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Goed Gevoel!

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

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4
Korver Makelaars O.G. B.V.

Acties bewoners maken indruk op de raad

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Woningbouw in het Libellebos
gaat niet meer door
Uithoorn - Je kon het gemeentehuis nauwelijks binnenkomen afgelopen donderdagavond. De publieke tribune zat stampvol met kinderen zwaaiend met allerlei spanborden met teksten als ‘Red het Libellebos’. Maar dat was niet het enige.
Verscheidene kinderen van ’t Startnest en de Kwikstaart lazen gedichten voor: ‘Het Libellebos moet blijven
staan, dus weg met die hijskraan’
en er werden handtekeningen overhandigd aan de burgemeester. Toen
de kinderen hun zegje hadden gezegd, gingen ze weer naar huis en
namen de ouderen het over.
Wegens de enorme opkomst werd
dit agendapunt naar voren gehaald.
De raadzaal was niet berekend op
zo’n grote opkomst, een deel moest
genoegen nemen met een plekje in de hal waar snel stoelen werden neergezet. De diverse insprekers kwamen met argumenten en
opmerkingen als ‘een herenhuisachtige setting doet denken aan de
folder van een makelaar. Dan komt
er een inspraakproject en mogen
wij meedenken over de kleur van
de steen van de huizen. Ik vraag u
als raadsleden om moedig te zijn en
het Libellebos te schrappen als dilemmagebied’. En ‘Het Libellebos is
een cadeau en behandel dat dan
ook zo’. Of ‘Doe uw naam eer aan,
burgemeester’.
Indruk
Daarna was het de beurt aan de

raad. Het was wel duidelijk dat de
raadsleden onder de indruk waren van de opkomst en de betogen
van de insprekers. De VVD in de
persoon van Katja Langs vond dat
groene gebieden groen moeten blijven. Dat werd trouwens ook benadrukt door de andere fracties. “Wij
zijn niet voor bebouwing”. Volgens
Rob de Boer van de PvdA: ”de uitwerking van de structuurvisie, hoe
Uithoorn er in de toekomst uit gaat
zien, is van cruciaal belang en de
raad moet dat met argusogen blijven volgen”, zo vond hij.
De fractie diende, samen met het
CDA, een amendement in waarvan
de strekking was dat groen groen
moet blijven en waar nu grijs is, verandering van bedrijfsmatig naar wonen, wel tot de mogelijkheden kan
horen maar per gebied moet worden bekeken. Ook wil het CDA niet
dat er op beperkte schaal sprake
is van waterwoningen. Deze fractie legde nogmaals de nadruk op
een goede ontsluitingsweg voor het
Thamerdal en noemde met name de
gebieden die groen moeten blijven
zoals het gebied tussen Amsteldijk
en Meerwijk West, de Vuurlijn en
het Libellebos.
Verder
Jaap Baak van Gemeente Belangen ging nog een stapje verder en
kwam met een motie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. “Bij
het opstellen van de structuurvisie

geen mogelijkheden op te nemen
voor woningbouw in het Libellebos
en in het deel van de Uithoornse
polder tussen de Meerwijken en de
Amstel.”
Ook GroenLinks sprak van een oneigenlijke keuze tussen landelijk
en stedelijk waar de structuurvisie
dus op gebaseerd is. “Wij hebben
er lang op gestudeerd maar zijn tot
de slotsom gekomen dat dit inhoudt
dat er ruimte is voor ontwikkelingen
die GroenLinks niet wil. Op zich lijkt
het leuk als er gesproken wordt over
versterking van het tuinstedelijke
gebied maar als je dan kijkt naar het
Libellebos houdt dat in dat er woningbouw zou kunnen plaatsvinden”, aldus GroenLinks. Zij maakte
de raad ook nog eens attent op de
laatste verontrustende uitspraak van
wethouder Jeroen Verheijen: namelijk dat in het Libellebos nu ook al
andere zaken zijn zoals een tennispark, een kinderboerderij en dergelijke en dat dit heel goed samen kan
gaan. “Het Libellebos biedt plaats
aan zeldzame planten en dieren en
die moet je niet op het spel zetten
door nog eens meer stenen daar te
gaan stapelen. Ons uitgangspunt is
de natuurkaart en dat houdt in de
natuurwaarden versterken in de gebieden en verbindingszones.”
Geen visie
Volgens EDU ontbreekt het in de
structuurvisie zowel aan structuur

Communicatie gemeente en burgers moet beter

Burgemeester trekt het
boetekleed aan
Uithoorn - Het was niet misselijk wat er voor reactie werd gegeven op de uitkomst van het rapport
naar aanleiding van de motie van de
raad waarin zij aangeven meer duidelijkheid te willen hebben over de
manier van communiceren naar de
burgers toe en dan met name over
de Knip.
Volgens Carlien le Noble (GL) is er
een permanente beschadiging in
het vertrouwen in de politiek. “De
knip is niet op zichzelf staand. Nu
is er weer onrust ontstaan met betrekking tot het Libellebos en de
bussluis. Wij vinden dit onacceptabel en houden hiervoor het volledige college verantwoordelijk en willen niet de zwarte piet toespelen
naar de oud-wethouder. Het college
had ervan moeten weten of wist ervan en had aan de bel moeten trekken. Ook de antwoorden van de
plaatsvervangende
portefeuillehouder wekken weinig vertrouwen
dat er nu veel verbetering gaat komen. Wij betwijfelen of het college
het rapport wel als een zeer kritisch
rapport ervaart en met de aanbevelingen aan de slag gaat. Groen-

Links vindt het zeer kwalijk dat uit
het rapport blijkt dat er zulke fouten
zijn gemaakt in de communicatie
naar de inwoners toe. Vooral omdat
deze eenvoudig voorkomen hadden
kunnen worden. In een volgend geval zal GroenLinks erop aandringen
dat het college haar consequenties
trekt”, aldus de niet mis te verstane
woorden van GroenLinks.
Onrust
Ook het CDA sprak over de onrust die er gezaaid is en vond dat
het vertrouwen ernstig geschaad
is door de acties van oud-wethouder Jan van Velzen. “Wethouder Jeroen Verheijen had eerder moeten
ingrijpen. Het college kon zich realiseren dat er kritiek zou komen over
het slopen van de brug. De impact
is onderschat. Het is de taak van de
burgemeester om in te grijpen. De
geloofwaardigheid neemt hiermee
niet toe”, aldus het CDA.
Marvin Polak (VVD) sprak van een
hoop fouten: “en er liggen nog andere dossiers die niet de schoonheidsprijs verdienen qua communicatie, zoals de Legmeer, de UVVP

(Uithoorns Verkeer en Vervoersplan)”, aldus de VVD.
Gemeente Belangen was het eens
met GroenLinks en wilde weten op
welke wijze de aanbevelingen in het
rapport omgezet worden in daden
om verdere blunders te voorkomen.
Jan Mollema (PvdA) kwam op voor
zijn oud-wethouder maar erkende
dat er fouten gemaakt zijn en dat
het CDA nu haar gram heeft gehaald.
De burgemeester die constateerde dat zij geleerd hebben van deze
situatie. “U heeft ons een opdracht
gegeven en die hebben wij serieus
opgepakt. Er is al een aantal dingen gedaan en wij zijn van plan om
alle aanbevelingen uit te voeren. Er
zijn al mensen aangenomen voor de
communicatie en wij zijn supergemotiveerd.” Wel gaf de burgemeester aan dat er altijd knelpunten zullen blijven, omdat er nu eenmaal
verschil van meningen zal blijven
bestaan. Maar zij beloofde dat het
college er alles aan zal doen om tot
een betere communicatie te komen.
“Wij nemen het rapport serieus en
blijven alert.”

als aan visie. “We gaan wel met
stukken groen om die we willen behouden en waar het belangrijk is dat
kinderen de natuur kunnen verkennen.” De wethouder gaf niet meteen toe en wees de raad erop dat zij
destijds zelf gekozen hebben voor
de verschillende dilemmagebieden
wat inhoudt de twee gezichten van
Uithoorn (een landelijk en een stedelijk gezicht). Hij benadrukte dat
het om hoofdlijnen gaat en dat er
met het aannemen van deze structuurvisie geen besluit wordt genomen over de toekomst van het Libellebos. “Het versterken van de parkfunctie heeft daar steeds voorop gestaan. Dat houdt dan in bebossing
en beplanting, beheer runderen,
waterkwaliteit en de versnipperde
structuur verbeteren, toegangswegen en fiets en wandelpaden”, aldus
de wethouder.
Wel moest de wethouder toegeven
dat de motie van GB helder was
en dat de zinsnede van de waterwoningen uit de structuurvisie geschrapt kan worden. Tom Verlaan
(CDA) kwam vernuftig met de opmerking dat zijn fractie bang is dat
om het Libellebos te verbeteren voor
de bekostiging daarvan huizenbouw
noodzakelijk is. “Daarom willen wij
bebouwing op slot zetten.”
Uiteindelijk resulteerde het in het
aannemen van zowel het amendement van het CDA als de motie van
GB. Dus geen woningbouw in het
Libellebos.

Locatie: tegenover het gemeentehuis

In verband met de verhuizing

van onze vestiging in Amsterdam
ruimen wij in Mijdrecht/Aalsmeer

ook onze voorraden op!
Profiteer van onze MegA kortIngen!
www.vankouwen.nl/opruiming

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

SERIEUZE BEZORGER
DIE OP WOENSDAGMIDDAG ONZE KRANT
WIL BEZORGEN VOOR DE WIJK:
THAMERWEG EN WILHELMINAKADE
150 KRANTEN
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
Meer inlichtingen:
(tijdens kantooruren)
0251-674433
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
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Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

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

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

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

Nieuwe ondergrondse
containers
Komende maand worden in Zijdelwaard en De Legmeer de ondergrondse containers in gebruik genomen. Het gaat om gf/
restafvalcontainers en glas- en papiercontainers. De vorstperiode van januari heeft enige vertraging opgeleverd
bij het plaatsen. De betrokken bewoners van hoogbouw krijgen een brief met informatie en de sleutel voor de gf/restafvalcontainers. De glas- en
papiercontainers zijn openbare containers.
Vervolgens worden in Thamerdal/Oude Dorp, Meerwijk en De Kwakel
de ondergrondse containers
geplaatst en in gebruik
genomen.
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De Stichting Urgente Noden (SUN) in oprichting zoekt een
secretaris die maatschappelijk betrokken is, beschikt over
goede communicatieve in woord en schrift en bestuurlijke vaardigheden. Deze persoon moet ook overdag beschikbaar zijn.

Warme truiendag op
De Toermalijn
Vorige week vrijdag (13 februari)
werd landelijk aandacht besteed aan
de Warme Truiendag. In Uithoorn
was het daardoor feest bij basisschool De Toermalijn. Het Klimaatverbond, de organisator van deze
energie bewustwordingsdag, had
De Toermalijn uitgekozen als landelijk speerpunt. Zangeres Sarah Fairfield zong met haar band een speciaal Warme Truiendag-lied ‘Spuug
in het vuur’. Eén lied zegt meer dan
duizend woorden. Na goed oefenen
zongen de kinderen het lied samen
met Sarah en wethouder Levenbach en burgemeester Groen. Burgemeester Groen was aanwezig als
voorzitter van milieusamenwerking
Amstelland-Meerlanden. In de regio worden plannen gemaakt om het

verbruik van energie ﬂink te verlagen
en daarnaast meer milieuvriendelijke energie op te wekken in Amstelland en Meerlanden. Zij merkte ook
op dat de gemeente al op diverse
terreinen bezig is energie te besparen, zoals met de speciale bouw van
De Brede School Legmeer, waar De
Toermalijn straks deel van is.
Na het zingen en de praatjes kon iedereen zich verwarmen met een kop
warme chocolademelk die de ouders samen met Marvin Meeuwig
van Family verzorgden. Ook op het
gemeentehuis was de verwarming
laag gezet. Daarmee werd energie bespaart en minder CO2 uitgestoten, maar het was vooral een
bewustwordingsdag van het eigen
energieverbruik.

Kermis 2009
Tijdens het Pinksterweekend van 27 mei t/m 1 juni 2009 zal op het evenemententerrein Legmeer-West weer een kermis georganiseerd worden. Nadat er in het jaar 2008 in verband met alle bouwwerkzaamheden en de aanleg van het evenemententerrein geen kermis is georganiseerd is het organisatiebureau Verdonk voor 2009 weer begonnen
met het treffen van voorbereidingen voor een kermis in Uithoorn. Deze zal plaatsvinden op het evenemententerrein Legmeer-West van 27
mei t/m 1juni 2009.

Aanvraag subsidie 2009 Ondertekening
convenant Wonen,
welzijn en zorg
ger. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester
Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies
en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april 2009 door het
bestuur van Stichting Burgemeester
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht over
de beslissing. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer
mr. G. Roodhart, tel. 513151.

U

Stichting Urgente
Noden in oprichting
zoekt een secretaris

Stichting Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van ﬁnanciële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op
grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel én hun ﬁnanciele positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 26 maart
2009 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort
ook een zo recent mogelijk inzicht in
de ﬁnanciële positie van de aanvra-
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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

I
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Op 5 maart ondertekent de gemeente samen met de partners het convenant Wonen, welzijn en zorg Uithoorn 2009-2011. Er is al veel bereikt, maar de klus is nog niet geklaard. Daarom heeft de gemeente
samen met de partners een nieuwe
beleidsnotitie opgesteld. Met deze
ondertekening bekrachtigen de gemeente en de partners de intenties
zoals verwoord in de beleidsnotitie.

De partners

De beleidsnotitie Wonen, welzijn en
zorg Uithoorn 2009-2011 is samen
met de partners opgesteld. De partners in Uithoorn zijn:
• Woongroep Holland
• Vita welzijn en advies
• Amstelring
• Ons Tweede Thuis
• Steunpunt Mantelzorg
• Zorgkantoor Amstelland
en Meerlanden.
Bij het opstellen van de beleidsnotitie is ook dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng door de participatiebijeenkomsten WWZ en het
advies van de voormalige adviesraden (Seniorenraad en Participatieraad Gehandicapten) en de nieuwe
Wmo-raad Uithoorn. De beleidsnotitie is besproken in het informatief beraad van 22 januari en op 12 februari heeft de gemeenteraad van Uithoorn een positief besluit genomen.

De ondertekening

De ondertekening vindt plaats op
donderdag 5 maart van 12.00 tot
13.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Uithoorn.
Naast de ondertekening van het
convenant is er een duo-presentatie over de ervaringen in de gemeente Heerhugowaard.

Het programma

11.45 uur ontvangst met
kofﬁe en thee
12.00 uur welkomstwoord door
wethouder Monique
Oudshoorn
12.10 uur presentatie over
samenwerken binnen
WWZ Heerhugowaard
12.30 uur ondertekening
convenant
12.50 uur afsluiting door
wethouder Monique
Oudshoorn
13.00 uur einde bijeenkomst
Belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich tot uiterlijk 23 februari per e-mail aanmelden bij de
heer Jos van Heeswijk,
jos.van.heeswijk@uithoorn.nl.
Ook voor vragen over het programma of over de beleidsnotitie kunt u
per e-mail of telefonisch contact met
hem opnemen, 0297 - 513 277.
Zie ook www.wmo-uithoorn.nl.

Het fonds biedt ﬁnanciële hulp aan inwoners van de gemeente Uithoorn die op welke reden dan ook in een urgente noodsituatie terecht
zijn gekomen. Dit fonds is speciaal bedoeld voor mensen die geen of
onvoldoende gebruik kunnen maken van de (wettelijke) voorliggende
voorzieningen.
Wilt u meer weten of heeft u interesse? Neem dan voor 30 maart contact op met Corry Brouwer, bestuurslid van Stichting Urgente Noden
i.o. via telefoonnummer 06-10470489.

Bussluis Laan van
Meerwijk
B&W heeft toestemming gegeven
voor het aanbrengen van een verzinkbare paal op de verbindingsweg (bussluis) tussen de Laan van
Meerwijk en de Polderweg en het
- bij wijze van proef- in 2010 openstellen van deze verbinding in het
weekend. De buurt wordt hierbij via
buurtbeheer betrokken. Een klankbordgroep, bestaande uit bewoners,
denkt mee over de opzet en uitvoering van de proef.

De verzinkbare paal maakt het mogelijk dat doordeweeks behalve lijnbussen ook hulpdiensten gebruik
kunnen maken van de doorsteek.
Ongewenst doorgaand vrachtverkeer, dat nu wel door de bussluis
kan rijden, zal geweerd worden. Deze maatregel wordt in de eerste helft
van dit jaar uitgevoerd.
De proef met de openstelling voor alle verkeer wordt in 2010, na voorbereiding met de klankbordgroep, uitgevoerd in het weekend van vrijdag
20.00 uur tot en met zondag 20.00
uur. Aan de hand van de proef wordt

bepaald welke verkeersmaatregelen
nodig zijn om een deﬁnitieve openstelling mogelijk te maken. Verantwoordelijk wethouder Levenbach:
“De verkeersveiligheid mag en zal
niet in gevaar komen door de openstelling. B&W houdt de vinger stevig
aan de pols”.
De proef is bedoeld om ervaring op
te doen met ‘dynamische verkeersafsluiting’ en geeft inzicht in de verkeersstromen en de ontsluiting van
de wijk. De uitkomst van de proef bepaalt of er definitief wordt opengesteld na de opening van de nieuwe
N201 in 2012.
Door de proef in het weekend te houden zal er geen sluipverkeer zijn dat
files op de huidige N201 probeert
te ontwijken en ontstaat er voor de
aanliggende scholen en kinderopvang geen overlast. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor
de klankbordgroep bij Martijn Jonk,
afdeling Leefomgeving. Dit kan via
tel. (0297) 513111 of via een e-mail
naar martijn.jonk@uithoorn.nl tot
6 maart.

Oude watercipressen
op voormalig IBM
terrein verplant
Op het voormalige IBM terrein stonden grote Watercipressen. Deze 50
jaar oude bomen kunnen niet op
hun huidige plek blijven vanwege de
ontwikkeling van Park Krayenhoff.
Daarom is in overleg met de ontwikkelaar besloten deze bomen te verplanten.
De gemeente heeft in 2008 het bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin

is opgenomen dat markante beeldbepalende bomen bescherming nodig hebben. De watercipressen (Metasequioa glytostroboides) hebben
een nieuwe plek gekregen in de
groenzone langs de Watsonweg.
Het is zeer verheugend dat deze
markante bomen voor Uithoorn behouden blijven. Voor meer informatie over het bomenbeleidsplan zie
ook de website www.uithoorn.nl
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WERK IN

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

Nieuws uit de
gemeenteraad
HOOFDLIJNEN OPENBARE
VERGADERING GEMEENTERAAD UITHOORN
VAN 12 FEBRUARI 2009
In de raadsbijeenkomst is door drie
burgers gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof de Structuurvisie Uithoorn, Visie op hoofdlijnen. Aan de
raad is een petitie aangeboden door
een groot aantal schoolkinderen
waarin wordt opgeroepen het Libellebos te behouden.
De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid aandacht besteed aan:
• een overleg met de
wijkteamchef politie Uithoorn;
• de boodschappenlijstjes van
de fracties van GroenLinks
en Gemeentebelangen en
het college van B&W voor de
begroting 2010;
• de tussentijdse evaluatie
minimabeleid.
In het vragenuur zijn mondelinge
vragen gesteld door de fractie van
het CDA. De vragen gingen over het
natte bedrijventerrein Amstelhoek.
In het Politiek Debat is gediscussieerd over de:
• Structuurvisie, visie op
hoofdlijnen;
• rapportage van het college van
B&W over het communicatiebeleid inzake de afsluiting van
de N201;
• Beleidsnotitie Wonen,
Welzijn en Zorg.
Bij de Structuurvisie, visie op hoofdlijnen is door de fracties van het CDA
en de PvdA gezamenlijk een amendement ingediend. Dit amendement is met steun van de fractie van
de VVD aanvaard. Eveneens bij de
structuurvisie is door Gemeentebelangen een motie ingediend die met
algemene stemmen is aanvaard.
Een door GroenLinks en EDU gezamenlijk ingediende motie is verworpen doordat de overige partijen in de
raad daartegen stemden.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Structuurvisie Uithoorn,
visie op hoofdlijnen;
• Beleidsnotitie Wonen,
Welzijn en Zorg;
• Voorbereidingsbesluit;
• Bekrachtiging geheimhouding.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
26 februari 2009. Deze vergadering
wordt gehouden in de raadszaal van
het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de
grifﬁer (e-mail: grifﬁe@uithoorn.
nl of tel. 0297-513963).

