uithoorn: Op
2 en 3 februari werden de 5e en 6e
ronde tellend voor het Europese
kampioenschap in Fredericia (Denemarken) verreden. Vrijdagochtend vroeg vertrokken een 8-tal rijders richting Denemarken. Na een
voorspoedige reis streken we vrijdag
neer op plaats van bestemming.
Op dat moment werd er nog hard
gewerkt om de fietscrossbaan gereed te krijgen voor de vrijdagmiddag training. Al snel bleek dat de
baan niet in orde was en na veel
valpartijen is de training gestaakt en
werd de baan tot diep in de nacht
nog eens goed onder handen genomen. De volgende ochtend bleek
de baan, op een paar slechte stukken na, goed te bereiden. Hoewel over de kwaliteit van de baan
veel te doen was, hebben onze rijders goed gepresteerd. Pim de Jong
ging in zijn manches als een speer.
Hij wist al zijn manches te winnen.
Jammer dat hij in de 1/8-finale net
tekort kwam. Imro Kokelaar had
meer geluk. Hij haalde nog de ¼-finale. Erik Schoenmakers wist netjes
door de manches heen te slaan. Na
een spannende strijd in de ½-finale
werd hij net 5e, dus net geen finale.
Mike Pieterse en Michiel Jansen zaten samen in de manches. Zij kwa-

men makkelijk door de manches en
konden zich opmaken voor hun finale. In de finale werd Mike 4e en
Michiel 7e. Michael Schekkerman
wist zich na een valpartij in de 1emanche met een goede 2e en 3e
manche toch nog te plaatsen voor
de 1/8-finale. In de 1/8-finale werd
op het scherpst van de snede gereden, maar Michael kwam op de finishlijn centimeters te kort om zich
te plaatsen voor de ¼-finale. Na
een heerlijke douche en een rustige nacht waren onze mannen klaar
voor de zondagwedstrijd. Mike en
Michiel wisten zich net als zaterdag
te plaatsen voor de finale. Mike reed
erg sterk en wist zijn finale met een
wel verdiende 3e plaats af te sluiten. Imro wist in zijn ½-finale na een
goede start zijn positie vast te houden en zodoende een finaleplaats te
bemachtigen. Ook Erik Schoenmakers had toch nog finale moeten rijden. Door een diskwalificatie in zijn
klasse was hij alsnog toegevoegd
aan de finale. Jammer alleen dat hij
daar pas na de finale achter kwam.
Onze rijders hebben de volgende
klasseringen behaald:
Uitslagen
Uitslagen ronde 5 Zaterdag 2 februari:
Boys 13-14 jaar
Pim de Jong
1/8-finale: 6e

Boys 13-14 jaar
Imro Kokelaar
1/8-finale: 3e, ¼-finale: 6e.
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
Alleen manches: 6e, 5e, 6e
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Finale: 4e
Men 25-29 jaar
Michiel Jansen
Finale: 8e
Cruiser 30-39
Erik Schoenmakers
½-finale: 5e
Cruiser 30-39
Eelco Schoenmakers
Alleen manches: 5e, 5e, 5e
Junior men
Michael Schekkerman
1/8-finale: 5e

Uitslagen ronde 6 Zondag 3 februari:
Boys 13-14 jaar
Pim de Jong
1/8-finale: 3e, ¼-finale: 2e, ½-finale: 6e
Boys 13-14 jaar
Imro Kokelaar
1/8-finale:
4e, ¼-finale: 4e, ½-finale: 3e, finale: 7e.
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
¼-finale: 5e
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Finale: 3e
Men 25-29 jaar
Michiel Jansen
Finale: 8e
Men 30+
Erik Schoenmakers
Alleen manches: 4e, 5e, 5e
Cruiser 30-39
Erik Schoenmakers
½-finale: 8e
Cruiser 30-39
Eelco Schoenmakers
½-finale: 7e
Junior men
Michael Schekkerman
1/8-finale: 6e

