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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?
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GEEF RICHTING AANJE 
TOEKOMST IN DE ICT
www.stuurjetalent.nl

Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”
 Erik Meyer & Anne de Boer, 
 Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

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

In gesprek met: Ria Zijlstra

GroenLinks komt met een
initiatiefvoorstel inzake 
het speelbeleidsplan
Uithoorn - “Er was eigenlijk nooit 
echt iets voor kinderen hier”, ver-
telt Ria Zijlstra van GroenLinks. Je 
had Stichting de Visser voor het 
opbouwwerk en jongerenwerk. 
“GroenLinks heeft jaren geleden al 
gepleit voor kinderactiviteiten, ook 
omdat er vaak gesproken werd over 
overlast van jongeren. Natuurlijk 
zijn er wel sportverenigingen, maar 
op het gebied van natuur en kunst 
en cultuur is er gewoon heel wei-
nig. Toen is door atelier de Penseel-
streek, de Hint en kunstenaars en 
vrijwilligers die wel wat voor kinde-
ren wilden doen in 2005 het project 
‘De wijk leeft’ opgestart. Eerst op de 
Regenboog en de Tweemaster waar 
de kinderen onder schooltijd drie-
maal een activiteit kregen zoals ko-
ken, stripverhalen, schilderen etc. 
Dat project mondde uit in het Tha-
merfestival en vorig jaar zijn ook de 
Kwikstaart, Toermalijn en de Dolfi jn 
erbij betrokken en dit jaar de Kajuit 
en de Springschans. 

Geld
Het project draait hoofdzakelijk op 
vrijwilligers en ontvangt subsidie 
van de gemeente en fondsen. In de 
begrotingsraad van 2005 zijn door 
GL twee moties ingediend waarin 
zij verzoeken zowel een bedrag van 
euro 25.000 te reserveren voor kin-
deractiviteiten als een zelfde bedrag 
voor opvoedingsondersteuning. Vol-
gens Ria Zijlstra is er toen gespro-
ken over werkbijeenkomsten maar 
hebben die nooit plaatsgevonden. 
“Wij willen weten wat er eigenlijk 
met dat geld gebeurt. Volgens de 
wethouder (Monique Oudshoorn) 
heeft niemand zich ingeschreven 
om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage. Het blijkt dus nu dat 
er over de jaren 2006/2007 in totaal 
voor beide projecten nog een be-
drag van 31.000 euro over is”. Nu is 
er een manier bedacht om het geld 
niet weer verloren te laten gaan en 
er komt een nota jeugdbeleid, alleen 
is het nog niet zeker wanneer die er 
komt en dat betekent volgens Ria 
Zijlstra dat 2008 al weer voorbijgaat 
zonder dat er wat is gebeurd. Verder 
wordt er gewerkt aan een Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Ook is het 
vreemd dat de Stichting Cardanus 
niets weet van een budget voor kin-
deractiviteiten. Volgens het college 
is een onderzoek uitgevoerd in 2006 
door bureau jeugdzorg over opvoe-
dingsondersteuning. De raad be-
schikt niet over dit rapport en weet 
ook niet de kosten ervan. Het is mo-
gelijk onder bepaalde voorwaarden 
een aanvraag in te dienen voor  ini-
tiatieven. Een ander deel van het 
budget wordt ter beschikking ge-
steld aan Cardanus.

Opvoeding
Wat opvoedingsondersteuning be-

VVD Noord-Holland schenkt Valentijnstaart aan
Stichting B.O.U.D:

Reden: Hun goede werk tot 
behoud van de Schanskerk
Regio - “Helemaal onverwacht”, 
zegt Ans van Muijen van de Stich-
ting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke 
Dorpsgezicht) toen zij door Petra 
Kirch-Voors, provinciaal Statenlid 
van de VVD, een taart overhandigd 
kreeg. Het is niet de eerste keer dat 
de VVD taarten uitdeelt ter gelegen-
heid van Valentijn.

Hoe is Stichting B.O.U.D. in het 
plaatje gekomen? “Dat heeft te ma-
ken met het feit dat deze stichting 
zich bijzonder heeft ingezet voor het 
behoud van deze kerk en wat ook 
de keuze is van de gemeente Uit-
hoorn.” Katja Laugs van de lokale 
VVD vertelt dat zij vanuit de Pro-

vinciale Staten de vraag kregen of 
zij een stichting of vereniging wis-
ten waarvan wij vonden dat die een 
taart verdienden.

“Dat was zo voor de hand liggend, 
daar hoefden we niet lang over na te 
denken”, aldus Katja Laugs.

“Onze fractie vindt dat, ongeacht of 
het een kerk blijft, het gebouw in ie-
der geval behouden moet blijven. 
Voor het eerst kun je in het open-
baar uitspreken dat je voor het be-
houd van het gebouw blijft en voor 
die strijd is er extra aandacht nodig. 
Je moet er toch niet aan denken dat 
straks dat kerkgebouw er niet meer 

zou staan. Tenslotte is die kerk het 
hart van Het Oude Dorp. Het kerk-
gebouw aan de Schans bepaalt het 
gezicht van Uithoorn en fungeert als 
een soort baken in het landschap. 
Daarnaast bezit het kerkgebouw ar-
chitectonische en cultuurhistorische 
waarde.

Onze mening
Dit is puur het standpunt des VVD’s 
en is niet besproken met de andere 
fracties. Wij weten dat er inmiddels 
gesprekken lopen tussen het colle-
ge en het bestuur, maar dit is ge-
woon onze mening. Natuurlijk moet 
er nog veel gebeuren en moeten 
er plannen gemaakt worden. Maar 

treft kunnen instellingen cursussen 
en themabijeenkomsten inkopen bij 
de Mediatheek. Er zijn ook diver-
se trainingen voor kinderen op de 
markt. Ook is er het Servicebureau 
Opvoedondersteuning en Training 
(SO&T) die verdere ontwikkeling 
mogelijk maakt voor beroepskrach-
ten. Inmiddels is door de gemeente 
contact gelegd met deze organisatie 
en is door de raad een budget be-
schikbaar gesteld aan peuterspeel-
zalen, scholen en de kinderopvang 
om een aanbod in te kopen. Er lig-
gen al enkele projecten op tafel zo-
als de kunstcaravans in Uithoorn en 
De Kwakel. De bedoeling is dat deze 
caravans worden gebruikt voor het 
project ‘De wijk leeft’. Zoals gezegd 
een kunst- en cultuurproject dat elk 
jaar op basisscholen in Uithoorn en 
De Kwakel plaatsvindt en waar cre-
atieve activiteiten plaatsvinden. Bij 
elk project worden een aantal kunst-
werken gemaakt. Deze werken wor-
den zo mogelijk verkocht en de op-
brengst is bestemd voor de uitvoe-
ring van een project in een volgende 
wijk. Verder is een mogelijkheid om 
de caravans uit te lenen aan profes-
sionele organisaties en vrijwilligers 
om kunst- en cultuuractiviteiten uit 
te voeren. Gedacht wordt aan drie 
caravans, een lettercaravan (voor 
taalactiviteiten), een schildercara-
van en een kookcaravan.

Project
Tijdens het project ‘De wijk leeft’ 
staan de caravans op het school-

plein en bij andere gelegenheden 
kunnen de caravans worden ge-
huurd tegen een kleine vergoeding.  
Als de caravans niet worden ge-
bruikt worden ze opgeslagen in een 
caravanstalling. Eventueel kan nog 
over de aanschaf van een sportca-
ravan gedacht worden. De kosten 
van de totale start van dit project 
bedragen 8750 euro. Wat een even-
tuele sportcaravan betreft zou dit in 
principe het zelfde moeten zijn als 
de kunstcaravans. Gekeken is naar 
de sportbus die Cardanus in Am-
stelveen gebruikt waar sportmate-
riaal is opgeslagen voor sportac-
tiviteiten in diverse buurten waar 
buurtbewoners actief bij worden 
betrokken. Maar bij deze activiteiten 
moeten wel deskundigen bij betrok-
ken worden. Een geschat kosten-
plaatje levert het bedrag van 48.000 
euro op. Een derde project zou het 
project lucht en ruimtevaart kunnen 
zijn waarbij Thamen op de kaart ge-
zet wordt. Hier wordt het korps ma-
riniers bij betrokken, de Koninklijke 
luchtmacht en de Koninklijke mare-
chaussee en KLM engineering en 
Maintenance en Fokker.

Verder een project om de kinderen 
zowel binnen als buiten met roeien 
bekend te maken, een ander project 
is: ‘Samen leven’ met verschillende 
workshops. Kosten hiervan bedra-
gen 3.457,50 euro. Tijdens de raads-
vergadering van 21 februari wordt 
dit initiatiefvoorstel door GroenLinks 
ingediend.

daar gaat het niet om.” Wat de actie 
met de taarten betreft denkt Laugs 
wel dat dit structureel gaat worden. 
“Als je ziet hoe enthousiast dit initia-
tief ontvangen wordt dan is dat ab-
soluut  voor herhaling vatbaar.

Zelfs als de provincie zou stoppen 
hoewel het met de provincie samen 
natuurlijk een extra dimensie krijgt.” 

Ans van Muijen is zoals gezegd blij 
verrast. “Wij ontvingen het bericht 
dat wij een taart zouden krijgen en 
dat was dus volkomen onverwacht 
maar wel ontzettend leuk en we zijn 
enorm vereerd. 

Wij strijden nu voor het behoud van 
de kerk door de publieke opinie te 
beïnvloeden. Iedereen praat er nu 
over. Wij willen nu vragen wie leuke 
acties kan bedenken en als twee-
de wie een professioneel onder-
zoek kan doen voor het hergebruik 
van de kerk. Dit is echt een opsteker 
en op deze manier hebben wij poli-
tiek op ludieke wijze aandacht ge-
kregen.

Het is nu afwachten wat het paro-
chiebestuur besluit, maar zij moeten 
rekening houden met hun parochia-
nen”, vindt Ans van Muijen, die nog 
aangeeft dat er nu twee groepen 
komen die zich bezighouden met de 
Schanskerk.

De eerste is bezig voor de instand-
houding van het gebouw en de 
tweede groep wil een actie op touw 
zetten onder de noemer ‘Open de 
kerk’. Het is wel duidelijk dat men 
niet bij de pakken neer gaat zitten 
en daadwerkelijk al zijn krachten in-
zet om de Schanskerk te behouden. 
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

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

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

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Bel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur 
naar 0297 - 51 32 55. Dat is het telefoon-
nummer van het cluster Werk en Bijstand.

Of vul de bon hieronder in en stuur 
hem zonder postzegel op naar:
Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:

svp invullen en in een envelop 
zonder postzegel versturen 

naar Gemeente Aalsmeer /Uithoorn
T.a.v. Cluster Werk en Bijstand

Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:

Meer weten?

DenkTank in actie
Samen beleid maken 
Wie maakt in Uithoorn beleid? De gemeente natuurlijk, maar 
sinds november 2007 hebben ook kinderen, jongeren en ou-
ders daar iets over te zeggen. Jeugdbeleid moet  samen met 
de jeugd en hun ouders gemaakt worden, vindt de gemeente 
Uithoorn. Daarom organiseren onderzoekers van Stichting 
Alexander voor de gemeente gesprekken met verschillende 
groepen kinderen, jongeren en ouders. Veel van deze gesprek-
ken zijn in de afgelopen maanden al gehouden. Bij De Kajuit, 
Alkwin, ’t Buurtnest en The Mix, maar ook in de Marokkaanse 
moskee, bij de kinderopvang en bij mensen thuis.  In februari 
en maart volgt er nog een aantal. 

Het bijzondere aan deze gesprek-
ken is de manier waarop de onder-
werpen en groepen zijn gekozen en 
de manier waarop straks het nieuwe 
jeugdbeleid gemaakt gaat worden. 
Dat heeft alles te maken met de 
DenkTank Jeugdbeleid: een groep 
van 9 jongeren (van 13 tot 20 jaar) 
en 2 ouders. Deze jongeren en ou-
ders hebben de onderzoekers en de 
gemeente geadviseerd over de on-
derwerpen en groepen voor de ge-
sprekken. Alle meningen en ideeën 
van de verschillende groepen jon-
geren en ouders worden verzameld. 
Daarna zal de DenkTank Jeugdbe-
leid de gemeente ook nog adviseren 
over wat in het nieuwe jeugdbeleid 
moet komen. En bij sommige ge-
sprekken zijn zelfs jongeren uit de 
DenkTank aanwezig.

Interesse zoeken
Voor alle gesprekken zijn de 
onderzoekers samen met pro-
fessionals van scholen, het 
jongerenwerk, opbouwwerk, 
jeugdzorg en de DenkTank 
op zoek gegaan naar allerlei 
groepen jeugdigen en ouders. 
Soms zijn ze makkelijk te vinden 
en te interesseren om hun mening 
te geven. Maar soms is dat lastiger, 
omdat mensen andere activiteiten 
en interesses hebben of omdat ze 
niet gewend zijn dat de gemeente 
nieuwsgierig is naar hun meningen 
en ideeën.

Gemeentelijke 
heffi ngen 2008
Met dagtekening 28 februari 2008 ontvangt elke huiseigenaar 
het aanslagbiljet gemeentelijke heffi ngen over het belastingjaar 
2008. Op dit biljet staat de aanslag onroerende-zaakbelastin-
gen (eigenaarsdeel) en de waardevaststelling van uw woning. 
Bent u houder van een hond dan staat op het aanslagbiljet ook 
de hondenbelasting. De andere woonlasten: afvalstoffenhef-
fi ng en rioolrechten staan op de energienota van Eneco. Bent 
u geen eigenaar van een woning, geen hondenbezitter, alleen 
huurder van een woning dan ontvangt u dus geen aanslagbiljet 
van de gemeente maar alleen de energienota van Eneco.

Eigenaren en gebruikers van niet-woningen, bouwgrond of panden in aan-
bouw krijgen ook een aanslagbiljet van de gemeente over het belastingjaar 
2008.  Op dit biljet staat de aanslag onroerende-zaakbelastingen (eigenaars-
deel en gebruikersdeel) en de waardevaststelling van het betreffende object. 
Het rioolrecht staat zoals gebruikelijk op de energienota van Eneco.

De belangrijkste tarieven zijn:

Verordening onroerende-zaakbelastingen Uithoorn 2008:
Voor onroerende zaken die in hoofdzaak 
tot woning dienen per € 2.500,-:
- tarief eigenarenbelasting € 2,00
Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak 
tot woning dienen per € 2.500,-:
- tarief gebruikersbelasting € 2,30
- tarief eigenarenbelasting € 2,88

Verordening hondenbelasting Uithoorn 2008:
- tarief voor een eerste hond € 66,72
- tarief voor iedere volgende hond € 147,12
- tarief voor een kennel € 503,88

Verordening afvalstoffenheffi ng Uithoorn 2008:
Ten aanzien van huishoudelijk afval:
- tarief per jaar per perceel € 251,28
- eenmalige vermindering i.v.m. rekeningsaldo € 18,36

Verordening rioolrecht Uithoorn 2008:
- tarief per perceel per jaar € 134,52
- indien meer dan 500 m3 afvalwater wordt afgevoerd bedraagt het tarief 

per jaar per eigendom € 0,98 per m3 afvalwater.

Waardevaststelling 
(Wet waardering onroerende-zaakbelastingen)
U kunt met behulp van uw DigiD inlognaam en wachtwoord uw taxatiever-
slag opvragen via http://www.uithoorn.nl/gemeenteloket/woz_taxatieverslag

De Kwakel
Inloop-
bijeenkomst 
fi etsoversteek 
Achterweg
Op dinsdag 4 maart or-
ganiseert de provincie 
Noord-Holland een in-
formatiebijeenkomst 
over de fi etsoversteek 
bij de Achterweg in De 
Kwakel. De avond kent 
geen vastgesteld pro-
gramma. Tussen 19.00 
uur en 21.00 uur bent u 
welkom in Dorpshuis De 
Kwakel, Kerklaan 16 in 
De Kwakel.

Tijdens deze inloopbijeen-
komst kunt u tekeningen 
bekijken van het ontwerp 
van de te verplaatsen fi ets-
oversteek. De nieuwe fi ets-
oversteek wordt ter hoogte 
van hectometerpaal 17,95 
aangelegd, nabij de aan-
sluiting van de Achterweg 
op de N231 (Noordzuidrou-
te). Tijdens de avond zullen 
deskundigen van de pro-
vincie Noord-Holland en de 
gemeente Uithoorn aanwe-
zig zijn om uw vragen te be-
antwoorden. Heeft u vooraf 
vragen dan kunt u die stel-
len aan de heer A. Fase van 
de provincie Noord-Holland: 
fasea@noord-holland.nl

Zoveel stemmen, 
zoveel meningen
In de gesprekken vertellen kinde-
ren, jongeren en ouders wat ze 
vinden van gezondheid, veiligheid, 
vrijetijdsbesteding, zorg, opvang en 
onderwijs. En ook hier blijkt: zoveel 
stemmen, zoveel meningen. Hoewel 
het nog te vroeg is voor conclusies, 
lijkt het in het algemeen goed te 
gaan met de jeugd in Uithoorn. Er is 
natuurlijk nog genoeg te verbeteren. 
Bijvoorbeeld het aantal activiteiten 
en voorzieningen voor vrije tijd, de 
vroegtijdige aanpak (ook door ou-
ders) van drank- en drugsgebruik, 
onveiligheid in het verkeer. Maar 
ook stage - en werkmogelijkheden, 
schooluitval en informatie over en 

toegang tot gezondheidsvoorzienin-
gen krijgen aandacht.

Grote bijeenkomst
Dit is nog maar een aantal zaken 
waarover de jongeren en ouders 
van de DenkTank gaan adviseren. 
Het advies bieden ze half april tij-

dens een grote bijeenkomst aan 
wethouder Oudshoorn aan. Ze zul-
len ook met haar in gesprek gaan 
over het aangeboden advies. En 
omdat het over jeugd en ouders 
gaat, krijgen natuurlijk alle jongeren 
en hun ouders een uitnodiging voor 
deze bijzondere ontmoeting!



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

Als u in wilt spreken in de 
raadsvergadering moet u zich 
even aanmelden bij de griffi er. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur 
op de dag van de raadverga-
dering.

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 21 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 Raadsver-
gadering. 
De voorzitter van de raad, H.L.Groen.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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uit van het N201+programma. De 
provincie Noord-Holland realiseert 
de vernieuwing van de N201 in het 
gebied tussen Hoofddorp en Am-
stelhoek. De nieuwe N201 verbetert 
de leefbaarheid, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid in het gebied en 
levert een bijdrage aan het verster-
ken van de economische kracht van 
de regio. Eind 2011 moet de nieuwe 
weg klaar zijn.

Meer weten?
Provincie Noord-Holland, 

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

WERK IN 
UITVOERING

BEREIKBAARHEID 
PARKEERTERREIN 
ROMEFLAT 

November 2007 is gestart met het 
vervangen van een deel van  de ri-
olering in de Europarei. De eerste 
maanden is gewerkt bij de Monnet-
fl at en de Romefl at. Vanaf 25 febru-
ari begint de aanleg van een nieuw 
transportriool tussen de Romefl at 
en de Straatsburgfl at. 
Bij de werkzaamheden wordt ook 
de toegangsweg van het parkeer-
terrein van de Romefl at gekruist. De 
riolering door de inrit naar het par-
keerterrein zal in 2 gedeelten wor-
den gerealiseerd. Daardoor blijft de 
Romefl at gedurende de werkzaam-
heden bereikbaar. De aansluiting 
met de rotonde A van Schendellaan 
wordt tijdelijk aangepast. Het ver-
keer wordt met borden en hekken 
langs het werkterrein geleid. 

Meer weten?
Grontmij Nederland bv,  dhr. 
F. Schrijvers, tel.: 06 - 224 861 19. 

BAGGER-
WERKZAAMHEDEN 
IN MEERWIJK

In 2008 wordt er gebaggerd in 
Meerwijk-Oost en West. Waternet 
voert de baggerwerkzaamheden 
uit namens het Waterschap Amstel 
Gooi en Vecht. Baggeren gebeurt 
voornamelijk met een duwboot. De 
bagger wordt naar het depot van 

de gemeente Uithoorn afgevoerd. 
De werkzaamheden kunnen wat 
overlast geven. Uiteraard probeert 
Waternet dit zo veel mogelijk te be-
perken.

Planning
De in de tekening zwart gemaakte 
waterlopen worden gebaggerd van 
februari t/m eind maart. Eind 2008 

zijn de overige watergangen aan de 
beurt (deze staan niet aangegeven 
op tekening). Hierover volgt op een 
later tijdstip bericht.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met 
Waternet, dhr. M. de Brabander, tel: 
020 - 608 2654, bereikbaar op werk-
dagen van 9 tot 11 uur. 

LEGMEER-WEST 
TIJDELIJK BEPERKT 
BEREIKBAAR

In de week van 25 tot en met 29 
februari worden in verband met 
wegwerkzaamheden tijdelijke maat-
regelen getroffen, die enige overlast 
zullen veroorzaken. Het gaat om de 
volgende maatregelen:
Op de Noorddammerweg wordt 
vanaf de N201 eenrichtingsverkeer 
ingesteld richting Randhoornweg. 
Op de Randhoornweg wordt ook 
eenrichtingsverkeer ingesteld van-
af de Noorddammerweg naar de 
Zoogdierenlaan. Bewoners van de 
Legmeer-West kunnen dus tijdelijk 
niet van hun wijk naar de Noord-
dammerweg rijden. Zij kunnen wel 
via het andere deel van de Rand-
hoornweg naar de Randweg rijden.
Het deel van de Noorddammerweg 
tussen de Randweg en de Rand-
hoornweg kan wel in twee richtingen 
worden bereden. Alleen kan het ver-
keer in de richting van de N201 niet 
verder rijden dan tot de aansluiting 
van de Randhoornweg.

Noodzaak maatregelen
Vorig jaar is het deel van de Noord-
dammerweg tussen de provinci-
ale weg N201 en de Randhoornweg 
aangepast. De Randhoornweg is 
toen ook op de Noorddammerweg 
aangesloten. Omdat andere werk-
zaamheden voorrang hadden, is 
deze kruising toen niet afgemaakt. 
Er moeten nog twee middenge-
leiders en fi etsoversteken worden 
aangelegd. Inmiddels is gebleken, 
dat vrachtverkeer op de Noorddam-
merweg bij tegenliggers de bochten 
bij de kruising moeilijk kan passe-
ren. Daarom wordt de kruising in de 
breedte aangepast. Ook wordt de 
kruising door afzettingen beter ge-
markeerd. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door de BAM.

AANSLUITING 
RANDWEG-LEGMEERDIJK 
PERMANENT 
AFGESLOTEN

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

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

N201+
De werkzaamheden voor 

de omlegging N201 
Aalsmeer-Uithoorn 

maken onderdeel 

OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

U wilt samen met uw vrienden naar de bioscoop, op het terras een kopje koffi e 
drinken of naar het museum. Of zondag naar Ajax. Maar het is te duur. Nu kan 
het toch. Want u kunt die kosten declareren bij de gemeente. Dat kan als u in 
Aalsmeer of Uithoorn woont, ouder dan 65 jaar bent en als uw inkomen rond 
het minimuminkomen ligt.

Tot € 110 per persoon, per jaar 
Het Declaratiefonds dekt de kosten van ‘sociale activiteiten’. Zoals het bosje 
bloemen voor uw vriendin, het cadeautje voor de buurvrouw, het lidmaatschap 
van de sportvereniging en het kaartje voor het theater. U kunt tot maximaal 
€ 110 per persoon, per jaar declareren. 

Ga langs sociale zaken
Het Declaratiefonds is niet alleen voor mensen met een minimuminkomen.
U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als het inkomen tot 25% 
boven de bijstandsnorm ligt. Om te kunnen declareren neemt u een 
legitimatiebewijs, inkomensgegevens, bonnetjes of rekeningen mee. U kunt 
vanaf € 45 declareren. Uiteraard wordt ook het restbedrag van minder dan 
€ 45 uitbetaald. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.

Blok Tijd Onderwerp  Actie
INFORMATIEF BERAAD

1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter: 
   Dhr.J.Mollema 
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.10  Presentatie namens het college aan de raad over de invoering van de nieuwe 
  wet- en regelgeving Ruimtelijke Ordening en de aanpak van het opstellen van 
  de structuurvisie Uithoorn. Doel: informatieverstrekking aan de raad.
1.4 20.15-20.25 Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen in de gemeente. 
  Voorstel van het college. Doel: informatieve bespreking van dit voorstel met 
  het college. RV08.03
1.5 20.25-20.35 Initiatiefvoorstel van de VVD fractie voor het instellen van een werkgroep t.b.v. 
  een vooronderzoek naar de aanbesteding van de Brede School. Doel: 
  informatieve bespreking van dit voorstel binnen de raad. RI08.05
1.6 20.35-20.45 Initiatiefvoorstel van de fractie GroenLinks over versterking van de ontwikkeling 
  van kinderactiviteiten, opvoedingsondersteuning en kinderparticipatie. 
  Doel: informatieve bespreking van dit voorstel in de raad. RI08.06
1.7 20.45-20.55 Agendering op verzoek van de PvdA fractie van de brief aan de raad van 
  09.01.08 waarbij het college de raad informeert over het voornemen een 
  besluit te nemen betreffende het “Leisure terrein” Legmeer-West. 
  Doel: informatieve bespreking van deze brief in de raad en met het college. 
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter 

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus Voorzitter:
   Mevr. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 21.02.08 Voorz/leden 
2.2  Mededelingen Voorz/leden 
2.3  Besluitenlijst raad: 07.02.08 Raadsleden 
2.4  Ingekomen stukken Raadsleden 
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 

POLITIEK DEBAT      
3 21.30-21.45 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.  Raads-, collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.  
3.1 21.45-22.15 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: politiek debat 
  over dit voorstel in de raad ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.02.
3.2 22.15-22.50 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2008 
  (WMOverordening). Voorstel van het college voor een nieuwe verordening 
  aangepast aan de gewijzigde wetgeving WMO. Doel: politiek debat in de raad 
  over dit voorstel  ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.01  
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
  22.50-23.05 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties
                     (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.05-23.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-, collegeleden
  1. advies van college
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 23.15-23.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat 
  (eventueel stemverklaringen)  
 22.25 SLUITING OPENBARE VERGADERING Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust 
met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook 
vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon.  
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van 
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaar-
schrift 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
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 Eu-
roparei.
Info: afdeling V&H, tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 21 februari 2008
Verzoek van Woongroep Holland Projecten B.V., Bovenkerkerweg 2, 1185 XE 
Amstelveen om vergunning tot het vergroten van de centrale entree op perceel 
Romefl at 1 -20.
Info: afdeling V&H, tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 21 februari 2008
Herstraten Meerwijk West Witkopeend/Bergeend.
Info: Dhr. E. Warmerdam, tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008 
Herstraten Meerwijk West Dwerggans.
Info: Dhr. E. Warmerdam, tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008
Ter inzage legging vier nieuwe experimenten voor vermindering geluidhinder 
rond Schiphol(2008).
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode: t/m 6 maart 2008
Verzoek van C.J. Verduijn, Boterdijk 142, 1424 NK De Kwakel, om vergunning 
tot het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Boterdijk 142 te De 
Kwakel. 
Info: afdeling V & H, tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008 

Besluit wijzigen bestemmingsplan landelijk gebied voor Vuurlijn 17 te De Kwa-
kel.
Info: Mw. A. Stevens, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Ontheffi ng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming t.b.v. Van Tol Rozen, Hoofd-
weg 71 De Kwakel en de heer A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode:  t/m 20 maart 2008
Ontwerp- 1e herziening bestemmingsplan Landelijk gebied.
Info: Dhr. W. van de Lagemaat, tel: 513 279
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Partiële herziening voortzetting planologische reservering banenstelsel Schip-
hol.
Info: Mw. M. Stappers, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Ontwerptekst Provinciale Milieuverordening Noord-Holland, tranche 5a.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode: t/m zondag 23 maart 2008
Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Prins Hen-
driklaan 12 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 26 maart 2008
Verzoek van J.C. van Tol-van As, p/a Hoofdweg 163, 1424 PG De Kwakel, om 
vergunning tot het plaatsen van een paardenbak op het perceel tussen de Hoofd-
weg 163 en 167.
Info: afdeling V&H, tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 maart 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Burg. Van Meete-
lenstraat 29 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Nicolaas Beetslaan 
116 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de Churchillfl at 
te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Admiraal van 
Ghentlaan 43 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008

 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 Legmeer
- Wederik 10, kapvergunning voor een pseudo beuk in de achtertuin. Bezwaar: 

t/m 28 maart 2008
Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Thuy Loempia’s voor het 

innemen van een standplaats op woensdag 30 april 2008 met een mobiele 
verkoopwagen voor de verkoop van loempia’s. Bezwaar: t/m 25 april 2008

Zijdelwaard
- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan het bestuur van de Uithoorse 

Wieler Trainings Club voor het houden van een fi etscrosswedstrijd van de 
BMX West Competitie op zondag 9 en 30 maart 2008 van 9.00 uur tot 16.00 
uur. 

- Multatulilaan 37, vergunning aan de heer Beuse voor het in gebruik nemen 
van een gedeelte van de openbare weg, voor het plaatsen van een container 
van 4 februari t/m 1 april 2008. Bezwaar: t/m 25 april 2008

- Potgieterlaan 22 tot 26, vergunning aan de heer Schaap voor het in gebruik 
nemen van een gedeelte van de openbare weg, voor het plaatsen van 2 afval-
containers van 5 t/m 26 februari 2008. Bezwaar: t/m 25 april 2008

- Zijdelwaardplein 73, drank- en horecavergunning aan slijterij Gall & Gall BV. 
Bezwaar: t/m 25 april 2008

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 26, vergunning aan de directie van Geostick BV voor het 

verkrijgen van een uitweg van perceel Amsterdamseweg 26 naar de Molen-
laan. Bezwaar: t/m 25 april 2008

 VERKEERSBESLUITEN
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Admiraal van Ghentlaan 43 aan te wijzen als gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 2 april 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Europarei
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
ingang van de Churchillfl at aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 2 april 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Nicolaas Beetslaan 116 aan te wijzen als gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 2 april 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Van Meetelenstraat 29 aan te wijzen als gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 2 april 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend voor 17 
november tot en met 22 november 2008 aan:
Mevrouw P. Zaat voor het collecteren t.b.v. het “Nationaal MS Fonds” in de ge-
meente Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Tot uiterlijk 26 maart 2008 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemoti-
veerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling 
van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

 VERLEENDE COLLECTEVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben een doorlopende vergunning verleend tot 
het jaarlijks houden van een collecte conform het collecterooster van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving aan:
- 27 jan t/m 02 feb Hersenstichting en Fonds Psychische Gezondheid 
- 10 feb t/m 16 feb      Amnesty International
- 02 mrt t/m 08 mrt     St. Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
- 09 mrt t/m 15 mrt     Reumafonds
- 23 mrt t/m 29 mrt     St. Simavi
- 30 mrt t/m 05 apr     St. ZOA-Vluchtelingenzorg
- 06 apr t/m 12 apr     Fonds Gehandicaptensport
- 13 apr t/m 19 apr     Nederlandse Hartstichting
- 20 apr t/m 26 apr     St. Nationaal Fonds Kinderhulp
- 11 mei t/m 17 mei    Ver. Nederlands Astmafonds
- 18 mei t/m 24 mei    St. Prins Bernhard Cultuurfonds
- 25 mei t/m 31 mei    St. Nationaal Epilepsiefonds
- 01 jun t/m 07 jun Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie ANGO
- 08 jun t/m 14 jun      Maag Lever Darm Stichting
- 15 jun t/m 21 jun      Ver. Het Nederlandse Rode Kruis
- 31 aug t/m 06 sep    St. KWF Kankerbestrijding
- 07 sep t/m 13 sep    St. Prinses Beatrix Fonds
- 14 sep t/m 20 sep    Nierstichting Nederland
- 21 sep t/m 27 sep    St. Fonds verstandelijk gehandicapten
- 28 sep t/m 04 okt     Dierenbescherming
- 05 okt t/m 11 okt      St. Nederlandse Brandwondenstichting
- 26 okt t/m 01 nov     St. Diabetes Fonds
- 02 nov t/m 08 nov    St. Alzheimer Nederland
- 09 nov t/m 15 nov    Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Tot uiterlijk 26 maart 2008 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemoti-
veerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling 
van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

W W W . U I T H O O R N . N L

Aalsmeerderweg 64, 1432 CS Aalsmeer
Tel. 0297-321769

www.eveleens-sanitair.nl

Ruime parkeergelegenheid

eveleens/sanitair

Sfeervol
baden

Van ontwerp tot afmontage.
Alles in één hand.

P r o v i n c i e  n o o r d - H o l l a n d

PER 1 FEBRUARI 2008 IS

Tandartspraktijk Bekir
verhuisd naar:

Weteringstraat 3, 1431 BB Aalsmeer
Tel/fax 0297-329995

Tevens wordt de praktijk per maart/april 
uitgebreid met een tandarts. Inschrijving 

van nieuwe patiënten mogelijk.