UITVOERING

Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963
VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING OP
26 FEBRUARI 2009
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag
12 februari 2009:
In het Informatief Beraad:
• Nota grondbeleid;
• Afbakening opdracht werkgroep
rekenkamer;
• Nota inkoop- en
aanbestedingsbeleid;
• Financieel overzicht
rekeningresultaat 2006.
In Politiek Debat/Stemmingen:
• Ontwikkelingen Schiphol;
• Boodschappenlijstjes fracties
en colleges van b&w voor de
begroting 2010;
• Tussentijdse evaluatie
minimabeleid.
De agenda’s en de bijbehorende
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 20 februari 2009 op de website
van de gemeente Uithoorn. Woensdag 25 februari staat de agenda op
de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of email: grifﬁe@uithoorn.nl

Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de
vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de grifﬁer (per telefoon of
e-mail).

•

LOPENDE
PROJECTEN

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

BOUWPROJECT
11 APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

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

RENOVATIE
BUITENRUIMTE
EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat en
Monnetﬂat

Vanaf september vorig jaar wordt in

de buitenruimte tussen de Briandﬂat
en de Brusselﬂat en aan de zuidzijde en de oostzijde van de Monnetﬂat
gewerkt aan het groen en de bestratingen. Deze werkzaamheden zijn
een onderdeel van de totale renovatie van de buitenruimte van de hele wijk Europarei. De plannen voor
deze herinrichting zijn samen met
de bewoners opgesteld in de zogenoemde werkateliers. De komende maanden tot het einde van dit
jaar worden de heesters vervangen,
nieuwe bomen aangeplant en de gazons vernieuwd. Tevens wordt er bij
de Brusselﬂat en Briandﬂat een trapveld aangelegd voorzien van drainage. De doeltjes worden in het voorjaar geplaatst als de grasmat goed is
aangeslagen. Bij de Monnetfalt worden ook de trottoirs aan de zuidzijde
en de oostzijde van de ﬂat herstraat.

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De
Nieuwe Meerbode.

Voorwaarden

-

-

NIEUW ASFALT
RANDWEG

-

Op vrijdag 20 februari wordt de
Randweg tussen Op de Klucht en de
Randhoornweg geasfalteerd. Eerst
wordt het oude asfalt verwijderd en
daarna wordt nieuw asfalt aangebracht over een lengte van ca. 100
m. op één rijbaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden één
dag. Door deze werkzaamheden is
er verkeershinder voor alle weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor. Passerend verkeer wordt met
verkeerslichten en afzettingen om
de werkzaamheden geleid.

Controleer eerst of voor de activiteit of evenement een
vergunning of een melding nodig is; zo ja, doorloop eerst de
bijbehorende procedure voordat u uw activiteit of evenement
bij ons aanmeldt.
Vul vervolgens het formulier op de website zo volledig
mogelijk in.
De activiteit of het evenement moet voor alle inwoners van
Uithoorn of een brede doelgroep toegankelijk zijn.
Gaat de activiteit of het evenement niet door?
Geef dit dan tijdig door.
Foto’s van de activiteit of het evenement zijn altijd welkom.
De gemeente behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf
van reden activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over
de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of
melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten
of evenementen niet te vermelden.
21 feb. Bandavond in The Mix, 21.00-02.30 uur
22 feb. Concert door Amata Trio in Thamerkerk (14.30 uur)
27 feb. Tienerdisco in The Mix, 12 t/m 15 jaar (elke laatste vrijdag
van de maand) (20.00-01.00 uur)
27 feb. Nostalgische ﬁlmavond in dorpshuis De Quakel (20.00 uur)
1 mrt. Jamsessie in The Mix, 17.00-22.00 uur
5 mrt. Ondertekening convenant Wonen, welzijn en zorg
in raadzaal gemeentehuis (12.00 tot 13.00 uur)
21 mrt. Bandavond vanaf 14+ in The Mix, 21.00-02.30 uur
22 mrt. Concert, cello en piano, in Thamerkerk (14.30 uur)
28 mrt. 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn.
Start bij Thamerkerk vanaf 10.00 uur.
28 mrt. Diverse DJ’s in The Mix (20.00-02.30 uur)
13 apr. Op Tweede Paasdag organiseert boerderij Heemskerk
een lammetjesdag (Jaagpad 15)
18 apr. Halve ﬁnale Popprijs Amstelland en de Meerlanden
in The Mix
19 apr. Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt
in Thamerkerk (14.30 uur)
27 mei t/m 1 juni: Kermis op evenemententerrein in Legmeer West
29 mei t/m 1 juni: Internationaal scootertreffen,
terrein Legmeervogels
elke wo.av.: open atelier in dorpshuis De Quakel in De Kwakel
(v.a. 20.00 uur). Meer info: Frans Lek: 0297-563658.

Stembureauleden gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die, tijdens de verkiezingen, zitting willen nemen op een stembureau. Dit jaar wordt in heel Nederland weer met het bekende rode potlood gestemd en niet met stemmachines. Dat betekent een ander stemproces op het stembureau.
Dit maakt het werk op het stembureau wel uitdagender! Iedereen van
18 jaar of ouder die, op vriendelijke en correcte wijze met mensen om
kan gaan, enige administratieve ervaring heeft en ﬂexibel inzetbaar is,
komt in principe in aanmerking voor de functie van (reserve) stembureaulid. Heeft u interesse om op de verkiezingsdagen op een van de
stembureaus te zitten dan kunt u zich aanmelden bij Publiekszaken,
tel 513 111. Op onze website www.uithoorn.nl kunt u ook een inschrijfformulier downloaden en vervolgens naar ons toe sturen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is
het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt
u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111,
of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk
informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moe-

ten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met
het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige
voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending
van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector
bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.

-

TER INZAGE
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode : onbeperkt
Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008.
Inzageperiode: onbeperkt
Concept-verordening Langdurigheidstoeslag 2009, Info: de heer C.H.L. Bakker,
tel: 513255. Inzageperiode: 23 januari 2009 t/m 6 maart 2009

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ‘PROCEDURE BINNENPLANSE
ONTHEFFINGEN EN NADERE EISEN’ ONHERROEPELIJK
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het paraplubestemmingsplan ‘Procedure binnenplanse onthefﬁngen en nadere eisen’ op 23 januari onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis. Tevens is het paraplubestemmingsplan elektronisch beschikbaar
op www.uithoorn.nl.
Uithoorn, 18 februari 2009
VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Met verwijzing naar artikel 139 Gemeentewet, maakt de gemeente Uithoorn - voor zover nodig - bekend dat de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld in zijn vergadering van 21 februari 2008. De verordening is met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in werking getreden.
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Kalslagerweg 6, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een kas, verwerkingsruimte en een overkapping.
- Hoofdweg 19, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een foliekas.
- Hoofdweg 19, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een bedrijfsruimte.
Meerwijk-Oost
- Elbe 25, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning aan de achterzijde.
Legmeer-West
- Haas 17, 19, 21 en 23, 25, 27, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten
van twee praktijkruimtes.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten
van een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units.

Vervolg op volgende blz.
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Officiële mededelingen en bekendmakingen
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Noorddammerweg 2, vergunning voor het plaatsen van een hekwerk met toegangsdeur. Bezwaar: t/m 25 maart 2009.
- Noorddammerweg 2, vergunning aan Qui Vive Hockey - Party Service voor het organiseren van een Valentine 35+ feest in het clubhuis van Qui Vive. Bezwaar t/m
25 maart 2009
- Drechtdijk 31 en 31 A t/m K , vergunning voor het slopen van een woning en 9 appartementen. Bezwaar: t/m 25 maart 2009
- Boterdijk 91, vergunning aan de exploitant van Poldersport V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2011. Bezwaar t/m 25 maart 2009
Meerwijk-Oost
- Eendracht 8, vergunning aan basisschool De Springschans voor het organiseren
van diverse activiteiten in het jaar 2009. Bezwaar t/m 25 maart 2009

Dorpscentrum
- Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van River Café voor een later sluitingsuur voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 25 maart 2009
- Wilhelminakade 39H, vergunning aan de exploitant van Restaurant La Musette
V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2011. Bezwaar
t/m 25 maart 2009

De Legmeer
- Bertram 76, verlenging vergunning ingebruikname gemeentegrond aan de heer
Bijman voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats nabij de
woning. Bezwaar t/m 23 maart 2009
- Bieslook 21, vergunning ingebruikname gemeentegrond aan de firma Jansen-Huybregts voor het plaatsen van een afvalcontainer nabij de woning. Bezwaar t/m 25
maart 2009
Zijdelwaard
- Bilderdijkhof 1, vergunning aan de exploitant van wijksteunpunt Bilderdijkhof
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2011. Bezwaar
t/m 25 maart 2009

-

Zijdelwaardplein, vergunning aan Geeris V.O.F. voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van oliebollen van 15 t/m 31 december 2009. Bezwaar t/m 24 maart 2009
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan de exploitant van Stichting OASE
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2011. Bezwaar t/m 25
maart 2009
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, vergunning aan de exploitant van Stichting Beheer Historisch
Erfgoed Uithoorn Thamerkerk voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31
december 2011. Bezwaar t/m 25 maart 2009
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Spiritueel Centrum Caritas voor het plaatsen van 20 driehoeksborden om bekendheid te geven aan de Spirituele beurs op 22 februari 2009. Bezwaar t/m 24 maart 2009

w w w . u i t h oo r n . n l

Contactlens-instituut N.A. Dames

Contactlensspecialist A.N.V.C. en D.G.O.
Zijdstraat 39-41 Aalsmeer
Telefoon 0297-324625

Harde (flexibele) gasdoorlatende en zachte contactlenzen

Te koop:
Compl. babykamer roomwit/beuken ledikant, matras,
commode en klerenkast van
Vroomshoop 475 euro.
Tel. 0297-569595

Te koop:
Petroleumstel 1-pitter 35 euro. Kapstok gr. 100 euro. Kratten 5 euro. 1-pers. sprei 10 euro.
Klappertanden 5 euro. Laarsjes
mt. 41 5 euro. Tel. 0297-563894

Te koop:
Notenhouten slaapkamer op
leuke pootjes met nachtkastjes, kaptafel 3-dlg. spiegel kruk
stoel v.p. 495 euro.
Tel. 0297-560760

Aangeboden:
Waalformaat tuinklinkers ±7-8
m2 bont getrommeld gratis uit
mijn tuin te scheppen en af te
voeren voor 21/2.
Tel. 0297-561961

Steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn is gestart!!
Een mooie gelegenheid voor u
om u aan te melden als vrijwilliger!

Aangeboden:
2 poesjes wegens allergie 1 en
3 jr. kunnen met kinderen en
liefst met tuin. Tel. 0297-346027
Te koop:
Elektrische maaimachine met
opvangbak 50 euro.
Tel. 0297-566622
Te koop:
Flinke tas vol jongenskleding,
broeken, shirts, zomer en winter
mt. 140 5 euro. Tel. 0297-564422

Te koop:
Tapijt berber 2x3. Relax fauteuil. 2x 2,5 zits banken. 1x kuipstoeltje. Tel. 0297-531842
Te koop:
Wasautomaat bovenlader merk
Siemens 85x43x60 cm 125 euro.
Tel. 0297-566250
Te koop:
Opklapbaar logeerbed z.g.a.n.
1-persoons 25 euro.
Tel. 0297-520112

Te koop:
Nw. computertafel met uitschuifblad 30 euro. IJzeren noren mt. 43 20 euro.
Tel. 0297-560914
Te koop:
Vlaggenmast 12 meter incl. lier.
Tel. 06-51094994
Te koop:
1 pr. skischoenen mt. 40 15 euro.
1 pr. skistokken 7,50 euro.
Tel. 0297-562033

Te koop:
Herenstoel z.g.a.n. grijs bekleed
op wielen 100 euro.
Tel. 0297-566945
Te koop:
Herenstoel z.g.a.n. grijs bekleed
op wielen 100 euro.
Tel. 0297-566945
Gevraagd:
Voetbalplaatjes van AH voor
mijn kleinzoon.
Tel. 0297-566372

23 t/m 27 februari 2009 sporten, speLen en ZWeMMen

voorjaarsvakantie

Hieronder een greep Uit de nieUwe vacatUreS:
• Stichting Jeugdactiviteiten Pas in Uithoorn zoekt natuurliefhebbers die kinderen
willen begeleiden bij buitenschoolse natuuractiviteiten
• De Hartstichting is op zoek naar collectanten, maar met name naar Wijkhoofden
die voor de Hartweek (12-18 april) de collecte willen organiseren voor zijn of haar wijk
• Muziekvereniging KnA Uithoorn is op zoek naar bestuursleden

Dreef 7 • aalsmeer • 0297-322022

vrijzwemmen: ma., di.,
woensdag
donderdag
vrijdag

10.30 - 14.30 uur
10.30 - 15.45 uur
12.00 - 14.30 uur
10.00 - 13.00 uur

• Radio RIK Uithoorn (Rick FM) zoekt (sport) radiopresentatoren, redactiemedewerkers
en producers van kerkelijke radioprogramma’s

*** 4 t/m 15 jaar voor maar E3,20***

• Voor het project Samenspraak zoeken wij mensen die geïnteresseerd zijn in andere
culturen en het leuk vinden om anderstaligen te helpen met het leren van de Nederlandse taal

Baby & peuter zweminstuif:

Uiteraard bent u als organisatie eveneens van harte welkom om contact met ons op te
nemen en te kijken wat de Vrijwilligerscentrale voor u kan betekenen
Voor meer informatie kunt u bellen met Marije van Overbeek van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn (06-20730223).
U kunt ook mailen naar: moverbeek@cardanus.nl

U vindt onze vacatures op:
www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl
Steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn
(tijdelijk) bezoekadres:
Parklaan 27, 1431 EM Aalsmeer
Telefoon: 06-20730223 (Tijdens kantooruren op ma, di en donderdag)
E-Mail: moverbeek@cardanus.nl

Do. 26 februari van 9.00 - 10.30 uur.
Entree: 5.00 euro voor (groot)ouder & kind.

edisonstraat 6 • kudelstaart • 0297-340440

sport & spel-instuiven:

Maandag 23 & donderdag 26 februari van 9.30 - 12.00 uur
*** E2,00/met limonade en frites E3,50***
Meer weten? Kijk op de website:

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

Maandag 16 maart in Gerardus Majella:

De inspiratie van Johannes de
Doper in kerk, kunst
en cultuur

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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Eerste Hulp bij
Ontwikkelingswerk

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

Mijdrecht - Veel kerken zijn vernoemd naar Johannes de Doper,
in Mijdrecht zelfs twéé!
Johannes de Doper is in de geschiedenis van de kerk altijd al zeer
populair geweest als patroonheilige of naamgever, met name ook van
kerken, parochies of kerkelijke gemeenschappen. Van Johannes afgeleide namen zijn de meest ge-

geven voornamen in Europa: Jan,
Hans, Johanna, Jean, John, Hannie,
Wannes… In ons land zijn er tal van
kerken naar hem vernoemd.
Vanwaar deze populariteit?
Het valt trouwens óók op hoe prominent Johannes de Doper aanwezig is in de beeldende kunst, en
trouwens niet alleen daar!
Het is boeiend om de persoon van
Johannes zelf voor het voetlicht te
brengen. Wie zou er eigenlijk van
Johannes de Doper gehoord heb-

ben als hij in het Nieuwe Testament
niet te boek stond als voorloper of
wegbereider van Jezus? Het is duidelijk waarom hij in de evangeliën
vermeld wordt: om alle aandacht
te vestigen op Hem die de Weg, de
Waarheid en het Leven genoemd
wordt. In zekere zin vervult Johannes de rol van wegwijzer. Het gaat
niet om hèm, hij wijst van zichzelf af,
het gaat om de Man van Nazareth,
om Jezus Christus. Toch lijkt het er
op dat deze Johannes ook een geheel eigen stemgeluid heeft laten
horen. Wie was hij eigenlijk en wat
had hij te vertellen? Daar kunnen
we een boeiende avond mee vullen... Op zijn eigen verrassende manier heeft deze bijbelse gestalte geschiedenis geschreven.
Wat heeft hem zo aantrekkelijk gemaakt als naamgever of patroonheilige?
En wat weten we nu eigenlijk over
hem?
Hoe heeft de inspiratie die van hem
uitgaat een spoor getrokken in de
(kerk)geschiedenis?
Het verhaal over Johannes de Doper dat wordt geïllustreerd ‘met
beeld en geluid’, afbeeldingen uit de
beeldende kunst, voorbeelden uit de
muziekgeschiedenis wordt verteld
in Zorgcentrum Gerardus Majella in
Mijdrecht op maandag 16 maart om
20.00 uur.
Kosten: geen (gratis koffie en thee).
U bent van harte welkom.

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

VVV/ANwB

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

Als u de columns in de Nieuwe Meerbode leest merkt u hoe verrijkend het
is om je in te zetten voor arme landen.
Als u ooit de kans krijgt, doe het….
Maar lees dan wel eerst dit boekje, een aanrader.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

zORG &
DIENsTVERLENING

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Veel aandacht besteed zij aan de kwetsbaarheid van relaties met de doelgroep maar ook binnen het eigen bestuur en hoe moeilijk het is om in het
ontwikkelingsland begeleiding – monitoring - en rapportage te verwachten
zoals wij dat in eigen land kennen. En hoe houd je vrijwilligers gemotiveerd?

Ad Groeneveld

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

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

In deze columns verwacht je geen boekbespreking, maar ik maak nu graag
een uitzondering.
Ik kreeg laatst van onze partner Impulsis het boekje “Eerste Hulp bij Ontwikkelingswerk” van Mirjam Vossen aangereikt.
Zij beschrijft heel leesbaar het proces dat veel kleinschalige stichtingen
doormaken en zij vergelijkt daarbij de werkwijze van kleine particuliere
stichtingen en de grote ontwikkelingsorganisaties met de voor- en nadelen.
De meeste kleine stichtingen streven er nauwgezet naar dat er niets aan de
strijkstok blijft hangen. Elke euro moet bij het goede doel terecht komen. De
eigen organisatie mag niets kosten. Zij zijn daar ook trots op.
Mirjam Vossen laat ons zien dat ook wel degelijk geïnvesteerd moet worden
in die eigen organisatie, zowel hier als in het ontwikkelingsland.
Maar ja, hoe leg je uit dat moeizaam verworven euro’s besteed worden aan
de eigen club?