B2
Wery Koeleman was eindelijk weer
terug van zijn vakantie. Het was
goed te zien dat Wery de beest had
uitgehangen, want vermoeid als hij
is, kwam hij slechts tot 22 caramboles. Alex van der Hulst deed het
stukken beter. Enigszins teleurgesteld was Alex wel. Hij was ditmaal
weer 2e speler.Zijn zo gedroomde
1e spelerschap mocht hij weer aan
Wery overgeven.
Volgens Alex is het slechts een
kwestie van tijd. Maar U en ik zullen
dat waarschijnlijk niet meer meemaken.
Kees Smit behaalde ook weer eens
een keurige overwinning. 5 punten
konden mee terug genomen worden naar het Fort. Het team staat op
een keurige 4e plaats tot nu toe, op
slechts 5 punten van de koploper.

Dertigste bosdijkloop in
Scholenvolleybaltoernooi Vinkeveen
de Kwakel

De Kwakel - Op zaterdag 9 februari as. vindt er in de KDO-sporthal
in De Kwakel voor de derde keer het
scholenvolleybaltoernooi plaats.
Elk jaar wordt de belangstelling groter, voor dit toernooi, en dit jaar zijn
er weer meer inschrijvingen. Met
36 teams, bestaande uit minimaal 4
kinderen, betekent dit dat er tussen
de 140 en 160 kinderen in de KDOhal bezig zullen zijn met volleyballen. De leeftijden van de kinderen
variëren van 8 tot en met 12 jaar en
beslaat dus de groepen 5, 6, 7 en 8.
Door de grote hoeveelheid aan inschrijvingen, kan er voor elke groep
een eigen poule samengesteld worden en speelt ieder kind op een eigen niveau, met uitzondering van de
individuele eigenschappen op volleybal gebied.
Op de scholen is er al uitgekeken
naar dit toernooi en zijn de leer-

krachten, verantwoordelijk voor de
gymlessen, reeds enige tijd bezig
om de beginselen van het volleybalspel bij de kinderen aan te leren.

Circulatie
Het toernooi wordt gespeeld in de
vorm van circulatievolleybal. Dit is
een aangepaste vorm, waarbij met
gooien en vangen de eerste volleybalbewegingen worden gemaakt.
Een team bestaat uit minimaal vier
kinderen en er kan ingedraaid worden, zodat het team ook met vijf tot
zes kinderen kan spelen, het veld is
aangepast en kleiner dan een origineel veld.
Om te grote verschillen in technische vaardigheden wat in te perken,
mag per kind 3 maal geserveerd
worden, waarna er één positie wordt
doorgedraaid.
Voor ieder kind is er een aandenken

aan dit toernooi en in elke poule is
er een beker beschikbaar voor de
winnaar. Voor de school die in het
totaal het beste presteert, is er de
wisseltrofee. Het toernooi begint om
13.00 uur en duurt tot 17.30 uur.
Het eerste deel wordt gevuld door
groepen 5 en 6 en het tweede deel
door groepen 7 en 8. Doordat gebleken is dat er bij de kinderen veel
belangstelling is voor het volleyballen, gaat sportvereniging KDO starten met trainingen voor deze groepen. Deze trainingen gaan plaatsvinden op woensdagmiddag in de
KDO-sporthal.
De eerste training zal zijn op woensdag 13 februari en dan vervolgens
iedere week. Tijdens het toernooi
worden info / inschrijfformulieren
uitgereikt, met verdere informatie en
de mogelijkheid tot lid worden van
KDO, afdeling volleybal.