Te koop:
Veel Ministeck 10 euro. Licht ei-
ken miniset 50 euro. Gratis af te 
halen: witte opzet klepkast. 2x 
Flippo verzameling.
Tel. 06-30807877/0297-327398
Te koop:
Jongensfi etsje 18 inch 15 euro. 
Meisjesfi etsje 18 inch 15 euro.
Tel. 0172-509794
Te koop:
Gep. bl. eiken vitrinekast + ver-
lichting 75 euro. Bl. eiken eeth. 
8-kantig, 4 kuipstoelen 100 eu-
ro. L.bl. kunst. koffer groot 20 
euro.
Tel. 0297-560968

Te koop:
Skis’ Head Cyber 20/Xi bin-
ding Tyrolia Cyber. Onder-
houdsbeurt gehad. Prima ski’s 
30 euro.
Tel. 0297-560682
Te koop:
14 m2 sierbestr. 5 jr. oud 20x5 
cm en 10x10 cm 100 euro.
Tel. 565914
Gevraagd:
Goed werkende stofzuiger.
Tel. 0297-546645
Te koop:
Kinderfi ets en step 35 euro.
Tel. 0297-562621
Aangeboden:
Gratis ±2 kb grind wit voor 
tuin. Opdekdeuren 2 links-
dr. 2 rechtsdr. incl. beslag 4 st. 
25 euro.
Tel. 0297-533198
Te koop:
2 rieten stoelen honingkleur sa-
men 50 euro.
Tel. 0297-521200

Gevraagd:
Wie heeft nog sokkenwol liggen 
en doet er niets meer mee? Ik 
kom het graag bij u ophalen!
Tel. 0297-566061
Te koop:
TomTom West Europa + fl itspa-
len, raamzuiger, afst.bed. ga-
rantie 450 euro. Dubbel schom-
melstoeltje + 2 beren 15 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
HP colorlaserjet 4500N prin-
ter + 1x transferkit 2x kleur-
cartridge nw. 75 euro.
Tel. 0297-540144
Te koop:
Eiken tafel met spiegels 35 eu-
ro. Rose vloerkleed scheerwol 
160x260 25 euro. Koperen bu-
reaulamp 20 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
X-box met 14 spellen 2 control-
lers 120 euro.
Tel. 0297-566971



Regio - ‘Op zoek naar Arvid’ is de 
titel van het nieuwste boek van oud-
Uithoornaar Bart Boele dat zojuist is 
gepubliceerd. Het verhaal gaat over 
een hoofdpersoon die in de krant 
een overlijdensadvertentie leest 
van iemand die op dezelfde dag in 
hetzelfde dorpje als hijzelf is gebo-
ren. De hoofdpersoon gaat op zoek 
naar het leven van de overledene en 
komt daarover veel te weten. 
Boele (1959) groeide op in Uithoorn 
waar hij de inmiddels verdwenen la-
gere school De Wegwijzer en mavo 
d’Uylenburght doorliep. Hij werkte 
enkele jaren als verslaggever voor 
de Nieuwe Meerbode.
Heeft de verslaggever een literair 
hoogstandje geproduceerd? ,,Wel-
nee’’, zegt Boele. ,,Ik bedenk graag 
verhalen en nu heb ik er eentje op-
geschreven. Ik ken geen definitie 
van literatuur en ook niet van een 
roman. Wat ik wel uit de eerste reac-
ties heb opgemaakt is dat veel men-
sen het boek in één keer uitlezen. 
Dat kan ook, want het is krap 150 
pagina’s. Er heeft ook al iemand ge-
zegd dat het te slecht voor woorden 
is, maar daar stoor ik me niet aan. 
Smaken verschillen.’’
Zou er veel autobiografisch materi-
aal in ‘Op zoek naar Arvid’ zijn ver-
werkt? ,,Je put natuurlijk voor een 
deel uit je eigen herinneringen en er-
varingen als je een verhaal schrijft’’, 
zegt Boele. ”De geboortedatum 
van Arvid is 21 augustus 1959, dat 
is ook mijn eigen geboortedatum. 
Misschien dat Uithoornaars die ik 

in mijn jeugd heb gekend zichzelf 
in ‘Arvid’ herkennen. Dat geldt ook 
voor bepaalde situaties die een van 
de hoofdpersonen zich uit zijn jeugd 
herinnert. Maar het is natuurlijk wel 
een fictief verhaal.’’
Boele publiceerde al eerder boeken. 
In 1985 ’n Rondje Haarlemmermeer 
over de woonkernen van Haarlem-
mermeer, in 1988 het boek Over Uit-
hoorn en De Kwakel in samenwer-
king met de toenmalige burgemees-
ter Evert Brautigam. Nadat zijn werk 
als journalist hem naar Haarlem en 
later Velsen bracht, volgde onder 
andere een boek over de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap, koe-
pelorganisatie van ruim vijftig cul-
turele amateurverenigingen aldaar. 
In 2006 verscheen het 155-delige 
feuilleton De Velser Driehoek van 
zijn hand in de IJmuider Courant en 
het boekje Peperstraat 26, Beverwijk 
over de geschiedenis van het histo-
rische pand waarin Boele nu woont.
De auteur komt nog regelmatig 
in Uithoorn, waar zijn oudste twee 
kinderen wonen. ,,En ik ga nog al-
tijd naar de tandarts aan de Prinses 
Christinalaan, vlakbij mijn ouder-
lijk huis’’, zegt hij. ,,Het valt iedere 
keer als ik in Uithoorn kom op dat er 
toch veel verandert. Het voormalige 
slachthuis is er niet meer, er verrij-
zen allerlei woonwijken en de weg 
om de noord blijkt er nu toch echt 
te komen.’’ 
Op zoek naar Arvid is verkrijgbaar 
via de boekhandel en 
www.freemusketeers.nl

Mijdrecht - Jongerenvereniging 
AJOC heeft haar programma voor 
het Festival van 2008 compleet. We 
kunnen vertellen dat zij weer Neder-
lands grootste artiesten heeft weten 
te regelen die een spetterend optre-
den zullen geven.
Het programma is compleet. Naast 
Dennis, Silkstone en Racoon zullen 
op zaterdag 10 mei a.s. Stevie Ann, 
VanVelzen en Anouk op het podium 
van het AJOC Festival staan. 
Stevie Ann is een sympathiek Lim-
burgs meisje dat onafscheidelijk is 
van haar gitaar. Ze heeft in okto-
ber 2007 haar tweede cd, ‘Closer To 
The Heart’, uitgebracht waarop pure, 
akoestische liedjes maar ook melo-
dieuze popsongs en stevige rock-
nummers te horen zijn. 
VanVelzen is inmiddels geen on-
bekende meer op het AJOC Festi-
val. Vorig jaar speelde hij voor het 
eerst op het festival waarbij de hele 
tent uit zijn dak ging. Met zijn num-
mers ‘Baby get higher’, ‘Deep’, ‘Shi-
ne A Little Light’ en zijn nieuwe sin-
gle ‘When Summer Ends’ zal hij ook 
dit jaar de tent weer geheel op zijn 
kop krijgen.

Klapper
De klapper van dit jaar mag nu ook 
eindelijk onthuld worden. Niemand 
minder dan ANOUK zal het AJOC 
Festival laten rocken. Anouk kennen 
we natuurlijk allemaal van haar hits 
als ‘Nobody’s wife’, ‘Michel’, ‘Girl’, 
‘Lost’, en haar nieuwe singles ‘Good 
God’ en ‘I Don’t Wanna Hurt’. Kort-
om: dit wordt een spektakel dat je 
niet mag missen!

De voorverkoop van het AJOC Fes-
tival start op zaterdag 15 maart om 
11.00 uur in het clubgebouw Immitsj 
aan de Windmolen 74 in Mijdrecht. 
Tot 18.00 uur heb jij als eerste de 
kans om je kaarten te kopen. Let op, 
er mogen maximaal 25 kaarten per 
persoon per avond gekocht worden. 
En gekochte kaarten worden niet 
teruggenomen.
Mochten er na de voorverkoop nog 
kaarten zijn, dan gaat de verkoop 
verder via internet op www.ajoc.nl. 

Let op: er zijn daarnaast géén voor-
verkoopadressen. Koop je kaarten 
voor het AJOC Festival via internet,  
dan betaal je twee euro servicekos-
ten per kaart. Nog een goede reden 
dus om op 15 maart naar de voor-
verkoop in Immitsj te komen!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

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

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

Donateurs aan het woord (3): 
Ria en Willem Uittenboogerd

Ik vraag het koppel waarom ze elke maand zo’n forse donatie aan SOS over-
maken. De reden blijkt pure tevredenheid met het leven te zijn. Beiden heb-
ben een fijne baan, banen die ze niet willen missen. Ze genieten allebei erg 
van hun werk.  Hun kinderen zijn de deur uit en doen het goed. Ze hebben 
weinig behoefte aan dure badkamers, dure auto’s en ga zo maar door. Met 
hun banen verdienen ze meer dan ze nodig hebben. 
Ria en Willem hebben rondgereisd in de Derde Wereld en daar de armoede 
gezien.  Ze hebben ook gezien hoe hard méér onderwijs voor méér kinde-
ren nodig is om de spiraal van armoede, onwetendheid en slecht bestuur te 
doorbreken. Zij hebben ook gezien hoe Westerse hulpverleners  actief waren 
in bijv. Zuid Amerika en de bevolking hebben voorzien van weefgetouwen 
voor de broodwinning en kinderdagverblijven zodat kinderen van 9 of 10 jaar 
naar school kunnen gaan in plaats van op hun kleinere broertjes en zusjes 
te moeten passen. Ze hebben het systeem gezien van Westerse studenten 
die er een maand rondreizen, een maand de taal leren en een maand vrijwil-
ligerswerk doen. Dat functioneert!
Door alles wat Ria en Willem hebben gezien zijn ze erg gegrepen door de 
problemen dáár.  Het verschil met onze wereld is ontstellend groot. Wij zijn 
zó rijk en hebben alleen al daarom een taak dáár. 
Er zijn vele goede doelen waar je  geld in kwijt kunt. Ria en Willem heb-
ben gekozen voor SOS De Ronde Venen omdat deze club heel dicht bij de 
bevolking staat en ook heel dicht bij hun projecten in de Derde Wereld. De 
relatie met de projecten is heel direct zodat er onderweg geen enkele euro 
blijft hangen. 
De projecten zijn hen uit het hart gegrepen: onderwijs is het allerbelang-
rijkste. Je begint bij de jeugd en die leren behalve lezen en schrijven ook 
over hygiëne, planning, anti conceptie  enz. Daardoor kun je in de toekomst 
verbetering in de levenssituatie verwachten ook op het gebied van de kinder-
sterfte, kraamvrouwensterfte en bejaardenzorg.
SOS dankt Ria en Willem met veel respect voor hun geweldige steun!

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Anouk op het AJOC 
Festival 2008!!

Oud-medewerker Nieuwe Meerbode 
Bart Boele publiceert eerste boek

“Ik bedenk graag
verhalen en nu heb ik 
er één opgeschreven”
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:
- Wilnis, omgeving Veenweg-Vossestraat, kat, E.K.H., vrouwtje, 

kleurstelling zwart met wit en grijs. (06-17515133).
- Mijdrecht, omgeving Proosdijstraat, kater, kleurstelling rood, erg 

forse kat (asiel Amstelveen). 
- Uithoorn, Zijdelweg, kat, kleurstelling zwart met witte voetjes. 

(0297-242120).
- Vinkeveen, omgeving Vinkenkade Buitenborg, hond, Tervuerense 

Herder, langharig,  kleurstelling zwart met bruin, is groot heeft
een metalen halsband om. (asiel Amstelveen).

- Mijdrecht, omgeving Fluitekruid, kat, E.K.H., kleurstelling rood
met wit (0297-241220).

- Wilnis, omgeving Burgemeester Padmosweg, kat, E.K.H., rood, 
fors. (asiel Amstelveen).

- De Kwakel, omgeving Gerberastraat, kitten, zwart met grijs, witte 
bef, voor witte voetjes, aan de achterkant witte voetjes met grijze 
vlekken. (asiel Amstelveen).

- Mijdrecht, omgeving Zonnekroon, kat, E.K.H., met een belletje
om, kleurstelling rood met grijs en zwart, forse kat.
(Tel 0297-241220). 

- Uithoorn, omgeving Melde, kat, E.K.H., kleurstelling zwart met
wit. (asiel Amstelveen). 

Uithoorn - Daan Auctions, markt-
leider in verkoop van gebruikte 
goederen via een online veilingsy-
steem, heeft onlangs een nieuw en 
ruimer hoofdkantoor in gebruik ge-
nomen aan de Wiegerbruinlaan 8 
in Uithoorn. Het voormalige onder-
komen in de Oude Meer werd door 
de onstuimige groei van het bedrijf 
al snel te klein. In laatstgenoemde 
plaats werd Daan Veilingen onder 
die naam in 2003 opgericht door ju-
rist Maurice Winkel en Frank Oos-
terbeek, wiens vakgebied economie 
is. Samen vorm(d)en zij een ideale 
zakelijke combinatie om zich (on-
line) op de markt van aangeboden 
‘activa’ te begeven. Het gaat daar-
bij hoofdzakelijk om goederen die 
afkomstig zijn uit faillissementen en 
reorganisaties, maar ook restpartij-
en en overtollige voorraden uit uit-
eenlopende branches. Curatoren, 
handelaren en reorganiserende be-
drijven gaan inmiddels graag met 
Daan Auctions in zee.

Zij kunnen rekenen op een snelle en 
professionele fullservice aanpak van 
het veilinghuis. Een en ander houdt 
bijvoorbeeld in dat als een bedrijf 
failliet gaat, verhuisplannen heeft of 
gaat reorganiseren, er (een deel van 
het) kantoormeubilair, keukenuit-
rusting en/of automatiseringsappa-
ratuur beschikbaar komt. Deze goe-
deren worden getaxeerd, in kavels 
opgedeeld en gefotografeerd. Daar-
na wordt een en ander door Daan 
Auctions op haar website geplaatst 
en te koop aangeboden.

Marktleider
Waar Daan Veilingen destijds met 
twee medewerkers werd opgestart, 
beschikt Daan Auctions vandaag 
de dag over een vaste groep van 
twintig goedgeschoolde fulltime en 
parttime medewerk(st)ers. Een deel 
daarvan stelt zich als het ‘team’ op 
de foto graag aan u voor. Zij bie-
den ondersteuning bij inventarisa-
tie, taxatie, marketing, verkoop, uit-
levering, financiën, administratie en 
niet in de laatste plaats klantenser-
vice, een heel belangrijk gebeuren 
binnen de organisatie. De nieuwe 
locatie biedt bovendien mogelijkhe-
den tot verdere expansie. Uitgroeien 
in minder dan vijf jaar tijd tot markt-
leider op zijn terrein in Nederland 
zegt iets over de succesvolle aan-
pak. Ook al omdat inmiddels mark-
ten in België en Duitsland met goed 
gevolg worden aangeboord. Sinds 
de oprichting zijn al bijna 180.000 

kavels online geveild! En nog steeds 
zet de groei door en is er bij Daan 
Auctions ruimte voor meer mede-
werkers.
“De naamsverandering vloeit voort 
uit het feit dat we ook steeds meer 
internationaal gaan werken. Wij or-
ganiseren jaarlijks meer dan zeven-
honderd veilingen voor tal van op-
drachtgevers. De veilingen zijn zeer 
divers van aard, zowel in omvang als 
in de soort kavels”, legt Maurice uit. 
“Het aanbod is daardoor ook zeer 
uitgebreid en omvat goederen van 
allerlei herkomst. Die zijn onder-
verdeeld in rubrieken, zoals auto’s, 
computer- en audioapparatuur, bo-
ten, kantoormeubilair, huishoude-
lijke artikelen, enzovoort. Elke dag 
staan er meer dan twintig veilingen 
en tweeduizend kavels online waar-
op door iedereen via de PC geboden 
kan worden, dus zowel zakelijke als 
particuliere belangstellenden. Daar-

Onstuimig groeiende Daan 
Auctions betrekt nieuw pand

toe dient men zich via e-mail wel 
eerst te registreren bij ons. Vervol-
gens kan men een bod uitbrengen 
op een of meer goederen. Het is niet 
verplicht complete partijen op te ko-
pen. Per stuk kan ook, voor zover dit 
geen deel uitmaakt van een set die 
bij elkaar hoort! Het bod blijft geldig 
zolang niemand meer biedt. Na de 
vervaldatum is het dan iemands ei-
gendom geworden en die krijgt dan 
de nota thuisgestuurd.”

Gecontroleerd aanbod
De kavels en goederen die wor-
den aangeboden, bevinden zich op 
de locatie van de betreffende aan-
bieder ergens in het land. Kopers 
dienen hun gekochte goederen ter 
plaatse zelf af te halen. Daan Aucti-
ons houdt er dus geen eigen voor-
raad op na, noch slaat zij goederen 
in eigen beheer op.

Wél zorgt Daan Auctions ervoor 
dat de goederen van een aanbieder 
door professionele taxatie tegen de 
juiste marktprijs wordt aangeboden 
en dat een correcte financiële af-
wikkeling volgt. Anderzijds krijgt de 
koper gegarandeerd waar voor zijn 
geld en heeft hij keuze uit een ge-
controleerd aanbod. Daan Auctions 
kan voor bedrijven die goederen in 
de aanbieding hebben in zeer kort 
tijdsbestek een veiling organiseren. 
Daardoor wordt meteen bekend-
heid gegeven aan de verkoop ervan 
en kan er dus snel financieel resul-
taat worden geboekt.
Wie meer wil weten hoe men als 
bedrijf goederen bij Daan Auctions 
kan aanbieden en wat de koper aan 
kavels kan verwachten, doet er goed 
aan de website te bezoeken: www.
daanauctions.com. Hier vindt men, 
naast een overzicht van een bran-
chegerelateerd aanbod, ook aan-
wijzingen op welke manier er kan 

worden geboden en hoe men zich 
daarvoor kan inschrijven. U schaart 
zich dan aan de zijde van nog ruim 
60.000 belangstellenden die u voor-
gingen. Vooral voor kleine bedrijven 
biedt deze online veiling het voor-
deel dat er tegen een aantrekkelij-

ke prijs bijvoorbeeld een kwalitatief 
goede kantooruitrusting en/of au-
tomatiseringsapparatuur kan wor-
den gekocht. Ideaal voor startende 
ondernemers die het online aanbod 
van Daan Veilingen zeker eens in de 
gaten moeten houden!

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

Ja!
Ja!

Respect voor ouderen…?
Ik heb mijn boodschapjes binnen 
en terwijl ik die in de auto zet, zie 
ik een ouder echtpaar de winkel 
uitkomen met hun boodschappen.
Ik stap in de auto en het oudere 
echtpaar stopt hun boodschappen 
in de fietstassen.
Start de auto en zie dat de man, 
nadat hij de boodschappen uit de 
winkel meegebrachte doos in zijn 
fietstas had gestopt, de doos klak-
keloos op straat gooit…
Ik ga er vanuit dat hij dat wel zo 
zal opruimen, maar blijf toch even 
kijken…
En wat schetst mijn verbazing?
Dat doet hij dus niet!
Ik besluit ‘meneer’ erop aan te 
spreken.
En vraag hem of hij niet even zijn 
troep moet opruimen?

Hij antwoordt met een wat schaap-
achtig lachje: ’Welke troep?’
Ik leg hem uit dat hij de doos, 
waarin hij de boodschappen had, 
op de grond heeft gegooid en niet 
heeft opgeruimd.
Voeg daar nog aan toe dat dat niet 
netjes is. Dat hij ook de doos even 
terug kan brengen naar de winkel 
of hem mee kan nemen naar huis 
en daar weg kan gooien.
‘Meneer’ antwoordt: ‘Dat ga ik 
straks doen’ En lacht.
Ik zeg hem dat ik erg veel moeite 
heb om dat te geloven!
En terwijl hij wegfietst moet ik hem 
er dan toch nog even op wijzen 
dat er van ons verwacht wordt dat 
we respect hebben voor ouderen, 
maar dat dat op deze manier wel 
erg moeilijk wordt!

Dit is zo tekenend, helaas, voor 
onze maatschappij tegenwoordig!
Kreten als ‘De jeugd van tegen-
woordig!’, dat ze niet opgevoed 
zijn, onbeschoft, geen besef van 
normen en waarden zouden heb-
ben, rotzooi maken en trappen….
Het verbaast me steeds minder dat 
er inderdaad jongeren zijn die zich 
zo gedragen!
Want welk voorbeeld krijgen 
ze…?
Bij mij geldt in ieder geval vanaf 
nu: respect is iets dat je verdient 
en niet iets dat je per definitie be-
hoort te krijgen ivm met het bereikt 
hebben van een bepaalde leeftijd! 
Met dank aan dit echtpaar voor 
deze eye-opener! 

Natascha Moraal, Wilnis

Er is een oplossing
mogelijk voor de Schanskerk

Amstelhoek, 8 februari 2008
- In de media gaat het al enkele 
weken over de kerk aan de Schans 
en de Emmausparochie. Dit geeft 
overduidelijk aan hoe betrokken 
de mensen zijn. Het kerkbestuur 
reageert hierop, in ons parochie-
blad, met de mededeling dat zij 
geen discussie wil voeren via de 
media. Begrijpelijk, zij vermeldt 
echter niet op welke wijze zij dan 
wel met de parochianen de dia-
loog wil aangaan. Dit lijkt erop dat 
het kerkbestuur zelfstandig bezig 
is op eigen wijze invulling te geven 
aan problemen die er spelen. 
Het kerkbestuur zou zich deze ne-
gatieve berichtgeving aan moeten 
trekken. Een kerkbestuur moet de 
belangen van alle parochianen 
vertegenwoordigen, dus zowel van 
de Schans  als van de Burght. De 
kerk aan de Schans moest om vei-
ligheidsredenen gesloten worden. 
Dit lijkt mij echter iets van (zeer) 
tijdelijke aard. Toch lees ik ech-
ter al berichten over een andere 
bestemming en zelfs over een 
afscheidsviering!. Het lijkt er dus 
op dat het huidige kerkbestuur 
al afstand genomen heeft van de 
Schanskerk.
Dat is veel te prematuur en komt 
nogal paniekerig over. 
Wat ook veel weerstand oproept is 
dat er in de loop der jaren al veel 
restauratie-geld in de Schans in-
gezameld is. Het is niet acceptabel 
dat het kerkbestuur deze gelden 
voor andere doeleinden wil ge-
bruiken.
Wij lezen, ook in de krant, dat het 
bestuur zit opgescheept met een 
schuld van enkele miljoenen van 
de Schanskerk. Dit komt zeer on-
geloofwaardig over.  Het is niet 
mijn gewoonte om me zo hard uit 
te drukken maar ik heb onmisken-
baar de indruk dat de parochie 
opgescheept zit met een kerkbe-
stuur dat een machtsspel speelt in 
plaats van de dialoog voert. 
Hoe dan wel verder? Daarvoor heb 
ik het volgende voorstel. 
Ga direct de veiligheid in de 
Schanskerk op orde maken, zodat 

er weer vieringen in de Schans 
kunnen plaatsvinden. Vanuit die 
situatie kan er opnieuw en nu rus-
tig bekeken worden hoe nu verder.  
Ik ken geen actiegroep “Behoud 
de Burght”, ik ken ook geen actie-
groep “Bouw een nieuwe kerk”. Ik 
zie echter genoeg initiatieven van 
binnen en buiten de parochie voor 
het behoud van de kerk aan de 
Schans! Sterker nog, veel parochi-
anen van de Burght geven aan dat 
zij het belang inzien van het be-
houd van de kerk aan de Schans. 
Dit is een duidelijk signaal, pak 
dit op! Cultuur historische aspec-
ten. Persoonlijk schaam ik mij als 
ik mijn overleden vader, die met 
hart en ziel verbonden was aan de 
prachtige Schanskerk, zou moe-
ten vertellen dat we op het punt 
staan een onherstelbare vergis-
sing te begaan. Ik schaam mij, als 
ik bedenk, dat ik over tien jaar mijn 
dochtertje, dat net in de Schans 
gedoopt is, een foto moet laten 
zien van deze mooie kerk. En als 
zij mij vraagt waarom die kerk er 
niet meer is, zal moeten vertellen, 
dat wij het geld van projectontwik-
kelaars belangrijker vonden dan 
instandhouding van de kerk en 
haar geloofsgemeenschap. 
De Schanskerk is, naast enkele 
andere gebouwen, het laatste 
restje wat er van oud-Uithoorn 
over is. Wij zouden ons met hart 
en ziel aan dit historische kerkge-
bouw moeten verbinden. 
Deze overtuiging wint overal in 
Nederland steeds meer terrein. Wij 
zijn verplicht aan onze kinderen 
dergelijke monumenten in stand 
te houden. Zou dat niet de re-
den zijn dat daarom de gemeente 
twijfelt zich door dit kerkbestuur 
over te laten halen tot verkoop of 
sloop? Terecht dat zoveel mensen 
in actie komen.
Samenvattend voorstel. De Em-
mausparochie vestigt zich in de 
huidige Schanskerk. De gelden die 
vrijkomen door de verkoop van het 
perceel van de Burght wordt sa-
mengevoegd met de gelden die in 
de voormalige Schansparochie al 

opgebouwd zijn. Dit geld zou vol-
doende moeten zijn voor een volle-
dige restauratie van de Schanskerk 
en meerdere decennia onderhoud. 
De kerk wordt financieel gezond 
door meer parochianen, maar ook 
door een beter efficiënter beheer 
en gebruik van parochiecentrum, 
kerk en pastorie. We hoeven ook 
niet te wachten op de bouw van 
een nieuwe kerk. 
Wij doen daarnaast een beroep op 
Gemeente en particulieren om ac-
tief bij te dragen aan het behoud 
van dit gebouw. In ons cluster zijn 
meer kerken zo van sluiting gered, 
ik verwijs u naar de sloopplan-
nen die in de 80-er jaren waren 
voor de Urbanuskerk in Nes a/d 
Amstel. Daar heeft de totale Nes-
ser gemeenschap uiteindelijk ook 
de financiën opgebracht. Ook die 
veel kleinere gemeenschap weet 
die prachtige kerk nog (financi-
eel gezond) in stand te houden. 
Hiermee behouden we een monu-
mentale klassieke kerk die in zijn 
oorspronkelijke functie het best 
tot haar recht komt. We behouden 
zo ook een historisch gebouw voor 
ons dorp. 
Ik ben me terdege van bewust dat 
deze keuze ook voor de Burght-
kerkgangers een emotioneel af-
scheid is. We zouden ze de keus 
tussen een traditionele historische 
kerk en een moderne nieuwbouw 
kerk kunnen voorleggen. Ik ben 
benieuwd naar de reacties. 
Mijn voorstel is om alle belang-
hebbenden op dit plan te laten 
reageren en opnieuw te bekijken 
of wij in staat zijn een betere ver-
antwoorde en op een veel groter 
draagvlak gebaseerde keuze te 
maken.
Ik nodig eenieder uit van harte ac-
tief deel te nemen aan de discus-
sie en hierop te reageren. 

J.M.Koeleman, een bezorgde 
Emmaus parochiaan. Deze brief 
werd gelijktijdig verzonden aan 
onze Bisschop, het kerkbe-
stuur, de gemeente Uithoorn en 
andere belanghebbenden.

Een rare situatie. Het is echt een heel rare situ-
atie. Een raar kruispunt daar in Mijdrecht. Het is 
al jaren een doorn in ieders oog. Wie in winkel-
centrum Adelhof  in Mijdrecht gaat winkelen, en 
dat zijn heel veel Rondeveners, begrijpt er niets 
van. Een dergelijk idioot kruispunt heeft men zel-
den meegemaakt. Onduidelijkheid ten top.
Er wordt veel over gesproken. Al jaren. Iedereen 
heeft er mee te maken. Als je rechtuit gaat moet 
je de hoek om en als je geacht wordt af te slaan 
dan rij je gewoon recht uit. Duidelijk? Is het u 
duidelijk? Het is hoogst onduidelijk. Het is een 
knullige om niet te zeggen een ullige verkeers-
oplossing.  Dat wisten de bewoners van Proost-
dijland-noord al heel lang, dat het een idioot 
kruispunt was. Die bewoners hebben toen ca. 
zes jaar geleden bij het opzetten van het wijk-
plan al een voorstel gedaan ( Ja! Ja! Samen met 
de bewoners. Het gemeentebestuur luistert naar 
de bewoners. Mooi Niet! De ambtenaren luis-
teren naar de bewoners. Mooi niet! De raads-
leden luisteren naar de bewoners. Mooi niet!) 
VVD raadslid Harmens vraagt ook steeds om 
een goede oplossing. Wat stelden de inwoners 
van Proostdijland-noord ook weer voor? Een ro-
tonde. Gewoon een Rotende! Heel gewoon. Dat 
kan, want er is ruimte genoeg. Maar wat was het 
probleem? Er lag een gasstation in de weg. Dat 
moest verplaatst worden. Een rotonde kon wel, 
maar verplaatsen van het gasstation was te duur. 
Ja! Ja! Rare keuzes maken die raadsleden toch. 
Miljoenen worden geïnfecteerd in een zwembad 
voor enkelingen. De Onroerende Zaak Belasting 
moet zelfs omhoog. Maar een paar centen voor 
het verplaatsen van het gasstation om het pro-
bleem op een  onmogelijke kruising op te los-
sen worden niet beschikbaar gesteld. Het is toch 
raar dat je automatisch weer bij Weetbeter, ik 
bedoel wethouder Dekker, uitkomt. Hij heeft zijn 
benen uit zijn lijf gelopen voor het prestigieuze 
zwembad maar een behoorlijke oplossing om 
een ellendige verkeerssituatie overzichtelijker en 
veiliger te maken wordt niet geboden. Het voor-
stel van de bewoners voor een veiliger kruispunt 
wordt op dit moment zelfs met alle macht met 
behulp van dooddoeners tegengewerkt. “Anders 
besturen gemeentebestuur.” Dat was toch de be-
doeling. “Betrek de bewoners bij probleemsitu-
aties. Dat was toch uw opdracht?  Laat ze mee 
denken. Laat ze mee discussiëren in de rondeta-
felgesprekken. Toch? Een mooi onderwerp voor 
de volgende keer in maart. Hoe kom je nu bij dit 
onderwerp zult u vragen. Dat komt omdat wij 
in de avond op enkele centimeters na met het 

hart in de keel een aanvaring hadden met een 
brommer. Om je dood te schrikken. Wij komen, 
zeer rustig rijdend, uit de richting van de Meijert 
vanaf de Margrietlaan om linksaf, nee, weet u 
het nog, de doorgaande voorrangsweg die over 
de Ambachtsherensingel te vervolgen. Plotseling 
schiet er een brommer van rechts de kruising op. 
Hij geeft geen acht op de haaientanden. Dood-
schrik. Wie krijgt de schuld? Wie krijgt de schuld 
in zulke gevallen? Ja! Ja! De automobilist. De au-
tomobilist toch? Na dat bijna ongeluk heb ik vaak 
staan kijken bij dat kruispunt. Een volkomen idi-
ote hoogst onduidelijk onveilige verkeerssituatie 
waar velen zich niet aan de bedoelde regels hou-
den. Als ze het wel doen dan sta je ook raar te 
kijken. Stel je voor, je zet je richtingaanwijzer naar 
rechts en je rijdt gewoon recht door. Gek. Gek-
ker kan het niet. Voor de automobilisten is het 
gek. Voor de fietsers is het mallotig en voor de 
voetgangers is geen touw aan vast te knopen. Ja! 
Ja! Ze hadden de situatie net aangepast toen de 
breekijzers de straat er weer uit gingen halen ten 
behoeve van een “nog “ betere oplossing voor de 
fietsers. Een oplossing van de situatie die alleen 
gebruikt wordt door enkele bejaarden. Eerst wer-
den ze van de weg af gestuurd, dan moesten ze 
angstig maar weer zien om op de weg te komen. 
De jeugd gebruikt die oplossing niet. Ja! Ja! Na 
die bijna botsing ben ik regelmatig als toeschou-
wer bij dat kruispunt gaan staan. Automobilisten 
geven geen richting aan. Dat heb ik proberen uit 
te leggen. De bewoners hebben overigens weer 
geen inspraak of, ja, of er wordt gewoon domweg 
weer niet naar geluisterd. De nieuwe oplossing 
is weer door die papieren tijgers van de afdeling 
verkeers”kunde” op het krukje voor het raam aan 
de tafel ontworpen. Niet buiten kijken hoor. Ge-
woon maar weer wat op papier zetten. Kunnen 
wij over een paar jaar weer een paar ton uitge-
ven om toch maar een rotonde te maken of???? 
Ja! Ja! Of!!!!  Winkelcentrum Adelhof naar de 
sportvelden verplaatsen. Of dus winkelcentrum 
Adelhof ter ziele helpen. Zo gaat dat toch. Alleen 
omdat ze te bedonderd zijn om een paar luttele 
centen aan de verplaatsing van het gasstation 
te besteden. Bestuurders; “Pot het geld maar 
op. Stop het geld maar in de herindeling.” Kom 
nou, bestuurders en ambtenaren en wethouder. 
Luister nu eindelijk eens naar de bewoners dat 
spaart een heleboel geld. Ja! Ja! Is het stuk toch 
weer langer geworden dan ik wilde. Het is als 
inwoner van deze plaats ook moeilijk te verkrop-
pen dat ze op het gemeentehuis zo eigengereid 
zijn als ze zijn. Ja! Ja! Met de Irenebrugsituatie 
gaat het precies hetzelfde als in Amstelveen, er 
wordt een kind geboren met een waterhoofd dat 
geen lang leven beschoren is en vele cosmeti-
sche behandelingen moet ondergaan. Ik hoop 
dat de bewoners mondig genoeg zijn om de ver-
keerssituatie in de Margrietlaan op de rondeta-
felgesprekkenagenda te krijgen.

John B. Grootegoed
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Mijdrecht - Zaterdag 23 februari 
om 20.00 uur is er een orgelconcert 
in de Janskerk.

Concertgever is de in onze re-
gio zeer bekende organist Eric Jan 
Joosse. Onlangs concerteerde hij, 
samen met hoboïst Arco van Zon, al 
in Mijdrecht.
Degenen die daarbij aanwezig wa-
ren zullen beamen dat dit een 
prachtige uitvoering was. Nu speelt 
Eric Jan dus een soloconcert op dit 
prachtige Bätz-orgel.

Eric Jan Joosse studeerde aan het 
Sweelinck Conservatorium Amster-
dam, waar hij in 1983 het Praktijk-
diploma Kerkmuziek en in 1985, als 
leerling van Albert de Klerk, zijn or-
geldiploma behaalde.
Daarna studeerde hij koordirectie 
aan het Utrechts Conservatorium bij 
Reinier Wakelkamp en Kerry Wood-
ward.
Eric Jan Joosse is cantor-organist 

van de Nieuwe Kerk in Ouderkerk 
aan de Amstel, vaste repetitor van 
C.O.V Amicitia Uithoorn en onder-
meer dirigent van de Amstelland-
se Cantorij en het Franz Liszt Ka-
merkoor. Als clavecinist en organist 
werkt hij samen met diverse ensem-
bles en koren.