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

Expositie Jolanda Schuit
Mijdrecht - In de expositieruimte en leeszaal van de bibliotheek
van Mijdrecht hebben in februari en maart diverse potloodtekeningen van Jolanda Schuit een plekje. Deze expositie is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. In deze expositie extra aandacht voor The Passion van De Rovenians. Hiervoor heeft Jolanda het
logo ontwikkeld; een simpel robuust
houten kruis met witte doeken eroverheen, ernaast de leegte, symbool voor de stilte, de tijd die jij krijgt

om na te denken over het hoe, wat
en waarom. Aanvullend zijn er twee
portretten vanuit deze Nederlandstalige musical te zien, Jezus en een
profeet. Op zaterdagavond 4 april en
zondagmiddag 5 april a.s. kan het
publiek in De Willisstee voor de laatste maal genieten van dit indrukwekkende paasverhaal (www.rovenians.nl) . Met haar specialisatie van
het in opdracht realistisch neerzetten van portretten van mens en dier
is Jolanda ondertussen een bekende
tekenaar in De Ronde Venen.

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

Hoe heeft men Jezus afgebeeld
in de loop der tijden?
De Ronde Venen - Drie joden werden gekruisigd voor de muren van
Jeruzalem. Twee van hen zijn anoniem gebleven, De derde heette Jesoea en was afkomstig uit het kleine
dorpje Nazaret. De naakte feiten uit
het leven van Jezus werden snel bekleed met een gewaad van beelden.
Dat begint in de evangeliën en loopt
door tot in de beeldende kunst. De
beelden van Jezus zijn ontelbaar:
Christus aan het kruis, de Zoon van
God in de kerststal, de Heiland op
mozaïeken, het Lam Gods bij de
Vlaamse primitieven… Aan de hand
van dia’s krijgen we een indruk hoe
de voorstelling van Jezus, als hoeksteen van een wereldcultuur, door
de eeuwen heen veranderde.
U kunt deze diavoorstelling zien op
dinsdag 3 maart om 20.00 uur in
Zorgcentrum Gerardus Majella in
Mijdrecht. Kosten: geen (gratis koffie en thee).
U bent van harte welkom

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 18 februari 2009

Zal donderdagavond 5 maart eindelijk de beslissing vallen?

Ze brachten nu zelfs een heel nieuw
plan in met toch sportvelden in de
Driehoek. Zij hebben het idee nu om
wel CSW in de Driehoek te plaatsen maar geen Argon. Die willen ze
niet. In plaats van Argon vinden zij
dat de hockeyvereniging maar naar
de Driehoek moet. Dan kunnen ook
op de oude hockeyvelden woningen
gebouwd worden. Maar dat was nog
niet alles, ook aan de randen van de
Driehoek hadden zij appartementen
voor starters en ouderen gedacht.
Maar liefst 130 stuks (zie bijgaande
tekening) Wethouder Roos vond het
jammer dat hij dit alternatieve plan
niet had ontvangen, maar de raadsleden wel: “Maar ik heb goed geluisterd”, zo zei hij: “Er is veel werk
verricht en het is een mooi plan, alleen – en dat had men kunnen weten – er mag in de Driehoek geen
woningbouw komen. Dat mag pertinent niet. Daar krijgen we nooit en
te nimmer toestemming voor. Dat
kun je dus vergeten. En dan Argon
daar laten. Argon wil uitbreiden, dat
kan daar niet en ze verplaatsen naar
de andere kant aan de Oosterlandweg, dat weet ook iedereen nu wel,
daar krijgen we ook nooit toestemming voor van de provincie. Dit plan
kan dus niet”, aldus de wethouder.

Komt er een sportpark bij
De Driehoek of niet?

Dit plan diende vereniging de3hoek in: “onmogelijk”, zegt de wethouder “krijg je nooit toestemming voor van de provincie”
De Ronde Venen – Er zijn al wat
avonden aan besteed. Uren en uren
zijn raadsleden, ambtenaren, wethouders, sportverenigingen en burgers aan het vergaderen geweest.
Ook vorige week woensdagavond
stond het voor de zoveelste keer
op de agenda van het Ronde Tafel
Gesprek: Het Estafetteproject. Wie
weet niet waar het dan over gaat.
Er is al zoveel over gepraat en geschreven dat je je afvraagt: is er nog
iets nieuws over te vertellen.

Even kort door de bocht voor hen
die niet weten wat het Estafetteproject is. Dat is een plan van de gemeente, samen opgezet met de Rabobank en Bouwfonds. Een plan
om de Driehoek, dat een groot stuk
grond achter de Rabobank is (een
stuk grond in een driehoek, vandaar
de naam) om te gaan toveren in een
mooi sportpark, waar voetbalvereniging Argon uit Mijdrecht en CSW
uit Wilnis zich dan gaan vestigen.
Hoogstwaarschijnlijk komt er ook

een natuurijsbaan en ook nog een
soort atletiekbaan (daar zijn de meningen nog over verdeeld).
Woningbouw
Op de oude voetbalcomplexen van
Argon en CSW worden dan honderden woningen gebouwd, woningen waar men toch in gemeente De Ronde Venen om zit te springen. Woningen voor starters, voor
ouderen, laagbouw, appartementen,
huur en koop, duur, onbetaalbaar.

De Combinatie wil af van slaapverwekkende verhalen

”Geef de raadsleden een
maximale spreektijd
in raadsvergadering”
De Ronde Venen – Toine Doeze van de Combinatie is het duidelijk zat al die vreselijk lange raadsvergaderingen van de Rondeveense raad. Tijdens de behandeling van
het wijzigen van het Reglement van
de orde. Hij was duidelijk:
“Neem nou de laatste raadsverga-

Rob Blans: “Wij houden ons altijd al
aan de tijd”

Van Broekhuijsen: Voelt niets voor
maximale spreektijd

Toine Doezé: wil van lange vergaderingen af

dering, deden we maar liefst drie
avonden over. Je gaat je toch afvragen wat is het nut van die ellenlange teksten en verhalen. Interrupties, soms 14 keer per onderwerp,
en iedere keer weer leidt dat tot
lange spreekbeurten in plaats van
een korte opmerking wat een interruptie behoort te zijn. Het is vervelend voor de overige raadsleden en
slaapverwekkend voor het publiek
in de raadzaal. Kunnen we de oude afspraak van efficiënt vergaderen geen nieuw leven blazen?,” zo
vroeg Doezé. “Nu we toch de regels gaan aanpassen, laten we er
dan direct in meenemen dat we een
spreektijd instellen. Bijvoorbeeld in
de eerste ronde per fractie maximaal 8 minuten en de tweede ronde maximaal 5 minuten en per onderwerp slechts 2 interrupties. Wat
vinden onze collega’s en de voorzitter hiervan? Als u dat met ons eens
bent, zorgen wij voor een amendement in de volgende raadsvergadering”, aldus Doezé.
Goed idee
Hendrik Palm van de CU/SGP vond
het instellen van spreektijd een heel
goed idee. Twee interrupties vond hij
te ver gaan, maar was het wel eens
dat een interruptie een korte opmerking of vraag diende te zijn en geen
lang verhaal. Rob Blans van de VVD
had er geen moeite mee. “Voor onze fractie geldt het niet, wij komen
nooit aan de 8 minuten, maar ik vind
het prima. Vraag me alleen af of het
de oplossing is.” Jan Willem Koedam
van Ronde Venen Belang kon zich
ook goed vinden in het voorstel van
Doezé. Opvallend was het dat juist
de kleinere partijen het niet eens
waren met het idee van de Combinatie. Nou ja, opvallend. Zij die de
vergaderingen altijd bijwonen, weten dat juist deze kleine partijen altijd het grootste woord hebben en
de langste spreektijd.
Bert van Broekhuijsen van Gemeente Belang is er een van. Hij was het
dan ook niet eens met het voorstel
van de Combinatie, evenals Toon
van der Meer niet voor spreektijdbeperking was.
Opvallend
Opvallend was het wel, dat de man
die in de vergaderingen vaak het
meeste aan het woord is, Cees Houmes van D66, er wel voor was. Alleen de interruptie beperken tot
twee minuten ging hem wat te ver.
“Deze moeten wel korter”, zo stelde
hij. Wel, dan moet hij toch echt de
banden van de vergaderingen eens
gaan terugluisteren, want als iemand lange interrupties heeft dan is
hij het wel. Misschien hebben ze het
zelf niet door, en is het terugluiste-

Voor ieder wat wils.
Als je dat zo hoort zou je toch zeggen: een prachtidee. Maar niets
bleek echter waar. Allereerst stonde de beide voetbalverenigingen op
zijn zachtst gezegd ‘niet te trappelen’ om te verhuizen en kwamen er
ernstige bezwaren van zo’n kleine
honderd omwonenden, die het rustige lege weiland achter hun woningen zagen verdwijnen en er een
druk sportpark voor zagen terugkomen.
Na vele gesprekken en goede onderhandelingen kwam de gemeente
op één lijn met beide voetbalverenigingen, maar de omwonenden, wel
dat zijn net tijgers. Die zijn tegen, tegen en nog eens tegen.
Opening
Maar tijdens de laatste bijeenkomst
van vorige week zijn de omwonenden, zich verenigend in vereniging
de3hoek leek het er toch op, dat
ze een beetje mee gaan denken en
niet meer helemaal met de hakken
in het zand staan.

Ruzie
Heel jammer was het dat vorige
week duidelijk werd dat Schaatsclub Nooitgedacht en hardlopersvereniging De Veenlopers niet echt
meer door één deur konden. Net nu
de gemeente had bedacht om een
multifunctionele landijsbaan te creëren samen met Nooitgedacht, waar
ook De Veenlopers gebruik van zou
kunnen maken.
Nooitgedacht heeft al ruim 10 jaar
haar plan klaarliggen, het geld 3 ton
is te regelen, dus zij kunnen aan de
bak. De Veenlopers kan zo instappen, maar... nee, opeens is alleen
hardlopen blijkbaar niet meer genoeg voor De Veenlopers en komen
ze met een plan om een echte atletiekbaan aan te leggen. Kosten rond
de 8 ton.
De schaatsvereniging denkt er niet
aan om daaraan mee te doen: “Het
probleem ligt niet bij ons. De Veenlopers willen opeens een berg meer.
Ze willen nog groter worden dan
Uithoorn. Ons plan ligt klaar. Wij zijn
niet van plan om een plan, waar wij
al 20 jaar voor vechten, om zeep te
laten helpen door De Veenlopers.
Wij zijn diktevreden met een Opel,
zij willen zo nodig een Rolls”, aldus
de heer Bouwer van Nooitgedacht.
Ook waren de bewoners van Trilgras en omgeving uit Wilnis weer
aanwezig. Zij zijn nog steeds verbolgen over het feit, dat door de woningbouw op het CSW terrein hun

Wethouder Bram Roosendaal: “Als
het nu weer wordt afgekeurd is het
waarschijnlijk over en sluiten.”
buurttrapveldje en wat openbaar
groen verdwijnt. Dit pikken ze niet
en hebben al aangekondigd tot aan
de Kroon te gaan om dat te behouden.
Na weer een lange discussie rondde
de wethouder af: “Met de schaatsvereniging komen we er wel uit.
Een atletiekbaan zit niet in het plan,
moeten we bekijken. Kijk, op een
betonnen ijsbaan kun je wel lopen,
maar op een sintelbaan kun je niet
schaatsen. Gehoord beide verenigingen zijn de stellingen betrokken
en zal het niet makkelijk worden,
maar we gaan ons best doen.
‘Heeft dit plan draagvlak’ hoor ik
ook steeds. Ja, wat is draagvlak. Er
zijn er zo’n honderd tegen, maar
heeft u het ook de overige 30.000
inwoners van De Ronde Venen gevraagd? Sommige mensen willen
dit gewoon niet. Ik weet heel goed
dat dit plan niet zonder procedures zal gaan verlopen, daar gaan
we dan voor. Weet één ding: als de
raad 5 maart dit plan afkeurt, moeten we helemaal opnieuw beginnen
en gaat het hele plan waarschijnlijk
nooit meer van de grond komen”, zo
waarschuwde de wethouder. Het zal
weer een lange vergadering worden
5 maart. En of het plan het redt????
Niemand weet het nog...

Twee juristen erbij moet zaak oplossen

Afdeling handhaving
wordt op sterkte gebracht

Burgemeester: “Vergaderdiscipline
en respect voor elkaar”
ren van de vergaderingen een goed
idee. De voorzitter van de raadsvergadering, burgemeester Burgman,
was het duidelijk met de Combinatie eens: “Wie de schoen past, trekt
hem aan”, zo begon zij haar reactie. “Drie avonden vergaderen voor
1 raadsagenda is verschrikkelijk. Iedere keer is het wel weer een ander
die het nodig vindt om 20 minuten
aan het woord te zijn. Kan me het
idee van Doezé heel goed voorstellen, maar dat is niet aan de voorzitter. Het is meer iets tussen de fractievoorzitters. De laatste vergadering duurde soms een stemverklaring al 15 minuten. Ik ben het er
mee eens, er moet iets veranderen,
dat zou me heel wat waard zijn. Alleen een tijd vaststellen is, denk ik,
niet genoeg. Een debat moet mogelijk blijven maar in een vergadering
hoort vergaderdiscipline en respect
voor elkaars standpunten, dan heb
je al een hoop gewonnen”, aldus de
burgemeester. Of het voorstel van de
Combinatie het zal halen, dat werd
niet helemaal duidelijk, maar het ziet
eruit van wel. Van het CDA was er
niemand aanwezig, dus hun mening
was niet te peilen (zijn 6 stemmen).
De fractievoorzitter van de VVD was
wel voor (3 stemmen), D66 voor (1
stem), de afgevaardigde van Ronde
Venen Belang Koedam was voor ( 4
stemmen), natuurlijk de Combinatie
voor (4 stemmen), CU/SGP was voor
(2 stemmen), Gemeente Belangen
tegen (2 stemmen) en VVW tegen (1
stem). Als je nu telt is het voorstel erdoor, maar... je weet het nooit. Diverse fracties hebben zo nu en dan de
neiging opeens 180 graden te draaien in hun mening en ook zijn er diverse fracties die verdeeld stemmen.
Het blijft in de Rondeveense raad altijd spannend hoe iets afloopt.

De Ronde Venen – Het is nog niet
helemaal zeker, de raad zal het op 5
maart eerst nog goed moeten keuren, maar het ziet er naar uit dat de
gemeente De Ronde Venen vanaf september aanstaande eindelijk
eens echt kan gaan handhaven. Als
de raad instemt met het voorstel komen er twee juristen bij op de afdeling handhaving en kan de achterstand van momenteel 110 zaken
(wat zal dat in september zijn, red.)
behandeld gaan worden.
Er heerst nog wel wat twijfel bij de
diverse raadsfracties zo was te merken tijdens de behandeling van dit
voorstel tijdens het Ronde Tafel Gesprek van vorige week dinsdagavond. Rob Blans van de VVD vroeg
zich af of het wel zin had om dit nu
te doen voor 3 jaar. “In september
kunnen ze dan aan de gang en als
het allemaal loopt zoals we hopen
is er 1 januari een nieuwe, veel grotere gemeente. Kunnen we niet be-

ter wachten tot na de herindeling en
dan de zaken in één keer helemaal
goed oplossen”, zo vroeg hij zich af.
Wachtgeld
Jan Willem Koedam dacht er precies
zo over, maar ging nog een stapje
verder: “Stel we doen het toch nu,
wat dan per 1 januari na een eventuele herindeling. Dit is vragen om
extra wachtgeldregelingen. Of denkt
ons college toch ook dat de herindeling niet doorgaat.
Toine Doezé vond het een moeilijke materie: “We weten hier eigenlijk te weinig van om hier goed over
te kunnen oordelen”, zo zei hij. “We
worden niet voorgelicht, we moeten
geheel en al varen op het kompas
van het college. Zij stellen er moeten twee juristen bij, maar hebben
we wel genoeg mensen ‘in het veld’,
zo vroeg hij zich af. Burgemeester
Marianne Burgman vertelde dat er
genoeg mensen ‘in het veld’ buiten
waren, maar dat het meeste werk

was als er een zaak van kwam. Als
er gehandhaafd moest worden, als
er naar de rechter gegaan moest
worden. enz: “Als we serieus genomen willen worden, moeten we het
bestuursrechtelijk aan kunnen en
dat lukt momenteel niet”, aldus de
burgemeester. Ze kreeg steun van
ambtenaar Nico Rohling: “Er liggen nu al 110 zaken in de la waar
we niet aan toekomen. Ik zou u aanraden het nu te regelen en niet te
wachten. Er liggen nu al zoveel zaken op de stapel.”
Achterstand
“en laten we niet vergeten”, zo vulde de burgemeester nog aan “dat
de nieuwe raad straks genoeg te regelen heeft het eerste jaar. Dan is dit
geen prioriteit, dus stel je het uit tot
2011 en dat lijkt me niet verstandig.
We willen niet met een nog grotere achterstand starten in de nieuwe
gemeente.” Aan de raad het laatste
woord op 5 maart a.s.

Open dag
Jeugdbrandweer
Mijdrecht
Mijdrecht - De Jeugdbrandweer
Mijdrecht houdt aanstaande zaterdag 21 februari een open dag op de
brandweerkazerne in Mijdrecht. Tijdens de dag worden verschillende
demonstraties gegeven, maar kunnen jonge bezoekers zelf ook voelen hoe het is om een brandweerslang vast te houden. De Jeugdbrandweer is op zoek naar nieuwe
leden en hoopt tijdens de open dag
jongens en meisjes enthousiast te
maken voor de brandweer.
De jeugdbrandweer Mijdrecht bestaat sinds 1972 en is dus al ruim
36 jaar actief om de ‘grote’ brandweer te voorzien van nieuwe en-

thousiaste leden. Dat deze doorstroming werkt, dat blijkt wel uit het
feit dat op dit moment meer dan 80
procent van de actieve leden vroeger lid is geweest van de Jeugdbrandweer. Op donderdagavond
komt de jeugdbrandweer bijeen
om te oefenen. Naast het gooien
met slangen, het blussen van geënsceneerde branden en andere activiteiten wordt ook aandacht besteed aan de theorie van de brandbestrijding. Hierin staan de organisatie van de brandweer en de techniek en tactiek van de brandbestrijding centraal. Daarnaast doet
de Jeugdbrandweer ieder jaar mee

aan wedstrijden met andere jeugdbrandweerkorpsen.
De Jeugdbrandweer van Mijdrecht
start in het voorjaar van 2009 met
een nieuwe groep jeugdleden en
is op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes. Dus ben je 12 of
13 jaar, woon je in Mijdrecht en heb
je interesse, kom dan langs op de
open dag. Hier kun je zien wat de
Jeugdbrandweer allemaal doet en
informatie krijgen over wat het betekent om lid te zijn. De open dag
vindt plaats op zaterdag 21 februari bij de brandweerkazerne aan de
Industrieweg in Mijdrecht en is van
13.00 tot 16.00 uur.
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NOOIt tE Oud Om IEtS
tE lEREN mEt...

de ronde venen
te maken, daarin foto’s en plaatjes te voegen en zelfs boekjesmaken.
Kortom, erg veel mogelijkheden. Kosten % 10,- per les en % 15,- voor
lesboek

ONZE COMPUTERCURSUSSEN
Op onderstaande computercursussen bij
Seniorweb is nog plaats:
Vista

XP
Internet-Email
Fotobewerken
Internetbankieren
Beveiliging
Belastingaangifte

Internetbankieren

Deze cursus wordt georganiseerd
in samenwerking met de Rabobank. U leert snel en gemakkelijk
met uw computer via internet een
rekening of acceptgiro te betalen
en geld van uw spaarrekening op te
nemen of te storten.U krijgt een CD
en een groot boek mee waarmee
u thuis alles rustig kunt herhalen.
Een medewerker van de Rabobank
beantwoordt tijdens de les al uw
vragen. De cursus is gratis voor rekeninghouders bij de Rabobank.