Vinkeveen - Op zondag 10 februari
2008 organiseert Toer Trim Club De
Merel voor het 30e jaar de Bosdijkloop. Voor de loop kan vanaf 10.00
uur ingeschreven worden in het
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
in Vinkeveen, vanwaar ook wordt
gestart. Er is doucheruimte aanwezig en een masseur om de spieren
los te maken, zowel voor als na de
loop. In verband met de 30ste editie kan elke 30ste deelnemer per afstand gratis deelnemen.
Er kan ingeschreven worden op
4 afstanden:

Halve marathon
21,1 km
start 12:00 uur
10 km
12:05 uur
5 km
12:10 uur
1,7 km
t/m 12 jaar
12:15 uur
Voorinschrijving is niet mogelijk.
Het startgeld/inschrijfgeld bedraagt:
E5,00
Halve marathon
E4,00
10 km
E3,00
5 km
E2,00
1,7 km

(gelieve gepast te betalen)
Er zijn voor alle afstanden een 1e, 2e
en 3e prijs beschikbaar voor zowel
dames als heren. Tevens is er voor
de winnaar van de Halve marathon,
zowel bij de heren als de dames,
een wisselbeker.

Verbetering parcoursrecord
Voor de verbetering van het parcoursrecord bij de dames en heren op de halve marathon wordt een
extra prijs van E 35,00 beschikbaar
gesteld door Bocxe Biljarts uit Wilnis.

Er zijn dit jaar 3 geldprijzen beschikbaar voor de categorieën veteranen
1 en 2+3, dames en heren op de afstanden 21,1 km en 3 prijzen voor
dames en heren voor de 10 km. De
prijzen variëren van E35,00 voor de
winnaars bij de halve marathon tot
E10,00 voor de 3e plaats bij de categorieën. Voor de afstanden 5 km
en 1,7 km worden 3 medailles beschikbaar gesteld voor de 1e, 2e en
3e plaats bij de jongens en de meisjes. Tenslotte is er een tombola met
leuke prijzen op uw startnummer.
Het parcours bestaat geheel uit verharde (asfalt) wegen. Het startschot
wordt deze keer gelost door wethouder Lambregts van sportzaken
De Kinderloop van 1,7 km is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.

Record heren :
1.11.17 uur (Addy de Kort)
Record dames:
1.20.28 uur (Agnes Hijman).
De uitslagen worden zo snel mogelijk na de loop op de website geplaatst.. Zie: www.ttcdemerel.nl
Voor alle lopers is er weer een herinnering bij inlevering van het startnummer.
Inlichtingen:
Peter Meijer, Viergang 26, 3642 BK
Mijdrecht tel.0279-288143
(na 18.00 uur), peter-jannie12@
casema.nl en www.ttcdemerel.nl
Op de dag van de loop 0622378333.
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Belangrijke uitoverwinning
voor KDO 1

Speciale cursus van Atelier de
Kromme Mijdrecht

Workshop portret in olieverf
De Ronde Venen - Op vijf achtereenvolgende zaterdagen zal Marijke Gabriëlse, docente bij Atelier de
Kromme Mijdrecht, een workshop
‘portretschilderen in olieverf’ organiseren. De eerste les zal op 23 februari plaatsvinden en vervolgens
op 1, 8, 15 en 22 maart, van 10 tot
12 uur. Voor aanvang van de cursus
ontvangen de deelnemers een instructie, opdat zij goed voorbereid
aan de eerste les kunnen beginnen.
De lessen worden gegeven in het
atelier van het AKM, dat is gevestigd in het Prinsenhuis in Mijdrecht.
Er zal in de vijf lessen slechts aan
één portret worden gewerkt, op basis van een door de deelnemer meegenomen foto. Er zal worden geschilderd in de zogenaamde ‘Rem-

brandttechniek’, waarbij in dunne
laagjes olieverf het portret wordt
opgebouwd. Men zal tevens leren
hoe men bereikt dat een portret ook
echt gelijkend is.
Elke deelnemer ontvangt een ringband, waarin de techniek duidelijk
wordt beschreven. Deelname aan
de serie workshops kost E45. Men
dient zelf voor het materiaal te zorgen. De workshops zullen doorgang
vinden als zich tenminste zes deelnemers aanmelden. Als u bent geïnteresseerd in het volgen van deze
lessen, kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij frank.d.deleeuw@
planet.nl Meer informatie over Atelier de Kromme Mijdrecht vindt u op
www.atelierdekrommemijdrecht.nl