Ook werkte hij als dirigent en als in-
strumentalist mee aan diverse ra-
dio- en tv-programma’s.
 
Naast zijn didactische werkzaam-
heden als privé docent orgel, piano 
en improvisatie, verzorgt hij bij ver-
schillende instanties muziekcursus-
sen en workshops.

Het programma bestaat uit werken 
van Joh. Seb. Bach, Léon Boëllmann 
(de beroemde Suite Gothique), 
Klaas Bolt, Gaspard Corette, Samu-
el de Lange en Anthonie van Noordt 
en wordt besloten met een interac-
tieve improvisatie.

Dat wordt dus weer een uur genie-
ten in de Janskerk.

De toegang is vrij (met een schaal-
collecte aan de uitgang). U bent van 
harte welkom.

Mijdrecht - Op 23 februari om 
11.00 uur ‘s ochtends zal in De Hint 
aan de Bozenhoven 16 te Mijdrecht 
een bijzonder concert gegeven wor-
den. Vijf pianisten zullen de Petrou-
chka van Igor Stravinsky uitvoeren.
Het stuk is oorspronkelijk geschre-
ven voor orkest. In 1997 heeft Maar-

ten Bon het bewerkt voor 5 piano’s. 
Het stuk, dat oorspronkelijk een Bal-
let is, beschrijft met meeslepende 
muziek het verhaal van waarbij de
poppenkastpop Petrouchka verliefd 
wordt op de Ballerina en haar ge-
negenheid probeert te winnen. He-
laas valt de Ballerina voor een der-

de personage, de Moor. Uiteindelijk 
mondt dit uit in een gevecht tussen 
beiden waarbij Petrouchka het on-
derspit moet delven.
Het concert duurt ongeveer 45 mi-
nuten. Toegansprijs is 5 euro voor
volwassenen en 2,50 voor kinderen. 
info: www.stravinskypianokwartet.nl

Bijzonder concert in De Hint

Orgelconcert door Eric 
Jan Joosse in de Janskerk

Talenten genoeg bij muziekcentrum de Hint

Jury kiest uit jong talent 
bij finale ‘H’ Factor
De Ronde Venen/Uithoorn - Het 
was spannend die finale van de ‘H’ 
factor (H staat dus voor de Hint) 
waar jonge talenten op het gebied 
van klassieke en moderne muziek, 
bands, streetdance, ritmische gym-
nastiek hun prestaties vertoonden 
aan een enthousiast publiek. Want 
wie zou de eindfinale bereiken?

Er was hard geoefend die laatste 
weken, want nu kwam het erop aan. 
En je moest echt wel je best doen, 
want er was een jury van formaat, 
namelijk de drie wethouders van 
cultuur van de drie plaatsen waar 
de Hint gevestigd is, namelijk Jaap 
Overbeek van Aalsmeer, Jan van 
Breukelen van De Ronde Venen en 
Monique Oudshoorn van Uithoorn 
en Antonie Kamerling.
Het was een gevarieerd program-
ma, uiteenlopend zoals gezegd van 
bandjes tot een heus slangenmeis-
je. De spits moesten drie saxofoons 
afbijten. 

Daarna kwamen een bariton en een 
accordeon met een Walsfantasie die 
speciaal voor deze gelegenheid was 
gecomponeerd. Een enthousiaste 
drummer volgde met ‘Run to you’ 
van Brian Adams en als vierde num-
mer ook weer drums met ditmaal gi-
taar.

Harp
Iets eentonige melodie, maar het 
drummen maakte het toch weer 
goed en dat vond de jury ook. ‘Cry’ 
was een mooi nummer met begelei-
ding van de harp en beide meisjes 
waren in het roze gekleed.

Jan van Breukelen die moest jure-
ren haalde nog wel even de instru-
menten door elkaar en sprak over 
mooie gitaarmuziek ‘O nee, ik be-
doel natuurlijk harpmuziek’ en vond 
dat de kleding geweldig was. Dat 
werd trouwens een gevleugelde op-
merking. Antonie constateerde dat 

er met het geluid iets verschrikkelijk 
fout was gegaan. Er bleek iets met 
een haakje fout te zijn gegaan dat 
verkeerd stond. Ja, dat kan natuur-
lijk altijd gebeuren. 

Na al die muziek moest er wel iets 
anders komen en dat was klassiek 
ballet door Nienke Böhm: “als Nien-
ke muziek hoort ziet ze er een dans 
bij” was haar aankondiging. Jaap 
Overbeek die zijn oordeel moest 
geven vond de choreografie heel 
mooi en Nienke vertelde dat zij met 
dit dansen haar hele leven door wil 
gaan. Verrassend was daarna het 
streetdancenummer van Jasmijn Al-
derden. Meestal zijn het jongens die 
zich uitleven in de streetdance maar 
ditmaal dus een meisje en het werd 
door de eindjury goed gewaardeerd 
met de opmerking dat zij wellicht 
een toekomst in de musicalwereld 
zou kunnen hebben. 

Vergissen
Het publiek lachte toen Jan van 
Breukelen opmerkte dat hij zich dit-
maal niet in het instrument zou ver-
gissen en vond de kleding natuur-
lijk weer geweldig wat ook weer ge-
lach tot gevolg had. Als tegenhan-
ger volgde het Zwanenmeer door 
Safae Benaskar in een schattig wit 
wijd uitstaand jurkje.
Monique Oudshoorn dacht dat me-
nig meisje jaloers zou zijn op zo’n 
outfit. Safae vertelde dat haar moe-
der de jurk had gemaakt. Vooral het 
samenspel tussen viool en dans was 
heel apart.
Antonie had de viool alleen niet zo 
goed gehoord en vroeg of zij dat 
stukje nog eens wou over doen. Na 
een aarzeling deed Safae dat en 
kreeg daarvoor welverdiend een ex-
tra applausje. Een knap pianostuk 
van Yukako Honjo en wel arabesque 
nr. 1 van Claude Debussy maak-
te ook bijzondere indruk. Vooral de 
moeilijke loopjes waarbij de vin-
gers over de toetsen dansten zoals 

Jaap Overbeek het aangaf wekten 
indruk. 

Muisstil
Eline Hofstra had voor vier variaties 
op een thema van Schubert geko-
zen omdat zij vond dat zij haar emo-
ties en technieken daarin kon tonen. 
En dat had zijn uitwerking, want Jan 
van Breukelen was onder de indruk 
en het publiek duidelijk ook, want 
het was muisstil.
Bij Lou Lou van Staaveren en Kamal 
Boulema miste Monique Oudshoorn 
de lach en de blik in de uitstraling. 
Het volgende nummer had iets ko-
misch met viool en klarinet waarbij 
beide artiesten verkleed waren en 
vooral het Hoppa er steeds tussen-
door voor gelach zorgde.
“Je ziet gewoon dat jullie er zelf ont-
zettend veel lol in hebben”, was de 
reactie. Toen kwam het slangen-
meisje in een prachtige outfit met 
een heel bijzonder nummer. Maar 
dat mocht ook wel, gezien de trai-
ning die Danielle Bubberman per 
week eraan besteedt. 
Zij wil graag acrobaat op wereld-
niveau worden. Antonie verzuchtte 
‘Ik wou dat ik het kon’. Van het vol-
gende nummer moest je wel vrolijk 
worden, namelijk Lullaby of Bird-
land van Ella Fitzgerald. Toen kwam 
de uitzondering op het jonge talent 
namelijk Co Postma die de glimlach 
van een kind van Willy Alberti zong 
en in de voorronde veel indruk had 
gemaakt. Als laatste vier nummers 
kwamen de bands.
Als eerste het Aiolos ensemble met 
verschillende liedjes zoals Pink Pan-
ter en Tulpen uit Amsterdam waar-
bij het geklep dat bij de Pink Panter 
hoort door het publiek werd over-
genomen. Als tweede de Peppero-
niband die bij de uiteindelijke finale 
als eerste uit de bus kwam en uit het 
gejoel uit de zaal was wel duidelijk 
dat dit niet de eerste keer was dat 
zij opgetreden waren. Antonie vond 
het waanzinnig strak gedrumd. Het 

Maartje Boden ensemble kreeg ook 
complimenten en vooral de fluit was 
heel bijzonder. 

Antonie vond dat zij de groep goed 
in de hand had en vond het knap 
gedaan. En als hekkensluiter de 
band AliceGood waarvan Jan van 
Breukelen opmerkte dat zijn oren 
ervan toeterden maar het toch wel 
een mooi nummer vond.

Bij de uiteindelijke finale werden dus 
de band Pepperoniband de winnaar, 
gevolgd door nummer twee Jas-
mijn Alderden met haar streetdan-
cenummer en op drie Eline Hofstra 
(klassiek gitaar). De winnaars kre-
gen een cheque van 250 euro. 

Expositie Thamen Collectief
Uithoorn - Om hun 15-jarig be-
staan te vieren, exposeren de le-
den van het Thamen Collectief in 
de Thamerkerk van 23 februari t/m 
9 maart a.s.
Het Thamen Collectief bestaat uit 22 
leden die iedere week één middag 
bij elkaar komen om te schilderen. 
De club bestaat voornamelijk uit ge-
vorderden. Tijdens deze middagen 
maakt iedereen een rondje en wordt 
er over en weer over het werk ge-
sproken. Opbouwende kritiek is een 

must. Ter afwisseling wordt op be-
paalde middagen per jaar model- of 
portrettekenen georganiseerd.  Ook 
een middag met kunstuitleg onder-
steund door dia’s is een jaarlijks te-
rugkomend onderwerp.
In de zomermaanden wordt er bui-
ten geschilderd en worden excur-
sies naar musea georganiseerd.
De leden maken gebruik van ver-
schillende technieken zoals o.a. 
gouache, pastel, acryl- en olieverf. 
Er wordt zowel figuratief als abstract 

geschilderd.
Op deze tentoonstelling kunt u ook 
diverse beelden en keramiek be-
wonderen. Het belooft weer een 
mooie en afwisselende tentoonstel-
ling te worden.
De expositie  “Thamen  Collectief” is 
te zien van 23 t/m 9 maart in de Tha-
merkerk aan Amsteldijk Noord 1 te 
Uithoorn.
De openingstijden zijn van woens-
dag t/m zondag van  12.00 – 17.00 
uur, de toegang is gratis.

Zaterdag 23 februari

Knotgroep Uithoorn werkt 
bij Fort Nigtevecht
Regio - Achter Abcoude, aan het 
Amsterdam Rijnkanaal, ligt het Fort 
Nigtevecht, onderdeel van de Stel-
ling Amsterdam.
Het is nu eigendom van Natuurmo-
numenten. Vanaf het Fort loopt in de 
richting van het Gein de Liniedijk, de 
begrenzing van het water in geval 
van inundatie.

Tegen de Liniedijk staat een rij 
prachtige oude wilgen die aan de 
beurt zijn geknot te worden. 
Voelt u er voor om een ochtend in 
een prachtige omgeving door te 
brengen en intussen karakteristieke 
landschapselementen te onderhou-
den dan moet u beslist komen. 
Er wordt om 900 uur gestart en 

om ongeveer 13.00 uur is het werk 
klaar. De Knotgroep zorgt voor ge-
reedschap, handschoenen, koffie en 
soep.
Zelf neemt u een beker en een le-
pel mee. Neem ook een paar laar-
zen mee, want het gras zal wel nat 
zijn. Meer informatie? Bel Peter Hui-
zinga, tel. 020-6432585.  
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Die 
tafelgesprekken

Hij heeft lippen als twee vrijende naaktslakken. 
Wat een beeldspraak. Uit het verhaal “Liefde komt 
altijd te laat.” Uit het boek “Vandaag is de wereld 
gek geworden” van Karel Glastra van Loon. Een 
boek met mooie ontroerende verhalen. Gek eigen-
lijk, dat zo’n beeldspraak dan zo lang blijft hangen 
en dat daarna het hele verhaal van de Armenen 
boven komt. Dat gebeurt altijd als er iets is dat 
je heel erg opvalt en dan komt de rest er vanzelf 
bij. Ja! Ja! Zo gaat dat. Twee weken geleden zat 
ik samen met de burgemeester en bijna alle wet-
houders en raadsleden en politieke volgelingen te 
luisteren en te kijken naar de tafelgesprekken. De 
nieuwe manier van gesprekken tussen belang-
hebbende bewoners en de raadsleden, (van elke 
partij een). Wat nu het meest bijbleef van Ronde 
Tafel-gesprekken (het waren geen gesprekken en 
het waren ook geen discussies en ook geen extra 
bijdrage van inwoners. Het gaat er om dat gedoog 
bewoners van vakantiewoningen willen bijbou-
wen. Nu ze gedoogd worden zijn hun huisjes te 
klein. Die vakantiehuisjes (Ja! Ja! Daar hebben 
wij het over. Wij hebben het over vakantiehuisjes. 
Kom nou! Het gaat over vakantiehuizen. Grote va-
kantiehuizen) moeten groter. Ze willen de wonin-
gen groter maken om verschillende redenen. Ze 
willen een terras overkappen, zodat er veel ruimte 
bij komt en dan weer een nieuw terras aanleggen 
of een kamer voor alle kleinkinderen bijbouwen, 
anders zou er eentje naar huis moeten. Ja! Ja! Al-
lemaal bij die ”vakantiehuisjes.” 
Huisjes waarin je geacht wordt maar een deel van 
het jaar door te brengen. Kijk! Wat mij nu zo op-
viel is dat het gaat om vakantie”huisjes” met een 
inhoud van 300 m3 of zelfs meer. Ik zat mij af te 
vragen hoeveel permanente huizen in Proostdij-
land-Noord en –Zuid boven deze 300m3 inhoud 
uit komen. Hoeveel huizen in het Oranjenassau-

kwartier. Hoeveel in Twistvlied. Hoeveel in heel 
Molenland en in Veenzijde, enz. Het is te gek voor 
woorden dat zulke onderwerpen op de agenda 
van de tafelgesprekken komen. Laten ze het over 
belangrijke onderwerpen laten gaan zoals het 
kruispunt in de Margrietlaan bij Adelhof. Laten ze 
het over de medezeggenschap van de bewoners 
in de woonwijken hebben. Laten ze het over de 
bouw van betaalbare woningen hebben. Laten 
ze het over parkeerplaatsen  voor gehandicapten 
hebben. Laten ze eens gaan praten over de uit-
voering van de WMO ( De Wet maatschappelijke 
Ondersteuning). Over hoe die vele vrouwen wor-
den behandeld die in die hulp werken en hoe die 
mensen behandeld worden die hulp ontvangen. 
Ja! Ja! Dat gezeur over die uitbreiding van de 
vakantiehuizen is alleen interessant voor deze 
belanghebbenden. Of! Ja! Of! Willen ze een deur 
intrappen voor de andere gedooglieden. Natuur-
lijk kan de gemeente die verbouwingen niet goed-
keuren. Als ze dat zouden doen, dan geven ze 
meteen toe dat het om permanent wonen gaat en 
niet om gedoogd wonen. Betalen ze eigenlijk wel 
mee aan de Onroerendzaakbelasting. Betalen ze 
eigenlijk wel mee aan de reinigingsrechten. Beta-
len ze wel mee aan waterbelasting, Betalen ze wel 
toeristenbelasting zoals overal gebruikelijk is. 
Als het niet zo is wordt het tijd dat het gebeurt. 
Ja! Ja! Als onze politiek positief over deze aan-
vragen beslist is de beer wel los. Wij wachten af. 
Wij wachten gewoon af hoe sterk onze politici in 
de schoenen staan. Als ik in de raad zat zou ik 
er hoogstens uit beleefdheid maar verder geen 
woord aan de zaak wijden en gewoon tegenstem-
men. Ja! Ja! Wij wachten af. Wij hopen niet dat ze 
hier gek geworden zijn. 

John B. Grootegoed 

Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

Laat toch het JOP open in Wilnis
Middels deze mail wil ik graag uw aandacht 
vragen voor het volgende. Van mijn zoon, zijn 
vrienden en vriendinnen heb ik het slechte 
nieuws vernomen dat het JOP te Wilnis per eind 
februari haar deuren moet sluiten. Niet alleen de 
jongeren, maar ook ik betreur deze beslissing ten 
zeerste en wil u in het kort uitleggen waarom en 
onderbouwen welke sociale rol/functie het JOP, 
ook wel HOK genoemd, inneemt.

Waarom is het JOP zo belangrijk?
• Ontmoetingsplaats voor jongeren, waar je gezellig 
samen bent, immers met z’n twintigen bij iemand 
thuiszitten lukt niet vanwege ruimtegebrek! 
• Een neutrale plek waar je ook nog eens jezelf 
kunt zijn, met je vrienden praten of kunt bijtanken 
of met anderen je problemen bespreken of 
gewoon lekker relaxed onderuitgezakt naar de TV 
kunt kijken. 
• Het houdt jongeren van de straat. 
• En ga je stappen of iets ondernemen, dan is het 
JOP het centrale verzamelpunt om van daaruit te 
starten. 
• Het sociale karakter is dat je niet 1 op 1 afspreekt, 
maar dat gaandeweg het gesprek meer mensen 
warmlopen voor jouw idee om iets gezamenlijk 
te gaan ondernemen, want hoe meer zielen hoe 
meer vreugde! 
• In het JOP is er voor ieder wat wils, van sociale 
contacten tot tv kijken, van kaarten tot diepgaande 
gesprekken, dus een heel diverse, eigentijdse vrije 
tijdsinvulling.
• En... ook het JOP kent zijn regels, ga je buiten 
je boekje, veroorzaak je overlast o.i.d., dan word 
je terechtgewezen en aangesproken op je gedrag 

of daad, want je moet je wel aan de sociale regels 
confirmeren omdat je rekening met elkaar moet 
houden.
• Het JOP is een nest waar je je veilig voelt, het is 
een eigen dorpje binnen je Wilnis-dorp. 
• Het JOP is leuk, voor iedereen toegankelijk, 
want er heerst een open beleid en iedereen 
is welkom. (Zelfs ik als volwassene en in 
mijn hoedanigheid als moeder kan gewoon 
(onverwachts) langskomen, geen punt!)

Gezien de plek waar het JOP gevestigd is, leidt 
dit m.i. tot weinig buurtoverlast. De directe JOP 
omgeving wordt keurig schoongehouden. En 
mocht in het JOP zelf het niet roken- en (alcohol) 
drankbeleid doorgevoerd worden, zal dit op geen 
enkel bezwaar stuiten, want de Joppers zelf zien 
het als ontmoetingsplaats, niet meer en niet 
minder. 
Het JOP sluiten betekent een zeer ingrijpende 
beslissing. Behoort een contract- en 
bestaansverlenging van bijvoorbeeld één jaar 
echt niet tot de mogelijkheden?
Graag zou ik in de gelegenheid gesteld willen 
worden om mijn betoog mondeling toe te lichten 
en stel het bijzonder op prijs als er wat tijd 
ingeruimd kan worden voor een kort en bondig 
onderhoud, want als het aan mij ligt moet het JOP 
zeker blijven, al is het maar met een bepaalde 
tijdsverlenging.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en 
aandacht.

Met vriendelijke groet,
Marjo Reijinga, 3648 XM Wilnis

Verbouwing raadzaal nu een feit
De huidige raadzaal van Uithoorn is versleten 
en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Stoelen zijn doorgezakt, de geluidsinstallatie 
voldoet niet, er is geen airco en er zijn tal van 
problemen die moeten worden opgelost. Prima, 
de inboedel is na ruim 15 jaar versleten, dus is 
de gemeente van plan ruim 330.000 euro uit te 
geven voor vernieuwing. Voor dat geld kan je 
een eengezinswoning kopen, tientallen scholen 
bouwen in Afrika en nog veel meer nuttige dingen 

doen. Het is werkelijk schandalig dat dit zoveel 
moet kosten. Dan maar geen vloerbedekking met 
het logo van de gemeente ingeweven. Dan maar 
geen aanpassing van de verlichting, voor een 
raadzaal die men zo weinig gebruikt. Ik gun de 
medewerkers en bestuurders van de gemeente 
Uithoorn de beste werkomgeving, maar dit is 
werkelijk te gek voor woorden.

J.Baris, Uithoorn 

Gemeente meet met twee maten
“Bij dezen willen wij als bewoners graag even re-
ageren op uw artikel van 13 februari jl., met name 
op de aantijdingen en onjuistheden.
U schrijft dat wij zwartbewoners zijn. Wat zijn dat, 
zijn dat mensen die ergens illegaal wonen? 
Wij zijn officiële bezitters van een huis waarvan 
sommigen in 2006 officieel een P.G.B. bestem-
ming hebben gekregen. Wat is daar zwart aan? 
Als gewone burger zijn we door de gemeente ont-
vangen om een aanvraag toe te lichten. Is daar 
iets onwettigs aan? U schrijft dat onze huizen 329 
m3 inhoud hebben. In werkelijkheid is dat tien 
procent minder, namelijk 300 m3.
We hebben geconstateerd dat de gemeente bij 
het behandelen van onze aanvraag in onze ogen 
met twee maten meet. Vlak bij ons, op Proostdij, 
worden acht huizen gebouwd waarvan vier een 
permanente bestemming hebben en vier gezien 
worden als recreatiewoningen. Deze huizen heb-
ben een inhoud van 329 m3. Nog los van het feit 
dat in het zogenaamde groengebied van Waeter-
rijck, temidden van de recreatiewoningen, een 

woning met permanente bestemming staat met 
een inhoud veel groter dan 329 m3. Dus wat is er 
zo vreemd of afwijkend aan onze legitieme aan-
vraag?
We hopen dat u de moed hebt terug te komen op 
de fouten in uw artikel van vorige week, of deze 
brief te publiceren als ingezonden brief.

Namens de vier bewoners van Waeterrijck: 
A. Ruiter.

Reactie op reactie: “Dat u niet blij bent met 
hetgeen de ambtenaar die avond vertelde, 
begrijpen we, maar hij meldde het wel zo. 
Er staat geen onwaarheid in ons artikel. We 
verslaan wat er in een openbare vergadering 
wordt medegedeeld. Niet meer en niet min-
der. Terugkomen op niet gemaakte fouten 
kunnen we niet, maar deze brief publiceren, 
daar is geen moed voor nodig.

   Redactie Nieuwe Meerbode

Uithoorn - Vanaf 14 februari jl. 
werkt EKZ Makelaars samen met 
Helder Verkoopstyling in Uithoorn.
Door middel van verkoopstyling 
komt een huis in optimale staat voor 
de verkoop. “Bij voorkeur moet een 
verkoopstylist aan de slag vóórdat 
het huis in de verkoop komt”, vertelt 
Margot van Hijfte van Helder Ver-
koopstyling. “Maar het is eigenlijk 
nooit te laat voor verkoopstyling!” 
EKZ Makelaars onderstreept het 
belang van verkoopstyling. Via haar 
kantoren in Uithoorn, Amstelveen 
en Aalsmeer is deze service be-
schikbaar als onderdeel van het 
gehele pakket diensten van EKZ 
Makelaars. “Kopers vallen voor de 
sfeer en het gevoel dat 
een huis bij ze oproept”, 
vertelt Chris van Zant-
wijk van EKZ Makelaars. 
“Verkoopstyling zorgt er-
voor dat de woning voor 
een zo breed mogelijk 
publiek aantrekkelijk 
wordt. Woningen staan 
minder lang te koop en 
worden voor een opti-
male prijs verkocht.” 

Internet
“De verkoop begint im-
mers al bij de presen-
tatie op internet”, zegt 
Margot van Hijfte van 
Helder Verkoopsty-
ling. “In de loop der ja-
ren hebben bewoners 
heel wat spullen in huis 
gehaald en zien ze de 
schoonheidsfoutjes van 

hun eigen huis niet meer. Ook de 
persoonlijke smaak van de verkoper 
kan een negatieve invloed hebben 
op kijkers.

Een verkoopstylist is objectief en 
kijkt door de ogen van de potentiële 
koper. Zelfs een kleine investering 
kan uiteindelijk veel geld opleveren. 
Een woning die met de juiste hulp 
en op de juiste manier verkoopklaar 
is gemaakt trekt een breed kooppu-
bliek aan. Men krijgt nooit een twee-
de kans voor een eerste indruk!”

Opruimen
Margot van Hijfte volgde een profes-
sionele opleiding bij het Trainings-

Centrum van AA HomeReDesign in 
Rosmalen. Zij is gecertificeerd AA 
HomeReDesign Verkoopstylist en 
aangesloten bij het Landelijk Net-
werk Verkoopstylisten (www.lande-
lijknetwerkverkoopstylisten.nl).
Helder Verkoopstyling biedt advies 
en tips inzake opruimen, neutralise-
ren, meubels plaatsen of verplaat-
sen, ruimte creëren, kleur, verlich-
ting en het gebruik van de juiste ac-
cessoires. Via de website 
www.helderverkoopstyling.nl , die 
binnenkort online gaat of via 
www.ekz.nl kunnen belangstellen-
den zich aanmelden voor advies en 
praktische hulp inzake verkoopsty-
ling.

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

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

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel, dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeur-
de 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 be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Vinkeveen, Dem-
merik 19. Lang-
huisboerderij Veld-
wijck. Gemeentelijk 
monument met twee 
sterren gebouwd 
in 1911 in op-
dracht van de N.V. 
Maatschappij tot 
Exploitatie van On-
roerende Goederen 
Gemeenschappelijk 
bezit te Mijdrecht, 
later Abcoude.  Foto: 
Nico van Eijk. 

Cursus Klein Vaarbewijs
Streek - In het Dorpshuis De Boei 
te Vinkeveen en bij de WSV-De 
Swaenenburght te Halfweg/Zwa-
nenburg wordt de cursus klein vaar-
bewijs twee keer per jaar gegeven, 
te weten in het voorjaar en in het 
najaar. Tot nu toe was dat in Vinke-
veen alleen Klein Vaarbewijs 1, maar 
deze keer gaat ook het tweede deel 
(VBA) door. 
Klein Vaarbewijs 1 is voor rivieren, 
kanalen en meren. Met het tweede 
deel erbij heeft u de vaarbevoegd-
heid voor alle wateren, ook voor het 
buitenland. Watersporters die al in 
het bezit zijn van Klein Vaarbewijs 
1 kunnen zich opgeven voor alleen 
het tweede deel.  
Inmiddels zijn de cursussen die de 
heer Grammel van Nautisch Center 
Grammel, ook in samenwerking met 
verschillende watersportverenigin-
gen regelmatig organiseert, bij veel 
watersporters een begrip vanwege 
de hoge kwaliteit van de lessen. 

De cursisten die de opleiding in de 
herfst 2007 volgden, zijn allemaal 
geslaagd. 
25 Jaar lang is het examen Klein 
Vaarbewijs landelijk schriftelijk af-
genomen. Dit vond plaats op vier 
zaterdagen per jaar op verschillen-
de locaties. Wie nu examen wil doen 
voor het Klein Vaarbewijs, kan zich 
hiervoor het hele jaar opgeven.
Inschrijven is mogelijk van drie 
maanden tot zeven dagen van te vo-
ren.
Wel waarschuwt de Vamex in een 
nieuwsbrief aan de cursusinstituten 
en docenten, dat in de lente en zo-
mer topdrukte verwacht wordt. Hier-
door kunnen wachtlijsten ontstaan. 
Om teleurstellingen te voorkomen, 
is het zaak dat inschrijving voor de 
cursus en het examen tijdig plaats 
vindt, zodat het begeerde document 
vóór de zomervakantie en/of andere 
geplande vaardagen in het bezit is 
van de watersporter. 

Aanbevolen wordt dan ook in de 
winter en het vroege voorjaar exa-
men af te leggen.
Het voordeel van de beeldscherm-
examens, zoals die nu worden afge-
nomen, is  dat de uitslag meteen be-
kend is. Is men geslaagd, dan krijgt 
men het bewijsschrift en de andere 
benodigde formulieren voor het ver-
krijgen van het document meteen  
mee. De aangewezen examenplaat-
sen zijn Hoofddorp of Nieuwegein. 
De cursussen gaan van start op 
maandag 25 februari te Halfweg/
Zwanenburg om 20.00 uur en op 
donderdag 6 maart om 20.00 uur in 
Vinkeveen. Parkeren is gratis. Het 
rooster van de cursussen vindt u 
op de website www.grammel.nl. De 
verwachting is dat het druk wordt, 
dus: snel inschrijven, want vol is vol! 
U kunt zich via de website opge-
ven voor een cursus of bellen met 
Nautisch Center Grammel, tel. 020-
6160652. 

Samenwerking van EKZ
Makelaars en Helder
Verkoopstyling
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Kwakelse dammers 
eervol ten onder
De Kwakel - De laatste kans op het 
kampioenschap in de hoofdklasse 
van Noord-Holland werd afgelopen 
maandagavond in ’t Fort De Kwakel 
door de dammers van Kunst & Ge-
noegen verspeeld. De dammers van 
de damcombinatie Zaanstreek wa-
ren met 4-8 te sterk, eigenlijk niet 
zo verwonderlijk met een team dat 
ook in de nationale hoofdklasse ho-
ge ogen gooit. K&G ging  vol goede 
moed van start, ondanks de afwe-
zigheid van kampioen Wim Kees-
sen en topscoorder René de Jong. 
Zij werden waardig vervangen door 
Piet Terlouw en Leo Hoogervorst, die 
in een door Rob Broekman door el-
kaar gehusseld team plaatsnamen.  
Het eerste wapenfeit was op deze 
avond in het voordeel van K&G. Ton 
Voorn kwam verrassend een schijf 
voor, ten koste van een wat nadeli-
ge positionele stand. Gelegenheids-
kopman Piet Terlouw kwam positi-
oneel met zijn rug tegen de muur 
staan, net als Rob Broekman die 
ook een van de sterkste krachten 
van DCZ tegenover zich vond. Het 
eerste resultaat kwam van bord 5, 
de opponenten besloten in een ma-
gere stand de punten te delen, 1-1. 
Daarna viel snel het doek voor het 
kopbord van K&G, 1-3 tussenstand. 
Ton kon vervolgens zijn plusschijf 
niet verzilveren en moest in remise 

berusten, 2-4. De bijna definitieve 
klap voor K&G kwam toen Rob na 
taaie tegenstand zijn hoofd moest 
buigen, 2-6. Wim Könst en Leo Hoo-
gervorst leverden echter nog vol-
op strijd. Na bijna drie uur dam-
men had Wim bijna al zijn schijven 
nog op het bord, een grote klap zou 
moeten volgen. Toen de rookwolken 
daarvan opgetrokken waren bleven 
te weinig schijven over om te win-
nen, 3-7 betekende de definitieve 
nekslag voor K&G. Leo knokte lang 
door voor de winst, maar zijn char-
mante damestopper Barbera Graas 
wist net uit de greep van Leo te ont-
snappen, dit leverde de 4-8 eind-
stand op. Een bondswedstrijd res-
teert: die tegen koploper SNA, ook 
een team waarvan de dammers op 
nationaal niveau acteren. De dam-
mers van K&G hebben tegen DCZ 
bewezen dit niveau aardig aan te 
kunnen. Misschien wacht wel weer 
een kleine nederlaag, maar dan wel 
een met een morele winnaar ge-
voel.
Kunst & Genoegen - DC Zaan-
streek
 P Terlouw        - J d Ruiter       0-2      
R Broekman    - W Rijs           0-2
W Konst          - P Hildering    1-1
T Voorn           - P Teer           1-1
A Voorn          - P Smit           1-1
L Hoogervorst - B Graas         1-1

Legmeervogels lanceert 
een nieuw F-elftal, de F15
Uithoorn - Vanaf februari is nieuw 
op de voetbalvelden te bewonderen 
het allerjongste F-elftal van de Leg-
meervogels. Deze jongens zijn van 
de mini’s doorgestroomd naar de 
F15. Ondanks het feit, dat ze net be-

gonnen zijn aan de competitie, zijn 
ze al ijzersterk in het nemen en te-
genhouden van strafschoppen.  Wil 
je hen een keertje zien schitteren op 
het sportpark de Randhoorn, kom 
dan eens kijken.

Op de foto staan van links naar rechts: Bob, Noah, Daniel, Lars (U), Jeffrey 
en Lars (A).
Zittend op de foto van links naar rechts zie je Jens, Morvan, Pawan, Devin 
en Teun.

Bridgevereniging ‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 13 fe-
bruari jl. speelden in de zaal ach-
ter de bar van het sportcomplex De 
Scheg Bridgevereniging ‘De Leg-
meer’ haar vijfde en laatste zitting 
van de derde ronde parencompeti-
tie 2007-2008.

In de A-lijn was de hoogste score 
voor het paar Jan Egbers met Ben 
Remmers met 58,33%, op de voet 
gevolgd door het combipaar Wim 
Slijkoord met Lijnie Timmer, zij wer-
den tweede met 57,08%. Met 55,00% 
werd Greet Overwater met Guus 
Pielage derde. 

In de competitiestand bleef, ondanks 
de tegenvallende score van deze zit-
ting, de eerste plaats voor het paar 
Ben ten Brink en Jan Bronkhorst met 
een gemiddelde van 55,83%. Twee-
de werden Frans Kaandorp en Ger-
da Schavemaker met een gemiddel-
de  van 53,71% en Joop van Delft en 
Toon Overwater op de derde plaats 
met een gemiddelde van 53,46%.

In de B- lijn een geweldige eindspurt 
voor het combipaar Wouda Roos en 
Ada van Maarseveen, zij werden 
eerste met 64.58%. Ook Hans en 
Sonja Selman waren goed op dreef, 
zij werden tweede met 60,76%. De 
derde plaats was voor het paar Mie-
ke van den Akker en Ria van Geel-
kerken met 57,29%. Voor promotie 
naar de A- lijn kwamen de volgen-

de paren in aanmerking. Thea Kruyk 
met Ada van Maarseveen ( 54,35%), 
An en Jan van Schaick (54,24%), 
Hans en Sonja Selman (53,92%) en 
Wouda Roos met Tini van Drunen 
met een gemiddelde van 53,89%. 