4 maart acht lessen van 14.00-16.00
(inmiddels vol)
23 maart acht lessen van 10.00-12.00
18 maart zeven lessen van 10.00-12.00
24 maart acht lessen van 14.00-16.00
27 februari, 27 maart en 24 april.
Eén les van 10.00-12.00
17 april. Eén les van 10.00-12.00
23 februari, 25 februari, 3 maart.
Elk één les van 14.00-16.00 en op 6 maart
één les van 10.00-12.00

Open voor inschrijving
Kennismaken
met de computer
Open Office

Beveiliging

Eén les van twee uur.

Eén les van twee uur.
Een gratis en goed
tekstverwerkingprogramma.
Works
Eén les van twee uur.
Dit programma zit op steeds meer laptops
Netwerken bouwen Eén les van twee uur.
Hoe thuis twee PC’s aan elkaar te koppelen
CD’s branden.
Eén les van twee uur.
Muziek of video op CD of DVD
Kosten % 5,- per les

Aanmelden

Telefonisch dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 0297272720 of per e-mail naar swdrv@planet.nl. De lessen worden gegeven in ons leslokaal in het Prinsenhuis te Mijdrecht op de aldaar
opgestelde computers. Koffie of thee is dan gratis. Iedere dinsdag en
donderdag tussen 10.00 en 12.00 houden we open huis. Wij helpen
u dan vragen te beantwoorden, verlenen daadwerkelijke hulp en
bieden u de mogelijkheid te internetten.

Vista

De cursus Vista is een cursus voor beginners. Iedereen die tegenwoordig een nieuwe laptop koopt wordt er mee geconfronteerd. In

de cursus leert u werken met alles wat u op het scherm van die laptop
ziet. U leert het toetsenbord kennen. U leert een simpel stukje tekst
te schrijven, u leert een schilderijtje maken met verfkwast, potlood
en penseel, u leert een map maken waarin u dat stukje tekst of dat
schilderijtje kunt opslaan.U leert bestanden kopiëren.U maakt kennis
met internet en e-mail. U leert iets van internet binnen te halen en
hoe een mailtje te sturen en te ontvangen. Als u wilt kunt u uw eigen
laptop (ooit heette dat ding notebook) meenemen.Kosten % 10,- per
les en % 15,- voor lesboek

Onbegrijpelijk dat veel mensen niet beseffen hoe noodzakelijk het
tegenwoordig is de computer goed te beveiligen. In twee uur leert
u de instellingen van Internet Explorer en die van Outlook Express
en Vista Mail. U leert wat een worm is, een Trojaans paard en andere
vreemdsoortige programma’s die uw machine kunnen besmetten.
We laten u kennismaken met het beveiligingscentrum van Windows
en tenslotte laten wij u zien hoe u een antivirusprogramma van Internet kunt downloaden, installeren en instellen. Met nadruk op het
verschil tussen updaten en scannen. De kosten bedragen 5 euro.

XP

Belastingaangifte

De cursus XP is ook een beginnerscursus, gericht op wat oudere
computers. De lessen omvatten dezelfde onderwerpen als hierboven
genoemd bijVista.Wanneer u een laptop heeft die onder XP draait dan
kunt u die desgewenst tijdens de lessen gebruiken.Kosten % 10,- per
les en % 15,- voor lesboek

Internet-Email

Een vervolgcursus die dieper ingaat op de instellingen van Internet
Explorer versie 6 of 7 en op de e-mailprogramma’s Outlook Express
en Vista Mail. Verder alles wat nog meer met deze moderne vormen
van communicatie bereikt kan worden. Werkelijk, er gaat een wereld
voor u open. Kosten % 10,- per les en % 15,- voor lesboek.

Fotobewerken

Een cursus gebaseerd op het gratis fotoprogramma Picasa. U leert de
meest elementaire dingen die nodig zijn uw foto’s vanuit uw camera
te bewerken, deze op te slaan in door u gewenste mappen en ze
eventueel via de computer door te sturen naar een afdrukcentrale
om ze af te laten afdrukken of een mooi album te laten samenstellen.
Kosten % 10,- per les en % 15,- voor lesboek

MSWord

Zeven lessen gebaseerd op de Word versies 2000, 2003 of 2007. Een
tekstverwerkingsprogramma dat de mogelijkheid biedt documenten

Seniorweb De Ronde Venen
Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
Internet: derondevenen.seniorweb.nl/
Email: swdrv@planet.nl

Het is er weer tijd voor. Tegenwoordig moet dat via internet, stelt de
belastingdienst.Wij helpen u met de eerste stappen. Kosten % 5,- .

DE TOEKOMST
Hoelang het Prinsenhuis nog blijft staan is onzeker.De woningbouwvereniging wil het graag laten afbreken om op de plek nieuwbouw
te plegen. Het leercentrum zou dan moeten verhuizen naar een
zogenoemd Cultuurhuis. Maar ook daarvan is de bouw onzeker geworden nu de gemeente weer op zoek is gegaan opnieuw naar een
nieuwe lokatie.Inmiddels hebben we te horen gekregen dat het pand
van Colombier op het industrieterrein, waar het Atelier De Kromme
Mijdrecht eerder contact mee had,een goede gelegenheid biedt voor
tijdelijke opvang.We wachten maar af.
Op dit moment is samenwerking op gang gekomen met de voormalige stichting Welzijn Ouderen, nu stichting De Baat geheten (waaronder nu ook de stichting Leefbaarheid valt) E.e.a. houdt in dat De
Baat onder eigen leiding op bepaalde dagen gebruik gaat maken
van het computernetwerk in het Prinsenhuis. Ook met de videoclub
De Ronde Venen zijn contacten gaande over samenwerken. Immers
computers kunnen in de videowereld ook de nodige taken verrichten.
Denk maar eens aan het programma Moviemaker. Daarnaast denkt
Rabobank Veenstromen er over om het leercentrum in te schakelen
om voor hun leden computercursussen te organiseren. Maar dat is
toekomstmuziek. We hebben inmiddels tien jaar ervaring met het
organiseren van computercursussen en hebben in de loop der jaren
veel kennis opgedaan met hardware, software en netwerken.We zijn
geduldig, nemen de tijd en luisteren goed. Het ziet er alleen wel naar
uit dat we als stichting Seniorweb De Ronde Venen onze doelstellingen in de toekomst wat moeten gaan bijstellen. U hoort nog van
ons hoe we dit jaar het jubileum gaan vieren.

Stichting De Bovenlanden
maakt zich zorgen over
Groene Hart
Regio - Uiteraard voelt De Bovenlanden zich sterk betrokken bij alle
ontwikkelingen die zich in het Groene Hart voordoen.
Dat niet alle beloftes worden nagekomen en het Hart steeds meer
wordt aangetast, was o.a. reden om
voor de jaarlijkse donateursavond
op donderdag 26 februari de directeur van de Stichting Groene Hart,
Bern Feis uit te nodigen om iets
meer te vertellen over activiteiten
van zijn Stichting.

Scholencomplex Hofland
viert boomplantweek
Mijdrecht - Deze week wordt door
de leerlingen van alle groepen 6,
7 en 8 hard gewerkt aan het planten van struiken en bomen op het
schoolplein van het scholencomplex
aan de Eendracht in de wijk Hofland. Dit is de start voor de grote
opknapbeurt van het gezamenlijke

schoolplein, die de komende weken
zal plaatsvinden. Om beurten gaan
groepen kinderen aan het werk onder leiding van de firma Streekstra
en v.d. Most met graven en kruien
van zand en aarde en het planten
van struiken. Het werk beperkt zich
niet hiertoe, het betreft ook een gro-

te voorjaarsschoonmaakactie van
blad en zwerfvuil.
Al met al een mega-boomfeestdag
en zwerfvuilactie in één. Over enkele weken zullen alle werkzaamheden afgerond zijn en zal het plein
feestelijk worden geopend.

Het Groene Hart op de tocht?
“In 2003 werd het Groene Hart aangewezen als Nationaal Landschap,
maar ondanks alle mooie woorden
gaat het niet goed met het Groene
Hart“, stelt Bern Feis. “Sinds 2003
zijn belangrijke stukken uit het Hart
gehaald (o.a. de Zuidplaspolder) en
wordt de Oude Rijnzone steeds verder bebouwd; hierdoor dreigt het
Groene Hart in tweeën te splitsen.
Ook vinden er overal kleine stadsen dorpsuitbreidingen plaats en
worden er nieuwe wegen aangelegd. Daarentegen worden de plannen voor natuurontwikkeling en
landschapsbouw, o.a. de Natte As,
steeds weer vertraagd“.
De directeur van de Stichting Groene Hart, Bernt Feis, zal een toelichting geven op de plannen van de afgelopen jaren en zal daarbij ook ingaan op de actualiteit, zoals de Nota
Randstad 2040 en de Snelwegpanorama’s. En passant geeft hij ook een

blik in de keuken van de Stichting,
die op allerlei manieren het Groene
Hart open wil houden.
Naast de lezing van Bert Feis zal het
bestuur van Stichting De Bovenlanden informatie geven over wat er afgelopen jaar werd gerealiseerd én
over wat er voor 2009 op het programma staat.
Zo werd er onlangs begonnen met-

een enorme klus aan het Veenwater
aan de Hogedijk in De Hoef; er zijn
grootse plannen met dat gebied…
De avond is in de eerste plaats bedoeld voor relaties en donateurs van
De Bovenlanden, maar belangstellenden zijn ook welkom: donderdag
26 februari om 20.00 uur in ’t Oude
Parochiehuis aan Bozenhoven 152
in Mijdrecht.

Viribus Unitis gaat met
musicals de wereld rond
Wilnis - Muziekvereniging Viribus
Unitis uit Wilnis geeft op zaterdag 7
maart a.s. haar jaarlijkse donateursconcert. Voor de pauze zal het orkest u meenemen op een muzikale wereldreis. Een aantal delen uit
Windows of the World staat op het
programma. Het stuk begint met
een spectaculaire beschrijving van
de feesten rond de Amazone in Zuid
Amerika. Daarna voert de reis verder naar de Sahara, waar u getuige
kunt zijn van de “Drums of Thunder”.
In “Celtic Dreams” wordt u meegevoerd naar het Ierse platteland door
een prachtige Euphonium solo. Het
stuk eindigt met het indrukwekkende deel “Earth Walk”, dat u een aantal verschillende muziekstijlen uit de
Verenigde Staten laat horen. Ook
staat de compositie “IJswoestein”
op het programma. Componist Jan

Bosveld beschrijft in deze compositie de antarctische wereld en de invloed die de mens hierop uitoefent.
Na de pauze staat het thema ‘Musicals’ centraal. Viribus Unitis heeft
gekozen voor een gevarieerd programma, waarin de muziek uit o.a.
de musicals Elizabeth, Les Miserables en Tarzan te horen is.
Niet alleen het fanfare orkest zal
haar kwaliteiten ten gehore brengen. Ook het leerlingenorkest en de
blokfluitgroep zullen hun muzikale
kunnen aan u tonen.
Noteert u zaterdag 7 maart in uw
agenda? Het belooft een avond te
worden die u niet mag missen. Het
concert wordt gehouden in de Willistee te Wilnis. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het concert begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
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Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht – Vrijdag 27 februari,
is er weer Veenhartfilmavond. De
Veenhartfilmavond is voor iedereen
die dicht bij huis wil genieten van de
betere films en er vrijblijvend over
door wil praten, met openheid en
respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
maar voor De Ronde Venen. Zij wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden,
zijn bedoeld om op een uitdagende

Uitslag van de ballonnenwedstrijd in Bibliotheek
Vecht en Venen

manier met religie en zingeving bezig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan
Grutto 2a in Mijdrecht. Vanaf 20.00
uur is de zaal open en de film start
om 20.30 uur, entree 4 euro. De film
wordt vertoond op een groot scherm
en na afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op de website
www.veenhartkerk.nl en geef je
op voor de Veenharfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

Mijdrecht - Op 9 januari jl. werd in
alle negen vestigingen van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht
en Venen een Makkelijk Lezen Plein
geopend. Een plek voor kinderen
tussen de 8 en 12 jaar die moeite
hebben met lezen. Met behulp van
de verschillende materialen op dit
plein willen we kinderen laten zien
dat lezen leuk is. Op die middag zijn
bij alle vestigingen vele honderden
oranje ballonnen de lucht in gelaten
door enthousiaste kinderen. De ballon die het verst zou komen zou een
mooie prijs krijgen.
Inmiddels zijn we een maand verder

“Laat het ons maar veel
geld kosten”…
Vinkeveen - Een dubbelzinnige uitspraak van Vincent Schuijt, met instemming overigens van zijn compagnon Bas Bobeldijk van Super de
Boer Vinkeveen met wie hij de supermarkt onder deze naam runt. Hij
loopt daarmee al vooruit op het te
verwachten succes van een unieke
verenigingsactie die door deze Super twaalf weken lang wordt georganiseerd met als einddatum zondag 12 april aanstaande. Deze puur
locale actie die voortspruit uit een
idee van henzelf, is bedoeld om de
kas van (voornamelijk) het Vinkeveense verenigingsleven en goeddeels kleine organisaties te spekken. Dat gebeurt met klanten van
de super die daarvoor niet zelf in de
buidel hoeven te tasten. Bij elke 20
euro aan boodschappen krijgt men
een muntje dat een waarde van 20
eurocent vertegenwoordigt. Na het
boodschappen doen kan het muntje
naar keuze in een van de veertig(!)
transparante ‘piekpijpen’ gedeponeerd worden. (Zo genoemd naar
de kunststof spaarbuizen uit de oude guldenstijd; een gulden werd
toen ook wel een ‘piek’ genoemd)
Die zijn in een rek samengebracht
naast de inloop van de super. Boven
elke pijp is een kaartje bevestigd
met daarop de naam van de deelnemende vereniging aan de actie die
men financieel wil steunen.
Bas Bobeldijk: “Toen we het idee
hadden bedacht en met het bureau dat dit in de markt zet tot overeenkomst waren gekomen, hebben
we alle verenigingen die we konden traceren een brief geschreven.
Daarin hebben we uitgelegd wat
de bedoeling was inclusief het verzoek hieraan deel te nemen. Daar
kregen we zo’n veertig deelnemers
op en die doen allemaal mee. Onze
klanten kunnen twaalf weken ‘sparen’ voor hun vereniging die met het
spaargeld dan leuke dingen kunnen
doen, bijvoorbeeld nieuwe shirtjes
kopen, meubilair aanschaffen of een
computer om de administratie bij te
houden.”
Actieve sponsor
Vincent Schuijt is minstens zo en-

thousiast over de actie als zijn collega: “Tot 12 april bieden we de verenigingen bovendien de kans zich
elke vrijdag of zaterdag hier in de
winkel aan het winkelend publiek
persoonlijk te presenteren. Bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven
of uitleg te geven wat de vereniging doet. Op die manier kunnen
ook minder bekende verenigingen
en clubs zich kenbaar maken en de
belangstellende consument op die
manier bewegen om het muntje in
hun ‘piekpijp’ te deponeren. Het bureau dat deze actie uitvoert heeft dit
vaker gedaan bij vestigingen van
Super de Boer in Nederland en het
blijkt steeds weer een groot succes te zijn. Het kost ons geld, want
je geeft 1 procent van je omzet weg
aan het verenigingsleven. Maar dat
hebben we er graag voor over. Tenslotte maken we ook deel uit van
de locale samenleving waarin een
goed functionerend verenigingsleven bijdraagt aan het welgevoelen
van de inwoners. Wij zijn al een actieve sponsor van enkele verenigingen, maar wilden dit nu in een breder perspectief zetten, zodat minder
bekende clubs ook een keer aan
de bak komen. Dat is hard nodig in
een tijd dat het allemaal wat minder
wordt en sponsors de kraan (noodgedwongen) wat moeten dichtdraaien. Wat dat betreft mag het ons best
veel geld kosten... Met deze actie
denken we toch zo’n 15.000 euro bij
elkaar te kunnen sparen. Het is natuurlijk een ruwe schatting, het kan
meer of minder zijn. Het uiteindelijke bedrag wordt verdeeld over de
veertig deelnemende clubs. Dagelijks printen we de stand uit hoeveel
elke vereniging heeft ‘gescoord’. De
uitdraai plakken we links bovenaan
op het bord, zodat iedereen kan zien
hoeveel muntjes er door onze klanten in de buizen zijn gestopt. We
horen inmiddels heel veel positieve
geluiden over deze actie. Dat is niet
alleen voor de deelnemende verenigingen goed nieuws, maar ook voor
ons. Immers hiermee spelen wij ons
als Super de Boer ook in de kijker en
dat is dan mooi meegenomen. Betere reclame kun je niet hebben.”

en is er een aantal kaarten teruggestuurd. Een aantal ballonnen is bij
Scheveningen, Wassenaar en Leiden aangekomen. Maar tegen alle
verwachtingen in, gezien de koude
dag, is ook een aantal ballonnen in
Engeland aangekomen bij een Nederlands gezin. Dit gezin is 12 jaar
geleden verhuisd naar Norfolk om
daar een kwekerij te beginnen.
De winnaars van de ballonnenwedstrijd zijn geworden: Max van Veen,
Finley Galstain en Adil Tawfik, allen afkomstig uit Mijdrecht. Alle drie
hebben zij een boekenbon gewonnen.

Supergoedkoop naar de
top 7 dierenparken
met Super de Boer

Gerie Hazeleger in het
zonnetje gezet
Vinkeveen - De afgelopen zeven jaar heeft Gerie Hazeleger gewerkt als interieurverzorgster op basisschool De Schakel. Het team, de
leerlingen en de ouders waren erg
tevreden over haar. Ze deed ook
veel meer dan alleen schoonmaken.
Gerie verrichtte ook diverse handen spandiensten op school. Ze deed
onder andere de schoolwas, waste
alle schoolshirts, en zette thee en
koffie tijdens speciale gelegenheden. Maar na zeven jaar schoonmaken gaat Gerie nu werken voor MariaOord. Tijdens haar afscheidsmid-

dag werd al duidelijk dat De Schakel
haar enorm gaat missen. Gerie werd
toegezongen door de leerlingen met
een speciaal voor haar geschreven
lied. Ze werd verwend met leuke
creatieve cadeaus, waaronder een
hele doos zelfgemaakte SpongeBob
schuursponsjes, een mooi schort en
een versierde mop. Als klap op de
vuurpijl mag Gerie van het team, de
leerlingen en de ouders een mooi
sieraard uitkiezen bij een juwelier.
De Schakel bedankt Gerie voor al
haar goede zorgen en wenst haar
veel succes met haar nieuwe baan.