Laatste finalist bekend in
het 22 ste Quakeltoernooi
De Kwakel - Het was meer een
spannende avond dan dat er spraken was van goed zaalvoetbal Er
waren 5 bekende teams aanwezig
deze avond namelijk het team van
Piet Buskermolen TV.Koeriers , de
beuhazen , B&A op herhaling , de
Begonia`s ,admin.kantoor Klaas
Kleijn En een nieuw team van Het
oude spoorhuis wel bekend in Uithoorn. Halverwege de avond waren
het de jongens van B&A (Bassie &
Adriaan) die de minste verliespun-

ten hadden , maar er was nog niets
beslist want alle teams wisten punten van elkaar af te snoepen Als eerste haakten het team van het oude
spoorhuis af en toen moest toch een
beslissing vallen Achteraf bleek de
eerste wedstrijd cruciaal te worden
voor deze avond. Het team van B&A
was in de eerste te sterk voor het
team van Piet Buskermolen en gaan
de B&A boys door naar de finale op
9 februari in de sporthal van KDO in
de Kwakel

B.V.U eerste ronde 3e
parencompetitie
Uithoorn - Ondanks wat vakantiegangers en een enkele afwezige zieke begonnen 39 paren bij de
Bridge Vereniging Uithoorn (BVU)
afgelopen maandag avond 28 januari aan de 1e ronde van de 3e parencompetitie.
Zoals gebruikelijk waren in de vorige competitie in elke lijn 3 paren
gepromoveerd en evenzoveel gedegradeerd. Dit leverde weer hele
nieuwe lijnen op met verrassende
uitslagen:

Geslaagde voetbalmiddag
voor kinderen met een
beperking
Regio - De voetbalmiddag voor kinderen met een beperking uit de hele provincie, die werd gehouden op
woensdag 30 januari, was een groot
succes. Ruim zestig kinderen maakten onder leiding van voormalig FC
Utrecht voetballer Jean Paul de Jong,
kennis met de voetbalsport. Vol enthousiasme deden zij mee aan de
voetbaltrainingen, de rondleiding en
de wedstrijdjes. De voetbalmiddag
werd georganiseerd door Sportservice Midden Nederland, DVSU Forza Friends, Stichting Klein Galgenwaard en SFC De Hoogstraat.
De kinderen verzamelden voor de
voetbalmiddag bij voetbalvereniging DVSU Forza Friends in Utrecht.
Henk Jan Vos, hoofdtrainer DVSU
Forza Friends, heette de kinderen
van harte welkom. Vervolgens nam
Jaap Verkroost, wethouder in de
gemeente Maarssen en bestuurslid van de KNVB, het woord. Hij benadrukte dat kinderen moeten kunnen voetballen in de buurt waar ze
wonen.
Aan de slag
Daarna was het eindelijk zover en
konden de popelende kinderen aan
de slag. In kleine groepjes, met begeleiding, werd in verschillende trainings- en techniekvormen geoefend. Na een korte pauze vertrokken de kinderen met de bus van

Stichting Klein Galgenwaard naar
het FC Utrecht Stadion, waar de
kinderen een rondleiding kregen.
De kinderen sloten de voetbalmiddag af op de voetbalvelden van de
Stichting Klein Galgenwaard. Voordat een klein toernooitje werd gespeeld, werden oude voetbalbeelden van FC Utrecht gekeken. Jean
Paul de Jong vertelde hierbij mooie
anekdotes.
Moe, maar enthousiast over de dag,
gingen de kinderen naar huis met
verschillende presentjes van Jean
Paul de Jong en informatie om verder te kunnen voetballen in de provincie Utrecht.
Informatie
Belangstellende kinderen die meer
willen weten over voetballen bij
DVSU kunnen contact opnemen
met Henk Jan Vos, telefoon: 0302581097. Kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking
kunnen voor sportadvies terecht bij
Margriet Rota, consulent aangepast
sporten bij Sportservice Midden
Nederland, telefoon: 030-7513848.
Kinderen met een lichamelijke functiebeperking kunnen ook contact
opnemen met Els Duijn, consulent aangepast sporten bij SFC De
Hoogstraat, telefoon: 030-2561373.
Meer informatie staat ook op www.
dvsu.nl of www.usportanders.nl.