In de C -lijn was het voor de vier-
de maal in deze zitting dat het paar 
Huub Kamp en Hessel Oosterbeek 
in de 60.% scoorden, zij werden nu 
eerste met 63,54% en promoveren 
als eerste met een gemiddelde sco-
re van 61,60% naar de B- lijn. 

In deze zitting was de tweede plaats 
voor Marijke en Ger van Praag met 
56,20%,  als derde Dick Krug en Jan 
Schavemaker met 55,00%. De vol-
gende paren promoveren eveneens 
naar de B-lijn: Froukje Kraaij en Rini 
Tromp (58,88), Marijke en Ger van 
Praag (57,73) en Dick Krug met Jan 
Schavemaker (52,13%). Proficiat 
voor de hoogstgeëindigden in de A-
lijn en de gepromoveerde paren.      
    
Bent u ook geïnteresseerd in bridge? 
Dan is het mogelijk ter kennisma-
king  een keer mee te spelen. Neem 
telefonisch contact op met Mieke 
van den Akker, tel. 0297-346027 of 
met de secretaris Gerda Schavema-
ker, tel. 0297-567458. 

Voor de volledige uitslagen, be-
zoek de website  www. nbbportal.
nl/1007/.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag  werd de twee-
de ronde van de parencompetitie 
gespeeld. 

In de A-lijn speelden 19 paren. In 
deze ronde plaatsten zich als eer-
ste het paar An Heimeriks/Ank 
Reems met 61.98%. Tweede werden 
Ans Pickers en Loes Wijland met 
59.64%, derde werd het paar An van 
Schaick/Lea Wit, zij behaalden een 
score van 59.38%. 

Voor de competitiestand betekent 
dit dat An van Schaick en Lea Wit 
zich, nog, kunnen verheugen met 
de eerste plaats, op de voet ge-
volgd door het paar Froukje Kraaij 

en Anneke van der Zeeuw. In de 
B-lijn werd gespeeld met 15 paren. 
Als eerste plaatsten zich hier Thecla 
Maarschalk en Rees van der Post 
met de hoge score van 63.89%. 
Tweede werden Renske Visser en 
Ria van Geelkerken, die met een 
score van 62.50% niet veel onder 
deden voor paar een. Derde werden 
Ina Melkman en Jetty Weening, zij 
behaalden 58.68%, ook niet onver-
dienstelijk.

Voor de competitiestand in de B-
lijn plaatsten Thecla Maarschalk en 
Rees van der Post zich als eerste. 
Goede tweede is het paar Renske 
Visser/Ria van Geelkerken.

Bridge Vereniging Uithoorn 
heeft er de helft op zitten
Uithoorn - Afgelopen maandag-
avond 11 februari speelde Bridge 
Vereniging Uithoorn (BVU) haar 3e 
ronde van de 3e parencompetitie. 
De uitslagen zijn als volgt:

A-lijn
In de A-lijn gaven Ada Keur en Ma-
rion Wiebes les. Met 60% werden zij 
eerste en stegen zij 5 plaatsen in het 
algemeen klassement. Stenny en 
Herman Limburg waren helemaal 
hersteld en werden 2e met 57,92%. 

Daarmee namen zij de eerste plaats 
over van Ans Breggeman en Anne 
Tolsma. Leo Leenen en Henk van 
der Schinkel doen ook goede zaken, 
3e met 55,42% en zij klimmen rich-
ting top 3. Agnes de Kuijer en Atie 
Overwater verrasten vriend en vij-
and door met 55% vierde te worden, 
waarmee zij van 12 naar 9 stijgen. 
Als vijfde eindigden Hans Wagen-
voort en Nico van der Meer en ook 
zij stijgen een plaatsje.

B lijn
In de B-lijn lijkt het nieuwe koppel 
Hessel Oosterbeek en Gijs de Ruiter 
goed op elkaar ingespeeld, zij wer-
den 1e met 62,15% en nemen daar-
mee de leiding in de totaalstand. 

Ook Ada Maarseveen en Hetty Hout-
man lijken elkaar gevonden te heb-
ben, 61,46% en ook zij stijgen in de 
algemene rangschikking. To van der 
Meer en Tineke van der Sluijs waren 
het derde paar in deze lijn met een 
score boven 60%. 

Zij gaan van 10 naar plaats 6. Hen-
nie en Sierk Goedemoed waren ook 
prima bezig en noteerden 56,94%. 
Met 50,69% werden Bep en John de 

Voijs vijfde, daarmee zakten zij van 
2 naar 3 nipt achter Kokkie van den 
Kerkhoven en Corrie Smit, die met 
hun wat mindere dag naar plaats 2 
zakten.

c lijn
In de C-lijn werden de dames Greet 
van Beek en Ploon Roelofsma 1e 
met 60,83%. Elisabeth van der Berg 
en Maarten Breggeman  werden 2e 
met 58,75% en namen daarmee de 
2e plek in de totaalstand weer in. 

De heren Chiel van Beek en Fons 
Roelofsma moesten ditmaal achter-
blijven op de dames, 3e met 57,92%, 
maar in het algemeen klassement 
schuiven zij op naar de 3e plaats. 
Truus de Ruiter en Henk Stahl blij-
ven het goed doen, 4e met 52,50% 
en ook zij klimmen iets, van 8 naar 
6. Jos van Leeuwen en Jan Visser 
waren goed voor de 5e plaats met 
50,42%. Voor de complete uitslag en 
meer info, bezoek de website van 
BVU: www.nbbportal.nl/1048.

De BVU speelt in een zaal van acti-
viteitencentrum De Scheg op maan-
dagavond, in de zaal mag niet ge-
rookt worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om (kosteloos) 
een paar avonden mee te spelen, 
om sfeer te proeven. Mocht uw inte-
resse zijn gewekt en wilt u eens kij-
ken of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met Hessel Oos-
terbeek, tel. 566103.

Heeft u vragen over de BVU of wilt 
u meer informatie? S0ecretaris Ma-
rineke Lang helpt u graag verder. Zij 
is (na 18.00 uur) bereikbaar onder 
telefoonnummer 569432 of via e-
mail koklang@wish.nl. 

Parencompetitie bij BVK 
nadert ontknoping
De Kwakel - Met nog slechts 1 
speelavond in de 3e cyclus van de 
parencompetitie is de spanning in 
de diverse lijnen bij de BVK om te 
snijden. In alle 3 lijnen waren 14 
paren vertegenwoordigd, die alle-
maal hun beste beentjes voor zet-
ten, wat bij de een wat beter uit-
pakte dan bij de ander. Opvallend 
was deze avond, dat er geen en-
kele keer een beroep gedaan werd 
op de arbiter, zodat ook wedstrijd-
leider Cor ongestoord kon bridgen. 
In de A lijn  een forse zege voor Piet 
en Truus Langelaan, die met 63,2% 
veruit de sterksten waren. Dat was 
voornamelijk dankzij hun partij te-
gen paar Bakker-Wagenvoort, waar 
zij 94 van de 100 beschikbare pro-
centen opeisten! Dat betekende te-
vens een slotpositie voor laatstge-
noemd  paar met 37,5%, waardoor 
zij ineens nog op hun tellen moeten 
gaan passen. 2e deze avond werd 
paar Elenbaas-Verhoef met 59,4% 
en echtpaar Van der Post finishte 
als 3e met 57,3%. In de totaalstand 
is het bovenin en onderin gruwe-
lijk spannend. Paar Mann-Van Vliet 
voert de lijst aan met 54,67% ge-
middeld, maar de nummers 2 en 3 
(resp. paar Elenbaas-Verhoef met 
54,35% en echtpaar Ludwig met 
53,55%) hijgen hen nadrukkelijk 
in de wekelijks frisgewassen nek. 
Onderin zullen 2 paren niet meer 
aan degradatie kunnen ontsnap-
pen, maar voor de 2 andere plekken 
moeten de huidige nummers 9 t/m 
13 flink aan de bak en kan in extre-
me gevallen zelfs een van de huidi-
ge paren op 4 t/m 8 nog sneuvelen. 
Dat belooft dus nog wat.

B lijn
In de B lijn was paar Heemskerk-
De Kuyer voor de tweede achter-

eenvolgende keer de sterkste, de-
ze keer met de gedeelde! topscore 
van de avond met 63,54%. Op de 2e 
plaats eindigde gelegenheidscom-
binatie Hendrix-Verhoef met 61,8% 
en een andere gelegenheidscombi-
natie, te weten Ria van Zuylen met 
Adri Voorn legde beslag op de 3e 
plaats met 54,9%. Weer een ande-
re gelegenheidscombinatie verging 
het wat minder en dat paar eindigde 
jammerlijk op de 14e plaats. Dit be-
trof paar De Jong-Knaap met 35,8%. 
In de A lijn is het al spannend, in de 
B lijn is dit nog veel meer het ge-
val. Het verschil tussen de koplo-
pers (echtpaar Bader met 55,5%) en 
de huidige nummer 7 (paar Broers-
Mann met 53,1%)  bedraagt slechts 
2,4% gemiddeld en dat is in 1 avond 
nog wel te overbruggen. 

De huidige nummer 8 zweeft er dan 
tussenin en de paren 9 t/m 16 moe-
ten allen nog vrezen voor hun plek-
je na de slotavond. In de C lijn een 
verpletterende zege voor paar Koot-
Voorn met 63,54% (daar is dus de 
eerdergenoemde gedeelde topsco-
re van de avond). Zij scoorden maar 
liefst bijna 7% meer dan de met 
56,9% niettemin uitstekend scoren-
de paren  Conijn-Hilliard en echt-
paar Koning.  Tilly en Frans hebben 
hun draai nog niet helemaal gevon-
den, maar zij scoorden toch nog 
ruim 35%. Het wordt wat eentonig, 
maar ook hier is het dringen gebla-
zen om de promotieplaatsen. Paar 
Maarschalk-Poll is hier met 58,4% 
gemiddeld de trotse lijstaanvoerder 
voor echtpaar Fritschy met 57,5%. 
Die 2 paren kan promotie niet meer 
ontgaan, voor de 2 andere promo-
tieplaatsen komen nog zo’n 8 paren 
in aanmerking. Volgende week de 
definitieve ontknoping.

Jongens F1 QuiVive  Mid-
winterkampioen
De Kwakel - De jongens F1 van 
QuiVive zijn midwinterkampioen ge-
worden.

De midwintercompetitie bestond uit 
7 wedstrijden die de jongens met 
grote overtuiging wisten te winnen. 

Tot de laatste wedstrijddag was er, 
echter, nog niet beslist wie de mid-
winterkampioen 2007/2008 zou wor-
den, omdat ook de F1 van de Kik-
kers tot die speeldag nog alle wed-
strijden had weten te winnen.

Deze laatste, beslissende, wedstrijd 
werd er 6 tegen 6 gespeeld. Voor 
beide teams een nieuwe ervaring en 
een goede voorbereiding op de aan-
komende lentecompetitie.

De jongens van QuiVive F1 wisten 
de grootte van het veld goed te be-
nutten en speelden prima over. 
Bram, Jorrit, Lucas, Luke, Maik, 
Martijn, en Tim wisten hierdoor de 
wedstrijd met 3-1 te winnen en wer-
den daarmee kampioen in de mid-
wintercompetitie.!!!

Donald Duck ook dit jaar 
actief op QuiVive
De Kwakel -  Zondag 17 februari 
vond de eerste toernooidag van het  
jaarlijkse Donald Duck Toernooi op 
de hockeyvelden van QuiVive plaats.  
Het  Donald Duck toernooi is een 
onderling toernooi voor de jongste 
jeugd van 6/7 jaar. Dit jaar bestaat 
het toernooi uit vier speeldagen. 
De laatste twee toernooidagen zul-
len plaatsvinden in samenwerking 
met Hockey Vereniging Mijdrecht. 
De Deelnemers zijn ingedeeld in 
teams van 3 spelers/speelsters en 
spelen alle vier de toernooi-da-
gen in hetzelfde team in hun eigen 
kleur. Per toernooidag wordt er door 
elk team 3 wedstijden gespeeld. De 
wedstrijden duren 2x10 minuten 
met een korte pauze. Na de tweede 
wedstrijd een langere pauze met  li-
monade Het coachen van de teams 

is ook dit jaar door de organisatie 
uitbesteed aan ouders van de deel-
nemers Het weer werkte afgelopen 
zondag natuurlijk super mee. In het 
begin was het nog wel even  koud, 
maar door goed en actief te spelen 
kregen de meeste deelnemers het 
snel warm. 
Na de tweede wedstrijd was er war-
me chocomel en iets lekkers in de 
kantine. Daarna nog een keer het 
veld op voor de laatste wedstrijd van 
deze geslaagde toernooidag. Geïn-
teresseerd in Hockey? Kijk op onze 
site www.quivive.nl of kom tijdens 
een van de toernooidagen kijken.  
We spelen nog op: Zondag 16 maart 
2008 op de velden van QuiVive Zon-
dag 20 april  2008 op de velden van 
HVM. Zondag 18 mei    2008 op de 
velden van QuiVive

Meisjes B2 Qui Vive sinds 
zondag zaalhockey Kam-
pioen
Uithoorn - Afgelopen zondag zijn 
de Meisjes B2 van Qui Vive zaalhoc-
keykampioen geworden. 

De meiden hadden in januari hun 
eerste drie wedstrijden gewon-
nen en daarna 1 verloren. Hierdoor 
moesten ze afgelopen zondag al-
lebei hun wedstrijden winnen om 
kampioen te worden en tevens hun 
doelsaldo hoog houden. 
De eerste wedstrijd begon niet zo 
sterk, maar na een achterstand van 
1 – 0  zijn ze goed overeind gekrab-

beld en hebben ze toch met 4 – 1 
gewonnen.  

Doordat Abcoude veel doelpunten 
had gescoord tegen de Kraaien, wa-
ren zowel de punten als het aantal 
doelpunten gelijk. Om kampioen 
te worden moesten de meiden de 
wedstrijd winnen en vijf doelpunten 
maken. 

Dit is dubbeldik gelukt en na veel 
mooie acties en doelpunten werd 
het uiteindelijk 12 – 1.
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Al vanouds was de Dorpsstraat het hart 
van Uithoorn. Daar waren de leuke ge-
zellige winkeltjes. Daar speelde het alle-
daagse leven zich af en zag je de scha-
rensliep en de venters met hun hoog 
opgeladen karren waar je echt van al-
les kon kopen, van borstels tot knopen. 
Maar laten we bij het begin beginnen. 
Het winkeltje van Konijn dat midden 
op het huidige kruispunt stond bij de 
stoplichten van de N201.

Een modezaak in de jaren twintig. Wat 
kon je daar allemaal kopen. Kleding 
natuurlijk, maar geen lange broeken 
want dat droegen de dames toen 
nog niet, maar wel hoeden in allerlei 
soorten en maten. Witte zomerhoe-
den met een zwarte strik en zwarte 
hoeden voor in de winter en na-
tuurlijk petten, want in die tijd, we 
praten dus over de jaren twintig 
dertig, droegen de heren óf een pet 

óf ook een hoed. Naast de winkel van Konijn had je de 
kapsalon van mevrouw Verkleij die later verhuisd is naar 
de Blomstraat. Je hoefde er nooit een afspraak te maken. 
Je kon gewoon binnenstappen. Het was een dameskap-

salon, want in die tijd had je nog niet de ‘gemengde’ 
kapsalons. Het was niet groot, er stonden twee 
stoelen maar je kon je haar daar laten wassen 
en watergolven en permanenten. Er stonden 
acht huisjes, die later afgebrand zijn, tussen Ko-
bus de Koning en Kuiperij de Wit.

Rookartikelen
Die laatste verkocht ook rookartikelen. Maar het 
merendeel wat de Wit verkocht bestond toch uit 
allerlei soorten kuipen. Je kon er houten wasma-
chines kopen die je daar ook kon laten repare-
ren, Kobus had kaaskuipen en karnkuipen. Alles 
van de kuiperij stond in de Amstelstraat. In die 
straat trouwens is het merendeel van de huisjes 
nog in stand gebleven. Verder had je in diezelfde 
Amstelstraat de kaasboer Willem Oussoren. Wil-
lem haalde kaas bij de groothandel de Hoop en 
ventte die door het hele dorp. Dan hebben we het 
over de gewone kaassoorten want Franse kazen 
waren hier nog niet doorgedrongen. Dan steken 
we over naar de andere kant van de Dorpsstraat 
waar je Koppenol kon vinden. Een kruidenierszaak 
die comestibles verkocht. Je ging met een blik 
naar de winkel en daar werd dan een liter stroop in 
geschept. Maar ook groene zeep in vetvrij papier. 
Suiker, erwten, bonen en meel werden afgewo-

g e n in bruine puntzakken op de weegschaal met de 
gewichtjes.  In 1914 werd de winkel gesloopt omdat het 
gemeentehuis op die plek gepland was. Tussen Koppenol 
en Kluis was een klein steegje. Daar woonde een vrouw-
tje dat snoepjes verkocht. Niet in een zakje maar gewoon 
losse snoepjes voor een halve cent per stuk. Maar ook 
duimdrop van een halve cent, toverballen en zoethout 
en zwart op wit. Op de hoek van het steegje zat de al 
eerdergenoemde Kluis de drogist. Evert Poelwijk her-
innert zich nog dat je daar eau de cologne 4711 kon 
laten bijvullen.

Klein mannetje
Ook verkocht Kluis thermogene watten (hitte watten).  
Kluis was een klein mannetje met een bochel en een 
brilletje. Een geijkt antwoord van Kluis, als je medicij-
nen bij hem haalde en vroeg of het hielp,  was: Men 
zegt dat het helpt. Verder verkocht Kluis ook wijn 
en Pleegzuster Bloedwijn. Naast Dirk Kluis zat Bart 
Verhage waar op het uithangbord niet gewoon 
herenkapper stond vermeld maar de veel weid-
sere naam coiffeur. Na de oorlog kwam Johan Ver-
kerk erbij, die was ook een herenkapper en zoon 
van de ‘humorist’. En daarnaast waren de dames 
Schoorl gevestigd die ook een drogisterij dreven 
benevens een dameskapsalon. Want je had toch 
je eigen voorkeur. In het begin was er een aparte 

deur voor de drogisterij en de dameskapsalon, maar na-
derhand werd die deur dichtgemaakt.  We maken een 
sprongetje in de tijd en landen weer ver na de oorlog in 

de Dorpsstraat. Daar zien we Huub Buskermo-
len, die horloges repareerde en 
verkocht, maar ook sieraden en 
ringen. Het was een klein winkel-
tje van niet meer dan twee meter 
diep met rechts een hokje voor de 
reparatie en links de toonbank met 
een kleine etalage. Het was net een 
poppenhuisje aldus Evert Poelwijk. 
Naast Buskermolen zat Willem Schijf 
met lampen, elektrische apparaten 
zoals strijkbouten, broodroosters en 
de eerste wasmachines.
Schijf was ook de eerste die met het 
aanleggen van verlichtingsappara-
tuur begon. Hoewel veel mensen hun 
wasmachine liever bij De Wit koch-
ten want dan had je meteen alles bij 
elkaar. We steken weer over en zien 
dan de meubelzaak van Gatus Röling. 
Als hobby schilderde hij tafels, stoelen 
en kasten. In zijn winkel stonden niet 
veel meubels want als je wat nodig had 
ging je samen met Gatus naar de meu-
beltoonzaal. Dan kon je meubels uitkie-
zen en Gatus bracht ze bij je thuis. Wel 
lagen er wat biezen matten, tapijt en 

v l o e r - matten. Eerst had iedereen natuurlijk 
zeil op de vloer liggen en pas later kwam de vloerbedek-
king. Later werd dit juwelier Tops en ging Gatus in ruste. 
De winkeltjes waren allemaal klein en bijna niemand 
woonde erboven, behalve Willem Schijf die later echter 
ook verhuisde. Ja, en dan hebben we eigenlijk de Dorps-
straat wel gehad en als je nu in die hoek rondkijkt, zijn 
er maar heel weinig van die gezellige kleine winkeltjes 
overgebleven.

salon, want in die tijd had je nog niet de ‘gemengde’ 
kapsalons. Het was niet groot, er stonden twee 
stoelen maar je kon je haar daar laten wassen 
en watergolven en permanenten. Er stonden 
acht huisjes, die later afgebrand zijn, tussen Ko-
bus de Koning en Kuiperij de Wit.

Rookartikelen
Die laatste verkocht ook rookartikelen. Maar het 
merendeel wat de Wit verkocht bestond toch uit 
allerlei soorten kuipen. Je kon er houten wasma-
chines kopen die je daar ook kon laten repare-
ren, Kobus had kaaskuipen en karnkuipen. Alles 
van de kuiperij stond in de Amstelstraat. In die 
straat trouwens is het merendeel van de huisjes 
nog in stand gebleven. Verder had je in diezelfde 
Amstelstraat de kaasboer Willem Oussoren. Wil-
lem haalde kaas bij de groothandel de Hoop en 
ventte die door het hele dorp. Dan hebben we het 
over de gewone kaassoorten want Franse kazen 
waren hier nog niet doorgedrongen. Dan steken 
we over naar de andere kant van de Dorpsstraat 
waar je Koppenol kon vinden. Een kruidenierszaak 
die comestibles verkocht. Je ging met een blik 
naar de winkel en daar werd dan een liter stroop in 
geschept. Maar ook groene zeep in vetvrij papier. 
Suiker, erwten, bonen en meel werden afgewo-
in bruine puntzakken op de weegschaal met de g e n in bruine puntzakken op de weegschaal met de 

gewichtjes.  In 1914 werd de winkel gesloopt omdat het 
gemeentehuis op die plek gepland was. Tussen Koppenol 
en Kluis was een klein steegje. Daar woonde een vrouw-
tje dat snoepjes verkocht. Niet in een zakje maar gewoon 
losse snoepjes voor een halve cent per stuk. Maar ook 
duimdrop van een halve cent, toverballen en zoethout 
en zwart op wit. Op de hoek van het steegje zat de al 
eerdergenoemde Kluis de drogist. Evert Poelwijk her-
innert zich nog dat je daar eau de cologne 4711 kon 
laten bijvullen.

Klein mannetje
Ook verkocht Kluis thermogene watten (hitte watten).  
Kluis was een klein mannetje met een bochel en een 
brilletje. Een geijkt antwoord van Kluis, als je medicij-
nen bij hem haalde en vroeg of het hielp,  was: Men 
zegt dat het helpt. Verder verkocht Kluis ook wijn 
en Pleegzuster Bloedwijn. Naast Dirk Kluis zat Bart 
Verhage waar op het uithangbord niet gewoon 
herenkapper stond vermeld maar de veel weid-
sere naam coiffeur. Na de oorlog kwam Johan Ver-
kerk erbij, die was ook een herenkapper en zoon 
van de ‘humorist’. En daarnaast waren de dames 

deur voor de drogisterij en de dameskapsalon, maar na-
derhand werd die deur dichtgemaakt.  We maken een 

geschept. Maar ook groene zeep in vetvrij papier. 
Suiker, erwten, bonen en meel werden afgewo-

g e n in bruine puntzakken op de weegschaal met de 

Al vanouds was de Dorpsstraat het hart 
van Uithoorn. Daar waren de leuke ge-
zellige winkeltjes. Daar speelde het alle-
daagse leven zich af en zag je de scha-
rensliep en de venters met hun hoog 
opgeladen karren waar je echt van al-
les kon kopen, van borstels tot knopen. 
Maar laten we bij het begin beginnen. 
Het winkeltje van Konijn dat midden 
op het huidige kruispunt stond bij de 
stoplichten van de N201.

Een modezaak in de jaren twintig. Wat 
kon je daar allemaal kopen. Kleding 
natuurlijk, maar geen lange broeken 
want dat droegen de dames toen 
nog niet, maar wel hoeden in allerlei 
soorten en maten. Witte zomerhoe-
den met een zwarte strik en zwarte 
hoeden voor in de winter en na-
tuurlijk petten, want in die tijd, we 
praten dus over de jaren twintig 
dertig, droegen de heren óf een pet 

óf ook een hoed. Naast de winkel van Konijn had je de 
kapsalon van mevrouw Verkleij die later verhuisd is naar 
de Blomstraat. Je hoefde er nooit een afspraak te maken. 
Je kon gewoon binnenstappen. Het was een dameskap-

salon, want in die tijd had je nog niet de ‘gemengde’ 
Je kon gewoon binnenstappen. Het was een dameskap-

salon, want in die tijd had je nog niet de ‘gemengde’ 

VAN VROEGER    

DORPSSTRAAT: NOG STEEDS
HET HART VAN UITHOORN
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De Ronde Venen - OBS Molen-
land verzorgt vandaag, woensdag 
20 februari, voor alle ouders en voor 
de leerlingen van groep 8, een the-
ma-avond over ‘veilig internetten’. 
Dit thema sluit naadloos aan bij de 
leefstijl, de visie en missie van de 
school. Internet en mobiele telefo-
nie zijn favoriete bezigheden voor 
jongeren. De mogelijkheden met 
betrekking tot communicatie en 
games staan volop in de belangstel-
ling. Maar er is een keerzijde waar 
ouders zich regelmatig zorgen over 
maken. Enerzijds omdat zij de virtu-
ele wereld van hun kinderen niet zo 
goed kennen en anderzijds omdat er 
wel degelijk echt gevaren op de loer 
liggen: virtuele pesterijen, seksueel 
getinte chatgesprekken, publiceren 
van vervelende teksten of foto’s en 
in sommige gevallen torenhoge te-
lefoonrekeningen.
De ouderavond zal door Frederike 

Lems worden gegeven. Zij is een op 
kind en media afgestudeerd peda-
goge en geeft leiding  aan een  pro-
ject van educatieve cd-roms en in-
ternetsites. Ook is zij onder ande-
re betrokken bij de oudersite van 
Z@pp en verzorgt sinds 1995 ou-
deravonden. Voor meer informatie: 
www.kindofmedia.nl. OBS Molen-
land heeft met nadruk ook de ou-
ders van de jonge leerlingen uit-
genodigd. Deze ouders weten dan 
waar ze op moeten letten en zijn 
beter op de toekomst van hun kind, 
in de virtuele wereld, voorbereid. 
Ook de leerlingen van groep 8 zul-
len aanwezig zijn. Zij gaan een heel 
waardevolle bijdrage aan de discus-
sie leveren en voorbeelden uit de 
dagelijkse praktijk geven. 

Zorg voor iedereen

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.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

  Alphahulpen (3 tot 12 uur per week)

Rondevener Ton Richter  weet veel over faunabeheer:

”Landelijke politiek is spoor
volledig bijster qua faunabeheer”
De Ronde Venen - Hij is begonnen 
als zoölogisch analist bij het toen-
malig  Nederlands Instituut voor 
Hersenonderzoek dat vroeger op de 
IJdijk gevestigd was en nu onderge-
bracht bij het AMC. Daar hield Ton 
Richter zich bezig met onderzoek 
op de afdeling experimentele neu-
roanatomie (het in kaart brengen 

van de zenuwbanen bij diverse dier-
soorten) en later weefselkweek. Dat 
hield in een voedingsbodem waarop 
je hersenweefsel kon laten groeien. 
Er werd bijvoorbeeld  geprobeerd 
om kippenembryo’s in een schaaltje 
te laten groeien buiten het ei. Dan 
werd op de bloedvaten zenuwweef-
sel geënt wat dan door deze bloed-

vaten van het embryo gevoed werd 
waardoor het zenuwweefsel kon 
groeien en dat kon dan weer ge-
bruikt worden bij andere experimen-
ten. Dat heeft Ton veertien jaar lang 
gedaan. Helaas bouwde hij toen zo-
als hij dat zelf noemt een allergie op 
voor knaagdieren en met name wit-
te ratten en was het niet meer mo-

gelijk om daar te blijven werken. In 
zijn vrije tijd was Ton Richter jacht-
opziener en zo kwam hij uiteindelijk 
in dienst bij de Utrechtse Recreatie-
schappen  als toezichthouder/op-
sporingsambtenaar. 

Eisenpakket
Van de 27 jaar die hij bij het recrea-
tieschap werkte was hij twintig jaar 
politiehondengeleider. Hij werkte 
met politie-surveillancehonden die 
op allerlei fronten konden worden 
ingezet, zoals het speuren, verde-
digen maar ook het aanvallen. Daar 
was een heel eisenpakket voor, waar 
zowel geleider als hond elke twee 
jaar weer een nieuw certificaat voor 
moest behalen. Richter is begonnen 
met een bouvier maar daarna over-
gestapt naar de Mechelse herders 
omdat die in principe makkelijk af te 
richten zijn. Eén dag in de week trai-
ning en daarnaast praktijktraining 
waarbij situaties nagebootst wer-
den waarin elke politieambtenaar 
verzeild kon raken. De laatste zeven 
jaar was hij altijd op de Vinkeveen-
se plassen en omstreken te vinden. 
Daar hield hij o.a. toezicht op di-
verse verordeningen en het nale-
ven van de scheepvaartverkeerwet-
geving en de flora en faunawet. In 
de zomer was dat bijvoorbeeld het 
snelvaren. “Je mag negen kilometer 
per uur varen, maar ik heb wel eens 
boten aangehouden die met 80 km 

per uur over de plassen scheurden.” 
Wat hield toezichthouden nog meer 
in? “De openbare orde handhaven. 
Je had wel eens te maken met ru-
zies en vechtpartijen, maar ook wer-
den er soms illegale boten gedumpt 
die een gevaar opleverden voor de 
scheepvaart, verder de visserijcon-
trole, of de vissers wel de juiste ver-
gunning hadden en de stroperij. 
Sinds 1 januari 2008 heeft Ton Rich-
ter officieel afscheid genomen van 
het Recreatieschap en houdt zich 
nu volledig bezig met faunabeheer 
omdat dit altijd een grote rol heeft 
gespeeld in zijn leven. 

Slipplaatjes
Hij doet ook de leeftijdsbepaling 
van reeën door het maken van zo-
genaamde slijpplaatjes (doorsnede 
van een wortel van een kies van on-
geveer 20 micron ) en dan de jaren 
tellen door middel van de afzettin-
gen op de wortel. 

Verder is hij bezig met onderzoek 
naar parasitaire besmettingen bij 
wild via feces onderzoek. Waar Ton 
Richter een probleem mee heeft 
is hoe de overheid de overlast van 
ganzen aanpakt. Richter zegt hier-
over het volgende: “Helaas is het af-

schotbeleid op de plassen niet ver-
soepeld. Gedacht wordt aan het 
vangen in het voorjaar van de niet 
vliegvlugge jongen en de oudere 
dieren maar dat heeft een behoor-
lijke verstoring van de overige fauna 
tot gevolg, althans hier op de plas-
sen. Mijns inziens is een verruiming 
van het afschotbeleid in de winter-
periode de beste oplossing met de 
minst negatieve gevolgen. Ik ben 
van mening dat de flora en fauna-
wetgeving problemen creëert voor 
een goed faunabeheer op allerlei 
fronten. 
Richter vindt zelfs dat de politiek 
in Nederland de weg volledig kwijt 
is wat het faunabeleid betreft. “Dat 
blijkt ook wel uit de geuite menin-
gen van de partij van de dieren die 
met steun van andere linkse partij-
en volstrekt verkeerde maatregelen 
voorstelt waar ook de fauna zelf ab-
soluut niet mee gebaat is.
Er worden nu allerlei ontheffingen 
verleend om de door die wet ont-
stane problemen enigszins in goe-
de banen te leiden. Als de belas-
tingbetaler bovendien inzicht zou 
hebben in de financiële gevolgen 
van dit wanbeleid zou dit zeker een 
storm van kritiek opleveren”, aldus 
Ton Richter. 

Thema-avond Mijn Kind 
Online op OBS Molenland

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

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

   Goed geschoten...

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

Elke week weer een bushokje, 
hoelang gaan we nog door?
Uithoorn - Het bushokje aan de Watsonweg in Uithoorn is elke week weer 
aan de beurt.  De ramen worden telkens direct na het vervangen in het 
weekend van zaterdag op zondag door (vrijwel zeker)  de disco-gangers 
van The One in elkaar gegooid. Tot mijn verbazing worden er toch elke 
keer weer nieuwe ramen in gezet. Misschien kan de politie eens na slui-
tingstijd van deze disco een uurtje opletten en de daders  in de kraag grij-
pen want de Uithoornse inwoners beginnen het een beetje zat te worden 
elke keer weer al dat  glas op het fietspad en die onnodige geldverspilling 
van deze ramen. Ik hoop dat er flink aandacht aan deze  vernielingen ge-
geven kan worden zodat dit eindelijk eens kan stoppen!!!!!

Frans Goossens

Uithoorn

Bestuurder
onder 
invloed
Mijdrecht - Op de Provincialeweg 
N201 heeft de politie in de nacht 
van zaterdag 16 op zondag 17 febru-
ari een man aangehouden omdat hij 
onder invloed in zijn auto reed.

Een 21-jarige man uit Utrecht kreeg 
omstreeks 04.05 uur op de Provinci-
aleweg N201 een stopteken. 

De man moest een blaastest afleg-
gen. Hieruit bleek dat hij te veel ge-
dronken had. 

Op het bureau wees de ademana-
lyse 420 ug/l uit. 

Met een proces-verbaal en een rij-
verbod van vijf uur kon de Utrechter 
weer naar huis.

Jongeren aangehouden
Mijdrecht - De politie heeft donderdagmorgen opnieuw twee jongens van 
15 en 16 jaar aangehouden omdat zij verdacht worden van het plegen van 
vernielingen. Op maandag 4 februari is een appartementencomplex aan het 
Scheprad beklad. De politie heeft tot nu toe zes jongeren aangehouden.

Straatmuzikanten 
aangehouden

Mijdrecht - Op de Croonstadt-
laan heeft de politie donderdag-
morgen twee straatmuzikanten be-
keurd omdat ze zonder vergunning 
muziek aan het maken waren bij De 
Passage. 

De mannen, een 27- en een 31-ja-
rige man uit Roemenië, werden om 
16.00 uur gecontroleerd en hadden 
geen vergunning bij zich. 

Ze moesten een boete van 100 eu-
ro betalen. 
Omdat ze dat niet bij zich hadden, 
hebben zij hun accordeon tijdelijk 
afgegeven.