Vinkeveen - Klanten van Super
de Boer Vinkeveen kunnen dit jaar
opnieuw massaal naar de dierentuin. De actie waar vorig jaar landelijk meer dan 300.000 gezinnen
aan deelnamen, is dit jaar afgelopen maandag 16 februari van start
gegaan. Klanten kunnen zes weken
lang bij Super de Boer sparen voor
toegangskaarten voor zeven grote
dierentuinen in het hele land.
Super de Boer verwacht dit jaar wederom een stormloop op de spaarzegels. Super de Boer-ondernemer
de heer Bobeldijk: “Met de spaaractie kunnen onze klanten voor een
klein bedrag met het hele gezin naar
een dierentuin. Een gezin van vier
personen spaart met onze actie met
gemak zestig euro uit bij een bezoek
aan één van de deelnemende dierenparken.”
Vanwege het grote succes afgelopen jaar heeft Super de Boer de
dierentuinactie met drie weken verlengd om klanten meer kans te geven op toegangskaarten. Zij kunnen
nu gedurende zes weken zegels
sparen. Daarnaast is de bezoekperiode aan de parken verlengd. Klanten ontvangen een gratis dieren-

tuinzegel bij elke 15 euro aan boodschappen én bij gemiddeld tien actieproducten per week. Een volle
spaarkaart (12 zegels) is met bijbetaling van 2,50 euro in te wisselen
voor een toegangskaartje voor een
van de zeven deelnemende dierenparken.
De Dierentuinactie is afgelopen
maandag 16 februari gestart en
loopt tot en met 29 maart a.s. Met
de dierentuinvouchers kunnen
klanten tot en met 30 juni een bezoek brengen aan één van de deelnemende dierenparken, waaronder
Ouwehands Dierenpark en SEA Life
in Scheveningen.
Deelnemende parken
Aan de dierentuinactie nemen de
volgende parken deel:
Dierenpark Emmen, Ouwehands
Dierenpark Rhenen, Safaripark
Beekse Bergen in Hilvarenbeek,
Dierenpark Amersfoort, Gaiapark
Kerkrade Zoo, SEA LIFE Scheveningen en Dierenrijk te Mierlo
De toegangsbewijzen zijn via
www.superdeboer.nl/dierentuinen
te bestellen.

Grrooote Truuk van Rik Rikken
Mijdrecht - Ruim 150 peuters
en kleuters genoten woensdag 11 februari van de voorstelling Grrooote Truuk van Rik
Rikken in de bibliotheek van
Mijdrecht.
Met behulp van de kinderen
probeerde Rik Rikken te goochelen, wat onder groot gejoel
van de aanwezigen nog wel
eens mislukte. Met het poppenspel Anton speelde hij het
boek ‘Anton kan toveren’ na,
het geheel kunstig tot één geheel verweven.
De bibliotheek heeft samen
met Stichting De Baat deze voorstelling georganiseerd
in het kader van De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen
zijn bedoeld om ouders te wijzen op het belang van voorlezen en het (gratis) lid worden
van de bibliotheek.

Ruijgrok Makelaars organiseert
aanstaande zaterdag een startersdag

Familiefilm in
voorjaarsvakantie
Mijdrecht - Verveel jij je ook zo snel
in de vakantie? Zin om iets leuks
met familie of vriendjes en vriendinnetjes te doen? Kom dan naar de familiefilm in de Veenhartkerk!
Elke dinsdag in de schoolvakanties wordt een leuke familiefilm
vertoond in de Veenhartkerk. Deze films zijn geschikt voor alle leeftijden. Kom dus dinsdag 24 februari naar de Grutto 2a in Mijdrecht.
De film begint om 14.00 uur, de zaal

is open vanaf 13.30 uur. De entree
bedraagt 2 euro voor kinderen en 4
euro voor volwassenen. Na afloop is
er drinken en iets lekkers.
Meer informatie over welke film
in de voorjaarsvakantie wordt gedraaid, is te vinden op
www.veenhartkerk.nl. Via de website kun je je aanmelden voor de
Veenhartfilmladder. Zo blijf je automatisch elke vakantie op de hoogte
van de familiefilms.

Mijdrecht - Ga je voor het eerst
een woning kopen? Waar begin je?
Als starter op de woningmarkt zie
je soms door de bomen het bos niet
meer. Een spannende tijd, waarin je
belangrijke beslissingen moet nemen. Hulp van een onafhankelijke
expert is dan ook meer dan welkom.
De aankoopsituatie voor starters is
ten opzichte van vijf jaar geleden
een stuk verbeterd. De woningprijzen zijn min of meer gestabiliseerd
en momenteel is de rente ook historisch laag, bovendien stelt de gemeente De Ronde Venen ook startersleningen beschikbaar waardoor
een leuke woning voor steeds meer
starters binnen handbereik ligt. De
aanschaf van een woning blijft echter de grootste uitgave van je leven,
reden te meer om je goed te laten
informeren. In het traject van aankoop van een woning krijg je te maken met tenminste drie experts: de
makelaar, de hypotheekadviseur en
de notaris. Het team van Ruijgrok
Makelaars staat komende zaterdag
21 februari voor u klaar om het traject uit te leggen, u te informeren

over alle bijkomende zaken en natuurlijk al uw vragen te beantwoorden. Bovendien kan er meteen een
afspraak gemaakt worden bij De Hypotheekshop om ook het financiële
gedeelte goed op een rijtje te zetten.
Ook biedt Ruijgrok Makelaars hulp
aan bij financiële zaken die aan de
orde kopen bij de aankoop van een
huis: starters die dit jaar een huis
aankopen via Ruijgrok Makelaars
kunnen bij het invullen van hun verzoek om teruggaaf van belasting en
hun belastingaangifte van 2009 kosteloos worden geholpen door een
belastingadviseur van GT Bunck accountants en belastingadviseurs uit
Amstelveen. Voor iedereen die langs
komt op deze startersdag ligt in ieder geval het boekje “kijken en kopen” klaar waarin belangrijke informatie staat voor iedereen die op
zoek is naar een woning. U bent van
harte welkom op zaterdag 21 februari tussen 10.00 en 14.00 uur! Indien u
niet in de gelegenheid bent om deze
dag langs te komen kunt u ons altijd
even bellen om een afspraak te maken, ons nummer is 0297-283375.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! plus en min
In de sloot achter onze flat zoeken de waterhoentje naar een plekje om te nestelen. Ik
denk dat het dit jaar
niet gaat lukken. De sloot is zo schoon geveegd
dat er geen polletje riet of bosje takjes meer in
de sloot drijft. Dat is jammer. Als je de felheid ziet
waarmee die kleine beestjes hun terrein verdedigen tegenover de twee keer zo grote eenden
dan is dat aandoenlijk. Al 4 jaar komt daar ook
een eenzame mandarijneend terug. Dat zijn van
die prachtige eenden met een mooie tekening
en felle kleuren. Zielig! Uit gevangenschap gekomen kan hij of zij geen geschikte partner vinden.
Jammer. Ja! Ja! De kastanje is van de bomen de
eerste die zijn blad heeft. Daar kijk ik altijd naar.
Wat denk je;? Na de 228 bomen aan het Proosdijlaantje zijn nu ook alle kastanjes langs de Rondweg van Mijdrecht ineens omgekapt. Ineens! Ja!
Ja! Ineens, allemaal weg. In onze gemeente houden ze echt niet van bomen. Echt niet. Om bomen te kunnen kappen moet je wel een goede
reden hebben want anders kun je dat niet doen.
Natuurlijk niet, want anders komen de inwoners
en de milieu- en natuurorganisaties in onze gemeente in opstand. De meeste mensen, (gelukkig, hoor) vinden het afschuwelijk dat alles kaal
gekapt wordt. Natuurlijk. Maar om wat voor goede reden dan. Het waterschap zegt dat de wortels de dijk aantasten. dat kan. Maar niet allemaal. Zeker niet allemaal. Ja! Ja! Lang niet allemaal. Nee! Natuurlijk niet! Ook het argument dat
er bewoners waren die te weinig zon kregen, omdat ze te hoog werden. Flauwekul. Ze luisteren
niet naar bewoners. Dat moet je aan de bewoners van de Grutto of de Kerklaan vragen, die krijgen in plaats van bomen een kolossaal bouwblok
of een flatgebouw voor hun neus. Vroeger waren
er mensen in onze gemeente, jonge mensen, die
de strijdbijl opgroeven en zeiden ‘gemeente, hou
eens op met het omhakken van al die bomen.
Hou er eens mee op’. “De inwoners aan zet.” Ha!
Ha! Hakken, hakken, hakken (je moet eens weten
hoe hard ik die woorden in mijn board geslagen
heb). “Potverdorie” zou Toon Hermans ingetogen
zeggen. Nou, ik niet. De groene ambtenaren, als
die er nog in onze gemeente zijn, zijn er denk ik

alleen nog maar om redenen te bedenken om bomen om te hakken. Een eervolle baan bij de gemeente De Ronde Venen. “Ko o m bij de gemeente. Bij de gemeente. Bij de gemeente. Ko o m bij
de gemeente. Bij De Ronde Venen moet je zijn.”
Ja! Ja! En die bomen worden niet omgehakt, omdat ze nodig zijn om te blijven leven zoals in Oeganda. In Oeganda hakken die mensen bomen
om om in leven te blijven. Hier niet. Tjonge. Tjonge. Wat een bende is het toch hier. Weer minder
bomen. Kijk, die bomen op het Haitsmaplein, die
durven ze nog net niet om te hakken. Die zijn geschonken uit waardering voor de toenmalige burgemeester, daar weten ze op het gemeentehuis
ook wel weg mee. Die laten ze langzaam afsterven. Die laten ze gewoon langzaam afsterven. Resultaat? Wat is het resultaat? Weer minder ruimte voor bijvoorbeeld de duiven om beschermd te
nestelen. Alleen de kraaien blijven over. De lijkenpikkers. Lijkenpikkers kun je hier genoeg vinden. Weer minder mogelijkheden om de natuur,
de jaargetijden, te voelen en te zien veranderen.
Vind je het gek dat de mensen steeds agressiever
worden. Er is steeds minder te zien en te beleven.
Ze zeggen wel eens ‘schrijf wat positiever’. Dat wil
ik wel, dat wil ik heus wel, maar als je dit weer ziet
gebeuren dan denk ik: …. Dat zeg ik mooi niet allemaal. Ik kan het wel zeggen maar niet opschrijven wat ik over dat gedoe denk. Ja! Ja! Wanneer
gaat de burgemeester ook weer naar Uganda. Ik
hoop gauw, want dan heb ik nog een hele zak
kinderdingen voor de Oegandeze kinderen, zoals
knuffels. Ze moet wel wat bijbetalen aan overbagage, maar dat krijgt ze toch vergoed, dus dat is
niet erg. Ik geloof dat er ook nog een miniatuurvuilniswagen bij zit. Daar kan ze mee aankomen.
Daar helpt ze een heleboel kinderen mee. Ja! Ja!
Je kunt zoveel leuke dingen doen voor de mensen
met die euro’s die onze raad van onze belastingcenten, je weet wel, die 1,- per inwoner, beschikbaar heeft gesteld voor Oe, Oe, Oeganda. Ja! Ja!
Ik heb op de site van de gemeente gekeken maar
kon niet veel vinden over Oeganda. Alleen dat gedoe over het vuilnisophalen. Geen aardige dingen
waar die mensen en kinderen iets aan hebben.
John B. Grootegoed

1.000 m2 bouwgrond voor
3.500 euro
Raadsleden hebben in de RTG Bestuur van vorige week
vragen gesteld over de verkoop van 1.000 m2 grond bij
een bouwkavel aan de Mijdrechtsedwarsweg nr. 6 tegen een bedrag van slechts 3.500,-. Door tegen een
bedrag van slecht 3,50 euro per vierkante meter te verkopen, zit de gemeente De Ronde Venen veel lager dan
men normaliter vraagt.
Een voorbeeld: gemeente De Ronde Venen vroeg voor
bouwkavels in Wickelhof en Kerkelanden 600 gulden
per m2, en volgens een persbericht van de gemeente
van begin januari 2009 wordt openbaar groen verkocht
tegen een bedrag van 113,45 per vierkante meter. Desondanks heeft de gemeente slechts tegen een bedrag
van 3,50 per vierkante meter een stuk grond van 1.000
m2 verkocht aan een particulier, voor uitbreiding van
zijn tuin en erf.
De wethoudster zei tijdens de RTG Bestuur dat dit stuk
grond van 1.000 m2 was verkocht aan een particulier
die eerder dat jaar (2008) een bouwkavel van 3.056 m2
had gekocht van gemeente De Ronde Venen d.m.v. een
openbare inschrijving (3.056 m2 bouwgrond tegen een
bedrag van 180,- p. m2)
Na aankoop van de 3.056 m2 bouwkavel werd het perceel ingemeten, en werd door de aankoper aangeven
dat hij toch echt de beleving had dat hij een groter perceel had gekocht.
Hoewel de aankoper een perceel van 3.056 m2 had gekocht, en dit perceel van 3.056 m2 ook werd ingemeten, desondanks was de aankoper van mening dat een
stuk grond achter het perceel er ook bij hoorde. En...
vervolgens beaamde ook de gemeente dat dit stuk er
eigenlijk ook wel bijhoorde, en verkocht uiteindelijk
4.056 m2, en informeerde de raad dat zij altijd de intentie had gehad om ook dat gedeelte van het perceel
te verkopen.
De aankoper had weliswaar 3.056 m2 aangekocht zoals
in de aankoopfolder van de notaris/gemeente stond, en
ook een perceel van ca. 50 x 60 meter gekocht zoals in
de aankoopfolder van de notaris/gemeente stond, het
kadaster was ingehuurd om 3.056 m2 te komen inmeten, en er waren 2 beëdigde makelaars ter plekke geweest om het perceel van 3.056 m2 te komen bekijken.
Maar... toen het perceel werd ingemeten, en er door de
aankoper werd aangegeven dat hij de beleving had dat
hij een groter perceel had gekocht ging de gemeente
daar helemaal in mee.
Een gemeente die niet wist wat werd verkocht. Geloof
je het zelf?
Uiteindelijk werd er overeengekomen dat er 1.000 m2
extra werd verkocht (door de gemeente) aan de betreffende particulier. Echter, niet tegen een bedrag
van 180,- p. m2 (het bedrag dat de aankoper voor de
bouwgrond had betaald), maar tegen een bedrag van
slechts 3,50 p. m2.
Raadsleden Houmes, Palm, Van Broekhuijsen en v.d.
Meer hebben in de RTG Bestuur in een verhit debat
vragen gesteld over deze opmerkelijke transactie. Alle
coalitiepartijen hadden opmerkelijk genoeg géén enkele vraag of opmerking over deze omstreden grondtransactie.
Mocht u denken dat er nog onderzoek wordt gedaan
naar deze opmerkelijke grondtransactie. Nee hoor! Er
is gewoon gesteld dat dit achteraf gezien niet handig

was, en rommelig en klungelig was, en daarmee is de
zaak afgehandeld.
Aangezien de gemeente stelt aan een ‘Plusplan’ te
werken om zoveel mogelijk financiële middelen te kunnen genereren voor gedupeerden (die het college in
de toekomst wil gaan onteigenen tegen een bedrag
van slechts 3,50 p.m2 - héééé, hetzelfde lage bedrag),
vinden wij het opmerkelijk dat er vervolgens gronden
ver onder de marktprijs wordt verkocht aan particulier. Er zijn momenteel al onvoldoende financiële middelen voor de aanleg van Marickenland en de uitkoop
van grondeigenaren, deze opmerkelijke grondtransactie draagt niet echt bij aan de haalbaarheid (positieve
plus) van dit plan...
Bovendien is het opmerkelijk dat deze 1.000 m2 grond
is verkocht, aangezien deze 1.000 m2 volgens de gemaakte plannen en gesloten overeenkomsten m.b.t. de
ontwikkeling van Marickenland toekomstig natuurgebied is, en bovendien onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Hoe denkt de gemeente bij boeren te gaan/kunnen
onteigenen als ze zelf natuurgebied (EHS) verkopen
aan een particulier?
Een raadslid vroeg zich af waarom die 1.000 m2 slechts
tegen een agrarische waarde van 3,50 p. m2 is verkocht, maar een antwoord hierop werd door de wethoudster niet gegeven. Dit raadslid vroeg zich zelfs
hardop af of iedereen die grenst aan agrarische grond
voortaan gronden van de gemeente kan kopen tegen
een bedrag van slechts 3,50 p. m2. Want... de wethoudster haalde het die avond al een paar keer aan: gelijke
monniken, gelijke kappen.
En waarom zou je als inwoner nog 113,45 voor openbaar groen betalen als een ander mag aankopen voor
3,50... Rechtsgelijkheid?
Tevens voelen wij ons als grondeigenaren in Marickenland besodemieterd met het feit dat een particulier wel
1.000 m2 (dat nu nog grasland is) bij zijn erf en tuin
mag trekken, maar dat onze bezwaren voor het toevoegen van paardenbakken en hobbyweitjes aan ons
woonperceel ALLEMAAL ongegrond zijn verklaard.
In onze zienswijzen hebben wij nadrukkelijk genoemd
dat wij net als op de locatie Mijdrechtsedwarsweg 6
een perceel van 1.000 m2 aan ons woon- of bedrijfsperceel toegevoegd willen zien.
Ondanks de genoemde ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ van de wethoudster, zijn onze zienswijzen ongegrond verklaard. En dat voor een paardenbak of hobbywei die al jarenlang aanwezig is! Wij kunnen volgens
de wethoudsters eventueel later (waarom dus ook niet
nu?) d.m.v. een wijziging van het bestemmingsplan ook
misschien deze 1.000 m2 uitbreiding krijgen. Lukt dat
niet, dan worden onze paardenbakken, speel- en hobbyweitjes onteigend!
En wie gaat deze procedure voor iedere wijziging van
het bestemmingsplan betalen? En wanneer kunnen wij
deze procedure opstarten? (de eerste paar jaar namelijk nog niet).
Grondeigenaren in Marickenland
mooiplatteland@hotmail.com

Open brief aan de heren
J. Mollema en J.A.J. Verheijen
Geachte heer Mollema, geachte heer Verheijen,

handelwijze volstrekt ongepast en onverantwoord. Ook
vinden wij uw handelwijze niet passen bij uw verantIn de raadsvergadering d.d. 22 januari 2009 heeft u zich woordelijkheid als lid van het openbaar bestuur.
beiden laatdunkend en denigrerend uitgelaten over de Wij verzoeken u dan ook om op de kortst mogelijke terburgemeester van Aalsmeer, de heer P.J.M. Litjens. U mijn in het openbaar uw excuses te maken richting de
heeft hem onder andere vergeleken met ‘een puppie’ burgemeester van Aalsmeer.
en hem daarnaast beticht van het vooropstellen van
zijn eigen belangen boven het algemeen belang.
Hoogachtend,
Naar aanleiding van deze uitspraken is u via informele
namens de fractie Aalsmeerse Belangen
weg meermalen verzocht om hiervoor in het openbaar
uw excuses te maken. Tot op heden is dat niet gebeurd
René Martijn
en dat betreuren wij bijzonder. Wij vinden uw beider
fractievoorzitter

Reactie op ingezonden stuk
‘Verkeerschaos’ in Vinkeveen
Toen ik dit stukje ‘proza’ vorige week begon te lezen
vroeg ik me eerst af uit welke hoek dit kwam en of deze persoon inderdaad oprechte problemen had met de
zogenaamde ‘verkeerschaos’ die volgens hem of haar
zou kunnen ontstaan.
Dat duurde niet lang, een stukje verderop bleek dat
deze persoon/instantie zich snel verraadde en blijkbaar puur zakelijke belangen had en zich totaal niet
interesseert voor de werkelijke problemen die er zijn
met betrekking tot de verkeersdoorstroming in Vinkeveen en de gevolgen daarvan voor de bewoners van
de Kerklaan.
Deze persoon is gewoon bang voor zijn boterham en ik
denk terecht. Jarenlang zijn wij door de monopoliepositie van 1 supermarkt benadeeld met de hoge prijzen
en konden de bewoners van Vinkeveen alleen buiten
het dorp terecht tegen redelijke prijzen. Nu komt er hopelijk een waardige concurrent, zodat wij gewoon, zoals het hoort, tegen concurrerende prijzen lekker in het
dorp boodschappen doen.