Fotobijschrift:
De voetbalmiddag werd afgesloten met een toernooitje op devoetbalvelden
van de Stichting Klein Galgewaard.

Foto: Karin Beenen

A lijn
in de A-lijn lieten Wim Baars en
Marcel Dekker zien dat zij niet ten
onrechte waren gepromoveerd.
Met een score van 65,63% bleven
zij slechts 0,63%-punt voor op Ans
Breggeman en Anne Tolsma. Het
gat met nummer 3 was groot: Greet
en Henk Stolwijk hadden 54,69%,
niet slecht als je bedenkt dat zij bijna drie maanden niet gespeeld hebben (of hebben ze toch geoefend?).
Ook 4 en 5 zaten dicht bij elkaar: An

en Bert Pronk met 51,25% gevolgd
door An Heimeriks en Anke Reems,
51,04%.
B lijn
In de B-lijn herhaalde het verhaal
zich. Koud gepromoveerd lieten Jan
van Diermen en Ton ter Linden voor
Kokkie van den Kerkhoven en Corrie
Smit met resp. 60,71% en 58,93% 14
paren achter zich. Bij die 14 werden
Lodi van Ginkel en Jan Winkelaar 3e
met 58,33%, 4e werden To van der
Meer en Tineke van der Sluijs met
56,25% en Bep en John de Voijs bleven steken op plaats 5, met 53,87%
C lijn
In de C-lijn blijven Elisabeth van der
Berg en Maarten Breggeman maar
twijfelen in welke lijn ze willen spelen. Wisselend tussen de B- en Clijn voeren zij de lijst weer aan met
58,75%. Marja Calis en Marja Slinger werden 2e met 57,50% tot hun
eigen verbazing, voor Jos van Leeuwen en Jan Visser met 57,08%. Dan

De Kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen laagvlieger Amsterdam Seref
Spor op het programma. Thuis werd
er maar liefst met 7-2 gewonnen,
echter was KDO op voorhand gewaarschuwd, gezien het feit dat Seref Spor een week eerder nummer 6
RKAVIC met 3-0 had verslagen. Dit
duel was een typisch voorbeeld van
een zespunten duel, omdat bij winst
van Seref Spor het verschil slechts 1
punt zou worden. Bij winst van KDO
zou het verschil tussen beide ploegen zeven punten worden.
Trainer Marc Schols gaf de volgende spelers het karwei om deze klus
te klaren: Peter Onderwater, Rainier
Onderwater, Maykel Sitvast ©, Micheal Meijer, Paul Hogerwerf, Danny Plasmeijer, Sven Vlasman, Dennis Onderwater, Patrick Schijff, Rick
Kruit en Erik Verbruggen. KDO startte de wedstrijd goed en kon duidelijk zijn wil op leggen aan de tegenstander. Kansen kwamen er meteen en uiteindelijk in de 18e minuut
was het raak. Een strakke voorzet
van Patrick Schijff kon worden ‘binnengelopen’ door spits Rick Kruit
die hiermee zijn 8e competitiedoelpunt aantekende. De kansen bleven
zich na de openingsgoal opstapelen, echter stond het vizier van de
Kwakelaars niet op scherp en bleef
het verschil slechts 1 doelpunt. In
de 40e minuut wist Erik Verbruggen
hier echter verandering in te brengen. Een voorzet van Rick Kruit belandde precies voor de voeten van
de linkerspits en hij wist hier wel
raad mee. Kogelhard schoot hij namelijk de bal in de rechterkruising,
wat betekende dat zijn 1e competitiedoelpunt een feit was. Met de-

ze 0-2 van Verbruggen leek de wedstrijd beslist te zijn.