Sluipverkeer
Vinkeveen - De politie heeft don-
derdag van 17.45 tot 18.30 uur een 
controle op sluipverkeer gehouden 
op de Groenlandsekade. 

In totaal kregen 14 automobilisten 
een bekeuring omdat ze de geslo-
tenverklaring negeerden.

Snelheidscontrole
Mijdrecht/Wilnis - De politie heeft 
op dinsdag 12 februari op meerdere 
plaatsen op snelheid gecontroleerd. 
Van 14.20 tot 16.30 uur werd ge-
controleerd op de Ir. Enschedeweg 
in Wilnis. 
Van 1296 voertuigen werd de snel-
heid vastgelegd, 18 bestuurders 
hielden zich niet aan de maximum-
snelheid van 80 km/u. De ‘topper’ 
reed 140 km/u.

De radar werd van 19.00 tot 21.15 
uur op de Provincialeweg N201 in 
Mijdrecht opgesteld. 

Hier passeerden 1296 voertuigen de 
radar, 127 bestuurders negeerden 
de maximumsnelheid van 80 km/u. 
De bestuurder met de meeste haast 
reed 121 km/u.

Baldadigheid cameratoezicht
Mijdrecht - De politie heeft in het 
weekend van 9 en 10 februari twee 
mannen van 24 en 19 jaar uit Wilnis 
en Amstelveen bekeurd voor balda-
digheid. 
Een medewerker van camera-
toezicht zag de twee klimmen en 
schudden aan de paal waar de toe-
zichtcamera’s aan bevestigd zijn. Er 
is vervolgens direct contact gelegd 
met surveillerende politieagenten. 
Beide mannen kregen een bekeurig 
voor baldadigheid. 
Sinds 21 december is cameratoe-
zicht operationeel in het centrum 

van Mijdrecht. Sinds die dag is er 
een man aangehouden voor het ver-
nielen van een ruit van een horeca-
gelegenheid aan Hofland. 

Ook is door de politie diverse keren 
preventief ingegrepen door groep-
jes jongeren aan te spreken en weg 
te sturen. In het weekend van 26 en 
27 januari waren de camera’s zelf 
doelwit van vernieling. 

De politie heeft de beschikking over 
camerabeelden en is nog volop be-
zig om de dader(s) te achterhalen.
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Mijdrecht - Zoals u enkele weken 
geleden heeft kunnen lezen heeft 
basisschool Driehuis uit Mijdrecht 
een Actiedag gehouden voor de 
school in Nepal. Ook vorig school-
jaar voerde deze school al actie en 
zamelde zij geld in om  daarmee een 
bijdrage te kunnen bieden voor de 
bouw van een school in Chitwan, in 
Nepal.
Nu zijn de muren gezet en zou het 
fijn zijn als de kinderen spulletjes 
kregen om mee te spelen, te werken 
en te leren.
Omdat Nel Bouwhuyzen in maart 
weer naar Nepal gaat hebben de 
leerlingen van de Driehuisschool 
deze keer geschilderd en deze schil-
derijen verkocht. Dat heeft wel 560 
euro en 52 cent opgeleverd.
Nel Bouwhuyzen kwam samen met 
zuster Annette de cheque in ont-
vangst nemen.
De leerlingen hopen dat er fijne 
spulletjes van gekocht kunnen wor-
den en wensen Nel Bouwhuyzen 
een goede reis.

Driehuisschool overhandigt 
cheque aan Stichting SOS

Eliboe’s Barretocht 2008
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
was het zover: de barretocht van 
scouting groep Eliboe te Vinke-
veen. Maanden van voorbereiding 
zijn vooraf gegaan, maar nu was 
het dan eindelijk zover. Vroeg in de 
avond verzamelen bij het clubhuis, 
om17.30 uur inschepen voor ver-
trek. De ouders gingen met eigen 
vervoer en de rest van de vereni-
ging ging met de bus op pad. Het 
was best wel een stukje rijden tot de 
dropzone, maar het was erg gezel-
lig in de bus, die natuurlijk omreed. 
Na ongeveer een uur rijden waren 
ze er. Iedereen werd ergens anders 
gedropt, en zo begonnen ze aan de 
tocht, het was koud, maar na een 
half uurtje lopen werd je al gauw 
warm. Halverwege de avond kwam 
het bericht dat bromsnor (de bos-
wachter)   gesignaleerd was, en dat 
er teams het bos uitgestuurd wer-
den. Dit betekende voor veel teams 
een eindje omlopen, waardoor ze 
wat laat bij de eerste post aankwa-
men. De organisatie was hierdoor 
genoodzaakt verschillende teams 
met de auto van post één naar post 
twee te vervoeren, omdat het anders 
te laat werd voor ze zouden binnen-
komen. Het was de groep inmiddels 
bekend dat ze in de omgeving van 
Rheden liepen, een fantastisch ge-
bied met veel bos en heuvels, en 
dit alles bij een lichtvriezende nacht 
met een heldere hemel en maan-
licht, te idyllisch voor woorden. Van 
post twee naar het eindpunt was 
het ongeveer - als je goed liep - nog 
anderhalf uur lopen. Bij het eind-
punt werden ze opgewacht met he-
te soep en warme broodjes worst. 
Dit alles in een warm clubhuis van 
scouting Rheden, hier ging de ver-
eniging ook overnachten. De mees-
te teams kwamen zo rond twee uur 
binnen, en er werd nog gezellig na-
gepraat tot laat in de nacht. Het was 
een groot succes de barretocht van 
2008. Voor meer informatie 
www.eliboe.nl     

Voor Mensen in Nood

25-jarig jubileum vrijwilliger 
Sam’s Kledingactie
Wilnis - Recentelijk heeft Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood me-
vrouw Marietje Verwoerd-Dobbel-
steen uit Wilnis onverwachts in het 
zonnetje gezet. Zij zet zich namelijk 
al bijna 30 jaar in voor de kledingin-
zameling van Mensen in Nood in 
Wilnis en omgeving. Guido Koelemij 
en Alice Custers, medewerkers van 
Sam’s Kledingactie, onderscheidden 
haar daarom met de speciale gou-
den erespeld. Daarnaast ontving zij 
een CD-DVD met wereldmuziek en 
een bos bloemen. 
Mevrouw Verwoerd is al sinds 1979 
actief als vrijwilligster voor de kle-
dinginzameling in Wilnis en omstre-
ken. De eerste jaren coördineerde 
zij tweemaal per jaar de inzame-
lingsacties in o.a. Wilnis, Mijdrecht, 
Vinkeveen en Uithoorn. Zij maak-
te zelf bekendheid voor deze acties 
door posters te verspreiden en be-
richtjes in de kranten te plaatsen, 
hielp op de dag zelf mee en commu-
niceerde de opbrengst van de actie 
met alle inzameladressen. In al die 
jaren heeft ze zelf uitgerekend dat 

ze zo’n 353.000 kilo kleding heeft in-
gezameld!!

Inzameladres
Na ruim 20 jaar wilde mevrouw Ver-
woerd een vast inzameladres voor 
de kledingactie van Mensen in 
Nood realiseren. Dit mede omdat 
de kledinggevers vroegen of ze het 
hele jaar door niet ergens terecht 
konden. Na enig zoekwerk kwam 
ze terecht bij de (zee)container op 
het terrein achter de OudHuyzer-
weg 16a. Hier was een grote con-
tainer beschikbaar gesteld door de 
heer Kool. Inwoners van Wilnis en 
omgeving kunnen hier sinds 2002 
te allen tijde terecht met hun kle-
ding. Mevrouw Verwoerd gaat hier 
bijna dagelijks langs bij de contai-
ner om de zakken op te stapelen en 
te kijken of alles er netjes bijstaat. 
Jaarlijks wordt bij dit kledingdepot 
meer kleding opgehaald dan voor-
heen met de inzamelingsacties, een 
groot succes dus. In 2007 werd bijna 
38.000 kilo kleding opgehaald; een 
hartstikke mooi resultaat.

Opbrengst
De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat momenteel naar een 
voedselzekerheidsproject van Cor-
daid Mensen in Nood in Congo. 
Binnen dit programma tracht men 
de ondervoeding van de lokale be-
volking structureel te veranderen. 
Zo worden niet alleen noodzakelij-
ke voedingssupplementen gegeven, 
maar worden mensen ook bekend 
gemaakt met het tijdig opsporen 
van ondervoeding en krijgen ze on-
derricht om op oefenakkers diverse 
gewassen te verbouwen. 
Inwoners van Wilnis en omgeving 
kunnen dus het hele jaar door te-
recht bij de kledingcontainer op het 
terrein achter de Oudhuyzerweg 
16a in Wilnis. Door het inzamelen 
van 15 zakken kleding kan één on-
dervoed kind in Congo al geholpen 
worden!!! Mevrouw Verwoerd wordt 
hiermee hartelijk bedankt voor haar 
jarenlange inzet en de organisa-
tie hoopt dat zij nog vele jaren voor 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood actief blijft.

Zaterdag 19 april in dorpskerk Abcoude

Rotary Abcoude Vinkeveen 
organiseert zesde Opera
Vinkeveen/Abcoude - Zo zachtjes 
aan mogen we spreken van een tra-
ditie. Alweer voor de 6e keer organi-
seert de Rotary club Vinkeveen-Ab-
coude een opera met een komische 
noot van hoge kwaliteit. Borg voor 
de kwaliteit staat het uitvoerende 
ensemble Opera Minora. Dit ge-
zelschap, opgericht in 1988, bouwt 
voort op traditie en vernieuwt deze. 
Ze plaatst de Opera in een eigentijd-
se omgeving. Dit is weer een nieuwe 
en levendige productie van dit jeug-
dige en professionele gezelschap. 
Falstaff, de keuze voor dit jaar, wordt 
uitgevoerd met maar liefst 7 zangers 
en 12 musici onder leiding van Be-
noit Debrock. De regie is, als van-
ouds, in handen van Claudia Chris-
tern. (meer weten? www.operami-
nora.nl) 
Naast het u bezorgen van een mooie 
en sfeervolle avond is het doel van 
deze avond om met de opbrengst 
een project in Afrika te ondersteu-
nen. En, zoals gewoonlijk, een direct 
en aansprekend doel. Het gaat om 
de organisatie “MAM-SA-NGOL” en 
dat staat voor “Samen zijn we sterk”.  
De activiteiten van deze N(on) 
G(ouvermentele) O(rganisatie) wor-
den gecoördineerd door  mevrouw 
Liesbeth Marques, familie van een 
van de leden. Zij werkt sinds 1955 
in de Congo in medische en socia-
le diensten. Het project dat de rota-
ryclub wil ondersteunen is in 2002 
gestart. Men is toen begonnen met 
de vorming van jonge meisjes-moe-
ders, een modelboerderij, een kleu-
terschool en de verzorging van ge-
vallen van ernstige ondervoeding.

Organisatie
De organisatie probeert er de slech-
te levensomstandigheden te verbe-
teren door: de vrouwen beter te la-
ten samenwerken en hen zo meer 
mogelijkheden te bieden; de land-
bouwmethoden te verbeteren; het 
professioneler fokken van kippen 
en varkens; de ondernemingsgeest 
te faciliteren met microkredieten; 
de jonge werklozen de mogelijk-
heid geven een opleiding te vol-
gen zoals metselen, schrijnwerken 
en voor meisjes huishoudkunde, 
naaien, etc,; het centraal verkopen 
van de zelfgemaakte producten zo-
als sojabonen, sojabloem, sojamelk, 
groenten, kippen, varkens, zelfge-
maakte zeep, brood en eenvoudige 
meubels, gemaakt door de jonge 
schrijnwerkers. 
Met de opbrengst van de 2008 Ope-
ra wil de Rotary club Vinkeveen-Ab-
coude een financiële ondersteuning 
geven aan de NGO “MA;-SA-NGOL” 
ten behoeve van het rijklaar maken 
van een vrachtauto die geschikt is 
voor de slecht begaanbare wegen 
in dat gebied. Deze vrachtwagen is 
nodig om de geproduceerde pro-
ducten, zoals sojabonen en ande-
re landbouwproducten te verzame-
len in de dorpen van de vrouwen-
beweging en deze te vervoeren naar 
Kinshasa (700km) om ze aldaar te 
verkopen. Door het kopen van toe-
gangskaarten voor deze Opera en/
of het plaatsen van een adverten-
tie in het programmaboekje of an-
derszins te ondersteunen, maakt u 
dit mogelijk. 
De voorstelling begint om 20.00 

uur en de kerk is om 19.30 open. 
De kaarten kosten, ongewijzigd, 
35,- euro per stuk en kunnen wor-
den gereserveerd bij Dirk Quaak (tlf. 
0294-285200 e-mail: d.quaak@hcc-
net.nl ), Pieter Biesheuvel (tlf. 0297-
284785, e-mail: pwbiesheuvel@
cs.com of Nico Veenman (tlf. 0297-
263177, e-mail: vbbv.veenman@pla-
net.nl )

De opera
Over de Opera; Falstaff van Antonio 
Salieri.
Antonio Salieri (1750–1825) was 
een Italiaanse componist en diri-
gent. Studeerde en werkte vooral 
in Wenen. Onder zijn vele leerlin-
gen bevonden zich onder anderen 
Beethoven, Schubert en Liszt. Salie-
ri schreef ca. 40 meestal traditionele 
opera’s. Zijn bekendste is Tarare uit 
1787. In Falstaff van Antonio Salieri 
zit Sir Falstaff om geld verlegen en 
wil het daarom met twee rijke bur-
gerdames aanleggen. De dames 
hebben hem echter vanaf het be-
gin door, hetgeen aanleiding geeft 
tot een aantal komische en hilari-
sche scènes. 
De hele situatie is door Opera Mi-
nora, het uitvoerende ensemble, ge-
plaatst in de jaren 50 op het Friese 
platteland. Een periode van weder-
opbouw, optimistische soberheid, 
groene zeep en een zinken tobbe, 
suddervlees op het fornuis en de 
dominee die langs komt op de fiets. 
De toeschouwer maakt een ware 
tijdsprong en belandt in een wereld 
die verhalen van ouders en grootou-
ders tot leven wekt. 
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Museum zoekt vrijwilligers!
Vinkeveen - Vindt u het leuk om 
mensen te vertellen over de ge-
schiedenis van De Ronde Venen? 
Dan is het misschien wel iets voor 
u om als gastheer of gastvrouw aan 
de slag te gaan in Museum De Ron-
de Venen te Vinkeveen. 
In dit boeiende en gezellige museum 
wordt aan de hand van talrijke voor-
werpen verteld over De Ronde Ve-
nen in vroegere tijden. Bijvoorbeeld 
over het ontstaan van de polders. 
Maar ook over de turfarbeiders en 
andere bewoners van dit gebied.

Van april tot en met oktober is het 
museum geopend voor het publiek. 
Wij zijn nog op zoek naar mensen 
die in die periode gemiddeld een 
dagdeel per twee à drie weken be-
zoekers willen ontvangen en rond-
leiden. 

Voor meer informatie kunt u kij-
ken contact opnemen met Maarten 
Kentgens op tel. nr. 0297-262223 of 
via info@museumderondevenen.nl. 
Ook kunt u kijken op onze website  
www.museumderondevenen.nl.

Schoorsteenbrand in Wilgenhof

Schoorsteenbrand in 
Wilgenhof
De Kwakel - Op woensdag 13  februari, even voor zes uur in de avond, is 
de brandweer uitgerukt voor een schoorsteenbrand in een woning aan de 
Wilgenhof. 
De spuitgasten hadden het vuur snel onder controle. Het huis liep rook- en 
roetschade op. 

De brandweer heeft gelijk ook de schoorsteen schoon geveegd.  Niemand 
is gewond geraakt. 

Foto: Ronald van Doorn.

Handwerk verkoop Rode 
Kruis
De Ronde Venen - In Gerardus 
Majella is er elke week een aantal 
dames actief bezig met het maken 
van handwerken. Ze maken bijvoor-
beeld fraaie dekservetten maar ook 
de bekende sokken en uiteraard 
nog veel meer. 
Voor de komende paasdagen zijn er 
mooie cadeautjes. De dames heb-
ben er veel plezier in en hopen dat 

u komt kijken. De handwerken wor-
den te koop aangeboden op woens-
dag 27 februari van 9.30 tot 11.30 
uur in Gerardus Majella.

Kom ook eens kijken wat er ge-
maakt wordt en te koop is. Natuur-
lijk is er ook tijd voor een kopje kof-
fie. Door het kopen van een hand-
werkje steunt u het Rode Kruis.

Jongens aangehouden 
voor vernielingen
Mijdrecht - De politie heeft woens-
dagmorgen vier jongens van 15 en 
16 jaar aangehouden omdat zij ver-
dacht worden van het plegen van 
vernielingen.

Op maandag 4 februari is een appar-
tementencomplex aan het Scheprad 

beklad. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld en heeft met toe-
stemming van de Officier van Jus-
titie de vier jongens uit Mijdrecht 
aangehouden. 

Zij zijn overgebracht naar het poli-
tiebureau voor verhoor.

Nieuwe trainers KDO-
selectie
De Kwakel - De afgelopen weken 
heeft het bestuur van de sv uit De 
Kwakel voor het komende seizoen 
twee nieuwe trainers aangetrokken 
voor de zondagselectie.
Twee weken geleden werd het con-
tract getekend met Ron Langhout 
als hoofdtrainer en afgelopen week 
werd Fred Kok aangetrokken als zijn 
assistent en 2e elftaltrainer.
Ron Langhout komt van oorsprong 
uit Den Haag en is momenteel trai-
ner bij ROAC `79 uit Rijpwetering. 
De 49-jarige is een nieuwkomer in 
onze regio, maar heeft een ruime 
staat van dienst met dorpsclubs in 
het Zuid-Hollandse, bij oa NSV`46 

uit Noorden en TAVV uit Ter Aar. 
Ron is in het dagelijks leven docent 
op de politieacademie in Den Haag. 
Hij volgt Marc Schols op die slechts 
één jaar hoofdtrainer is geweest.
Fred Kok is geen onbekende voor 
vele KDO-ers. Als speler en trainer 
van RKDES zijn we hem al dikwijls 
tegengekomen. De 51-jarige ku-
delstaarter heeft ruime ervaring als 
assistent bij de selectie van RKDES 
en de laatste 4 jaar bij DOSR uit 
Roelofarendsveen.

Met het aanstellen van Fred ne-
men de kwakelaars afscheid van de 
huidige assistent Louis Fase. Louis 

heeft in de afgelopen vier jaar dui-
delijk zijn stempel op de selectie ge-
drukt. Op de voor hem kenmerken-
de sociale wijze heeft hij vele jonge 
spelers het vertrouwen gegeven en 
klaargestoomd voor het eerste. Ook 
stond hij mede aan de basis van de 
verandering van het spelsysteem, 
die inmiddels verenigingsbreed ge-
realiseerd is.

KDO hoopt met het aantrekken van 
Ron Langhout en Fred Kok een stap 
in de goede richting gezet te heb-
ben en de reeds ingezette opgaan-
de lijn van de resultaten te kunnen 
voortzetten.

Ps Op de foto:  In het midden Ron Langhout, met links op de foto voorzitter Jan Tilburgs van de afdeling veldvoetbal 
en rechts Peter Oudshoorn, voorzitter van het hoofdbestuur.

Actiegroep “Open de 
kerk” behaald positieve 
resultaten
Uithoorn - Afgelopen weken heeft 
de actiegroep “open de kerk”onder 
meer dan 600 inwoners van Uit-
hoorn een brief verspreid, waarin zij 
steun vroegen voor de actiegroep.

In de brief heeft de actiegroep dui-
delijk willen maken wat de stand 
van zaken is rondom de sluiting van 
de kerk aan de Schans.

De telling is officieel bij notarisprak-
tijk Amstelhoorn verricht.
Totaal zijn er 242 steunbetuigingen 
binnengekomen, waarvan 237 po-
sitief. Een groot aantal reacties zijn 
ondertekend door meerdere men-

sen, waardoor het totaal aantal po-
sitieve reacties uitkomt op 271! 

We zijn uiterst blij met het feit dat er 
zoveel mensen positief hebben ge-
reageerd en dat er zoveel mensen 
zijn die onze actiegroep steunen. 
Helaas zijn er ook een vijftal minder 
positieve reacties binnengekomen.  
Wel willen we ook de mensen die de 
moeite hebben genomen om hun 
negatieve reactie te sturen, hiervoor 
bedanken. 
Onze enige doelstelling is om de 
kerk aan de Schans weer open 
te krijgen en we zullen er met uw 
steun alles aan doen om deze doel-

stelling uit te laten komen. Heeft u 
geen brief gekregen maar wilt u wel 
onze actie steunen? 

Dat kan, stuur een email met uw 
naam en adres/email naar  opende-
kerk@live.nl en we houden u op de 
hoogte van de vorderingen van de 
actiegroep!

Actiegroep “Open de Kerk” 

Opening ontmoetingsplek 
Ponderosaplein
Uithoorn - De ontmoetingsplek op 
het Ponderosaplein wordt definitief 
geplaatst en feestelijk geopend op 
22 februari. Vanaf 15.30 uur is ie-
dereen welkom in het nabijgele-
gen buurthuis Ponderosa. De nieu-
we plek is mogelijk gemaakt door 
Woongroep Holland, Buurtbeheer 
Thamerdal, de gemeente en niet te 
vergeten een eigen bijdrage van de 
jongeren.  
De nieuwe ontmoetingsplek heeft 

twee bankjes met achterwanden en 
heeft een open karakter. Inzet is dat 
alle buurtbewoners – jeugd, ouders 
met kinderen en ouderen, multicul-
tureel – elkaar ontmoeten. De ont-
moetingsplek  is een stimulans om 
meer begrip te kweken voor elkaars 
wensen en ideeën. Tijdens de ope-
ning kunnen de aanwezigen een 
naam aandragen voor deze plek 
en een VVV Iris-cheque winnen ter 
waarde van e 50,00.

www.redeenkind.nl • tel. 038 - 4604648 • giro 1599333 • Zwolle

Kijk op redeenkind.nl en sponsor een kind

tel. 038 - 4604648 • giro 1599333 • Zwolle
www.redeenkind.nl
tel. 038 - 4604648 • giro 1599333 • Zwolle
www.redeenkind.nl
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Succes voor Mijdrechtse 
dansers in Kerkdriel
Mijdrecht - Eindelijk was het dan 
zover. Zondag 17 februari zijn Sebas-
tiaan van de Kuil uit Woerden met 
partner Maria van Toor uit Nieuw-
veen, dansend bij Dansstudio Jan 
Verburg, tijdens een danswedstrijd 
in Kerkdriel, Kampioen Latin-Ame-
rican geworden in de debutanten II 
klasse. In deze wedstrijd moesten ze 
het opnemen tegen 23 andere pa-
ren maar geen van hen konden het 
Woerdens-Nieuwveense paar dus 
van de overwinning afhouden. Door 
dit prachtige resultaat, promoveer-
den zij direct naar de landelijke C-
klasse Latin-American en tevens 
naar de landelijke Nieuwelingen 
klasse in Standaard dicipline. 

Eigenlijk begint de danscarrière 
van dit jonge paar nu pas écht. Vele 
trainingen, ook van gasttrainers en 
wedstrijden werpen nu hun vruch-
ten af. De kleding die zij nodig heb-
ben om in deze klasse überhaupt te 
mogen starten is reeds lang geleden 
aangeschaft en mag nu dan einde-

lijk in gebruik worden genomen. 
Een ander voordeel wat de promotie 
met zich meebrengt is dat het stel 
nu nooit meer ́ s ochtends vroeg aan 
een wedstrijd hoeft te beginnen. 

De landelijke klassen beginnen al-
tijd pas om één uur ́ s middags. Van-
af volgende week kunnen de dan-
sers elke zondag dus iets langer uit-
slapen!

Vorig jaar in februari dansten zij nog 
in de Debutanten 3 klasse.  Zondag 
beslisten 7 juryleden met 21 enen 
over drie dansen, dat Sebastiaan en 
Maria de echte Kampioenen waren.

Acrogymmers trainen op 
vloer in Woerden
Regio - Afgelopen weekenden gin-
gen de gymnasten van de acrogym-
afdeling van GVM’79 extra trainen 
in Woerden.  Acrogym is een sport 
waarbij de oefeningen op muziek 
op een vierkante (verende) vloer 
worden uitgevoerd. Zo’n vloer is bij 
GVM’79 niet aanwezig en toch vol-
doende voorbereiding op de wed-
strijden te hebben, wordt altijd uit-
geweken naar een volledig inge-
richte turnhal. In Woerden bij sport-
hal Snellerpoort is zo’n gymzaal en 
hier gaat de Acrogym dan ook re-
gelmatig trainen.
De oefeningen bij acrogym bestaan 

uit acrobatische torens en toeren en 
gymnastische elementen. Het ge-
heel wordt begeleid door instrumen-
tale muziek en tussen de elementen 
door wordt er gedanst. Afhankelijk 
van het niveau kan je spreken van 
een ware circusact die wordt opge-
voerd.

De extra trainingen die de acroba-
ten van GVM de afgelopen weken 
hadden, verliepen prima. De eer-
ste training was het voor sommige 
(nieuwe) gymnasten nog wat on-
wennig, maar reeds de tweede keer 
stonden ook zij zelfverzekerd op de 

vloer. Toch blijven er altijd punten 
om aan te werken en hiervoor heb-
ben de meiden en jongen nog onge-
veer 1 maand te tijd om te trainen. 
Op 15 maart zal de eerste groep het 
acrogymseizoen starten met een 
wedstrijd in Beverwijk. 
Twee weken daarna zal de eer-
ste landelijke plaatsingswedstrijd 
plaatsvinden. De trainster heeft 
er goed hoop op dat het een mooi 
acrogymseizoen zal worden. Wed-
strijdverslagen zullen u via de lokale 
media bereiken.

In de laatste maand zal er nog 1 
keer in Woerden getraind worden 
om de oefeningen te perfectione-
ren. Het trainen in Woerden kost 
een boel geld, wat op dit moment 
door de gymnasten zelf betaald 
moet worden. 
Graag zouden we nog veel vaker op 
een vrijeoefeningvloer trainen, hier-
voor zoeken we nog sponsoren. Ook 
sponsoren op een ander manier be-
hoort tot de mogelijkheden. Neem 
hiervoor contact op met de acro-
gym trainster via onze site:  www.
GVM79.nl.  

Ook hebben we dit seizoen nog 
ruimte voor nieuwe acrobaten. Van-
af 7 jaar kun je bij ons terecht. Kom 
kijken op donderdagmiddag van 
16:00 – 17:30 in gymzaal de Brug 
(van Wassernaarstraat in Mijdrecht)

Scooldance project Thamen 
Uithoorn - Op woensdag 13 en 
donderdag 14 februari vond op de 
scholengemeenschap Thamen weer 
het jaarlijkse dansproject plaats. 
Het was alweer voor het vierde jaar 
dat dit unieke dansspektakel  voor 
alle 260 brugklasleerlingen georga-
niseerd werd..
’s Middags van 14.00 tot 17.00 uur 
studeerden groepen brugklassers 
onder leiding van 18 dansstuden-
ten van het Nova College afdeling 
“dans” uit Haarlem 9 verschillende 
“bewegingsacts” in. Daarna aten 
alle leerlingen gezellig in de aula op 
school. Van 18.00 tot 19.00 vond de 
generale repetitie plaats. Om 19.00 
kwamen familieleden van de leer-
lingen  kijken naar de ingestudeer-
de dansen op 9 verschillende loca-
ties in de school. Alle voorstellingen 
werden ondersteund met spectacu-

Dertigste Bosdijkloop V’veen
Vinkeveen - Op zondag  organi-
seerde Toer en Trim Club de Merel 
de jaarlijkse Bosdijkloop met start 
en finish op de Kerklaan in Vinke-
veen. Een bijzondere versie daar 
TTC de Merel toe is aan de 30e ver-
sie van de jaarlijkse trim- en wed-
strijdloop. 
Vanaf 10:00 kon er worden inge-
schreven in Sociaal Cultureel Cen-
trum De Boei aan de Kerklaan 32 in 
Vinkeveen, een fraaie en ruime ac-
commodatie voor dit evenement, 
waar het een gezellig samen zijn 
was.
Het weer op deze zondag was uit-
stekend, de combinatie van zon,
 weinig wind en ongeveer 12 graden 
wakkerde bij toeschouwers en lo-
pers het lentegevoel aan. 
Het aantal deelnemers was met 
229, iets hoger als in 2007. Kijken-
de naar de verschillende afstanden, 
het aantal deelnemers was in ver-
gelijking met vorig jaar nagenoeg 
hetzelfde voor de 5 km (22) en de 
10 km (110), een daling bij de hal-
ve marathon (55), maar een enorme 
groei bij de 1,7 km jeugd- en kin-
derloop (42). 

Verwachting
De deelname aan de 1,7 km overtrof 
alle verwachtingen, bijna 4x zoveel 
deelnemers als vorig jaar, de jeugd 
uit De Ronde Venen en omgeving 
wil bewegen, de voornamelijk jeug-
dige deelnemers aan deze afstand 
uit de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar 
hadden er duidelijk zin in met als 
winnaar bij de jongens: Peter Lauf-
fer uit Winis (6:23) en bij de meisjes: 
Jasmin Peters uit Vinkeveen (7:42).
De overwinning bij de mannen 5 
km was dit jaar voor Johan Kroon 
uit Vinkeveen, in een snelle tijd van 
19:55, twee minuten sneller dan de 
winnaar van vorig jaar, ook bij de 
dames een snelle tijd voor de win-
naar, Nijnke Visser uit Amsterdam in 
20:15, ongeveer een minuut sneller 
dan de winnende dame uit 2007.
De 10 km heeft traditioneel een groot 
deelnemersveld, bij de mannen pas-
seerden de eerste drie de finish bin-
nen de 35 minuten, de winnaar was 
Frans van Heteren uit Aalsmeer met 
een tijd van 34:11, ook deze tijd was 
meer dan twee minuten sneller dan 
de winnaar van vorig jaar, bij de da-
mes won Mandy Plasmeijer uit De 
Kwakel met een tijd van 44:17. 

De halve
De halve marathon is de afstand 
die het meest tot de verbeelding 
spreekt, door het fraaie landschap 
van het buitengebied van de ge-
meente De Ronde Venen, name-
lijk door de polder via Oukoop naar 
Nieuwer-Ter-Aar en terug naar Vin-
keveen. De halve marathon wed-
strijd werd weggeschoten om 12:00 
uur door wethouder Ingrid Lamb-
regts van sportzaken in de gemeen-
te De Ronde Venen.

Derde in 2006 (1:17:01), winnaar in 
2007 (1:16:27), vertrokken met start-
nummer 1 bij de heren en dit jaar 
toegetreden tot de categorie Vetera-

nen 1, deed wat van hem werd ver-
wacht op de halve marathon, name-
lijk winnen, Corné Klein uit De Kwa-
kel won in een tijd van 1:15:26, on-
geveer een minuut sneller dan vorig 
jaar. Bij de dames hetzelfde verhaal, 
winnaar in 2006 (1:31:13) en in 2007 
(1:30:25) op de halve marathon, ver-
trokken met startnummer 2, en ook 
dit jaar de snelste dame, namelijk 
Michelle Fangmann uit Amsterdam 
(voorheen De Hoef) in een tijd van 

1:39:12. Beide winnaars hebben iets 
gemeenschappelijk, namelijk zij zijn 
beiden actief in de triatlonsport.
Een van de nieuwe aspecten bij de 
30e Bosdijkloop was het sneller voor 
handen hebben van de uitslag voor 
de prijsuitreiking, vooraf waren de 
tijden aangegeven, zodat de deel-
nemers en vooral de prijswinnaars 
konden vertrouwen op een vlotte en 
snelle prijsuitreiking.  

Aangezien de halve marathon bij de 
dames voor de derde achtereenvol-
gende keer werd gewonnen door 
Michelle Fangmann, betekende dat 
zij een wisselbeker in ontvangst 
mocht nemen. 

De organisatie van dit evenement 
was zonder de vele sponsors, vrijwil-
ligers, gediplomeerde verkeersrege-
laars, TTC de Merel leden, EHBO, 
masseur, muziek bij finish, perso-
neel van De Boei en vele anderen, 
en natuurlijk de lopers die na het 
startschot door wethouder Ingrid 
Lambregts door het mooie, landelij-
ke “Bosdijk” parcours in de omge-
ving van Vinkeveen liepen, niet mo-

laire effecten zoals licht, geluid en 
rook. Deze technische voorzienin-
gen werden voorbereid en uitge-
voerd door leerlingen van de  afde-
ling electrotechniek van Thamen. 
De 300 bezoekers, van ouders tot 
broers, zussen, opa’s, oma’s en ver-
dere familie en vrienden, werden 
rondgeleid door gidsen door de 
school geleid. Aangezien de school 

voor dit dansspektakel er volledig 
verduisterd bijlag geen overbodige 
luxe. 40 leerlingen van de boven-
bouw (klassen 3 en 4) leidden de 
bezoekers met zaklantaarns veilig 
naar de verschillende danslocaties. 