Even terugkomend op de zgn. ‘verkeerschaos‘ die zou
onstaan. De verkeerssituatie op de Kerklaan en de
doorstroming in het dorp zouden inderdaad veel beter moeten, maar deze situatie ontstaat door het doorgaande verkeer, niet door het bestemmingsverkeer dat
de lokale supermarkt bezoekt.
De gemeente zou inderdaad eens goed naar alternatieven moeten kijken om doorgaand verkeer, dat alleen
maar over de Kerklaan rijdt omdat dit de kortste route
is, te herleiden via een weg achter de nieuwbouw langs
met een directe aansluiting op de provincialeweg.
Tevens is het, denk ik, geen slecht idee om de Kerklaan
tot 30 km-zone te verklaren zoals iedere normale straat
waaraan een school en een verzorgingscentrum gevestigd zijn.
Een bewoner van de Kerklaan
David Twaalfhoven

De kwestie: tweede supermarkt in
oude dorp Vinkeveen - gaat het om
verkeerschaos of euro’s?
Heeft u het vorige week in de Nieuwe Meerbode gelezen. Wat is het geval? De Winkeliersvereniging Zuiderwaard meldt u het volgende. Ik citeer “Het is nauwelijks voorspelbaar, maar de Gemeente overweegt vergunning te verlenen om op de hoek van de Herenweg
en de Kerklaan een supermarkt van Albert Heijn te vestigen. Ik krijg bij dit bericht direct een vrolijk gevoel en
spring van de bank. Ik geef mijn vrouw een dikke zoen,
mijn zoon een vette boks en de hond een uitbundige
aai. Het is gelukt, er komt echt een supermarkt in het
oude dorp. Wat zullen de met name ouderen in het oude dorp blij zijn. Kunnen ze lekker lopend (met of zonder rollator) of met de fiets (hopelijk nog steeds niet
met een lekke band) boodschappen doen zonder die
vreselijke zware helling naar Zuiderwaard te moeten
nemen. Wat zullen de recreanten blij zijn dat ze met
hun bootje in de buurt kunnen afmeren en binnen no
time hun dagelijkse boodschappen kunnen vergaren.
Er gaat dus echt iets gebeuren in het oude dorp en
de vestiging van een supermarkt leidt automatisch tot
de komst van rondom gelegen kleine winkeltjes, zoals een bakker, slager en misschien wel een fietsenzaak. Het centrum van Vinkeveen is binnen een aantal
jaren geen bouwval meer, maar een gezellig dorp waar
toeristen graag verblijven. Goed voor de werkgelegenheid, economie etc. Eenmaal bijgekomen van vreugde
en vrouw, kind en hond achterlatende in desolate toestand (in het dagelijks leven geef ik immers sporadisch
uitbundige zoenen, boxen en aaien) pakte ik de krant
en las door. Ik was immers slechts aan het begin van
het krantenartikel.
Al lezende begreep ik dat de Winkeliersvereniging Zuiderwaard u en mij waarschuwt voor de komst van een
supermarkt vanwege een te verwachten verkeerschaos in Vinkeveen. En dat is nog niet alles. Als u ook grote verkeersproblemen op de hoek van de Kerklaan/Herenweg voorziet, wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de gemeente. Na het lezen van het artikel bleef
ik als verdoofd een lange tijd zitten. Beelden schoten
door mijn hoofd. Het hele dorp was één grote file, helikopters van de politie in de lucht, Pieter van Vollenhoven, als waakhond van de veiligheid, die het verkeer
staat te regelen, Camiel Eurlings (Minister van Verkeer

en Waterstaat) die roept in de 2e Kamer “er moeten
in Vinkeveen direct schoppen in de grond, de Herenweg en Kerklaan worden vierbaanswegen” en nog veel
meer beelden, maar die zal ik u besparen. Eenmaal terug in de realiteit en met het zweet op mijn voorhoofd
vraag ik mij af wat de Winkeliersvereniging beweegt
om u en mij te waarschuwen voor een verkeerschaos
in het oude dorp. En winkeliersvereniging Zuiderwaard
houdt zich toch bezig met het winkelcentrum Zuiderwaard. De hoek Herenweg/Kerklaan ligt daar toch een
behoorlijk stukje vandaan. Daarnaast vraag ik mij af of
een winkeliersvereniging de juiste instantie is om een
verkeerschaos te voorspellen. Daar heb je toch specialisten voor, zoals de gemeente, de politie en daar is ie
weer, Camiel Eurlings. En is het juist niet een uitdaging
om de door de winkeliersvereniging voorspelde problemen op te lossen. Je hoeft toch een supermarkt niet
met een vrachtwagen van 18 meter lang te bevoorraden. Er zijn toch ook kleinere vrachtwagens die op het
eigen terrein van de supermarkt kunnen laden en lossen (dat gebeurde vroeger ook). Voorheen was er op
dezelfde plek ook een supermarkt. Was er toen sprake
van parkeerproblemen en verkeersoverlast? Ik kan het
mij niet herinneren.
Spelen er geen andere belangen voor de Winkeliersvereniging Zuiderwaard. Ik weet het niet, maar misschien heeft u wel het antwoord.
Bent u voorstander van een supermarkt in het oude
dorp en steunt u een eerste start naar weer een levendig centrum (weg met die bouwval) dan kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente. U kunt uw steunbetuiging
sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Maar het kan
natuurlijk ook gemakkelijker. Ga naar de site van de
gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.nl).
Klik bovenaan de site onder snelkiezen op email en u
krijgt automatisch een invulformulier op het scherm.
Uw mening telt. Het gaat immers om de toekomst van
Vinkeveen. Blijft het een bouwval of wordt er opgebouwd.
Carl Pothuizen, Vinkeveen

Hoe nu verder met het
Libellebos
Tot groot genoegen van de CDA fractie in de gemeenteraad van Uithoorn hebben we afgelopen donderdag
onder grote belangstelling vergaderd over een tussenfase in de ontwikkeling van de structuurvisie voor Uithoorn. Door een amendement (wijzigingsvoorstel) van
CDA en PvdA, dat werd aangenomen met steun van
de VVD en GroenLinks, zijn de kaders zodanig aangepast dat de weinige groengebieden die er nog zijn ook
groen blijven. Dus ook het Libellebos blijft zonder bebouwing.

Maar... nu weten we wat we niet willen. Dat moet worden opgevolgd door een discussie over wat we wel willen met o.a. het Libellebos. Met zoveel betrokkenheid
vanuit de bevolking, letterlijk van jong tot oud, moet dit
toch een breed gedragen discussie kunnen worden.
Dus organisatoren van deze actie, ga a.u.b. verder met
u in te zetten voor een mooi opgeknapt Libellebos. We
blijven graag met u in contact.
Namens de CDA fractie, Tom Verlaan

Pluim voor de gemeente
De Ronde Venen
Vaak wordt er over onze gemeente (De Ronde Venen)
geklaagd. Maar als de gemeente goed werk verricht,
mag dat ook wel eens worden gezegd.
Al enige tijd erger ik mij aan het zwerfafval op straat.
Vooral op mooie (en rustige!) plekjes waar publieke
bankjes staan, verandert de omgeving van dag tot dag
in een steeds groter wordende vuilnisbelt. Dit ongeacht de prullenbakken die naast deze bankjes staan,
Ook sloten en vaarten, die in onze gemeente toch gezichtsbepalend zijn, slibben door het zwerfafval langzaam dicht.
Nu doet de gemeente haar best om de rommel met
enige regelmaat op te ruimen, maar soms kunnen zij de
dagelijkse toestroom niet aan. Toen ik laatst mijn kinderen naar school bracht, zag ik onderweg zoveel rommel op straat dat ik uit frustratie de gemeente belde. Ik
werd vriendelijk en kordaat te woord gestaan en een

dag later ontving ik de schriftelijke melding van mijn
klacht. Mijn klacht omvatte zwerfafval rondom een publiek bankje en in twee sloten die over enkele meters
volledig waren dichtgeslibd.
Binnen twee dagen na mijn melding constateerde ik
dat het zwerfafval rondom het bankje was verwijderd
en twee dagen later zag ik dat ook de sloten waren
schoongemaakt! Kortom: prima werk van de gemeente. Daar kunnen de mensen die de rommel hebben veroorzaakt een voorbeeld aan nemen!
Anne Gasse
Mijdrecht
P.S.: het bankje betreft het bankje in het groen tussen
de straat Hofland en de wijk Hofland in Mijdrecht (onder de Paddestoel) en de twee sloten zijn de achtervaart t.h.v. de Wijde Blick en t.h.v. de Paddestoel aan de
Hofland in Mijdrecht.
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STAIRWAY TO FAME

INDRUKWEKKENDE MUSICALPRODUCTIE
Na maanden van voorbereidingen
was het dan eindelijk zover. Twee
avonden achtereen is voor een enthousiast publiek de musical Stairway to Fame opgevoerd in de uitverkochte aula van het VeenLanden College.
Onder de bezielende leiding van
docente Tamara Scheers (regie) en
Lotte van de Meij (choreograﬁe)
zorgden 30 acteurs en actrices, 22
dansers en danseressen, 12 zangers
en zangeressen en de 5 leden van
de band (Roos de Lang), Boas Dubbelman, Stephanie van Zijtveld, Peter Huisman en Andy Teerlink) voor
een indrukwekkende explosie van
spel, muziek, zang en dans.
Het prachtige decor was gebouwd
door Cor Veerhuis, Frans van Straten, Adriaan van der Veer en Dirk
Roodenburg. Licht en geluid werden verzorgd door Remco Tieman,
Pepijn van den Berkhof, Jorn Bagijn,
Rutger Beltman, Max Bouman, Niels
Kroon en Matthijs Versteeg.
De posters waren ontworpen door
Merel ten Harkel en Joey Heinicke.
Grime en haar waren in de creatieve handen van mevrouw Schuurman
en Eikelenboom. En ook dansschool
Nicole droeg haar steentje bij.
Stairway to Fame gaat over een
groep leerlingen van de School voor
Kleinkunsten vanaf hun auditie tot
aan hun eindexamen. Ze hopen allemaal op een toekomst als gevierd
zanger , danser, acteur of muzikant.
De musical neemt het publiek mee
langs hoogte- en dieptepunten en
toont de worstelingen op weg naar
hun ultieme droom: artiest worden.
Graag noemen wij de cast van deze productie (in willekeurige volgorde), want gezien de prestaties is
het zeker niet onmogelijk dat we
in de toekomst meer zullen horen
over enkele van deze artiesten (in
de dop).
De cast bestond uit:
Nienke v.d. Meij, Marieke Gobée,
Daniëlle Samson, Nadine Werkhoven, Ramona Meijer, Tineke Splinter, Madelon v.d. Jagt, Zöe Visser, Ghislaine Kruiswijk, Romy den
Dekker, Sabine Rademaker, Sophie
Jurrjens, Minke v.d. Meij, Vicky de
Jong, Helen Schaap, Andrea Volkers,
Thom Fokker, Michel Heijne, Peter
de Jonge, Timon de Graaff, Christian de Ruiter, Remco de Jonge, Tybe
Boone, Quincy Deira, Matthijs Geijtenbeek, Tim van Scheppingen, Bas
Groenendijk, Tijmen Molema, Pieter
Hoogerwerf, Robert Gajentaan.
De zanggroep bestond uit:
Susanne Vesseur, Buiske Boone,
Tanya Mossinkoff, Nienke van Vliet,
Marleen de Lange, Angelica van
Laar, Anne Roeleveld, Niels van Oudenallen, Tybe Boone, Zöe Visser,
Sophie Jurrjens, Tineke Splinter.
De dansgroep bestond uit:
Emese Kroon, Demi Aarsman, Malou Koster, Kayleigh Lok, Dewy
Kluft, Milan Roodenburg, Marijke Akerboom, Lisa Boere, Denise
Wijfjes, Kim de Koning, Kimberley
van Welzen, Shalien Gieske, Dana
Boer, Daphne Bleeker, Nienke van
der Meij, Ramona Meijer, Marieke
Gobée, Nadine Werkhoven en Danielle Samson.
Op deze musicaltraditie van het
VeenLanden College kunnen we terecht trots zijn.

OP HET JARIGE VLC
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EHBO examen afd. Uithoorn

Uithoorn - Vorige week, dinsdagavond 10 februari, is in sport- en
activiteitencentrum De Scheg het
examen afgenomen voor het diploma eerste hulpverlener. Tevens was
er een tentamen voor de aantekening verbandleer. Tijdens een spannende avond moesten de cursisten
aan een examenteam, bestaande uit
een arts, een kader en twee Lotussen, laten zien en vertellen wat ze

hadden geleerd tijdens de EHBO
lessen. Het examen werd afgelegd
door zeven kandidaten, van wie er
zes slaagden: Linda Barens, Maruja Coster, Phil Eilander, Iwan Kennis,
Ilonka den Ouden en Annette Vesters. Uithoorn en omstreken hebben er dus weer een paar goede
EHBO’ers bij. 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 2008. Onder leiding van
kaderinstructeurs Barry Nock en Ria
van Geem en artsdocent de heer
Van Dongen werd de cursisten in 15
lessen met behulp van Lotus aangeleerd hoe ze moesten handelen bij
een ongeluk of ziekte van een medemens. Dat varieerde van stabiele
zijligging en reanimatie tot het aanleggen van een mitella bij botbreuken, het koelen van brandwonden,
het aanleggen van een wonddrukverband bij ernstige verwondingen.
Voor de module verbandleer moesten diverse verbanden aangelegd
worden. Er werd elke avond dus
flink geoefend op elkaar en op de
reanimatiepoppen.
Op dinsdag 24 februari a.s. volgt
voor de cursisten nog een opleiding
voor bediener AED.
Bij voldoende belangstelling organiseert de K.N.V. EHBO afd. Uithoorn
op 14 en 21 april a.s. een opleiding
reanimatie inclusief AED training.
Deze cursus duurt twee avonden.
Hebt u interesse hierin, dan kunt u
zich nu al opgeven, óf via de website www.ehbouithoorn.nl óf via een
e-mailtje naar de secretaris. Bij een
reanimatie is de overlevingskans ongeveer 10-15%. Als er een AED ingezet wordt dan kan de overlevingskans stijgen tot wel 70%!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van
de vereniging Ria van Geem, tel.
0297–560160 of via e-mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net

Kindercentrum de Blokkendoos in de schijnwerpers

Leerlingen Toermalijn op
bezoek in VU-ziekenhuis
Uithoorn - Maandag 9 februari jl.
gingen drie leerlingen van groep 8
van O.B.S. Toermalijn met een ouder
naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Ze zijn daar op bezoek geweest
bij de Spoed Eisende Hulp om cadeautjes aan te bieden namens hun
basisschool. Deze cadeautjes zullen
door het verplegend personeel worden gebruikt in de speelkamer van
de afdeling Spoed Eisende Hulp, zo-

dat de wachttijd voor kinderen die
deze afdeling bezoeken kan worden
verzacht. Bovendien hopen de leerlingen dat de cadeautjes die het verplegend personeel aan kinderen zullen geven die ziek zijn of na een ongeluk worden binnengebracht enige
afleiding en troost zullen brengen.
Aan de ontvangst van het verplegend
personeel hebben Nicky, Suzanne en
Roy van groep 8 gemerkt dat hun ini-

tiatief zeer wordt gewaardeerd. Na
het overhandigen van vier verhuisdozen met cadeautjes werden ze rondgeleid door diverse ruimten in het
ziekenhuis. Ook werd er een hartfilmpje gemaakt, mocht er in een ambulance worden gekeken en stond er
een traumateam gereed dat vertelde over de werkzaamheden. Kortom
niet alleen een leuk, maar ook leerzaam bezoek.

Uithoorn - Dinsdagochtend 10 februari zijn er op de peutergroepen
van Kindercentrum De Blokkendoos
opnamen gemaakt voor het educatieve kinderprogramma ‘Het Zandkasteel’ dat elke ochtend om 10.00
uur wordt uitgezonden op Nederland 3. Het filmmateriaal wordt gebruikt voor twee afleveringen: één
op 17 juli en de ander op 5 oktober. Deze gebeurtenis past bij uitstek binnen de werkzaamheden van
De Blokkendoos waar veel met thema’s en activiteiten met de kinderen
wordt gewerkt.
In de naaste toekomst wordt, met
veel inzet en plezier, hieraan nog
meer aandacht besteed.

Blijf uit de dode hoek!
Warme truiendag bij de
Toermalijn wederom geslaagd
Uithoorn - Warme truiendag is een
initiatief van Klimaatverbond. Ike de
Haan van Klimaatverbond vertelt dat
11 scholen in de regio meedoen. “Dit
keer is de Toermalijn uitgekozen om
er een speciaal evenement van te
maken.”
Alle kinderen (200 in totaal) hebben een rode sjaal gekregen en
het warme truienlied, dat gezongen
werd door Sarah Fairfield, werd uit

volle borst meegezongen door alle kinderen die zich op het schoolplein verzameld hadden. Dit evenement werd samen met het NME
centrum georganiseerd. Niek van
Dijk van het NME vertelt: “Het gaat
ook om de toekomst van de kinderen en die snappen heus wel wat de
bedoeling is. Dit is ook een statement dat er wat moet gebeuren en
bedoeld om een signaal aan de politiek te geven. Er komt een klimaat-

conferentie in Kopenhagen maar er
zijn te weinig doelen en de doelen
liggen te laag. “Er waren veel klimaat sceptici”, aldus Niek van Dijk
“maar gelukkig staan de neuzen nu
wel de goede kant uit en de kans is
groot dat Amerika dit keer wel meedoet onder invloed van Obama. Omdat er 55 parlementen het verdrag
ondertekend moesten hebben, trad
het Verdrag of Kyoto Protocol pas in
2005 in werking, dat was op 16 februari. Er is toen besloten om dit verdrag in herinnering te brengen door
elk jaar een warme truiendag te organiseren, te houden op of rond die
datum en dat was dus dit jaar op 13
februari. Het verdrag loopt af in december 2009 en de regeringsleiders
moeten nu bij elkaar komen om een
nieuw klimaatsverdrag af te sluiten.
Elk jaar is er een klimaatconferentie
maar het verdrag wordt dus om de
tien jaar vernieuwd. “Verleden jaar
hebben we een warme truienpolitiedag gehouden waarbij geüniformeerde vrijwilligers de scholen langs
zijn gegaan. Dit jaar hebben we dus
de ijsberen. Het gaat erom de mensen bewustwording bij te brengen.
De eerste stap tot duidelijke energiebesparing. En dat kan door een
simpele actie.”