volgt een klein gaatje met de nummer 4, Corry Frank en Cees Harte
speelden 54,17% bij elkaar en Greetje van den Bovenkamp en Ria Wezenberg werden 5e met 52,50%.
Voor de complete uitslag en meer
info, verwijzen wij u naar de website
van BVU: www.nbbportal.nl/1048.
De BVU speelt in een zaal van activiteitencentrum De Scheg op maandagavond, in de zaal mag niet gerookt worden. Belangstellenden zijn
van harte welkom om (kosteloos)
een paar avonden mee te spelen,
om sfeer te proeven. Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u eens kijken of de BVU iets voor u is, neemt
u dan contact op met Hessel Oosterbeek, tel. 566103.

Koppelklaverjassen

Heeft u vragen over de BVU of wilt
u meer informatie? Onze secretaris
Marineke Lang helpt u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar
onder telefoonnummer 569432 of
via e-mail koklang@wish.nl.

AKU atletes Jip Mukanay
en Eva Lubbers winnen
goud bij NK indoor
Regio - Zaterdag 26 januari in Groningen is Jip Mukanay Nederlands
indoor kampioen verspringen geworden bij de meisjes junioren D.
Jip die aan de start stond bij 3 onderdelen, verspringen, kogelstoten
en hoogspringen had haar zinnen
gezet op een mooie prestatie bij het
verspringen. Jip had begin januari
al een prachtige prestatie geleverd
door 4.89 meter te springen, waarmee ze de nationale ranglijst aanvoerde. In een mooie strijd waar de
atletes dicht bij elkaar bleven kwam
Jip tot de winnende afstand van
4.63 meter. Bij het hoogspringen behaalde Jip een hoogte van 1.40 en
eindigde als 7e. Bij het kogelstoten
kwam Jip makkelijk door de kwalificatie, maar doordat het verspringen
gelijk stond met de finale kogelstoten, moest Jip helaas het kogelstoten onderbreken. Jip kwam tot een
afstand van 10.28. Eva Lubbers liet
de dag erna zien dat ze naast het
hoogspringen ook bij de Nederlandse top behoort bij het sprinten. Eva
behaalde tijdens de Noord Nederlandse Kampioenschappen 2 maal
een gouden medaille. Op de 60 meter liep Eva in de series al een mooi
PR van 7.84 sec en in de finale kwam
ze zelfs tot de 5e tijd op de nationale ranglijst, 7.97sec. Op de 200 meter
liep de Uithoornse atlete met groot
overmacht naar de overwinning.
Met een tijd van 25.70 liep Eva een
mooie persoonlijk record. Bij het
hoogspringen kwam Eva als junior
in actie bij de senioren. Hier kwam
ze tot een mooie 2e plaats, al was
ze zelf niet helemaal tevreden over
haar hoogte, 1.70 meter. Eva die begin januari in het Duitse Herzebrock
al tot een prachtig nieuw recod van
1.76 meter kwam, had veel verwacht
van de wedstrijd maar bleef helaas
steken op 1.70 meter.

Record
Helen van Rossum stond in Groningen aan de start op de 200 meter en de 60 meter horden. Helen
won haar serie op de 200 meter en
kwam dicht bij haar persoonlijk record wat ze de week ervoor in het
Belgische Gent had gelopen. Helen
eindigde in 22.28.73 sec. Op de 60
meter horden kwam de AKU atlete
tot een heel mooie persoonlijk record van 9.90 sec. In een zeer sterk
veld behaalde helen de halve finale
en eindigde totaal als 10e. Simone
de Jong en Susanne Driessen stonden beide aan de start op de 400
meter en de 60 meter horden. Beide
meiden liepen op de 400 meter ruim
een seconde harder dan de wedstrijd ervoor in Gent. Simone kwam