Om 21.00 was de finale in de aula 
waarbij alle “hulptroepen” bedankt 
werden en alle leerlingen een wel-

verdiend applaus in ontvangst na-
men. Iedereen kan terugkijken op 2 
zeer geslaagde middagen en avon-
den waarbij maar eens te meer weer 
duidelijk is geworden dat als je iets 
wilt, dat je dat dan ook kunt! En ook 
dat school niet altijd alleen maar le-
ren is uit boeken, maar dat het goed 
is ook op een andere manier andere 
vaardigheden te leren.
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Schaatsers op NK super-
sprint
Regio - Afgelopen weekeinde heb-
ben enkele lange baan schaatsers 
van Team NINO aan de Nederland-
se Kampioenschappen Supersprint 
voor senioren mee gedaan. Ronald 
van Slooten, Tim Balvers en  Sietse 
Spaargaren plaatsten zich via de se-
lectiewedstrijden voor dit nationale 
eindtoernooi.  
Op zondag 17 februari moest twee 
maal een 100m en 300m worden 
geschaatst. Ronald van Slooten ein-
digde met een fraaie 1e plaats als 
Nederlands Kampioen op het po-
dium. De resultaten van de andere 
twee sprinters waren goed gezien 
het zeer sterke deelnemersveld; de 
gehele landelijke supersprinttop 
was aanwezig. Tim Balvers eindigde 
op de 11e  plaats. Sietse Spaargaren 
behaalde de 10e plaats in het eind-
klassement. De 100 meter tijden van 
de NINO-schaatsers waren: Ronald 
van Slooten: 9.94 en 10.01, Balvers 
10.25 en 10.31,Spaargaren 10.14 en 
10.21

De 300 meter tijden waren: van 
Slooten: 23.38 en 23.64, Balvers 
24.62 en 24.63, Spaargaren 24.68 en 
24.59

Voor Tim Balvers en Sietse Spaar-
garen was het een druk weekein-
de want naast het NK Supersprint 
moest het afgelopen zaterdag ook 
de landelijke selectie voor het NK 
Sprint voor neosenioren worden ge-
schaatst. Balvers eindigde met de 
tijden 500m 38.29 (8e) en 1000m 
1.16.46 (16e) op een  12e plaats. 
Spaargaren eindigde met de tijden 
500m 38.41 (10e) en 1000m 1.19.07 
(20e) op een verdienstelijke 19e 
plaats. Het einde van het schaats-
seizoen 2007-2008 nadert met ras-
se schreden. Na  het Gewestelijk 
Kampioenschap Sprint op 23 febru-
ari in Alkmaar staat alleen nog het 
NK Sprint voor neosenioren op 1 en 
2 maart in Hoorn op de schaatsa-
genda.

Prijsklaverjassen C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag, 22 februari, is er 
prijsklaverjassen in de kantine van 
de voetbalver. C.S.W. aan de Pieter
Joostenlaan te Wilnis. Het klaverjas-

sen begint om 8.15 uur. Om 8.00 uur 
moet u aanwezig zijn. Er worden vier 
maal zestien giffies gespeeld. Ieder-
een is van harte welkom.

Jeugdschaak
Jeugd Denk en Zet bekert 
in Mulckhuyse-toernooi
De Ronde Venen - De tweede 
helft van het schaakseizoen staat bij 
Denk en Zet traditioneel in het te-
ken van de bekers die in het Mulk-
huyse-toernooi te verdelen zijn. An-
ders dan in het competitieschaak 
worden de spelers verdeeld over 
vier groepen van ongeveer gelijke 
sterkte. Binnen die groepen wordt 
een volledig programma afgewerkt. 
Iedereen speelt twee keer tegen el-
kaar, één keer met wit en één keer 
met zwart. 
Tussen de bekerpartijen door wor-
den ook de komende maanden nog 
de reguliere partijen afgewerkt. De 
competitieleiding houdt scherp in 
de gaten dat op de slotavond van 
het seizoen in mei ook werkelijk de 
apotheose van het bekertoernooi 
plaatsvindt. Natuurlijk, als een kan-
jer binnen een groep de tegenspe-
lers keer na keer van het bord veegt, 
is de groepsbeslissing al vóór de 
laatste avond gevallen, maar door-
gaans is en blijft het spannend tot 
de laatste avond.

Naast de gewone competitie en het 
bekertoernooi, bruist het bij Denk 
en Zet van de alternatieve  schaak-
vormen. Bij het schaken spreken 
ze liever over varianten. Naast het 

werken in de Stappencursus, wor-
den Jan’s schaakpuzzels opgelost of 
worden schaaklessen gevolgd die 
door begeleiders worden gegeven. 
Extern
Twee jeugdteams van Denk en Zet 
zijn actief in de externe competitie. 
Het eerste team bestaat uit Robin en 
Daniël Ekholm, Arno Kroon en Ger-
ben Roos. Halverwege de competi-
tie, na vier wedstrijden, is dit ster-
renteam nog ongeslagen! Het twee-
de team bestaat uit  Junior en Bin-
ky Vuur, Mathijs Meijers en Stefan 
Rijsbergen. Na een moeizame start 
komt ook dit team inmiddels goed 
op gang. Deze maand versloegen de 
jongens de spelers uit Huizen met 
2½-1½. Van de drie gespeelde ron-
des werd er één verloren, werd één 
remise en was er winst in de der-
de. Een duidelijke stijgende lijn!  Alle 
verrichtingen van de jeugdige scha-
kers zijn op de voet te volgen op de 
internet. Kijk op  www.svdenken-
zet.nl en je komt alles aan te weet. 
Daar is ook goed te zien dat scha-
ken een denksport is voor jong, oud 
en nog ouder. Echter daar waar het 
de jeugdafdeling van Denk en Zet 
moeiteloos lukt het aantal leden op 
peil te houden, staat het ledenaan-
tal bij de senioren onder druk Een 

Clubkampioenschap IJsclub Nooit 
Gedacht
Marjolijn Hartwigsen en 
Martijn de Groot pakken 
schaatsclubtitels
Regio - Zaterdagavond 16 februari 
kleurde de Jaap Edenbaan in Am-
sterdam weer blauwgroen van de 
jacks van ruim zestig schaats(t)ers 
van IJsclub Nooit Gedacht uit Wil-
nis, voor het jaarlijkse clubkampi-
oenschap. Het weer was net als vo-
rig jaar ideaal te noemen met een 
temperatuur van een graad of drie 
onder het vriespunt, droog weer en 
geen wind. Gevoegd bij de toch al-
tijd bijzondere sfeer van deze bui-
tenbaan werd het een uitstekend 
kampioenschap. De deelnemers 
streden om titels in de leeftijdsklas-
sen van de jongste pupillen tot de 
oudste senioren. Alle deelnemers 
reden een 500 meter, en daarnaast 
was er voor de pupillen een 300 me-
ter, voor de C-junioren een 1000 en 
voor alle anderen een 1500 meter.

Heren 
Bij de heren was er geen uitge-
sproken favoriet vooraf. Martijn de 
Groot (neosenior) won de 500 me-
ter in 42.18, gevolgd door Sven Prins 
(junior A) met 42.40 en senior Lu-
ciën Wolvers (42.42). De beslissing 
viel pas in de laatste rit van de 1500 
meter. In een rechtstreeks duel ver-
sloeg Martijn Luciën met een ver-
schil van zes seconden (2:06.45 te-
gen 2:12.84). Martijn won daarmee 
beide afstanden en werd kampioen. 
Luciën werd tweede, en de derde 
plaats was voor senior Geert Daan 
Kroese, die met 2:11.79 tweede werd 
op de 1500 meter.

Favoriete
Marjolijn Hartwigsen (junior A) was 
dit jaar de favoriete voor de titel bij 
de dames. Zij maakte die rol waar 
door beide afstanden te winnen, 
47.42 op de 500 meter en 2:27.00 
op de 1500. Op de kortste afstand 
werd junior C Kirsten Prins tweede 
in 49.24, Laura Depping (junior A) 
derde in 49.61 en Melissa van Pierre 
(junior C) completeerde met 49.81 
het kwartet van rijdsters die onder 
de 50 seconden bleven.  De bei-
de dames junioren C reden vervol-
gens een 1000 meter, waardoor zij 
nog niet konden meedoen voor het 
clubkampioenschap. Op de 1500 
meter troefde senior Miranda Kooij-
man in een rechtstreeks duel Lau-
ra Depping af: 2:39.13 tegen 2:47.66. 
Daardoor werd Miranda tweede in 
de einduitslag, het brons was voor 
Laura.

Veel van de andere rijders en rijd-
sters behaalden hun eigen succes-
sen, in totaal sneuvelden ruim zes-
tig persoonlijke records. Voor som-
migen verstoorde een val echter het 
plezier... 

Dit mooie kampioenschap werd niet 
alleen mogelijk door het voortreffe-
lijke ijs van de ijsmeester, maar ook 
door de vele clubvrijwilligers op het 
ijs, langs de baan en in de toren als 
coach, official of speaker.
De bekendmaking van de volledige 
uitslag volgt later. 

Twee trotse winnaars 
DuikVaker actie
Vinkeveen - Ook dit jaar tijdens 
de duikbeurs in Utrecht, de Duik-
vaker 2008 waren Pim en Mia met 
de duikschool aanwezig om het dui-
ken in Vinkeveen te promoten. Vin-
keveen is altijd al een druk bezoch-
te duikersplas geweest. Het onder-
werp avontuurlijke duiken maak je 
op de Vinkeveense plassen was dan 
ook veel besproken. Onder de vele 
bezoekers die de stand bezochten 
en zich inschreven voor diverse op-
leidingen werden 2 waardenbonnen 
verloot die te besteden zijn aan een 
duikopleiding.

 De Winnaars Herman Spreeuwen-
berg en Niek Ruiter werden op zon-
dag uit de vele inzenders getrokken 
bij de duikschool en in het zonne-
tje gezet. 

Duikschool PiMia heeft nu met 3 
boten een nog groter aanbod aan 
mogelijkheden om te duiken Met de 
actie avontuurlijke duiken in Vinke-
veen breekt weer een mooi seizoen 
aan, waarbij we de duikers ook be-
wust van het milieu willen maken en 
de mooie plekken die Vinkeveen te 
bieden heeft, aldus Pim Pols.

Spannende strijd, maar 
zonder Vinkenpunten
Vinkeveen - Het is een wedstrijd 
waarin de stand continue gelijk op-
gaat. Een puntje voor Vinken en een 
punt voor Vitesse/Mabelis. Waarbij 
de laatste uiteindelijk aan het lang-
ste eind trekt en de wedstrijd wint 
met slechts 1 doelpunt verschil. Vin-
ken doet haar uiterste best maar 
kan het verschil niet maken.  De eer-
ste wedstrijd tegen Vitesse/Mabelis 
eindigde in een gelijkspel. Dus een 
onmogelijke opgave om nu thuis te 
winnen is het zeker niet. En win-
nen is noodzakelijk want het Vinken 
Fortis Bank team staat laatste in de 
poule met vier punten achterstand 
ten opzichte van nummer zeven. Vo-
rige week verloor Vinken met 18-14 
van mededegradatiekandidaat All 
Ready. Het doel van de wedstrijd te-
gen Vitesse/Mabelis is dan ook zon-
der twijfel winst en niets minder. 

Gelijk op 
Vanaf het begin gaat de stand gelijk 
op. De eerste aanval van De Vinken 
met Peter Koeleman, Arjan Kroon, 
Angela Sloesarwij en Susanne de 
Wit opent de score, maar Vitesse/
Mabelis volgt al snel. Ook de twee-
de aanval van De Vinken met Pascal 
Kroon, Peter Kooijman, Charita Ha-
zeleger en Mariska Meulstee gaat 
er tegenaan. Pascal Kroon scoort 
de 2-1 en na de 2-2 benut Angela 
Sloesarwij een mooi kansje onder 
de korf, 3-2. Het lijkt wel of Vitesse/
Mabelis het leuk vindt om te vechten 
tegen een achterstand want Vinken 
blijft telkens een puntje voor waarna 
Vitesse/Mabelis weer bijkomt. 
Bij de stand van 5-5 benut Charita 
Hazeleger een strafworp en wordt 
de stand 6-5. Er volgen een paar 
hele lange Vinkenaanvallen zonder 
doelpunten. De bal blijft in het bezit 
van het team gesponsord door Fortis 

Bank maar het lijkt een eeuwigheid 
te duren voordat de korf weer ge-
vonden wordt. Maar dan is het zo-
ver, twee doelpunten verschil, Cha-
rita benut opnieuw een strafworp en 
de stand is 7-5. Met nog een minuut 
of vier te spelen in de eerste helft is 
dit een goed uitgangspunt, ware het 
niet dat ook nu Vitesse/Mabelis zich 
terugvecht tot gelijkstand, 7-7. 

Scoren
De tweede helft lijkt in het begin op 
dezelfde manier als de eerste helft 
te gaan verlopen. Peter Kooijman 
scoort van afstand de 8-7. Vitesse/
Mabelis volgt deze score en daar-
opvolgend schiet Angela Sloesar-
wij van afstand en scoort. Het is 9-
8. Dan verandert er iets en Vitesse/
Mabelis neemt het heft in handen. 
Het verschil loopt op tot twee doel-
punten en opeens kijkt Vinken voor 
het eerst in de wedstrijd tegen een 
achterstand aan, 9-11 met nog een 
kleine 20 minuten te spelen. Vitesse/
Mabelis is niet van plan om de winst 
weg te geven, ze blijven beheerst 
en slim spelen met mooie, efficiënte 
aanvallen. Vinken is even van slag 
door de achterstand maar probeert 
het snel weer goed te maken. Ange-
la Sloesarwij scoort 10-11 en Cha-
rita Hazeleger even later de 11-12, 
maar echt overtuigend gaat het niet. 
Aanvoerder Arjan Kroon zorgt er in 
de laatste tien minuten voor dat het 
Fortis Bank team van De Vinken nog 
gelijk komt, door 12-13 en 13-13 te 
scoren. Een strafworp tegen brengt 
de stand op 13-14.  Mariska Meul-
stee scoort het laatste Vinkendoel-
punt, 14-14, maar Vitesse/Mabelis 
weet echt het laatste punt van de 
wedstrijd te scoren. De eindstand 
komt uit op 14-15. 

Kees de Bruyn haalt flink uit!
De Kwakel – In de 20e ronde van 
de biljartcompetitie van de Veen 
en Rijnstreek speelde het team van 
Kees de Bruyn, wat uitkomt in de C1 
klasse, de hoogste klasse voor het 
spelsoort libre, een thuiswedstrijd 
tegen het team van 
’t Scheepje uit Koudekerk aan de 
Rijn. In dit team spelen o.a. Jan en 
Lex de Graaf, familie van de biljart-
verslaggever van Studio Spor, Ben 
de Graaf. Kees mocht hierin het 
spits afbijten. Kees liet er geen gras 
over groeien, en liet zien in een goe-
de vorm te verkeren. Slechts 7 beur-
ten stond Kees en zijn tegenstander 
aan de biljarttafel. Vooral de laatste 
beurt van Kees was indrukwekkend. 
Met een serie van 61 uitgaan, mag 
een prestatie van formaat genoemd 
worden. De tegenstander gedesillu-
sioneerd achterlatend op zijn stoel.
Een knappe overwinning voor Kees, 
met bovendien een gemiddelde van 
bijna 25. Dan behoor je tot de top 
van dit district. Rik van Zanten kon 
zich aan dit geweldige resultaat op-
trekken.  Hij had goed naar Kees 
gekeken, want ook Rik speelde een 
gewonnen partij. Met een voor zijn 
doen redelijk gemiddelde van 3,5. 
Invaller Theo Gahrmann mocht de 
volle winst proberen binnen te ha-
len.Theo is het niveau van de hoog-
ste libreklasse echter een beet-
je kwijtgeraakt. Het resultaat was 
dan ook zeer bedroefend, nog géén 
twee gemiddeld. Het was gelukkig 
nog niet zo slecht dat het extra punt 
verloren ging. Een keurige 5-2 over-
winning voor dit team.
Het eigen team van Theo Gahrmann, 
wat uitkomt in de C2 klasse, speelt 
het hele seizoen erg slecht. Ze staan 
dan ook stijf onderaan de ranglijst. 
Voor dit team een uitdaging om deze 
onderste plaats aan een ander team 
over te doen. Dit was niet tegen do-
vemansoren gezegd. Theo zelf haal-
de eindelijk weer eens zijn niveau, 
en wist zijn partij te winnen.

Klappen
 Ook Gerard Pieterse haalde de pun-
ten binnen. Rob Eekhoff kwam géén 
carambole tekort, zijn tegenstander 
ook niet, en dus moest er een re-
mise aangeboden worden. Toch een 
6-1 overwinning, wat waarschijn-
lijk inhoud dat ze de laatste plaats 
aan een ander team overdoen. Het 
team van Ton Karlas, wat in de C3 
uitkomt, zit in de hoek waar de klap-
pen vallen. De laatse twee wedstrij-
den konden ze niet overtuigen. Ook 
deze week kwamen ze weer veel ca-
ramboles tekort. Alleen Jan Schock-
man kon de malaise ontlopen. Hij 
wist wel twee punten binnen te ha-
len voor zijn team. Het team van 
Aad van Kessel, vol met routine, kon 
niet overtuigen. Al zitten daar waar-
schijnlijk wel oude rekenmeesters 
in die al weer met volgend seizoen 
bezig zijn. Aad van der Laan kwam 
er  als eerste speler veel tekort. Kees 
van der Meer, deze week als gele-
genheids tweede speler bij afwezig-
heid van Aad van Kessel, liet zien 
dat hij wel degelijk een aardig pot-
je kan biljarten. In 26 beurten kwam 
Gerrit Oudshoorn van biljartvereni-
ging Rijnegom er niet aan te pas. 
Eveneens een keurig gemiddelde 
van 1.80 voor Kees. Arjan Vlasman, 
de voorzitter van de biljartvereni-
ging, was deze avond waarschijnlijk 
met zijn hoofd al bezig met de finale 
van de Open Kwakelse Librekampi-
oenschappen. “Als ik maar niet word 
verhoogd” was hetgeen wat con-
stant door zijn hoofd spookte. 

Goede avond
Dit was ook duidelijk in het wed-
strijdresultaat terug te zien. Hij haal-
de nog geen gemiddelde van 1.00. 
Gelukkig mocht hij zich revanche-
ren in zijn dubbelpartij, hier haalde  
hij wel zijn niveau. Dit was niet ge-
noeg om er een overwinning uit te 
slepen. 

Een 7-2 nederlaag die aankomt in 
het kamp van Aad van der Laan.  In 
de C5 speelde het team van Frans 
van Doorn een uitwedstrijd tegen 
Harago uit Langeraar. Frans zat 
waarschijnlijk nog met de verjaardag 
van zijn schoonmoeder in zijn hoofd. 
Hij was erg gezellig, maar van bil-
jarten kwam deze keer niks terecht. 
Peter Maijenburg daarentegen zet 
zijn goede serie waar hij mee be-
zig is voort. Hij keek wel lang tegen 
een achterstand aan, maar wist nipt 
voordat zijn tegenstander uit ging, 
toch de overwinning binnen te ha-
len. Ton Onderwater had een goede 
avond. 39 caramboles in 24 beurten 
is een prestatie van formaat voor 
Ton. Maus de Vries leek lang uit-
zicht te hebben op de overwinning. 
Toen ging de scheidsrechter echter 
de tegenstander voorzeggen hoe 
hij de carambole moest maken, en 
dat was teveel voor Maus. Jammer, 
maar volgende keer beter.

Het team van Gerard Plasmeijer 
gelooft het de tweede helft van de 
competitie wel. Het is dat Leon Loos 

de punten af en toe nog eens bin-
nenhaald. Maar Gerard zelf, Jolanda 
Brandse en Robert van Doorn bakte 
er niks van. Hierdoor staan ze ste-
vig onderaan in de ranglijst van de 
tweede helft.

B1
In de hoogste klasse van het drie-
banden in het district Veen en Rijn-
streek spelen drie teams van Biljart-
vereniging ’t Fort. Alle drie de teams 
kunnen in principe meedoen voor 
het kampioenschap. Het team van 
Bart de Bruyn heeft dat de eerste 
helft gepresteerd. Hierna kwamen 
er verhogingen voor alle spelers van 
dit team. Bart zelf is al tot de conclu-
sie gekomen dat de verhoging van 3 
caramboles hem al 6 punten gekost 
heeft. En dit zit hem niet lekker. Ook 
deze week kwam Bart er niet aan te 
pas. Hij had in Jaap van Velzen van 
ROAC’79 dan ook een tegenstander 
die een aardig potje kan biljarten. 
Uiteindelijk kwam Bart er slechts 
twee tekort, maar ja twee tekort 
is nog altijd beter dan één tekort. 
Martien Plasmeijer is niet echt be-
ter gaan biljarten nu hij geen voor-
zitter meer is. Hij pretendeerde dit 
altijd wel. Als Martien genoeg beur-
ten krijgt van de tegenstander dan 
is hij op zijn best. Ditmaal waren 66 
beurten uiteindelijk genoeg voor de 
overwinning. Plat Voorn danst nog 
steeds als vanouds rondom het bil-
jart, en dan is Plat op zijn best. In 56 
beuten had Plat zijn 30 caramboles 
bij elkaar. 

Genoeg voor de overwinning. 5-2. 
Het team van John van Dam speelt 
altijd mee om de prijzen. John zelf 
echter zit momenteel in een diep 
dal. Met een gemiddelde van 0.687 
bleef John ver onder zijn zo geliefde 
grens van 0.900. Hij moet nog erg 
goed zijn best doen om niet ver-
laagd te worden aan het eind van 
het seizoen. Jos Spring in ’t Veld 
heeft hier momenteel geen last van. 
Als een TGV raast hij over iedere te-
genstander heen. Ook nu weer. In 
40 beurten 42 caramboles halen is 
een prestatie van formaat. Hij staat 
momenteel dan ook fier bovenaan 
in de Speltbokaal, de bokaal die aan 

het eind van het seizoen door de 
gelijknamige directeur van dit be-
drijf word uitgereikt aan die biljarter 
die het beste heeft gepresteerd dit 
seizoen. Do van Doorn volgde het 
voorbeeld van Jos, al moest Jos wel 
even in Do zijn oor fluisteren dat het 
“zaterdag”was. Jan van Doorn en 
kornuiten speelde een thuiswedstijd 
tegen Roelofarendsveen. Jan zelf 
heeft het momenteel erg druk met 
andere zaken dan biljarten, en dat 
was dan ook duidelijk terug te zien 
in zijn spel. 21 caramboles, in 32 
beurten is voor Jan zijn doen slecht 
te noemen.

Theo Bartels liet zien dat hij men-
taal erg sterk is, 35 caramboles in 
45 beurten is goed genoeg voor de 
overwinning. Hans van Eijk, net te-
rug uit Kenia, had nog last van een 
jetlag. Hij kon dan ook niet echt 
overtuigen. Helaas een 2-7 neder-
laag voor dit team. Het team van Piet 
Bocxe, haalde eindelijk weer een 7-0 
overwinning. Piet zelf speelde over-
tuigend boven de 0.800, Quirinus 
van der Meer en Johan van Doorn 
hadden wat meer beurten nodig, 
maar wisten toch aan de goede kant 
van de score te blijven. 

B2
In de B2 driebandenklasse tenslotte 
speelde het team van Wery Koele-
man tegen het team van De Ring-
vaart uit Oude Wetering. Een ge-
duchte tegenstander in de strijd om 
het kampioenschap. Wery zelf was 
onlangs nog op hoogtestage ge-
weest in Thailand. Dit wierp duide-
lijk zijn vruchten af deze week. Hij 
was eerder uit dan zijn tegenstan-
der, maar deze maakte in de nabeurt 
nog gelijk. Alex van der Hulst haal-
de deze week zijn niveau weer eens. 
25 caramboles uit 54 beurten mag 
goed genoeg genoemd worden. De 
lessen die hij van Peter Maijenburg 
krijgt op zaterdag doen hem duide-
lijk goed. Kees Smit speelt al we-
ken boven zijn niveau. Ook nu weer 
haalde Kees uit naar zijn tegenstan-
der. 22 uit 56 was goed voor het 
extra punt en de 6-1 overwinning. 
Hiermee staan ze tweede in de tus-
senstand.

speler van de jongste lichting pakte 
het goed aan. Hij vroeg vorige week 
of hij het werkboek van de Stappen-
cursus mee naar huis mocht nemen, 

zodat zijn moeder ook beter kon le-
ren schaken. Zo moet het gaan: 
jong en oud stimuleren elkaar. Kom 
gerust eens kijken.
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Meisjes HVM 8D2 (bijna) 
midwinterkampioen
Mijdrecht - Het moest er een keer 
van komen! In de herfstcompetitie 
waren de meisjes van 8D2 al een 
goede derde geworden, op slechts 
1 punt achter de winnaars. Geen en-
kele wedstrijd verloren, maar net te 
weinig punten voor het kampioen-
schap. En nu in de wintercompeti-
tie alle wedstrijden gewonnen en 
helaas één slechte dag. Dan wordt 
het toch nog spannend wat de te-
genstanders hebben gedaan. Blijkt 
er een team te zijn dat ook één keer 

heeft verloren, tegen de meisjes van 
HVM dus, maar net iets meer doel-
punten heeft gemaakt. Op doelsal-
do de tweede plaats veroveren is ei-
genlijk gewoon een kampioenschap 
waard! Helemaal als je de rest van 
de tegenstanders op ruime afstand 
laat. 
Een geweldige prestatie, die dan 
ook beloond is met een zilveren me-
daille met een gouden randje! De 
komende lentecompetitie is voor 
de meisjes de laatste kans dit sei-

zoen om alsnog de volle winst bin-
nen te halen. En iedereen weet: 3 
keer is scheepsrecht. Met een ste-
vige verdediging door Séverine Ver-
haar, Pauline van Nunen, Daniël-
le Willekes en Daisy Fernhout, een 
uitstekend middenveld met Aniek 
Bolwerk en Brechtje van Miert en 
een goedlopende voorhoede met 
Jet Röling, Charley Bosman, Femke 
Volmer en Maud Vermeulen hebben 
ze er ook alle vertrouwen in dat dit 
gaat lukken 

Atlantis 2 zeer overtuigend 
langs ZKC’31
Mijdrecht - Zaterdag stond er voor 
Atlantis 1 en 2 een belangrijke wed-
strijd op het programma. Bij winst 
leken de teams veilig voor degra-
datie, echter bij verlies moest er de 
komende wedstrijden hard geknokt 
worden voor behoud van de 3e klas-
se. De strijd moest zaterdag gele-
verd worden tegen het Zaandamse 
ZKC ’31.
Met deze gedachte stond Atlantis 
2 Arjen Markus en Sandra Pronk af 
aan Atlantis 1. Sandra Gortenmul-
der is nog altijd geblesseerd en ook 
Barry van der Waa moest gemist 
worden.
In ruil voor deze spelers speelden 
Jan-Willem van Koevorden Brouwer 
(Atlantis 3) en  Masha Hoogeboom 
(A1) mee met het 2e en zaten er ver-
schillende A-junioren op de reser-
vebank. 
Atlantis besefte goed wat er op het 
spel stond zaterdag. Er was uiterste 
concentratie voor de wedstrijd. Net 

als de laatste drie wedstrijden be-
gonnen Peter van der Wel, Auke van 
der Zijden, Wilma Kranenburg en In-
ge van Moort in de aanval. Jan-Wil-
lem van Koevorden Brouwer, Jimmy 
de Koning, Mirjam Gortenmulder en 
Masha Hoogenboom startten in de 
verdediging.

Atlantis begon sterk aan de wed-
strijd, maar kreeg toch al snel een 
strafworp tegen. Deze werd onmid-
dellijk benut door ZKC ‘31. Na een 
snelle aanval kwam Atlantis op ge-
lijke hoogte door een schot van Inge 
van Moort. De scheidsrechter floot 
vaak en snel voor overtredingen en 
na een aantal mooie kansen van At-
lantis en strafworpen voor de tegen-
partij gingen beide teams gelijk op. 
Atlantis had verzorgde aanvallen en 
dit leverde een voorsprong voor rust 
op. Beide teams gingen de theepau-
ze in met een stand van 5-6 in het 
voordeel van Atlantis 2.

Na rust werd duidelijk dat Atlantis 
het betere van het spel had. Er werd 
nog steeds geduldig aangevallen 
en de kansen bleven komen. Door 
doelpunten van Peter van der Wel, 
Inge van Moort en Jimmy de Ko-
ning breidde Atlantis de voorsprong 
uit naar 6-10. De wedstrijd leek ge-
speeld. Toch lukte het ZKC ’31 nog 
om terug te komen naar 9-11 en de 
spanning kwam terug in de wed-
strijd.

In de eindfase van de wedstrijd 
was het toch Atlantis dat het bete-
re van het spel had. Er werd goed 
gespeeld in de laatste paar minuten 
en de winst leek binnen bereik. Met 
een eindstand van 9-15 heeft Atlan-
tis 2 een goede wedstrijd neerge-
zet en kan er over 2 weken met veel 
vertrouwen naar Sassenheim gere-
den worden voor de wedstrijd tegen 
TOP. Dit zal een lastige klus worden, 
maar het vertrouwen is terug!

Foto:
Atlantis 2 pakt winst tegen het Zaandamse ZKC ‘31

Sponsorspringwedstrijd 
bij Lucky Stable
Mijdrecht - Zaterdag organiseer-
de Lucky Stable een sponsorspring-
wedstrijd. Dit jaar  voor de dieren-
ambulance. Deze ambulance krijgt 
maar een kleine financiële vergoe-
ding voor de kosten die ze maakt. 
Ze moet het vooral hebben van 
spontane giften en vaste sponsors. 
Alle medewerkers zijn vrijwilligers 
die om de beurt 24-uursdiensten 
draaien. Er was ook een dieren-
ambulance aanwezig waarin ieder-
een een kijkje kon nemen en daarbij 
vragen kon stellen aan de vrijwilli-
gers. Via deze wedstrijd probeerde 
Lucky Stable ook een steentje bij 

te dragen. De  bedoeling van deze 
wedstrijd was dat de deelnemers 
bij vrienden, familie en andere be-
kenden  sponsoring gingen zoeken. 
Men kon sponsoren per gesprongen 
punt of een vast bedrag. Op de wed-
strijd kregen alle deelnemers eerst 
een minuut de tijd om zoveel mo-
gelijk punten te springen. Alle hin-
dernissen mochten in willekeurige 
volgorde gesprongen worden. Als je 
maar veel punten behaalde. Daar-
na volgde nog een minuut waarin je 
een vast parcours moest springen. 
Ook dit leverde punten op maar dit 
was tevens een wedstrijd waarin de 

beste zou winnen. `s Morgens werd 
begonnen met de allerkleinsten en 
zo door naar de ouderen die ook ho-
ger sprongen. 
De dag was een groot succes. Deze 
werd afgesloten met een sponsor-
bedrag van maar liefst 1662,28 euro. 
Er was ook nog een prijs voor die-
gene die het meeste geld bij elkaar 
had gesprongen. 
Het was dit jaar Whitney Samson 
met haar pony Choice. Zij had een 
bedrag bij elkaar gesprongen van 
169 euro. Het was een zeer geslaag-
de dag waarin het weer hen zeker 
goed gezind was

Mijdrechtse VEP turners 
goed op dreef
Mijdrecht/Woerden - Zaterdag 16 
februari hebben de turners van VEP 
hun eerste voorwedstrijd voor het 
NK geturnd. Zes mannen kwamen 
in actie in Almere.

In de eerste ronde turnden Casper 
de Visser, Benjamin Lakerveld en 
Thomas Vliem in de categorie pu-
pil derde divisie. Zij werden respec-
tievelijk tiende, dertiende en acht-
tiende. In een groot deelnemersveld 
was dit een prima prestatie. 

Casper blonk uit aan het paard vol-
tige, waar hij een score van 18,35 
behaalde. Benjamin was één van de 
besten op sprong met een waarde-
ring van 19,10 en Thomas lukte het 
om met een moeilijke brugoefening 
een 14,60 te behalen. 

In de tweede ronde turnde Kees van 
den Brand zijn eerste plaatsings-
wedstrijd. Hij kwam uit in de cate-
gorie instap eerste divisie. 

Hij maakte hier en daar wat foutjes, 
maar door een goede vloer oefening 
met een flik flak (17,75 punten) en 
goede sprongen (18,35 punten) ein-
digde hij op een knappe negende 
plaats. Zijn puntentotaal was 92,45 
punten. 

Eerste keer
In de laatste wedstrijdronde moch-
ten Koen de Koning en Luc Verwijs 
hun kunnen laten zien. Koen moest 
turnen in de categorie jeugd derde 
divisie. 

Voor het eerst turnde hij zijn nieuwe 
vloeroefening zonder fouten. De-
ze oefening werd beloond met een 
11,55. 

Uiteindelijk werd hij elfde met een 
totaal van 52,35 punten.  Luc Ver-
wijs kwam uit in de categorie talen-
tendivisie. 

In een sterk en groot deelnemers-
veld wist hij zich heel goed staande 
te houden. Zijn vloeroefening werd 
zelfs beloond met een 18,85. 

In een groep van meer dan twintig 
talenten eindigde hij op een knappe 
vijfde plaats met een persoonlijk re-
cord van 101,85 punten.

Alle turners maken op basis van de-
ze wedstrijd kans om zich te plaat-
sen voor de kwartfinales van NK. 
Op 8 maart moeten de turners hun 
tweede plaatsingswedstrijd in Den 
Helder turnen en op basis van de 
resultaten van beide wedstrijden 
kunnen zij een plaats afdwingen op 
de kwartfinales van het NK.

Zondagvoetbal

Argon in slotfase onderuit
Mijdrecht - Argon deed in de uit-
wedstrijd tegen Almere lang mee 
voor een puntendeling. De eerste 
helft ging de wedstrijd tamelijk ge-
lijk op en de rust werd dan ook met 
een 0-0 stand ingegaan. 

De tweede helft was het Almere dat 
de bovenliggende partij was, maar 
pas drie minuten voor het eindsig-

naal wist Almere de winst naar zich 
toe te trekken. Diep in de toege-
voegde tijd werd het zelfs 2-0 en 
dat kon, gezien het spelbeeld in de 
tweede helft, niet onverdiend wor-
den genoemd.

De eerste helft was tamelijk ge-
lijkopgaand, wel was de passing 
aan Argonzijde moeizaam, het har-

de veld was daar ongetwijfeld debet 
aan. Maar toch kregen beide par-
tijen wel mogelijkheden. Youri van 
Adrichem probeerde om over de 
uitgelopen keeper te schieten maar 
schoot naast en een voorzet van 
Ian Zevenhoven werd door Alexan-
der Bos ingekopt maar die poging 
bracht keeper Eman niet in verle-
genheid. 

Aan de andere kant moest Argon-
doelman Niels Verhaar ingrijpen 
op de zestienmeterlijn en ging een 
poging Carlier over, ook Murphy in 
kansrijke positie schoot naast na-
mens Almere. 