Uithoorn - Op woensdagochtend
kregen de groepen 1-2d, 4a en 6b
van Basisschool De Springschans
uit Uithoorn een demonstratie van
P.A. van Rooyen Topmovers over de
dode hoek en wat de risico’s en gevaren zijn.
Op een fiets of lopend kan men zomaar onzichtbaar worden voor de

vrachtwagenchauffeur. De vrachtwagenchauffeur gebruikt weliswaar
zijn spiegels om te kijken, maar kan
toch niet altijd alles zien. De plek die
de chauffeur niet ziet, wordt de dode hoek genoemd. Veel vrachtwagens zijn voorzien van stickers die
voor de dode hoek waarschuwen.
Bij P.A. van Rooyen Topmovers zijn

sinds kort alle vrachtwagens voorzien van een camera die de dode
hoek in de gaten houdt.
Zo wordt het risico tot een minimum
beperkt. Het beste advies is om tijdens het fietsen of lopen uit de dode hoek van een vrachtwagen weg
te blijven.
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Big Band Fort Night Swing
viert vijfjarig bestaan
De Ronde Venen - Big Band Fort
Night Swing geeft ter ere van haar
5-jarig bestaan een muzikale feestavond op zaterdag 7 maart in Partycentrum De Meijert aan de Dr. J.
van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. De
avond wordt op ludieke wijze gepresenteerd door Bart Tuinman en
er zijn optredens van Jazz & Showballet Nicole en DJ Alex. Een heel
afwisselende avond met medewer-

king van jazzzangeres Deborah Carter, trompettist Andries Faber, saxofonist Alhard Zwart en trombonist Marcus Glas. Aanvang van de
show- en feestavond is om 20.00
uur en de koffie staat klaar om 19.00
uur. Alle muziekstijlen van jazz, pop,
funk, soul maar ook latin- en zelfs
filmmuziek passeren de revue, alles in professioneel licht en geluid
van Xtreme Productions (Alexander

Wahlen). Met een after party o.l.v.
DJ Alex wordt de avond met een
wervelende licht- en videoshow afgesloten.
Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal en ook in de voorverkoop bij kantoorboekhandel Mondria, Winkelcentrum De Lindeboom
in Mijdrecht, Slijterij De Zwart aan
de Herenweg en Kapsalon Lydia in
de Dorpsstraat in Wilnis.

Jarige ‘Le Virage’ heeft zich
in het nieuw gestoken

Mijdrechtse winnaar bij
actie van De Hypotheker
Uithoorn - De heer Patrick Wansbeek uit Mijdrecht werd door De

Hypotheker uit Uithoorn verrast
door Eric de Lange, franchisenemer

van de vestiging. De prijswinnaar
maakte, net als duizenden anderen,
via www.hypotheker.nl een afspraak
met een hypotheekadviseur van De
Hypotheker en won daarmee een
hotelarrangement voor 2 personen
en een kofferset
Op donderdag 12 februari is de prijs
uitgereikt aan de heer Patrick Wansbeek door Eric de Lange, franchisenemer van De Hypotheker Uithoorn.
Het hotelarrangement voor 2 personen kan besteed worden bij één van
de vele Hampshire Hotels. Naast het
arrangement ontvangt de winnaar
een Carlton kofferset.
Iedereen die gedurende de actieperiode 2 december 2008 t/m 1 maart
2009 een afspraak maakt via de site,
maakt kans op één van de 13 hotelarrangementen. Iedere week wordt
er een nieuwe winnaar getrokken.
De Hypotheker wil met de winteractie ‘Een nieuw huis en ook nog een
weekendje weg?’ onder de aandacht brengen dat bezoekers van
de website ook online een afspraak
met een hypotheekadviseur kunnen
maken. Voor de vele bezoekers van
de website heeft De Hypotheker het
nu extra aantrekkelijk gemaakt van
die mogelijkheid gebruik te maken.

Joke laat uitverkochte De
Boei ‘Bruijsen’ en swingen
Vinkeveen - “Geweldig dat u met
zo velen hier bent, we gaan er een
echt feestje van maken” zei jazzvedette Joke Bruijs vrijdagavond 13
februari in De Boei, waarvan de zaal
vergroot was met een podium met
extra verlichting. En feest werd het!
Al dagenlang was er geen kaartje
meer te koop en stond ‘uitverkocht’
op de billboards. Niet verwonderlijk,
want jazzorganisator en bassist René van Beeck had de absolute top
van Nederlandse jazz als “friends”
naar Vinkeveen meegenomen. Dat
waren de “nestor van de jazzpianisten”, Rob van Kreeveld, “meester” John Engels op drums, René’s
vroegere docent aan het conservatorium, vibrafonist Frits Landesbergen, René van Beeck op contrabas
en jazzvocaliste Joke Bruijs.
In het openingswoord stelde Frits
Landesbergen dat de ”jazz floreert
in tijden, dat het economisch minder
gaat”. Tijd om hierover na te denken
was er niet, want het concert begon.
De twee instrumentale openingsnummers “Tea for two” en “Darm
that dream” zetten direct de geweldige sfeer en virtuositeit van de musici neer. Frits met zijn fabelachtige techniek en improvisaties, moeiteloos overgenomen door Rob van
Kreeveld, met zijn altijd imponerend
pianospel, de ritmische ondersteuning van John Engels en René leverden menig applaus op. Frits roemde René voor zijn tomeloze inzet de

jazzmuziek te promoten om vervolgens Joke Bruijs als “een fantastische zangeres” aan te kondigen. De
meesten kennen Joke in haar rol als
comédienne, maar vooral de laatste
jaren richt zij zich op haar grote liefde: het zingen. Als 15-jarige zong zij
bij alle grote dans- en radio-orkesten en nu behoort zij jaren tot de top
van de jazzvocalisten .
Uitstraling
De zaal was meteen in de ban van
de geweldige uitstraling van Joke.
Zij bedankte stichting Cultura die
ervoor zorgt dat Vinkeveen “bruist
en swingt”. Het programma zou bestaan uit een aantal songs van het
American Songbook. Na het prachtige “You’d be so nice to come home
to” van Michel Legrand met een
schitterend klassiek intro van Rob
van Kreeveld volgden andere bekende songs als het zeer swingende “Just one of those things” met
een verrassende bossa nova, “What
a difference a day made “en het
perfect vertolkte “Love for sale” van
Cole Porter. In dit nummer komen
niet alleen de grote zangkwaliteiten van Joke met haar wat hese volle stem tot recht, maar ook de actrice in haar. Zo intens en uitbeeldend
vertolkt dat de siddering in de zaal
voelbaar was. Joke roemde haar begeleiders: ”met zulke kanjers kan
iedereen zingen en dat is gelukkig
niet waar!” Na het superswingende

“Fly me to the moon“ met het vibrafoonspektakel van Frits was het tijd
voor een drankje in de pauze.
Twee instrumentale nummers openden het tweede deel, waarbij het
verzoeknummer “Prelude to a kiss”
vlekkeloos overging in het zeer bekende “Sweet Georgia Brown”. Frits
waarschuwde voor de herkenning
en verzocht vooral niet “mee te gaan
fluiten”. Ook hierin weer geweldige virtuositeit met een fantastische
solo van John en een één-tweetje
van René en Frits. Joke opende met
het volgens haar wat cynische “Falling in love with love” om daarna op
majestueuze wijze “The man I love”
van gebroeders Gershwin te zingen. Absoluut een hoogtepunt van
de avond, zo indringend gezongen
met prachtige begeleiding en een
terecht daverend applaus.
Weddenschap
De weddenschap met haar partner Frits won Joke ruimschoots: met
één stokje samen met Frits op de vibrafoon spelen en daarna de belofte: “En volgend jaar kom ik terug en
dan speel ik met twee stokjes!” zorgde voor grote hilariteit in de zaal.
Zeer fraai was ook het huldebetoon
in een medley aan Peggy Lee, die
begon met Peggy’s succes ”Fever”,
schitterend van timing en ritme, I’ll
seeing you en “If that’s all there is”.
Na het laatste nummer ”It’s all right
with me” volgde een daverend ap-

Mijdrecht - Je zou er bijna aan zijn
voorbij gegaan, maar het sfeervolle
restaurant ‘Le Virage’, gesitueerd in
de bocht van de N201, wat tevens
recht doet aan de naam, vierde op
11 februari jl. haar achtste verjaardag. Onder supervisie van gastheer
Philip Dalmeijer en zijn enthousiaste team is ‘Le Virage’ in De Ronde
Venen eerder een begrip geworden
dan ‘zomaar een restaurant’ aan de
weg. Dat dankt men aan de uitstekende keuken, het gevarieerde menu, de klantvriendelijkheid en de
wijze waarop gasten op gezette tijden in de watten worden gelegd
door verrassende culinaire hoogtepunten. Door het jaar heen organiseert ‘Le Virage’ voor haar gasten
regelmatig culinaire thema-avonden en wordt men aangenaam verrast door live music met een bekende zanger en/of een artiest. ‘Le Virage’ geniet verder bekendheid door
haar deelname aan De Culinaire Venen, het jaarlijks terugkerende culinaire evenement in het centrum van
Mijdrecht. Dit alles heeft voor de
nodige bekendheid in de regio en
daarbuiten gezorgd. Niet in de laatste plaats door het geringe personeelsverloop waardoor een op elkaar ingespeeld team zorgt voor een
écht culinair avondje uit. Behalve uw
gastheer Philip Dalmeijer heten ook
maître de cuisine Mark Kemperman,
bedrijfsleider Eelco Meerman, souschef Martijn de Vries en Nick Hofstaetter (bediening) u dan ook van
harte welkom!
Sfeer
“Dat culinaire zit wel goed, maar we
zagen dat op het gebied van sfeer in
ons restaurant de lat best een stukplaus, de zaal was volkomen overtuigd dat het met Joke en de begeleiding zeer “all right “ was. Een toegift volgde en na “u was een heerlijk
publiek en wij hebben een heerlijke
avond gehad, volgend jaar zijn we
er weer” stroomde de zaal leeg.
Velen bleven nog voor een drankje
in De Boei om na te praten over deze geweldige avond. Stichting Cultura kan terecht trots zijn, maar ziet
alweer uit naar het volgende klassiek muzikale gebeuren: de uitvoering van de Matthäus Passion door
Het Dudok Koor en Orkest uit Hilversum op 3 april aanstaande in
de R.K. kerk Johannes de Doper in
Mijdrecht/Wilnis.
Informatie is te vinden op
www.cultura-drv.nl

je hoger gelegd kon worden. Dat
hebben we aangepakt door het hele interieur onder handen te nemen
en opnieuw in te richten. Met ondermeer een geheel nieuwe houten vloer, ander meubilair en stoffering en aangepaste toiletgroepen. Dat heeft een sfeerverhogende
werking gecreëerd, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid
van de gezellige open haard. Aan de
buitenkant van ons pand is dat allemaal niet zichtbaar. Pas als je bij
ons binnenstapt merk je dat,” vertelt Philip niet zonder enige trots.
“En we hebben dat in eigen beheer
gedaan. Mijn vriendin Wendy Catsman komt daarvoor alle eer toe. Onze gasten genieten nu nog meer van
het comfort en de gezelligheid aan
tafel. In totaal kunnen we 65 gasten
ontvangen. Vanzelfsprekend is er
ook gezorgd voor voldoende ruimte om onze artiesten te laten optreden. We hebben de noodzaak van
sfeerverandering laten samenvallen met ons achtjarige bestaan. Nóg
een belangrijk aspect is dat wij nu 7
dagen per week open zijn, vanaf 12
uur voor een eenvoudige of uitgebreide lunch, tot en met het diner.
Wie wat meer over het menu wil weten kan dat het beste doen via onze website www.le-virage.nl. U zult
dan meteen kunnen zien dat onze
prijs/kwaliteitsverhouding er best
mag zijn. Helemaal als u een keer
als gast kunt proeven van wat onze
chef-kok bedoelt met ‘heel lekker!”
Thema-avonden
Misschien is de eerstvolgende thema-avond op woensdagavond 25
februari a.s. voor liefhebbers van de
Italiaanse keuken reden om eens te

reserveren bij ‘Le Virage’. En wie ervan houdt kan een week later op 4
maart onbeperkt oesters en kreeft
eten... Maar er is meer in aantocht.
Philip: “Wij kunnen nu alvast verklappen dat binnenkort weer een
unieke culinaire avond wordt georganiseerd waar topkok Paul Fagel samen met Mark Kemperman
voor het gezelschap zijn culinaire hoogstandjes zal presenteren.
Ook daarvoor kan men reserveren
via de website of rechtstreeks met
e-mail: info@le-virage.nl. Een dergelijke avond hebben wij twee jaar
geleden ook georganiseerd en toen
was het een doorslaand succes. Wie
dat wenst kan op de hoogte worden
gehouden van al onze culinaire activiteiten met de nieuwsbrief van ‘Le
Virage’. U kunt zich opgeven via de
website.”
Een groeiende activiteit van Le Virage is het cateringbedrijf. Een subliem cateringaanbod dat geheel
in eigen beheer wordt verzorgd en
uitgevoerd voor alle soorten feesten voor zowel particulieren als bedrijven, met of zonder partytent(en),
kant-en-klaar of ter plaatse koken
voor de gasten. Een all-in gebeuren dus, eten, drinken, serviesgoed,
(sta)tafels, live music en presentatiemateriaal. Het kan allemaal. Een
telefoontje of afspraak met Philip
Dalmeijer voor een vrijblijvende oriëntatie en uitwisseling van ideeën
kan het begin zijn van een knallend
feest met culinaria op niveau.
Restaurant Le Virage, Hofland 212
(in de bocht langs de N201), 3641
GK Mijdrecht. Tel. 0297-593336. Er is
voldoende parkeerruimte naast het
restaurant.

				

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en gevonden honden:
06-53315557
Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440
Vermist:
- Eems in Uithoorn - rode kater met witte bef, witte snuit met rode
vlek, gecastreerd, niet gechipt, 15 jaar. Zijn naam is Joris.
- Irislaan 51 in De Kwakel - bruin, cyperse kater met witte snuit,
witte bef en witte pootjes.
- Herenweg in Vinkeveen,- een cyperse, slanke kater. Hij heet Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencompl) grens Uithoorn Amstelveen poes, wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,
grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 31/2 jaar en heet
Mimi.
- Burg. Van Trichtlaan in Wilnis - kater van 2 jaar, grijs met witte
buik en snuit. Hij heet Chucky.
- Botdrager in Mijdrecht - raspoes Asian (Burmees), grijs, licht op
buik en om ogen, heeft zwart bandje om met reflectiestrepen en
naamkoker, naam Jaracha.
Gevonden:
- Ringdijk in Mijdrecht - Chi huahua, reu, zwart-bruin met bruine
pootjes.
- Helmstraat 2, Mijdrecht - ongecastreerde kater, ong. 6 maanden,
rood/wit, witte pootjes, bef linkerkant snuit/witte streep over neus
- Ringdijk 10 in De Kwakel - lapjeskat.
- Watertuin in Wilnis - kat, wit, rug licht cyp., witte bef, witte pootjes.
- Ruige Kade in Vrouwenakker - jong zwart/bruin katje.
- Vinkekade in Vinkeveen - zwarte Duitse Dog, kapotte riem.
Loslopend bij Topsurf .
Goed tehuis gezocht voor:
- Bullterriër, reu, 1 jaar, kan niet met andere reu in huis, lief voor
kinderen. Hij heet Rambo.
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Ouderbijeenkomst
JONGleren in het verkeer
op de Toermalijn
Uithoorn - Afgelopen weken hebben de kleuters van de Toermalijn
gewerkt met het project JONGleren
in het verkeer van de schoolbegeleidingsdienst Drielanden. Het project
bestaat uit een materialenkist met
divers materiaal om met kleuters
spelenderwijs met verkeer aan de

slag te gaan. Het project werd dinsdagavond 10 februari afgesloten
met een ouderavond. Tijdens deze
bijeenkomst konden de ouders hun
kennis testen over kinderen in het
verkeer en werd praktische informatie gegeven over verkeersopvoeding en veilig vervoer van kinderen.

Er werd een dvd vertoond over hoe
kinderen zich in het verkeer bewegen en waar je als volwassene rekening mee moet houden.
Tot slot lieten de leerkrachten foto’s
zien, die ze tijdens het project van
de activiteiten gemaakt hadden.

Wethouder Van Breukelen heeft moeite met zorgaanbieder

”Ik wil niet door Zuwe in
de hoek gezet worden”

Zorgen bij het cda over
de ontwikkeling van natte
bedrijventerrein
Uithoorn – De ontwikkelingen in
Amstelhoek inzake de plannen van
de gemeente De Ronde Venen om
in de Amstelhoek, aan de Amstel
een natte bedrijventerrein te gaan
creëren, geeft onrust in de Uithoornse raad.
Het CDA: “Wij maken ons zorgen
over de steeds verdergaande ontwikkeling van het zogenaamde Natte Bedrijventerrein in Amstelhoek”
waren de woorden van Tom Verlaan (CDA) bij de raadsvergadering
op 12 februari. “Wij hebben als raad
meerdere malen onze Uithoornse
zorg uitgesproken en steeds heeft u

aangegeven dat hier sprake is van te
prematuur reageren. Maar toch komen er steeds persberichten vanuit
De Ronde Venen van telkens weer
een beetje opschuiven in de richting
van een (positieve) besluitvorming
voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein waar we aan de Uithoornse zijde tegengestelde belangen hebben.
Wij krijgen het idee dat dit een oplossing is voor het uitplaatsen van
ongewenste bedrijven in De Ronde
Venen zoals Pothuizen, Betonindustrie de Arend in Vinkeveen en zand
en grinthandel de Rooij in De Hoef.

Wij willen weten hoe de stand van
zaken nu is en hoe het college inschat dat dit bedrijventerrein er inderdaad komt”, aldus het CDA. Wethouder Jeroen Verheijen gaf aan
dat er periodiek overleg is en dat de
provincie bereid is tot een financiële
bijdrage en dat de belangen wederzijds goed in de gaten worden gehouden.”
Het CDA opperde een informatieavond samen met de raadsleden
van De Ronde Venen en dat wel duidelijk moet worden meegegeven dat
Uithoorn niet op deze ontwikkeling
zit te wachten.