tot een tijd van 1.07 min en Susanne
liep een persoonlijk record van 1.10
min. Simone behaalde op de 60 meter horden de halve finale, maar was
helaas niet tevrede over haar race.
Door het niet goed uitkomen op
horde 4 kon Simone niet hard genoeg doorlopen. Simone eindigde in
een tijd van 10.66 sec. Ook Susanne
was na haar race niet tevreden over
haar ritme tussen de horden. Doordat ze een pas teveel liep na de 1e
horde kon Susanne niet maximaal
versnellen tussen de horden. Susanne kwam in 12.56 over de finish.
Kogelstoten
Quinta Duba stond voor AKU aan
de start bij het kogelstoten. Quinta zat helaas niet lekker in de wedstrijd en kon niet goed wennen aan

Volle zon
Na rust speelde KDO met de volle
zon in het gezicht en lichte tegenwind. Onverklaarbaar was het voor
iedere Kwakelaar dat KDO geen
schim meer was van de ploeg uit de
eerste helft. De passing was matig,
individuele duels werden verloren
en Seref Spor rook dat er meer te
halen was. In de 65e minuut werd
het dan ook 1-2 nadat de Amsterdamse spits scherp reageerde na
matig ingrijpen van de KDO verdediging. Vervolgens ontstond er
een open slotfase van de wedstrijd
waarbij beide ploegen kansjes kregen om een verandering in de stand
aan te brengen. Uiteindelijk na 95
bloedstollende minuten floot de
scheidsrechter af en boekte KDO
een degelijke, maar vooral zakelijke
overwinning tegen Amsterdam Seref Spor.
Door deze overwinning klimt KDO
weer twee plaatsen op de ranglijst,
omdat zowel RKAVIC als Ouderkerk niet in actie kwamen afgelopen
weekend. Het belangrijkste van deze middag is dat KDO drie punten is
uitgelopen op Seref Spor en Muiden
dat met 3-0 verloor bij NFC/Brommer. Volgende week treedt KDO
in Hilversum aan tegen koploper ’t
Gooi. Thuis werd er ‘geflatteerd’ met
0-4 verloren, kansen kreeg KDO die
wedstrijd namelijk wel, echter deden toen persoonlijke fouten KDO
de das om. De wedstrijd begint om
14:00 uur en wij kunnen uw trouwe
steun wederom weer goed gebruiken!

Uithoorn - Vrijdagavond 8 februari wordt er weer geklaverjast in het
KnA gebouw. Op deze avond zal er
gekaart worden om mooie prijzen
Natuurlijk is er ook weer de loterij
waarmee leuke prijzen kunnen worden gewonnen.
Kosten voor deelname € 3,- p.p.
Dus kaart u graag voor uw plezier
dan bent u bij KnA aan het goede
adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in
het KnA gebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij: Hans Kas 06-17724798 of Peter
Verhoef 06-40811999

Prijsklaverjassen
C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag 8 februari is, in
de voetbalkantine van C.S.W. aan de
Pieter Joostenlaan te Wilnis, prijsklaverjassen.
Aanvang 8.00 uur. Er worden vier
maal zestien giffies gespeeld. iedereen is van harte welkom. Ook is er
een verloting met leuke prijzen.

de zachte indoor kogels. Quinta die
thuis veel extra trainingen doet voor
het kogelstoten kwam tot een afstand van 8.85 meter.
Linda van Rossum behaalde na een
evenaring van het PR op de 60 meter de halve finale. In een sterke halve finale kwam Linda tot een tijd van
8.61 sec. Linda is net als de andere meiden bij AKU gericht aan het
trainen op het sprinten en springen.
Linda richt zich voornamelijk op het
verspringen en sprinten. Linda was
tijdens de wedstrijd veel aan het
zoeken naar een goed ritme waardoor ze goed op de balk kon afzetten.
Linda kwam in Groningen in de
buurt van het PR, ze sprong 4.50
meter.