Argon kreeg voor rust nog twee mo-
gelijkheden, Jimmy van Veen stuitte 
op de keeper en in de rebound kop-
te Ian Zevenhoeven voorlangs. Even 
later kopte Youri van Adrichem in 
handen van de keeper.

Geblesseerd
De tweede helft kwam Argon be-
hoorlijk in de verdrukking en kwam 

eigenlijk niet meer aan aanvallen 
toe. 

Nadat Almere een open kans voor-
langs had geschoten werd halver-
wege de tweede helft de gebles-
seerd geraakte Ian Zevenhoven ver-
vangen door Leroy Leijgraaff. 

Doelman Keeper Niels Verhaar 
maakte een schot van Hutte knap 
onschadelijk en even later kreeg hij 
assistentie van Garry Fokker die een 
bal van de doellijn haalde. Even later 
ging een gerichte omhaal van Car-
lier via de rug van Fokker over de 
achterlijn. In deze fase moesten nog 

twee spelers vervangen worden, To-
ny van Reijn ruimde het veld voor 
Desmond Kentrop en Lars Sloot-
haak verving Youri van Adrichem. 
Nadat Almere nog enkele pogin-
gen onbenut had gelaten werd het 
drie minuten voor het einde toch 1-
0 door Glenn Carlier. 

Diep in blessuretijd kreeg de thuis-
ploeg Argon definitief op de knieën, 
opnieuw mikte Carlier raak 2-0. Po-
gingen van Leroy Leijgraaff en Mark 
Flapper om de stand nog te wijzi-
gingen leverden niets op.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
Reiger Boys, aanvang 14.30 uur.

pagina 30 Nieuwe Meerbode  - 20 februari 2008



Gerry Lampoo en John 
Vrielink geven biljarters 
een lesje
De Ronde Venen - In de team-
competitie van biljartfederatie De 
Ronde Venen was De Merel/Me-
taal Mijdrecht 1 onder leiding van 
John Vrielink oppermachtig. John 
zette de partij van 140 carambo-
les in 17 beurten naar zijn hand, liet 
een hoogste serie van 58 carambo-
les noteren en kwam tot een lof-
waardig moyenne van 8.235. Ook 
Arie van Vliet  had z’n partij in een 
acceptabele 22 beurten uit.  Bert 
Fokker deed niet onder door in 20 
beurten winnend af te sluiten ter-
wijl Kees Griffioen met 16 beurten 
de show van de avond gaf.  Kortom, 
de mannen van Bobs Bar 2 gingen 
gedesörienteerd huiswaarts, maar 
Mark van de Ruimschoot hield het 
beste gevoel.
U begrijpt het:  De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1 – Bobs Bar 2:  9-0
Cens 2 verloor met 2-7 van de Pad-
destoel 2. Alleen Jos Bader kon de 
vlag voor Cens hoog houden, al wa-
ren daar 44 vermoeid lange beurten 
voor nodig.  Pim de Jager wist in 28 
beurten van Chris Esser te winnen.  
Jim van Zwieten had dezelfde partij-
lengte tegen Hans van Rossum. De 
man van de week was Gerry Lam-
poo, jong talent die een hoogste se-
rie van 7 liet noteren en in slechts 
14 beurtjes tegen Alan Knightley 
uitging.
De Kromme Mijdrecht 2 won met 
5-4 van De Kuiper/van Wijk 2. Bei-
de clubs verdeelden de puntjes ge-
broederlijk en lieten de thuisclub 
het extra matchpunt.
Bobs Bar 1 won met 7-2 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 1. Evert Oud-
hof van De Merel hield stand terwijl 
van de tegenpartij Florian Veerhuis, 
Joop Luthart en Daniel de Bruin 
geen medelijden hadden.

Hoge serre
De Vrijheid won met 5-4 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 3. Bert Loog-
man zette een hoogste serie van 34 

caramboles neer en was de brand 
in 23 beurten tegen Hans van Rijn 
‘meester’.
Ook Dave Meijer had een kort pot-
je voor de Vrijheid door in 16 beur-
ten zijn partij tegen Cor van Wijk af 
te sluiten. Andre Sturing had tegen 
Wim Berkelaar geen kans terwijl de 
partij ruim 33 beurten duurde. Bart 
Dirks kon Caty Jansen niet aan en 
kwam er slechts 6 tekort op de 27 
beurten durende partij.
De Paddestoel 1 won met 5-4 van 
De Kromme Mijdrecht 1. Winnie 
Lek had zijn avond, want hij won in 
slechts 17 beurten van Henny Ver-
sluis. Ook Patrick Gillet zat stevig in 
het zadel tegen Kees Westkamp en 
was in 24 beurten uit. Voor de Krom-
me Mijdrecht waren Gerrie Hozken 
en  Rienes Lanoy de goudhaantjes.
Dio 2 verloor met 2-7 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 4. Alleen Ton 
Brantsema kon voor Dio wat be-
tekenen, terwijl Be Fransen, Wim 
Roest en Gijs van der Vliet de tri-
omftocht afmaakten.

Gasten
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van 
Cens 1. Jos van Wijk kon de punten 
voor De Paddestoel in huis houden 
terwijl de gasten Desmond Driehuis, 
Evert Driehuis en Cor van de Kraats 
ruimschoots tot een overwinning 
kwamen.

Bobs Bar 3 verloor met 2-7 van 
Dio 1. Theo Hubenet bedwong in 
30 beurten de praakmakende Bert 
Dijkshoorn. Verder kreeg Tobi-
as Hagenbeek van Allrounder Paul 
Schuurman in 23 beurten onvol-
doende kans. Erik Spiering kwam 
er slechts 5 tekort in de 24 beurten 
durende partij tegen Herman Tur-
kenburg. Stephan Vos liet een flinke 
steek vallen tegen Erik Brandsteder. 
De Schans won met een nipte 5-4 
van De Kuiper/van Wijk 1.

Nico Koster pakt eerste 
librettisten drie-sterklasse
De Ronde Venen - De 3-sterklas-
se libre van Biljartfederatie de Ron-
de Venen heeft wegens gebrek aan 
deelname geen voorronden gehou-
den. 
Vanwege de 7 ingeschreven spelers 
koos het bestuur voor een recht-
streekse finale over 2 dagen.

Omdat Bobs Bar recht had op deze 
finale bleek dat, vanwege de extra 
drukte op zondag vanwege voetbal, 
de locatie verplaatst moest worden.
Zaterdag was Bob voor elven al in 
de weer om de gasten te ontvan-
gen, ook een nieuw laken maakte 
deel uit van lovende woorden.

Nico Koster ging zaterdagavond 
gerustgesteld en met 3 winstpar-
tijen lekker slapen. Alle deelnemers 
moest 1x tegen elkaar zodat ieder-
een op 6 te spelen partijen uitkwam. 
Zondag verhuisde het circus naar 
De Merel in Vinkeveen.     

Ook daar was voor elven Dorus al-
weer in touw om het iedereen naar 
de zin te gaan maken. Na 5 wed-
strijden winst was Nico de nieuwe 
kampioen want alleen Desmond 
Driehuis kon het enthousiasme een 
beetje afremmen.     

De laatste partij was tussen hen 
beiden waarvan Desmond van Ni-
co won.  Nico kwam er slechts 3 
tekort en kon alsnog tot kampioen 
getroond worden.

Cor van de Kraats en Aria Dolmans 
deden het ceremoniële gedeelte, 
reikten de bijbehorende prijzen, ca-
deaubon en bloemen uit met de vol-
gende einduitslag;

1 Nico Koster 10 pnt. 
2.305 moy.
2 Desmond Driehuis 9 
2.955
3 Ben Fransen 6 
2.149
4 Henk Doornekamp 4 
1.970
5 Hans van Rijn 4 
1.382
6 Joop Luthart 3 
 1.787
7 Jan van der Meer 2 
3.250

De kortste partij maakte Desmond 
Driehuis in slechts 10 beurten en 
Jan van der Meer zette zaterdag de 
hoogste serie op 25 caramboles van 
dit toernooi.

AKU-atlete Eva Lubbers 
Nederlands kampioen 
hoogspringen
Uithoorn - Eva Lubbers heeft afge-
lopen weekend tijdens de Neder-
landse indoor kampioenschappen 
de Nederlandse titel behaald met 
een hoogte van 1.71 meter.
In het Belgische Gent, waar de kam-
pioenschappen werden gehouden 
stond de AKU-atlete met de 15 bes-
te springsters van Nederland aan de 
start. Eva was vooraf aan het NK sa-
men met Sietske Noorman en Sabi-
ne Monden de grote favoriet voor de 
gouden medaille en op een hoogte 
van 1.68 meter waren alledrie de 
meiden nog over in de strijd. Op de 
hoogte van 1.71 meter gingen de 
3 atletes een spannende strijd aan 
om te kijken hoe de medailles ver-
deeld gingen worden. Eva zat de 1e 
poging te dicht op de lat waardoor 
ze de hoogte niet haalde. Onder 
toeziend oog van beide bondscoa-
ches hoogspringen ging Lubbers 
over 1.71 meter en zag de 2 ande-
re springsters 3 foutpogingen sprin-
gen waardoor haar doel bereikt was. 
Met de Nederlandse titel op zak kon 
de Uithoornse atlete zich opmaken 
voor de volgende hoogte, 1.74 me-
ter. Helaas zat deze hoogte er niet 
meer in en kon Eva de felicitaties in 

ontvangst nemen. Eva die een uit-
nodiging van de bondscoach heeft 
ontvangen voor een trainingskamp 
met de nationale selectie, mag op 
basis van haar gouden medaille za-
terdag 8 maart mee met de Neder-
landse ploeg voor een interland te-
gen Duitsland. 

Strijd
Deze wedstrijd zal plaatsvinden in 
het Duitse Düsseldorf. Hier zal zij 
de strijd aangaan met de nummers 
2 en 3 van Nederland en de 3 beste 
Duitse springsters.
Naast het hoogspringen stond Eva 
aan de start van de 60 meter. De 
doelstelling vooraf aan het NK was 
een gouden plak bij het hoogsprin-
gen en een finaleplaats met een 
persoonlijk record op de 60 meter. 
In de series van de 60 meter liep 
de atlete van AKU een ‘rommelige’ 
race, maar kwam wel gelijk tot een 
nieuw PR van 7.75 sec. Met deze 
tijd plaatste ze zich zeer gemakke-
lijk voor de finale. De finale van de 
60 meter bij de meisjes junioren B 
was van zeer hoog niveau.  Eva ein-
digde in de finale als 6e in een tijd 
van 7.78 sec. 

Atlantis 1 verliest terecht
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
ging Het Vlaggenschip van Atlantis 
de strijd aan tegen Korbis in Wad-
dinxveen. Een teleurstellende wed-
strijd werd neergezet. Atlantis be-
gon zowel aanvallend als verdedi-
gend niet scherp genoeg, waardoor 
Korbis de wedstrijd overtuigend 
en terecht naar zich toe trok. In de 
tweede helft leek Atlantis weer zich-
zelf te zijn, maar kon met geen mo-
gelijkheid meer de wedstrijd naar 
zich toetrekken. Met teleurstelling 
werden de punten achtergelaten in 
Waddinxveen, omdat Atlantis weet 
dat zij nu nog twee kansen heeft om 
een degradatiewedstrijd te voorko-
men.

Vorige week zette het door Fortis 
gesponsorde Atlantis een goede 
wedstrijd neer tegen ESDO, wat re-
sulteerde in winst. 

Om een degradatiewedstrijd te voor-
komen moet Atlantis de komende 
wedstrijden alles op alles zetten om 
te winnen. Vol goede moed en ge-
motiveerd ging Atlantis de strijd aan 
tegen Korbis. Aanvallend startte zij 
met Lisanne van Doornik, Kim Stolk

, 

Jelmer Steen en Arjen Markus die 
op de plaats stond van de afwezige 
Pim de Munter. 
In de verdediging startten Chantal 
Poolman, Eline Laaper, Jacco van 
Koeverden-Brouwer en Mark Go-
verse.

Atlantis leek de eerste helft niet 
zichzelf te zijn. Aanvallend had de 
ploeg moeite om goede aanvallen 
op te zetten en tot score te komen. 
Verdedigend miste zij de scherpte 
en kon Korbis de eerste helft afslui-
ten met een 11-1 voorsprong. 

Na een donderpreek en wat tacti-
sche aanwijzingen kwam Atlantis de 
tweede helft het veld in. Atlantis had 
de opdracht gekregen om de twee-
de helft anders te spelen en niet de 
afgang van de eerste helft voort te 
zetten. 

Meteen in de eerste minuut viel het 
tweede doelpunt, gemaakt door Arj-
en Markus, voor Atlantis. Ook Lisan-
ne van Doornik, Jacco van Koever-
den Brouwer en Kim Stolk wisten 
tot score te komen, waardoor er een 
stand van 12-5 op het scorebord 
kwam te staan. 

Aanvallend speelde Atlantis weer 
iets meer zijn eigen spel. De goede 
kansen werden beter uitgespeeld en 
er werd weer gewerkt voor elkaar. 

Verdedigend stond de ploeg weer 
op scherp, waardoor het Korbis veel 
lastiger werd gemaakt om tot een 
score te komen. 

Uiteindelijk werd Alex van Senten 
voor Jelmer Steen in de ploeg ge-
bracht, maar ook hij kon de kansen 
die hij kreeg, niet afmaken. Korbis 
wist in de tweede helft nog viermaal 
tot score te komen. 
Ondanks de goede inzet in de twee-
de helft kon Atlantis de score niet 
verder uitbreiden en stond er met 
het eindsignaal de stand van 16-5 
op het scorebord.

Foto:
Lisanne van Doornik Atlantis 1

Goede start in nationale 
turncompetitie
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 16 
februari was voor vele turners de 
start van de nationale turncompeti-
tie 2008. Mijdrechtse turner Thomas 
Zonneveld kwam uit in de tweede 
divisie pupil niveau 8 voor SV PAX 

Haarlemmermeer in de eerste wed-
strijd in Almere. 

Thomas begon op rek en heeft een 

superstrakke oefening geturnd wat 
hem 17.90 punten opleverde. Op 
vloer heeft Thomas wederom een 
mooie oefening laten zien, afgeslo-
ten met een Arabier dubbele flik-
flak en dat werd beloond met 18.05 
punten; de een na hoogste score op 
dit toestel. Toen was de voltige aan 
de beurt. 

Op dit toestel heeft Thomas lan-
ge tijd niet volledig kunnen trainen 
vanwege een polsblessure en nu 
ging Thomas voor het eerst in een 
wedstrijd zijn beugelflanken laten 
zien. Dat heeft zijn vruchten afge-
worpen en hij kreeg 17.45 punten 
van de jury. Het volgende onderdeel 
was ringen waar Thomas nog altijd 
hoog scoort en zijn kracht kan la-
ten zien, dit leverde 18.15 punten 
op. Vervolgens naar sprong, Tho-
mas’ favoriete onderdeel, en dat kon 
je merken met twee bijna vlekkelo-
ze sprongen die de hoogste score 
van de ochtend leverden, een royale 
18.95 punten. 

Op brug, het laatste onderdeel, heeft 
Thomas strak geturnd op dit moei-
lijke toestel. Ook zijn halve draai in 
handstand is goed gelukt zoals hier 
op de foto te zien is. Op de achter-
grond staat zijn tevreden trainer Jos 
van Klink. De hele oefening lever-
de 17.10 punten op. Met een totaal 
van 107.60 heeft Thomas de twee-
de plaats veroverd, een uitstekende 
start in de nationale turncompetitie. 

Volop tennis bij TV Wilnis
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis 
staat allesbehalve stil! Geduren-
de deze wintermaanden worden er 
volop activiteiten georganiseerd bij 
deze vereniging. In de wat koude-
re maandjes is begonnen met de 
herfstcompetitie, een dubbeltoer-
nooi, maar dat is nog niet alles. Ook 
nu zijn er nog de toss-avonden en 
-ochtenden en verder is natuurlijk 
iedere avond het clubhuis open voor 
iedereen die een balletje wil slaan 
en daarna nog gezellig een drank-
je wil nuttigen. In januari is de win-
tercompetitie van start gegaan. Een 
competitie waar je aan mee kunt 
doen wanneer je wilt. Dit kun je van 
tevoren opgeven. Het wordt in to-
taal 8 keer georganiseerd, waarvan 
er nu al vijf dagen om zijn. Eigenlijk 
lijkt het wel een lentetoernooi, zulk 
mooi weer hebben ze getroffen. De 
belangstelling is groot voor dit eve-
nement, het zit iedere keer weer vol! 
Het gaat erom dat iedereen de kans 
krijgt om eens te ervaren wat com-
petitie precies inhoudt. Het is dus 
ook oefenen voor de ‘echte’ compe-
titie straks in april en wellicht voor 
toekomstige competitiespelers. Ie-
dereen wordt op zijn niveau inge-

deeld, wel afhankelijk van de in-
schrijvingen. Iedereen kan hier dus 
aan mee doen, zowel ervaren spe-
lers als beginners. Ook de winterle-
den kunnen meedoen. Zelfs de hap-
jes na afloop ontbreken niet. Deze 
winterdagen worden als zeer ge-
slaagd ervaren en de deelnemers 
reageren zeer enthousiast. Na de 
wintercompetitie laat TV Wilnis de 
mensen niet in de kou staan! Om 
het nieuwe seizoen in te luiden krij-
gen ze het: Open Openingstoernooi 
op 30 maart. Deze dag is voor alle 
nieuwe leden en ook voor belang-
stellenden die denken, zal tennissen 
leuk en iets voor mij zijn?
Als je nieuw bent in Wilnis, of er al 
langer woont, maar de stap om te 
gaan tennissen of een kijkje te ko-
men nemen heb je nooit genomen, 
doe het gerust! Heb je geen racket? 
Geen probleem, TV Wilnis zorgt dat 
het goed komt! Ga op 30 maart naar 
het tennispark van TVW, doe mee of 
anders, kom eens kijken of het wat 
voor je is. Ook op de website van TV 
Wilnis is informatie te vinden:
www.tvwilnis.nl Bellen mag ook, 
dat kan naar Isabel Hemelaar 0297- 
288878. Tot 30 maart.

Buitentennis voor jong en oud
Mijdrecht - Aan de rand van 
Mijdrecht, achter De Meijert, ligt het 
oudste tennispark van De Ronde 
Venen. Met maar liefst 10 tennisba-
nen met verlichting is er voldoende 
gelegenheid voor sportievelingen 
van alle leeftijden. Zes gravelbanen 
openen weer in april. De vier nieu-
we smashcourtbanen zijn het hele 
jaar open. Deze banen hebben een 
zachte ondergrond, lijken op gra-
vel maar er kan het hele jaar op ge-
speeld worden.  De gezellige vereni-
ging heeft een grote kern actieve le-
den. Er is nog plaats voor nieuwe le-
den.  Vanaf ca. 6 jaar wordt er door 
300 kinderen wekelijks getennist. 
Er wordt getraind onder leiding van 
gediplomeerde tennisleraren. Ook 
worden er diverse activiteiten ge-
organiseerd. Voor de oudere leden 
is er van alles te doen.  Eind maart 
wordt gestart met de gratis tennis-
lessen voor nieuwe leden. Ook de 
dubbelavonden voor alle niveaus 
zijn nog steeds een groot succes. 
Voor de leden van 50 jaar en ouder 
wordt op woensdagmorgen weke-
lijks een inloop georganiseerd. Er 

wordt les gegeven en als het bevalt, 
kan men lid worden van de vereni-
ging waardoor men dagelijks spor-
tief en gezellig bezig kan zijn.  Op 
dinsdagavond 25 maart wordt een 
avond georganiseerd voor nieuwe 
leden. Nieuwe junioren zijn wel-
kom om 19.00 uur, nieuwe senioren 
om 20.00 uur. Ook andere geïnte-
resseerden kunnen op deze avond 
langskomen om zich te oriënteren. 
Mocht u nu al gebruik willen maken 
van de banen, dan kunt u zich aan-
melden bij het ledensecretariaat. 
Voor zowel junioren als senio-
ren (vanaf 18 jaar) is nog voldoen-
de plaats. Indien u overweegt lid te 
worden, dan kunt u op dit moment 
nog geplaatst worden in een trai-
ningsgroep. Deze trainingen starten 
eind maart.
Meer informatie over het lidmaat-
schap kunt u vinden op de website 
www.tvm-mijdrecht.nl
onder het kopje lidmaatschap. Ook 
kunt u informatie verkrijgen bij het 
ledensecretariaat, tel. 28 43 01 en e-
mailadres  
ledenadministratie@tvm-mijdrecht
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Atalante D2 speelt 4de 
vijfsetter op rij en wint
De Ronde Venen - Netzo D1 uit 
Amsterdam was de tegenstander 
van Oudenallen D2 afgelopen vrij-
dag 15-2. De Amsterdammers staan 
1 plek onder de Vinkeveense equipe 
op nummer 11, grote hoop was ge-
zet op een winst met duidelijke cij-
fers. 
 Petra de Bruin was net onder han-
den genomen door de tandarts en 
zat met een mager glimlachje op 
de bank. Ook Jet Feddema was nog 
niet geheel hersteld van een fikse 
griep waardoor een zelfde formatie 
als de vorige wedstrijd aan de meet 
begon. De eerste set begon romme-
lig en vooral de pass was af en toe 
niet zuiver. Daardoor was de ver-
deling vooral gericht op de buiten-
aanvallers, Loes Kuiper, Natalie Jan-
sen en Tineke van Oudenallen pak-
ten lekkere punten, de korte snelle 
aanval via het midden kon minder in 
stelling gebracht worden. De tegen-
standers lieten nog niet heel veel te-
genstand zien en met 25-19 pakte 
de thuisploeg de eerste set. 
 De Amsterdamse dames hadden 
wat oudere, zij het zeer geroutineer-
de spelers in het team, vast en zeker 
van een hogere klasse van weleer. 
Het begon te draaien aan hun kant 
en veel lange rally’s  werden nu ook 
door de Amsterdammers gepakt. 
Beide ploegen waren wederom aan 
elkaar gewaagd en slopende rally’s 
waren het resultaat. Maar de basis, 
het solide serveerwerk, was goed 
en de Vinkeveensen zetten ook de 
tweede set op de positieve kaart: 
25-21. 
 
Op rij
In de derde set demareerden de da-
mes van Netzo via hun serve direct 
hard weg. Er waren 2 sterke serveer-
ders die veel punten op rij scoorden. 

Daarnaast was het erg moeilijk de 
gaten te vinden, het geroutineerde 
team leek wel met z’n tienen het 
veld te verdedigen, geen enkel stuk-
je vloer was onbemand. De achter-
stand werd helaas niet meer bijge-
lopen, 18-25 verlies.
 In de vierde set werd er vanaf het 
begin hard geknokt. De dames ro-
ken de goede kansen en moesten 
punten halen. Mooie aanvallen van 
Loes Kuijper en Inge Bakker scoor-
den punten. Tot aan het eind was 
het super spannend. Helaas waren 
het verschillende foutjes aan Ata-
lante zijde die leidden tot een 24-26 
verlies. Dat was flink balen. 
 Na de toss werd voor de vierde 

maal op rij een vijfsetter gespeeld. 
De Vinkeveense dames speelden 
direct vanaf het begin geconcen-
treerd. Aan de Amsterdamse kant 
werden veel fouten gemaakt en uit-
eindelijk hielp dat best mee aan de 
winst van set vijf: 15-10. Weer een 
vijfsetter gewonnen! Ondanks het 
harde werken niet zo supermooi ge-
speeld als de vorige wedstrijd, maar 
we zijn er blij mee. 

Met nog 6 wedstrijden te gaan 
wordt de achterstand op de (veili-
ge) nr 9 steeds kleiner. Op zaterdag 
8 maart speelt de Oudenallen equi-
pe tegen de nummer 2 Keistad D3 
in Amersfoort. 

Valentijnstoernooi bij VLTV:

Alweer een nieuwe belevenis 
voor de tennisliefhebbers van 
Vinkeveen
Vinkeveen - Sinds september vorig 
jaar heeft de tennisclub van Vinke-
veen, de VLTV, een paar extra banen 
erbij. Maar dat niet alleen, vier van 
de 8 banen die het VLTV nu rijk is 
zijn voorzien van een speciale on-
dergrondsoort – bekend als smash-
court – waardoor het nu mogelijk is 
het hele jaar te tennissen.

Daardoor zijn de leden van de VLTV-
commissie die verantwoordelijk is 
voor speciale evenementen (STC) 
bij elkaar gekomen om manieren te 
bedenken om nog meer mensen – 
ook buiten de gebruikelijke zomer-
se maanden – aan het tennissen te 
krijgen. Eerst waren de jeugdleden 
aan de beurt: op zondag 6 januari 
konden ze zich met één van hun ou-
ders of een ander volwassen clublid 
inschrijven om aan het eerste toer-
nooi van dit jaar deel te nemen. De 
thema van dat toernooi was: Bling-
Bling. (Hulde aan vooral de paar 
mannen die toen de moeite namen 
om zichzelf met de nodige goud/zil-
ver/kralen enz. te versieren!)

Liefde
Op zondag 17 februari j.l. was het 
weer zover. De STC was nu op het 
idee gekomen om een valentijns-
toernooi te organiseren. Nu moet 
je niet denken dat het idee hier-
achter enkel en alleen was om de 
vlinders in de buiken te doen flad-
deren bij de gedachte aan het op-
doen van een nieuwe relatie op de 

tennisbaan (hoewel het niet uitge-
sloten is dat iemand op zondag toch 
wel de liefde van zijn of haar leven 
heeft ontmoet – wie dat wil weten 
dient de trouwberichten nauwlet-
tend in de gaten te houden!); nu be-
stond echter voor het eerst de mo-
gelijkheid voor leden om samen in 
te schrijven met iemand die geen lid 
is van VLTV. 

De gedachte hierachter is dat die 
niet-leden misschien wel zo veel 
zullen genieten dat ze besluiten 
ook lid te worden van VLTV. Gedu-
rende een aantal jaren was het zo 
dat er ellenlange wachtlijsten waren 
voor het lidmaatschap van het VLTV, 

maar met de uitbreiding (extra ba-
nen) is er nu weer ruimte gecreëerd 
om nieuwe leden in de club op te 
nemen.
De deelnemers werden vandaag 
over 5 poules verdeeld, en op het 
einde van de dag was er een prijs 
voor de beste spelers van iedere 
poule. Een extra prijs was er ook 
voor de ‘Valentijns-stel’ van de dag. 
Over onze eerste valentijdstoernooi 
kunnen we in ieder geval berich-
ten dat de mensen die deelnamen 
er veel plezier aan beleeft hebben 
en iedereen was het erover eens dat 
dit toernooi(tje) zeker op de agen-
da voor de komende jaren moet blij-
ven.

CSW-DAMES opnieuw te 
sterk voor Oostkapelle
Wilnis - De schrik van de week er-
voor (5-1 verlies in Katwijk) zat er 
nog een beetje in zaterdag voor het 
vlaggenschip van de damesafdeling 
van CSW. In de eerste helft tegen 
Oostkapelle leek het of de handrem 
er nog op zat en ook of de angst 
voor tegengoals groter was dan de 
wil om zelf te scoren. Pas na de rust 
(0-1 achter) gooide de ploeg van 
Kors Pennin de schroom van zich af 
en mocht de Zeeuwse formatie de 
handjes nog dichtknijpen, dat het 
slechts 2-1 werd. Natasja Corne-
lissen en Linda van Beek tekenden 
voor de doelpunten.

Beter
Toch was CSW ook in de eerste helft 
al lichtjes beter dan Oostkapelle en 
meer aan de bal. Uit een corner van 
Linda Los werd de bal van de doel-
lijn gehaald en maakte de Zeeuw-
se keepster vervolgens de kopbal 
van Nelleke Vrielink onschadelijk. 
De eerste schotpoging van Sas-

kia Vis werd ook al een prooi voor 
de Zeeuwse sluitpost. Het was een 
beetje tekenend voor de offensieve 
daden van CSW in de eerste helft. 
De overtuiging ontbrak en bij bal-
verlies haastte een groot deel van 
de ploeg zich achterwaarts, was 
er te weinig druk op de bal en kon 
Oostkapelle ongestoord een aanval 
gaan opbouwen. Toch kreeg CSW 
keepster Quinda Verheul weinig 
moeilijke klussen op te knappen. 
De vorst van de nacht ervoor was 
nog niet helemaal uit de grond en 
dat was voor beide ploegen een be-
hoorlijke handicap. Niettemin was 
Oostkapelle de gelukkigste om bij 
een aanval dwars door het centrum 
op snelheid de CSW verdediging 
te kloppen en zo op een 0-1 voor-
sprong te komen. 

Gretig
Na de hervatting ging CSW een 
stuk gretiger aan de slag. Er wer-
den veel meer duels gewonnen en 

de opbouw van Oostkapelle kon 
veel sneller worden onderbroken. 
Het leidde ertoe, dat CSW veel ge-
vaarlijker werd en de kansen bleven 
dan ook niet uit. Tekenend voor de 
omslag was, dat rechtsachter Tea 
Malbasic de bal bij de eerste kans 
net over de lat mikte. Na 10 minuten 
schoof Natasja Cornelissen de bal 
na een goed lopende aanval keu-
rig in het linker hoekje en was de 
schade van de eerste helft weer her-
steld. CSW hield de druk op de ke-
tel en had eigenlijk het karwei snel-
ler moeten afmaken. Linda van Beek 
zorgde halverwege de tweede helft 
voor de beslissende treffer door een 
teruggelegd balletje van Nelleke 
Vrielink onberispelijk in het linker 
kruis te schieten. 

Een handjevol andere mogelijkhe-
den bleef in de tweede helft nog on-
benut, maar Oostkapelle drong ver-
der nauwelijks meer aan, zodat de 
punten terecht in Wilnis bleven.Atalante H2 wint met 4-0

De Ronde Venen - De zaterdag 
was al bijna om toen Atalante H2 
gesponsord door A-side vertrok 
naar Huizen. Er was weinig publiek 
op de tribune en de wedstrijd ging 
meteen goed van start. De A-side 
mannen geloofden erin en gingen 
goed mee. Door alles van de grond 
te halen en sterk aan te vallen won 
Atalante de eerste set met 25-22.
Set twee, ondertussen waren er 
plusminus 40 scheidsrechters op de 
tribune gaan zitten, die alles uit, tou-
ché of voetfout vonden wat de man-
nen van Atalante 2 ook maar deden. 
Maar de scheidsrechter laat zich 
niet kennen, en fluit stug door. Me-
de hierdoor worden de A-side man-
nen gemotiveerd om de set te pak-
ken: 25-21.
De derde set dient zich aan, nu is 
echt het gevecht begonnen: wordt 

het 2-1 of 3-0? We weten het nu wel 
maar toen nog niet. Tijdens deze set 
wordt er een lange tijd tegen een 
achterstand aangekeken, maar de 
mannen vechten terug, van 23-19 
naar 23-23. Bij het 19e punt van He-
ren 2 wordt jeugdspeler Leroy Kuij-
per ingewisseld. Nog helemaal in 
vorm sinds de wedstrijd van heren 
1 brengt hij de constante pass terug 
bij heren 2. Het supertalent Leroy 
Kuijper geeft zijn visitekaartje weer 
af, 23-23 dus. Een time out van de 
tegenstander volgt. Bij heren 2 was 
het simpel. Erik Verbruggen meldde 
aan Rick van de Linden, gooi maar 
rotzooi naar buiten, dan sla ik ze wel 
in. Rick van de Linden is de opgooi-
er van H2 voor de mensen die dat 
nog niet weten. De tegenstander 
serveert, de pass is minder (dus niet 
van Leroy), rotzooi dus, dus volgens 

afspraak gaat de bal naar buiten, en 
volgens afspraak VUUR. De bal gaat 
via een touche, uit. UIT dus, en dat 
ziet de scheidsrechter wel. UIT dus, 
en de 40 scheidsrechters vinden 
dat ook. Helaas, 23-24 voor de Hui-
zenaren. Rick de opgooier gaat uit 
z’n pannetje, en alles lijkt erop dat 
het snel over is. Maar na liefst 4 set-
points van Huizen en 2 van Atalante 
eindigt de set met 30-28 in het voor-
deel van de A-side equipe.  
Met een hele vette 3-0 gaan de Vin-
keveense mannen de vierde set in, 
het bier roept, het uitje staat voor 
de deur. Alles wijst op een snelle 
aftocht van heren 2, de vierde set 
wordt gepakt met 25-18. Een hele 
vette 4-0 overwinning voor Heren 2. 
Mede door een hele sterke verdedi-
ging, hebben de heren van 2 kun-
nen winnen, perfect!

FC Utrecht Forza Tour 
komt naar Argon
Mijdrecht - Op woensdagmiddag 
12 maart komt de FC Utrecht For-
za Tour bij sv Argon in Mijdrecht op 
bezoek.  De FC Utrecht Forza clinic 
heeft als doelstelling dat men jeugd-
spelers wil leren om te gaan met te-
genslagen in het veld. Bert van der 
Roest en / of Guus de Sain zullen op 
speelse wijze dilemma’s over sporti-
viteit en respect voorleggen. Daar-
na zullen Mark Verkuijl (trainer FC 
Utrecht B-jeugd) en Michel Hordijk 
(techniektrainer FC Utrecht) dit spe-
lenderwijs, met leuke oefeningen, 

toepassen op het veld. 
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 uur Start programma 13:30 
uur Opening door Mark Verkuijl en 
Bert van der Roest 14:00 uur Coer-
ver methode / 4 tegen 4 / Forza en 
respect

Middag
De middag eindigt rond 16.00 uur 
met een prijsuitreiking door een FC 
UTRECHT speler. Iedere deelnemer 
ontvangt een FC UTRECHT aanden-
ken. De middag is bedoeld voor de 

E (1e en 2e jaars) en D (1e jaars) 
pupillen. Iedere voetballer (je hoeft 
dus geen lid te zijn van sv Argon) is 
van harte welkom, maar: er kunnen 
maximaal 50 kinderen per leeftijds-
categorie meedoen, dus vol is vol.
Kom in je sportkleding, dat is wel zo 
gemakkelijk. Indien gewenst kan na 
afloop uiteraard van de douche ge-
bruikt gemaakt  worden.
Aanmelden vóór 8 maart a.s. in de 
bestuurskamer van sv Argon of via 
de website van Argon: www.svar-
gon.nl
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EHBO-examen bij
St. Camillus
Uithoorn - Op maandagavond 11 
februari was het weer zover: na 16 
avonden lessen, lachen, oefenen en 
leren werd dan nu het EHBO-exa-
men afgenomen bij St. Camillus.
Vorige week was het proefexamen 
en werden de laatste puntjes tijdens 
een afwisselend programma nog 
goed op de i gezet. Maar ja, het is 
maar afwachten of je op het werke-
lijke examen alles kunt beantwoor-
den wat gevraagd wordt, en ojee, 
als ik nu maar niet vergeet hoe de 
volgorde bij een reanimatie ook al 
weer moet. Alles goed en wel, met 

enige spanning zaten de kandida-
ten in het buurtnest. Met enkele Be-
stuursleden die voor de mental sup-
port zorgden en het Buurtnest voor 
de koffie met veel lekkere koekjes.  
Er werd veel gekletst om de zenu-
wen wat af te leiden. Na een tijd-
je kwam de eerste groep weer te-
rug, niet allemaal even zeker van 
hun zaak. Want de arts vroeg din-
gen die niet in het boekje stonden, 
en de examinator ging maar door 
over hulp verlenen aan een drenke-
ling en ‘dat kon ik nou net niet goed 
in mijn hoofd krijgen bij het leren, 

en ging die stabiele zijligging wel 
goed’? De tweede groep had na af-
loop ook wat twijfels. Het bleek alle-
maal ongegrond. Want alle cursisten 
waren geslaagd!  Natuurlijk is Ca-
millus zeer trots, alsook de instruc-
teur van de groep, Job Schreuder.  
De arts gaf nog een goede tip mee 
voor alle cursisten: durf te durven, 
durf te doen! Een goede tip voor de 
kersverse EHBO’ers. Want nu we-
ten ze wat te doen en wat  te laten, 
bij een ongeval van welke aard dan 
ook. Uithoorn is weer wat EHBO’ers 
rijker!

Op bijgaande foto de geslaagden met hun instructeur: V.l.n.r. boven: Harry Ruhe; Melanie Tuithof; Trea van der Hoorn- 
van Trigt; Katje Witstok; Els van der Wal; Marjanne Alderen. V.l.n.r. onder: Margaretha van Hoften-Smit; Eva van Hoften; 
Job Schreuder; Monica Vork.

De Industriële Kring
overhandigt fiets aan O.T.T.
Uithoorn - In mei 2007 opende 
stichting Ons Tweede Thuis in de 
voormalige burgermeesterswoning 
aan de Raadhuisstraat een woon-
voorziening voor zes jongeren met 
een verstandelijke beperking. De 
voorziening heeft als doelstelling de 
jongeren zich te laten oriënteren op 
hun toekomstige woonwensen en 
ondersteuningsbehoeften. Zij kun-
nen in de Raadhuisstraat praktische 
vaardigheden aanleren maar ook 
hun sociaal en maatschappelijk net-
werk ontwikkelen, uitbreiden of in 
stand houden.
Voor de meeste van deze jongeren 
is het hun eerste kennismaking met 
wonen buiten het ouderlijk huis en 
dit was dus best spannend!  Inmid-
dels voeren zij met een klein team 

van 24-uursbegeleiders een tame-
lijk zelfstandige huishouding; zelf 
boodschappen doen, samen koken 
en eten, maar natuurlijk ook samen 
gezellige dingen doen! Overdag 
heeft iedereen zo zijn eigen dagbe-
steding (kinderboerderij, tuincen-
trum, school etc.), maar ‘s avonds, in 
het weekend en op vrije dagen wor-
den er dingen samen ondernomen.
Als het even kan worden uitstap-
jes in de omgeving van Uithoorn op 
de fiets gemaakt, maar goede fiet-
sen zijn erg prijzig, daarom heeft De 
Industriële Kring Uithoorn wederom 
besloten een fiets te schenken aan 
een Woonvoorziening van Stichting 
Ons Tweede Thuis, dit keer de loca-
tie aan de Raadhuisstraat. 
De IKU doet al heel wat jaren mee 

met het Nationale Fietsproject en 
daardoor ontvangen zij jaarlijks 
één of meerdere fietsen. Deze wil-
len zij altijd ten goede laten ko-
men aan maatschappelijke doelen 
binnen onze gemeente. Betty He-
ijmans overhandigde uit naam van 
de IKU een prachtige fiets aan Mo-
nique van Dijk, hoofd van het ge-
zinsvervangende huis aan de Raad-
huisstraat. Het is een lekker fleuri-
ge fiets geworden, die past bij een 
groep jonge mensen. De dankbaar-
heid van de bewoners was groot en 
dat geeft een extra goed gevoel.
Mocht u een instantie kennen die 
hiervoor ook in aanmerking zou 
kunnen komen, neemt u dan con-
tact op met Betty Heijmans, telefoon 
0297-562781.

Een geslaagde winterborrel 
bij de naschoolse opvang
Uithoorn - De kinderen, en hun ou-
ders, van de naschoolse opvang de 
Boekaniers hadden dubbel feest tij-
dens de jaarlijkse winterborrel.
Er werd niet alleen gezellig gebor-
reld, maar deze winterborrel stond 
ook in het teken van het goede 
doel!
In de maanden december en janu-
ari hebben de kinderen na school-
tijd niet alleen gespeeld en gesport, 
maar zijn zij ook heel creatief aan de 
slag gegaan voor de stichting Liliane 
Fonds. Zo maakten zij onder andere 
vogelhuisjes, verjaardagskalenders, 
houten sierdoosjes, boekenleggers, 

poppen, receptenboekjes, enzo-
voort. Teveel om op te noemen en 
al deze prachtige dingen werden die 
avond verkocht aan hun ouders en 
daarmee hebben ze een geweldig 
bedrag van 420 euro opgehaald.

Kunstwerk
Met dit mooie bedrag kunnen weer 
enkele gehandicapte kinderen in de 
ontwikkelingslanden geholpen wor-
den!
Maar dit was nog niet alles, die 
avond werd ook door de eigena-
ren  van sporthal de Scheg, Jack en 
Geraldine Bontekoe, een prachtig 

kunstwerk onthuld dat de kinderen 
maakten om de hal van de sporthal 
op te fleuren. Elke vorm van sport 
is terug te vinden in dit kleurrijke 
kunstwerk en allen hopen dan ook 
dat de bezoekers van de sporthal er 
regelmatig van zullen genieten.
De leiding van de naschoolse op-
vang de Boekaniers is trots op deze 
kanjers van kinderen die voor ande-
ren zo creatief zijn geweest.
In sporthal de Scheg zijn drie na-
schoolse opvanggroepen gehuis-
vest van de Stichting Uithoornse 
Kinderopvang, waarvan De Boeka-
niers er één van is.

EHBO examens bij
afdeling Uithoorn
Uithoorn - Op dinsdagavond 12 
februari jl. is in sport- en activitei-
tencentrum De Scheg het examen 
afgenomen voor het diploma eer-
ste hulpverlener. Tevens was er een 
tentamen voor de aantekening ver-
bandleer. Tijdens een spannende 
avond moesten de cursisten aan 
een examenteam, bestaande uit een 
arts, een kader en twee Lotussen la-
ten zien en vertellen wat ze hadden 
geleerd tijdens de EHBO lessen.  
Het examen werd afgelegd door 17 
kandidaten die allen slaagden. Hun 
namen zijn: Barbara Alsemgeest, Si-
mone van Beek, Gemma Boekhorst, 
Bianca Combee, Huub van Diemen, 
Wendy van Diemen, Tom de Jong, 
Karolina de Jong, Selma Koppenol, 
Jenny Maars, Sonja Pieterse, Wil-
leke Postma, Amber Reusink, John 
Reusink, Tom Snel, Robin Theijs-
sen en Joke van Tol. Helaas konden 

twee cursisten niet aanwezig zijn bij 
het examen en zullen elders moeten 
laten zien dat ze de stof beheersen. 
Uithoorn en omstreken heeft er dus 
weer een paar goede EHBO’ers bij. 

Weinig
En dat is maar goed ook, want er 
zijn te weinig mensen die weten wat 
ze moeten doen als er een ongeluk 
gebeurt.

De EHBO cursus was begonnen in 
september 2007. Onder leiding van  
artsdocent de heer Van Dongen en  
kaderinstructeurs Ria van Geem en 
Michelle Nock werd de cursisten 
in 18 lessen met behulp van Lotus 
aangeleerd, hoe ze moesten han-
delen bij een ongeluk of ziekte van 
een medemens. Dat varieerde van 
stabiele zijligging en reanimatie tot 
het aanleggen van een mitella bij 

botbreuken en diverse verbanden. 
Er werd elke avond dus flink geoe-
fend op elkaar en op de reanimatie-
poppen.
In maart volgt voor de cursisten nog 
een opleiding voor bediener AED.
Bij voldoende belangstelling organi-
seert de K.N.V. EHBO afd. Uithoorn 
in april of mei een opleiding reani-
matie inclusief AED training. Deze 
duurt 2 avonden. Heeft u interesse 
hierin, dan kunt u zich nu reeds op-
geven.

In september 2008 wordt ook weer 
gestart met een nieuwe EHBO cur-
sus inclusief de aantekening ver-
bandleer. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de se-
cretaris van de vereniging, Ria van 
Geem, telefoon 0297–560160 of via 
e-mail: 
ehbouithoorn@kabelfoon.net
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Veenland volleybaldames 
verliezen van koploper SAS
Wilnis - Vrijdag j.l. troffen de dames 
volleybalsters van Veenland Wilnis 
het Uithoornse SAS ‘70. In de eer-
ste set speelde Veenland onder lei-
ding van trainer/coach Kees Rui-
ter niet onverdienstelijk tegen deze  
koploper in de 3e klasse. Een klei-
ne achterstand in het begin van 1e 
set werd weggewerkt en er werd 
goed verdedigd op de aanvallen 
van SAS. Met 25 – 16 kwam  deze 
set dan ook op naam van Veenland. 
Na twee wissels aan Veenlandzijde, 
verliep de 2e set veel minder voor de 
ploeg uit Wilnis. De eerste bal kwam 
veelal niet goed bij de spelverdeel-
sters, waardoor het weinig tot een 
mooie aanval kwam.  De grote ach-
terstand van het begin werd nog wel 
iets ingelopen, mede door de goede 
serves van Mariëlle Bartman, maar 
verder dan 17 – 25 kwam Veenland 
niet.
In de derde set gingen spelverdeel-
ster Nel Compier en aanvalster Ma-

riëtte van Yperen naar de zijlijn. Ma-
riëlle Bartman nam het spelverde-
len over en  Simone van Bolhuis en 
Liane Jansen namen hun positie in 
het veld weer in. Sas kwam echter 
steeds beter in haar spel en Veen-
land wist haar vorm niet te vinden. 
De derde set ging naar SAS met 11-
25.
De vierde set greep coach Ruiter te-
rug naar de begin opstelling, maar 
dit had niet het gewenste resultaat. 
Ook de vierde set ging naar SAS, 
die haar koppositie verstevigde met 
een 1 – 3 overwinning. Veenland 
deputeerde dit jaar in de 3e klasse 
en handhaaft zich netjes als mid-
denmoter op een  5e plek. Maar 
de wedstrijd tegen SAS kan als een 
van de mindere wedstrijden van het 
team gezien worden dit jaar.  A.S. 
Vrijdag spelen de dames opnieuw 
thuis in de Willisstee om 19.30 uur 
tegen de nummer 4 op de ranglijst, 
VVO uit Ouderkerk.

CSW verzuimt te winnen
Wilnis - Het Wilnisse CSW heeft in 
de strijd om een periodetitel kostba-
re punten laten liggen. Tegen con-
current Cobu Boys uit Amersfoort 
werd in een spectaculaire wedstrijd 
met 3-3 gelijkgespeeld.  Het zag er 
een uur lang niet naar uit dat Cobu 
Boys punten ging halen in Wilnis. 
CSW startte goed en had binnen 
10 minuten al op een ruime voor-
sprong moeten staan maar deed dit 
niet. Eerst was er een mooie aanval 
via de linkerkant en Ronald Lucas-
sen bereikte Cesar de Kuijer. Ge-
heel vrijstaand schoot De Kuijer de 
bal over. Even later werd Frank Zaal 
vrije doortocht verleend maar zijn 
inzet was te zacht. Na een kleine 20 
minuten spelen dan toch de ope-
ningstreffer. Frank Zaal werd op-
nieuw de diepte in gestuurd en te-
gen zijn punter in de verre hoek had 
de keeper geen verweer.

Gevaarlijk
CSW bleef kansen creëren maar ook 
Cobu Boys kwam er aantal keer ge-
vaarlijk uit. Dennis Prins had echter 
de eerste helft niet al te veel moeite 
om zijn doel schoon te houden. Het 
enige dat men de ploeg van Dennis 
van den Ing kon kwalijk nemen was 
dat er geen 3-0 op het bord stond. 
In de derde minuut van de tweede 
helft werd de voorsprong verdub-
beld. John Groenewegen plaats-
te een directe vrije trap in de verre 
hoek en schoot CSW daarmee naar 
2-0. Geen vuiltje aan de lucht zou je 
zo zeggen maar het middelste ge-
deelte van de tweede helft zagen de 
Wilnissers er een stuk slechter uit. 
Keeper Prins leek een voorzet ge-
makkelijk te kunnen vangen, maar 
de aanvoerder van Cobu Boys 

sprong hoger en knikte de aanslui-
tingstreffer op het bord. CSW bleef 
wel speldenprikjes geven maar de 
eindpass onbrak om nog echt ge-
vaarlijk te worden. Een verdediger 
van Cobu Boys werd wegens natrap-
pen van het veld gezonden en tegen 
10 man en een 2-1 voorsprong zou 
het toch moeten kunnen.

Oog in oog
Niets was minder waar. In nog geen 
10 minuten tijd had Cobu Boys de 
stand naar 2-3 getild. Eerst ver-
dween er een vrije trap in de lin-
ker benedenhoek en even later een 
communicatiefout en de spits kon 
de voorsprong voor Cobu Boys erin 
lepelen. CSW leek met nog een paar 
minuten te spelen op een aange-
slagen boxer maar kon nog wel de 
kracht opbrengen om de gelijkma-
ker te forceren. John Groenewegen 
bracht de bal in, Vincent Wens lag 
de bal terug op Nick de Vink en zijn 
schot verdween prachtig in de bo-
venhoek. 3-3. De scheidsrechter van 

dienst floot vrijwel direct af.
Al met al een mooie wedstrijd voor 
het publiek, maar de Wilnissers 
schieten er niet veel mee op. Aan-
komend weekend is er geen speel-
ronde voor CSW. 

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Miep Haak was de 
grote uitblinker bij het Valentijn 
kaartfestijn van dinsdag 12 febru-
ari.In een gezellige sfeer met veel 
prijzen kwamen de volgende win-
naars uit de bus: 1. Miep Haak met 
5589 punten, 2. An van de Meer 
met 5298 punten, 3. Gerrit de Bus-
ser met 5227 punten, 4. Natasja 
Blom met 5005 punten, 5. Ben ten 
Den met 4993 punten. De troostprijs 

was voor Edwin van der Schaft met 
3653 punten. Bij de laatste compe-
titie avond werd Frans Bierstekers 
eerste met 5451 punten, 2e. Berto 
Blom met 5251 punten, 3e. Elly De-
genaars 5176 punten, 4e. Bep Scha-
kenbos met 5078 punten, 5e. An van 
de Meer met 5048 punten. 

De aanmoedigingsprijs ging naar 
Anny Veenhof met 3779 punten.

Atalante wint beker en 
verliest competitiewedstrijd 
De Ronde Venen -  Maandag 11 
februari moesten de dames 1  van 
Atalante, gesponsord door Krijn 
Verbruggen Schoeiing- Grond en 
Baggerwerken en Haaxman Lichtre-
clame spelen tegen VCH Hoofddorp 
uitkomend in de eerste klasse. Het 
team speelde maandag 11 februari 
de achtste ronde van de beker  te-
gen VCH Hoofddorp dames 1. Door 
een blessure was Carin van Tellin-
gen afwezig  waardoor de coach al-
leen op de spelverdelingspositie zou 
kunnen wisselen. De wedstrijd werd 
goed begonnen. Vooral de service 
was goed verzorgd aan vinkeveen-
se zijde en daardoor kon gemakke-
lijk een voorsprong genomen wor-
den. Het jonge VCH werd overdon-
derd door de effectiviteit van atalan-
te en kon derhalve nooit  de opge-
lopen achterstand meer inhalen. De 
set werd dan ook ruim gewonnen 
door de vinkeveense dames met 17 
– 25. De tweede set werd gedreven 
begonnen door beide teams. VCH 
werd in de veldwissel gewezen op 
het gat in de verdediging van ata-
lante en daar werd dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Atalante weiger-
de te capituleren waardoor het nog 
erg spannend werd aan het einde 
van de set, maar mede door te wei-
nig aanvalskracht  ging deze set uit-
eindelijk verloren met  26 – 24.

Donderspeech
Een donderspeech van de coach 
kon er niet voor zorgen dat de ata-
lante dames op voorsprong kwamen 
en de derde set ging dan ook lan-
ge tijd gelijk. Wisselend spel, goede 
aanvallen gecombineerd met slech-
te services zorgden ervoor dat Ata-
lante niet op een voorsprong kon 
komen. Bij een achterstand zorgde 
uiteindelijk Inge Tanja-Versteeg voor 
een goede service reeks. Tot het 
laatste moment was  het spannend 
wie deze set kon winnen. Het laat-
ste punt werd gescoord door Irma 
Schouten. De derde set eindigde in 
23-25. Een overwinning in de vier-
de set zou de volgende ronde in de 
beker betekenen. Helaas werd de-
ze set een kopie van de tweede set. 
Zwak verdedigen en voorspelba-
re aanvallen aan vinkeveense zijde 
zorgde voor te weinig druk op het 
jonge VCH team wat hierdoor heer-
lijk los kwam en naar hartelust aan 
het verdedigen en aanvallen sloeg. 
De set was dan ook snel een prooi 
voor de hoofddorpse dames. Met 
25-20 dwongen zij een vijfde en be-
slissende set af. Na het kiezen van 
kant begon Atalante weer zoals de 
afgelopen wedstrijden gespeeld 
werd. Fel in het achterveld maar 
vooral ook met meer variatie in de 
aanval. Bovenal was de service druk 
weer terug en gemakkelijk werd uit-

gelopen naar een grote voorsprong 
die nooit meer in gevaar kwam. Met 
een score van 15 – 9 werd uiteinde-
lijk de wedstrijd in het voordeel van 
Atalante D1 beslist.

Tweede wedstrijd
Dinsdag 12 februari moest Atalante 
dames 1 een inhaal wedstrijd spelen 
tegen lmina D1.  Na 5 sets in de be-
nen tegen VCH Hoofddorp hadden 
de dames van Atalante de volgende 
dag een competitiewedstrijd tegen 
Wilhelmina uit Amersfoort. Op de 
trainingsavond werd de inhaalwed-
strijd gespeeld met versterking uit 
het tweede team van Atalante.  Ata-
lante D1 begon zwak aan de wed-
strijd dit in tegenstelling tot de te-
genstander Wilhelmina. Zij hadden 
er zin in en met veel kabaal wonnen 
de dames van Wilhelmina de eerste 
set met 23 - 25. Na de opbeurende 
en motiverende woorden van trai-
ner/coach Sjaak Immerzeel moes-
ten de dames van Atalante echt aan 
de bak. De teams waren zeer aan 
elkaar gewaagd in de tweede set. 
Heel lang gingen de beide teams 
gelijk op. Maar heel geleidelijk liep 
wilhelmina punt voor punt uit.  Bij 
20 – 24 begon voor Atalante een in-
haalreeks. Suzan Heijne serveerde 
tot 23 – 24. De dames uit Amersfoort 
vluchtten in een time-out. Dit resul-
teerde in een foutservice aan Ata-
lante zijde wat direct setwinst voor 
wilhelmina opleverde  23 – 25.   
De derde set werd begonnen met 
een spelverdeelster Laura Kuijl in 
de basis. De aanvalsters konden 
iets beter aangespeeld worden 
en het team begonnen te draaien. 
Met behulp van de twee dames 2 
speelsters, Natalie Jansen en Loes 
Kuijper, die vooral fris en verras-
send  aanvielen werd deze set ge-
wonnen met 25 – 21. De vierde set 
werd doorgegaan zoals de derde 
werd geëindigd. Het vertrouwen in 
eigen kunnen was echter niet meer 
aanwezig. De aanval was niet effi-
ciënt genoeg, te vaak werd gekozen 
voor een risicoloze oplossing waar 
de amersfoortse dames niet wak-
ker van lagen. Gemakkelijk werd de 
ene na de andere Atalante aanval 
doorzien. Wilhelmina daarentegen 
speelde slimme ballen. Goed ge-
plaatst werd afgewisseld door snel-
le harde aanvallen.  De wilhelmina 
dames kwamen lekker op dreef en 
begonnen wederom kabaal te ma-
ken. Dit resulteerde voor de dames 
van Wilhelmina in een 21 -25 winst. 
Met een 1 – 3 verlies konden de vin-
keveense dames de kleedkamers 
opzoeken.
Vrijdag 22 februari krijgen de Ata-
lante dames de kans om zich te re-
vancheren om 21.00 uur in Hilver-
sum tegen Gemini D1.

Dodaarscup gewonnen 
door Ineke Wentholt
Vinkeveen - Wist u dat er bijna 30 
golfers wonen in de Dodaarslaan te 
Vinkeveen? Als je met zo velen de-
zelfde hobby hebt dan is het natuur-
lijk een uitdaging om te kijken wie 
de beste speler is van de straat. De 
helft van de golfende Dodaars heb-
ben op zaterdag de 16e februari 
gestreden om de Dodaarscup. Op 
golfclub Veldzijde aan de Bovendijk 
in Wilnis in de stralende winterzon 

was het aangenaam spelen met de 
buurt. De buren lieten zich allen van 
de goede kant zien en dat was zeker 
te zien aan de scores. Henk Kok ein-
digde als derde, Cora Jonkers legde 
beslag op de tweede plaats en Ine-
ke Wentholt stak met kop en schou-
ders boven de rest uit en kreeg 
daarom de Dodaarscup uitgereikt 
en zal de volgende wedstrijd orga-
niseren.

Hertha gelijk in oefen-
wedstrijd tegen KDO
Vinkeveen - In de oefenwedstrijd 
tegen KDO uit De Kwakel heeft SV 
Hertha afgelopen zondag met 2-
2 gelijkgespeeld. Na een 2-1 rust-
stand eindigden de ploegen met 
een gelijke stand.
Zowel Hertha als KDO waren af-
gelopen weekend gevrijwaard van 
competitieverplichtingen en wil-
den zodoende deze oefenwedstrijd 
aanpakken om zich voor te berei-
den richting de volgende competi-
tiewedstrijd. Het was hiervoor een 
heerlijke middag met een frisse 
lucht en een prachtig zonnetje.
De Vinkeveners begonnen de thuis-
wedstrijd uitstekend met vroeg 
drukzetten en prima veldspel. Dit 
resulteerde al vrij vroeg in een 2-0 
voorsprong via Wouter van Breuke-
len op aangeven van Rick Aarsman 
en dankzij Wessel Maijer, die een 
bal van Wim Mollers ineens uit de 
lucht nam.

Na een klein half uur kwam KDO 
beter in de wedstrijd en het wist 
het spel van Hertha beter te ontre-
gelen. Dit resulteerde ook voor hen 
in enkele kansen. In eerste instantie 
wist doelman Voorbij te redden en 
daarna was de spits van de bezoe-
kers niet scherp genoeg. De derde 
mogelijkheid was wel raak: 2-1. De 
gelijkmaker bleef Hertha nog be-
spaard, maar dit was met name te 

danken aan de ontbrekende stoot-
kracht voorin bij de bezoekers.

Overwicht
Na rust was het Hertha dat met goe-
de wil begon aan het tweede be-
drijf, maar de gastheren konden de 
tweede bal steeds minder winnen 
en dit leverde dan ook een duidelijk 
overwicht op voor KDO, dat overi-
gens verder moest zonder de diep-
ste spits door een vervelende knie-
blessure.
Na ruim een uur viel dan toch de 
gelijkmaker, nadat de bal achterin 
bij Hertha niet goed werd verwerkt. 
De kansloze doelman van Hertha 
moest toezien hoe het leer over hem 
heen in de verre hoek viel. 
Ondanks het optische overwicht van 
KDO kwam Hertha toch regelmatig 
gevaarlijk door via Aarsman, Koot 
en Landwaart. Na een mooie aan-
val vlak voor tijd wist Erik Post een 
voorzet van Aarsman niet binnen te 
werken en de ingevallen Landwaart 
kon de goed uitgekomen doelman 
niet omzeilen.
Zo bleef deze nuttige oefenwed-
strijd uiteindelijk steken op 2-2 en 
kan Hertha deze week gaan trai-
nen voor de confrontatie met MSV 
uit Montfoort, dat aanstaande zon-
dag op bezoek komt in Vinkeveen. 
De aftrap zal om 14.00 uur zijn op 
Sportpark De Molmhoek.

Unitas/Schadenet H1 
blijft in achtervolging
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 13 februari stond het eerste 
heren team van Unitas in de F.B.K.-
hal te Hoofddorp tegenover het eer-
ste heren team van Smash ‘86. De 
acht man sterke Mijdrechtse for-
matie (Bert Polman had andere ver-
plichtingen) staat momenteel di-
rect achter de koplopers. Een rui-
me overwinning op de op de tiende 
plaats staande Hoofddorpse heren 
was dus noodzakelijk om aanslui-
ting met de top behouden.
De eerste set werd begonnen met 
als spelverdeler Ricardo Angulo Vé-
lez (spelverdeler Jeroen Kraakman 
was nog niet voldoende hersteld van 
een griepje), diagonaalspeler Ro-
bert van der Meer, middenaanval-
lers Joost Woerden en Ruud Stark 
en hoofdaanvallers Maarten Meule-
mans en John van Scheppingen.
Unitas begon met de serve maar 
het eerste punt was voor Smash ‘86. 
Nadat de opslag weer terug was bij 
Unitas begon John van Scheppin-
gen aan een indrukwekkende op-
slagbeurt. De Mijdrechtse heren lie-
pen door deze servicebeurt uit tot 
1-13. Na een time-out van Smash 
’86 kwam hier echter een eind aan. 
Unitas/Schadenet bouwde hierna 
de voorsprong nog wat uit maar liet 
aan het eind van de set Smash ’86 
nog een aantal punten maken. De 
winst ging echter toch ruim naar 
Unitas/Schadenet. Setstand: 14-25.

Tweede set
De tweede set begon Unitas met 
dezelfde zes spelers, terwijl Smash 
’86 een kleine wijziging doorvoer-
de. Ook in deze tweede set kwamen 
de Mijdrechtenaren niet in de ge-
varenzone terecht. Er waren in de-
ze set weer lange servicebeurten en 

Smash ’86 kon in deze set niet echt 
onder deze servecidruk vandaan 
komen. Ondanks een aantal tegen 
punten van Smash ‘86 werd set met 
12-25 winnend afgesloten.
In de derde set werden John van 
Scheppingen en Ruud Stark door 
Jeroen Kraakman en Johan Samson 
vervangen. De niet topfitte Jeroen 
Kraakman nam de spelverdeling 
weer op zich en Ricardo Angúlo Ve-
lez kwam hierdoor op de positie van 
John van Scheppingen te spelen. 
Ook in deze set ging Unitas/Scha-
denet rustig door met het spel van 
de vorige sets. Alleen de concen-
tratie viel soms weg, waardoor een 
time-out nodig was om het team 
weer bij de les te krijgen. Ondanks 
dit alles werd de set relatief gemak-
kelijk met 19 – 25 gewonnen.

Vierde se
De vierde set werden er geen wissels 
toegepast en deze set was qua spel 
weer iets enerverender dan de drie 
voorgaande sets. De set werd uit-
eindelijk met 19 – 25 gewonnen en 
een 0 – 4 overwinning was een feit. 
Met de vijf punten die de Mijdrech-
tenaren hiermee verdienden is Uni-
tas/Schadenet terug te vinden op 
een 3e plaats in de ranglijst.
  
1 SAS’70 H1 15-58      (47 – 16)   
2 Triumph H1 15-56      (47 – 17)  
3 Unitas/Schadenet 15-54 (45 – 19)   
4 VCH H4 16-52      (42 – 24)  
5 HVS H2 16-43      (36 – 32)   
6 Allides H3 15-42      (34 – 28)   
7 VCH H3 16-39      (34 – 35)   
8 Kombysport H1 15-29      (25 – 39)   
9 Martinus H6  16-28      (26 – 45)   
10 Smash ‘86 H1 15-24      (21 – 42)   
11 Haarlem H5 15-21      (19 – 44)   
12 Oradi/Omnia H1 15-14 (13 – 48)

Seniorenteam van de 
Vinken simpel naar winst
Vinkeveen - Vinken’s meest be-
kende seniorenteam heeft afgelo-
pen zaterdag haar tweede plaats op 
de ranglijst verstevigd. Van het on-
deraanstaande Oranje Nassau kre-
gen de Vinkeveners weinig tegen-
stand. Via een 9-0 voorsprong bij 
rust finishte het Fortisteam met een 
duidelijke 17-6 overwinning. 
Het zevende seniorenteam van De 
Vinken bestaat uit een aantal spe-
lers dat al meer dan twintig jaar 
in gepaste vreugde een zaalteam 
vormt. Michel en Sylvia Verwey, 
Bert en Trees Lommers, Teuni Ver-
laan, Hen Verlaan, Toos Fokker, Reni 
Oostrum, Nico Bos, Dick van den 
Greft, Sandra Start en Jaap Meul-
stee hebben dit seizoen tot nu toe 
uitstekende resultaten bereikt. 
Zestien wedstrijdpunten uit tien 
wedstrijden levert een keurige twee-
de plaats op onder het ongeslagen 
EKVA, dat op 8 maart de volgende 
tegenstander is.  
Helaas moet Tagste, zoals het vrien-
denteam al sinds jaar en dag ge-
noemd wordt , ook regelmatig een 
beroep doen op gastspelers. Nestor 
Hen Verlaan raakte al in de eerste 
wedstrijd geblesseerd aan zijn knie 
en moest sindsdien aan de kant blij-
ven. Sandra Start blesseerde zich 
op een training en moet in afwach-
ting van een knieoperatie eveneens 
langs de zijlijn blijven. Bert Lom-
mers brak in de zevende wedstrijd 
zijn vinger en mag de rest van het 
seizoen ook werkloos toezien.

Basis acht
Afgelopen zaterdag stond de thuis-
wedstrijd tegen rode lantaarndrager 
Oranje Nassau op het programma. 
Als vanouds start het Tagste met 
Dick van den Greft en Jaap Meul-
stee in de aanval, bijgestaan door 
Sylvia Verwey en Reni Oostrum. In 
de verdediging begonnen Nico Bos 
en Michel Verwey samen met Trees 
Lommers en Teuni Verlaan. Toos 
Fokker begon op de bank samen 
met Jaco Kroon.
Kroon mocht evenwel al direct gaan 
warm lopen. Bij zijn eerste schijnbe-
weging blesseerde Jaap Meulstee 
zich zodanig dat vervanging onver-

mijdelijk was. Overigens niet zonder 
eerst van afstand 1-0 te laten aante-
kenen, verliet Meulstee gedesillusi-
oneerd het veld. Binnen vijf minuten 
scoorde Tagste nog eens vier maal 
(Dick vd Greft 2x, Trees Lommers en 
Nico Bos), zodat de eerste tien mi-
nuten uitzicht gaf op een monster-
score. Het zou ietsje milder uitpak-
ken. Voor de pauze scoorde het le-
gendarisch Fortisteam nog eens vier 
maal via Jaco Kroon, Michel Verwey, 
Nico Bos en Sylvia Verwey. Het le-
verde een 9-0 voorsprong op bij 
rust.

Negen spelers
Direct na rust knalde vd Greft (de-
ze middag zes maal succesvol) van 
afstand de 10-0 door de mand. Het 
leek de ouverture van een fraai ver-
volg.  Toch wisten nu ook de bezoe-
kers het gele plastic te vinden. Na 
deze 10-1 maakte Nico Bos met een 
kansje onder de korf 11-1, gevolgd 
door Dick van den Greft met een-
zelfde soort actie: 12-1. Oranje Nas-
sau kreeg vervolgens de helpende 
hand toegereikt door de thuisploeg. 
Na rust waren de Amsterdammers 
met een dame minder begonnen. 
Vinken’s aanvoerster Reni Oostrum, 
inmiddels vervangen door moeder 
Toos Fokker, bood aan om het acht-
tal van Oranje Nassau aan te vul-
len. Een dapper aanbod dat gretig 
werd aanvaard en ook scheidsrech-
ter van Uden zag er geen probleem 
in. Snel hierna was het 12-3.  Hal-
verwege de tweede helft maakten 
Bos en vd Greft opnieuw ieder een 
doelpunt: 14-3.
Maar ook Nassau kwam nu wat 
meer aan spelen èn aan scoren toe. 
Nadat Trees Lommers voor 15-4 had 
gezorgd, knalde nichtje Reni voor 
de tegenpartij de 15-5 op het score-
bord. Een vreemde gewaarwording, 
maar wel heel leuk.

In de laatste vijf minuten zorgden 
Toos Fokker en Dick van den Greft 
voor een fraaie 17-5 voorsprong. Het 
laatste woord was echter aan de be-
zoekers. Via een doorloopbal kwam 
men op een aan beide zijden tot 
vreugde leidende 17-6 eindstand.

Op de foto:
Vlnr staand: Teuni Verlaan, Trees Lommers, Toos Fokker, Reni Oostrum, Syl-
via Verwey en Sandra Start.
Vlnr gehurkt: Dick vd Greft, Michel Verwey, Bert Lommers, Jaap Meulstee, 
Hen Verlaan en Nico Bos
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