De Ronde Venen – Het gaat nog
steeds niet goed met de zorg die de
gemeente De Ronde Venen behoort
te bieden aan ouderen en hulpbehoevenden die hulp in de huishouding nodig hebben. De gemeente is
nog steeds in onderhandeling met
Zuwe Zorg en volgens de wethouder komen ze maar niet nader tot elkaar.
De gemeente wil gewoon 22 euro
per uur betalen, maar Zuwe Zorg
voelt daar niks voor, zij wil meer.
Hoeveel meer wilde de wethouder
niet prijsgeven in een openbare vergadering: “We zijn nog in onderhandeling, dus dat zou niet slim zijn.”
Anja Pieneman van Ronde Venen
Belang bracht deze zaak ter tafel tijdens het Ronde Tafel Gesprek van
vorige week maandag. Zij was benieuwd hoever de wethouder nu
was: “Het is allemaal even onduidelijk, voor ons, maar zeker ook voor
de klanten. We moeten voorkomen
dat er onrust ontstaat”, aldus Pieneman.
Duurt lang

De wethouder was het met haar
eens dat het lang duurde: “maar”, zo
zei hij opgewekt, “de klanten merken er niets van. Het is loven en bieden momenteel en ik hoop dat er
snel een oplossing komt. We zitten
als gemeente helaas aan dat bedrag
van 22 euro per uur vast, we kunnen
niet hoger, maar ik weet niet of we
dat redden. Ik hoop binnen twee dagen de zaak nu rond te hebben.”
Schouten van de CU/SGP zei dat
het hem erg tegenviel van de wethouder, dat deze zaak nog niet was
opgelost: “U heeft ons als raad beloofd dat het 1 februari opgelost zou
zijn. Nu is het half februari en u bent
nog geen stap verder.
Het ziet er naar uit dat Zuwe koste wat het kost haar doel wil bereiken en dat zou ik betreuren. U zegt
nu wel weer even makkelijk dat het
over twee dagen rond is, nou ik ben
benieuwd”, aldus Schouten.
Gepiepeld
Cees Houmes van D66 was duidelijk: “In hoeverre bent u nu echt
bezig geweest met deze zaak”, zo
vroeg hij de wethouder. “ We moeten gewoon niet gepiepeld worden

door Zuwe. Het blijft namelijk raar
dat Zuwe in de ene gemeente 22
euro per uur berekent en nu bij ons
meer wil”.
De wethouder werd wat nerveus: “Ik
zit in een spagaat. De klanten zijn
tevreden over Zuwe en willen daar
niet weg. Zuwe wil meer geld. We
kunnen dan misschien wel een andere aanbieder vinden voor 22 euro, maar als de klanten niet willen,
zijn we nog nergens. We kunnen de
klanten niet dwingen.
Hopelijk komen we er met Zuwe gewoon uit. Begrijp wel dat ik nu in
een positie zit dat we waarschijnlijk gewoon meer moeten gaan betalen.”
Schouten was niet blij met deze woorden van de wethouder: “Ik
begrijp de strategie van Zuwe heel
goed, maar het klopt niet. Ik denk
toch niet dat u zo gauw moet opgeven. Ik wil toch niet door Zuwe gepiepeld worden.”
De wethouder zuchtte diep en deed
er het zwijgen toe.
Wordt vervolgd

Nieuwe plek voor 50 jaar
oude watercipressen
Uithoorn - Vrijdag 13 februari jl. is
de start gemaakt met het verplaatsen van twee watercipressen op het
Park Krayenhoff terrein. De 50 jaar
oude bomen zijn een van de eerste
van hun soort in Nederland. De bomen werden met een kluit van circa
6x6x1 meter uitgegraven en met een
dieplader verplaatst naar hun nieuwe bestemming. De bomen kunnen
niet worden gehandhaafd op hun
huidige locatie in verband met de
ontwikkeling van Park Krayenhoff.
Daarom is in overleg tussen de gemeente en de ontwikkelaar besloten
deze bomen te verplanten.
In 4 fasen worden op de oude IBM

locatie in totaal 323 woningen gerealiseerd. Het terrein ligt dicht bij De
Kwakel en wordt aan de zuidzijde
begrensd door de Vuurlijn. De Vuurlijn is een waterkeringsdijk die vroeger deel uitmaakte van de Hollandse Waterlinie en onderdeel is van de
Stelling van Amsterdam. Omdat de
bomen niet passen in het stedenbouwkundig plan, is ervoor gekozen om ze te verplaatsen. De bomen
hebben een nieuwe plek gekregen
in de groenzone aan de westzijde
van het gebied bij de Watsonweg.
De watercipres (Metasequoia glyptostroboides) of Chinese sequoia
is een plant uit de cipressenfami-

lie. De plant wordt gezien als levend fossiel. Het is een bladverliezende naaldboom. In Nederland en
België is de boom te vinden in parken. De exemplaren die in Nederland en België groeien zijn meestal
tot 25 m hoog. Vanwege het unieke
karakter van de boom hechten Park
Krayenhoff CV en de gemeente Uithoorn groot belang aan het behoud
van de bomen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BSI Bomenservice uit
Baarn in opdracht van Park Krayenhoff CV, een samenwerking van
Woongroep Holland en UBA.

Bankjes in appartementencomplexen:

Stadhouderslaan kreeg
de eerste
De Ronde Venen - De Huurdersvereniging Bewonersraad is een onafhankelijke vereniging, die de belangen behartigt van alle huurders
van Westhoek Wonen. Deze woningcorporatie heeft in totaal zo’n
4400 woningen in De Ronde Venen,
Vinkeveen en Abcoude en bijna een
derde van alle huurders is lid van de
Bewonersraad.
In 2007 vierde de huurdersvereniging haar 10-jarig bestaan. Westhoek Wonen gaf de Bewonersraad
voor deze gelegenheid een cheque
ter waarde van 15.000 euro cadeau.
Het bedrag was vrij te besteden,
maar Westhoek Wonen directeur
Tom Burgers stelde wél een paar
voorwaarden: de gekozen bestedingen moesten voor een grotere groep
mensen beschikbaar zijn, bijdragen
aan een verbetering van de woonomgeving én door de leden zelf aangedragen worden. De Bewonersraad raadpleegde haar leden voor
goede ideeën en één van de voorstellen werd onlangs uitgevoerd. In
de centrale hallen van elf apparte-

mentencomplexen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen worden bankjes
en stoelen geplaatst om het wachten op onder meer de taxi of bus
aangenamer te maken. Inmiddels is
een bankje officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde in het woongebouw van Westhoek Wonen aan
de Stadhouderlaan in Mijdrecht. Jan
Peltenburg, voorzitter van de Bewonersraad en Tom Burgers plaatsten
een plaquette op het bankje. De bewoners van het complex waren uitgenodigd om bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn.
Maatwerk
De bankjes, van duurzaam hardhout, zijn door een architect ontworpen. Jan Peltenburg: “De hallen in de gebouwen zijn niet allemaal van dezelfde afmeting. Daarom is er voor ieder gebouw gezocht
naar de beste passende oplossing.
Wij zijn er erg blij mee en hebben
nu de helft van het geldbedrag van
Westhoek Wonen besteed. Met onze achterban zijn wij in gesprek over
de besteding van de andere helft.

Er staan diverse projecten op stapel. Zo is er een plan ingediend om
stallingen te realiseren voor scootmobiels. Een andere mogelijkheid is
om verspreid over de kernen defibrillatoren te plaatsen.
Met deze plannen sluit de Bewonersraad aan bij wensen van bewoners, maar ook van Westhoek Wonen en de gemeente. Gezamenlijk
werken wij aan het creëren van een
plezierige en veilige woonomgeving.
Met het plaatsen van de bankjes en
stoelen is weer een stap gezet op de
weg naar een goed wooncomfort.”
Ontmoetingsplek
Mevrouw Van Mierlo woont in het
appartementengebouw aan de
Stadhouderlaan en is blij met het
bankje in de centrale hal. “Ik ben
zelf goed ter been, maar er wonen
hier ook wat oudere mensen, voor
wie het bankje echt een uitkomst is.
Het fleurt de hal ook op en zorgt er
wellicht voor dat de entree van ons
gebouw een echte ontmoetingsplek
kan worden.”
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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.

Reactie op ingezonden stuk
‘Verkeerschaos’ in Vinkeveen
Toen ik dit stukje ‘proza’ vorige week begon te lezen
vroeg ik me eerst af uit welke hoek dit kwam en of deze persoon inderdaad oprechte problemen had met
de zogenaamde ‘verkeerschaos’ die volgens hem of
haar zou kunnen ontstaan.
Dat duurde niet lang, een stukje verderop bleek dat
deze persoon/instantie zich snel verraadde en blijkbaar puur zakelijke belangen had en zich totaal niet
interesseert voor de werkelijke problemen die er zijn
met betrekking tot de verkeersdoorstroming in Vinkeveen en de gevolgen daarvan voor de bewoners van
de Kerklaan.
Deze persoon is gewoon bang voor zijn boterham en
ik denk terecht. Jarenlang zijn wij door de monopolie positie van 1 supermarkt benadeeld met de hoge prijzen en konden de bewoners van Vinkeveen alleen buiten het dorp terecht tegen redelijke prijzen.
Nu komt er hopelijk een waardige concurrent, zodat
wij gewoon zoals het hoort tegen concurrende prijzen
lekker in het dorp boodschappen doen.

De actiegroep Red het Libellebos bedankt iedereen die
zich in de afgelopen weken heeft ingespannen om verdere bebouwing in het Libellebos te voorkomen. Geweldig om te zien dat wij met z’n allen, en iedereen op
zijn eigen manier, invulling hebben gegeven aan de actie. Afgelopen donderdag stond de gemeenteraadszaal
vol met kinderen die tekeningen en gedichten voor de
burgemeester hadden gemaakt. Later op de avond, in
een steeds volle gemeenteraadszaal, hebben de inwoners duidelijk gemaakt dat ook zij de actie ondersteunen. De gemeenteraad heeft het signaal opgepikt en er
naar gehandeld.
Verdere bebouwing hebben wij kunnen voorkomen !

Nogmaals hartelijk bedankt,
Namens de actiegroep Red het Libellebos
Willem Kornmann

De gemeente zou inderdaad eens goed naar alternatieven moeten kijken om doorgaand verkeer dat alleen maar over de Kerklaan rijdt omdat dit de kortste route is, te herleiden via een weg achter de nieuwbouw langs met een directe aansluiting op de provincialeweg.
Tevens is het, denk ik, geen slecht idee om de
Kerklaan tot 30 km-zone te verklaren zoals iedere normale straat waaraan een school en een verzorgingscentrum gevestigd zijn.
Een bewoner van de Kerklaan
David Twaalfhoven

Feestje
De eerstvolgende vergadering wordt
de rest van de agenda verder doorgenomen. Jan Smit begreep natuurlijk niets van deze gekkigheid. En
nadat we hebben uitgelegd dat er
dus een klein feestje voor Jan werd
gehouden, was hij zeer verrast. Dus
de mensen die extra waren uitgenodigd hadden we bij de deur tegengehouden. En die hadden zich verzameld in de hal. En Hennie vroeg
deze mensen dan ook binnen te komen om dit bijzondere feestje bij te
wonen. En de kantine liep vol met
mensen die voor Jan allemaal belangrijk zijn. Wat een geweldige opkomst. De mensen waren van heinde en verre gekomen. Eerst werden
de jubilarissen door Cees Homan,
onze voorzitter van het Districtbestuur, gehuldigd. Want Jan Smit was
ook nog eens 40 jaar lid van onze
vereniging. Jan de Blieck en Cees
Klijn kregen ook een speldje voor 25
jaar lidmaatschap.
houden. Dat vond Jan al erg vreemd,
maar met een smoesje hebben we
hem overtuigd dat het zo goed was.
Dus om 20.00 uur werd de jaarvergadering geopend. En elk puntje
dat op de agenda stond werd netjes afgehandeld. Ook de verkiezingen kwamen nog aan bod. Omdat
Jan Smit ons bestuur gaat verlaten,
hebben we een nieuwe voorzitter
nodig. Bert v.d Jagt had zich kandidaat gesteld en we hebben hier met
de leden van de vereniging over gestemd. En Bert is onze nieuwe voorzitter geworden.
Bert van harte gefeliciteerd en welkom in het bestuur. Hierna werd de
vergadering gestaakt.

Gefeliciteerd
Heren, gefeliciteerd hiermee. En
daarna kwam onze voorzitter, Henk
Marinus van het hoofdkantoor
bondsbureau, aan het woord. Een
zeer goede vriend van Jan Smit en
ook voor onze leden een zeer bekende man. Maar er kwam voor
Hennie v.d. Hoort ook nog een zeer
grote verrassing. Hij had dit echter niet verwacht. Maar ook Hennie werd gehuldigd. En niet alleen
voor het feit dat hij al 25 jaar penningmeester is van onze vereniging.
Maar ook omdat hij zich de laatste
jaren van Jan Smit’s voorzitterschap
erg voor de vereniging heeft ingezet
en daarbij Jan Smit heeft bijgestaan

als voorzitter, nadat Jan met zijn gezondheid kwam te zitten. Dus Hennie had de laatste jaren een dubbele taak als lid van het bestuur. Daarom vonden wij het als vereniging
een zeer mooi idee om Hennie de
speld voor speciale waardering uit
te reiken. Deze speld krijg je niet
zomaar opgespeld. Hij was dan ook
zeer verrast met deze huldiging. Nu
werd het tijd om onze Jan Smit te
huldigen. Dit werd ook gedaan door
Henk Marinus. Hij hield een mooi
woordje over wat hij en wij zoal met
Jan hebben meegemaakt in al die
jaren voorzitterschap. Hij kreeg het
speldje opgespeld en ook nog een
oorkonde.
Toen mocht Hennie nog een woordje doen. Vanwege het feit dat hij als
verrassing was gehuldigd, moest hij
de draad weer even oppakken. En
daarom was het maar goed dat hij
het woordje op papier had gezet. Hij
moest er even bij spieken. De leukste
en mooiste momenten met Jan werden ook door hem voorgedragen.
En we hebben wat afgelachen. Jan
vond het zelf ook erg leuk om deze
herinneringen weer terug te horen.
Ook werd Jan benoemd tot erevoorzitter. Na het woordje van Hennie
kreeg Jan een boekenbon en een
mooi horloge van de vereniging met
ons vogellogo en de tekst “bedankt”
erin! Hij was hier zeer content mee.
Nu was het tijd dat de andere mensen Jan Smit konden bedanken en
feliciteren. En daar had hij het nog
erg druk mee, want er waren toch al
gauw 90 mensen aanwezig. Wat een
geweldige opkomst. Hier blijkt maar
weer uit dat Jan Smit een zeer geziene man is. De mensen konden bij
de bar hun consumpties halen en
iedereen vond het gezellig. Het was
een zeer geslaagd feest en alle aanwezigen: bedankt voor jullie komst.
Ook de mensen die helaas niet konden komen, bedankt voor de kaarten, berichten of andere belangstelling.
Vogelvereniging
De Groenling

Van Kouwen Amsterdam
verhuist en ruimt op,
dus scherp zaken doen!
Regio - De Van Kouwen groep, met
vestigingen in Aalsmeer, Mijdrecht,
Amstelveen en Amsterdam verhuist
met haar Amsterdamse vestiging
naar een nieuw pand. Op dit moment zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. Op 1 maart a.s.
verhuizen zij n.l. naar het naastgelegen pand aan de Transformatorweg
39. Met deze verhuizing kunnen zij
gaan werken vanuit een nieuwer en
moderner pand aangepast aan de
huidige eisen.
In 2003 heeft de Van Kouwen Groep
in Amsterdam het Chevrolet dealerschap overgenomen van de importeur. Vrij snel daarna heeft het
de activiteiten uitgebreid met een
Opel dealerschap zoals in de andere vestigingen. Deze succesformule blijkt ook in Amsterdam aan
te slaan, want na 5 jaar mogen zij
zich inmiddels de GM dealer van
groot Amsterdam noemen. Voor de
Van Kouwen Groep is het filiaal Amsterdam een belangrijke vestiging.
Naast een groot particulier bewerkingsgebied is met name de zakelijke klantenkring een belangrijke
doelgroep die zij nu als dealer om
de hoek weer optimaal kunnen bedienen. Frank Vaneman, directeur

Maar we zijn er nog niet. Alle plannen voor het Libellebos zijn nog niet van tafel, het versterken van de parkfunctie staat nog steeds in de structuurvisie. De actiegroep Red het Libellebos is van plan om verder te
gaan als een belangenvereniging en op die manier als
gesprekspartner contact te houden met de gemeente
over dit onderwerp. Geef je op per e-mail: libellebos@
hotmail.com en we houden je met een nieuwsbrief op
de hoogte van onze activiteiten.

Even terugkomend op de zgn. ‘verkeerschaos‘ die zou
onstaan. De verkeerssituatie op de Kerklaan en de
doorstroming in het dorp zouden inderdaad veel beter moeten, maar deze situatie ontstaat door het doorgaande verkeer, niet door het bestemmingsverkeer
dat de lokale supermarkt bezoekt.

Huldiging Jan Smit van Vogelvereniging De Groenling

De Kwakel - Helaas heeft onze
voorzitter Jan Smit de hamer erbij
neergelegd na 37 jaar voorzitten. Hij
geeft de hamer nu over aan Bert v.d.
Jagt. Maar deze bijzondere gebeurtenis hebben we niet zomaar voorbij laten gaan. We hadden een kleine verrassing voor Jan Smit. Zoals
elk jaar hebben we in februari onze jaarvergadering. Normaal gesproken hebben we onze vergaderingen bij KDO in de kleine kantine.
Maar omdat we als verrassing voor
Jan Smit vele uitnodigingen hebben
verstuurd naar mensen van buitenaf
en familie, hebben we bedacht om
de jaarvergadering dit jaar bij Könst
Alstroemeria’s in de grote kantine te

Is het Libellebos gered?

van de Van Kouwen bedrijven, ziet
de toekomst dan ook positief tegemoet. Frank: “Mede door het succes
van het nieuwe model van Opel, de
Insignia, zien wij ondanks de slechtere economie de verkopen nog
steeds behoorlijk doorlopen. Voor
deze auto is zeer veel belangstelling
van zowel particulieren als de zakelijke rijder.
Om een goede start te maken in
het nieuwe pand wordt er momenteel flink geruimd in het “oude
pand”. Alle voorraadauto’s moeten
weg en worden tegen bodemprijzen
verkocht. Zie voor het totale aanbod www.vankouwen.nl/opruiming.
Daarnaast bieden beide merken de
koper op dit moment gunstige aankoopvoorwaarden: Een renteloze financiering of zelfs een aankoopbonus van 1400,- cash!
Als laatste hebben wij in december zeer succesvol het online openingsbod geïntroduceerd. Binnen
24 uur een gegarandeerde inruilwaarde voor uw auto vanachter de
computer. In combinatie met de zeer
scherp geprijsde voorraad auto’s op
onze online outlet shop hebben wij
inmiddels al vele tevreden klanten
met een nieuwe of jong gebruikte

Spelletjes en afscheid bij
Camillus
Regio - Maandag 9 februari werd
de oefenavond van EHBO-vereniging St. Camillus drukbezocht. Er
was een actief en gevarieerd lesprogramma waarbij de EHBO’ers
hun kennis en vaardigheden moesten laten zien. Dit alles in het kader
van het geldig houden van hun diploma. Een serieuze aangelegenheid! In groepjes gingen de EHBO’
ers op pad naar de verschillende
EHBO-onderdelen. Hoe reageer je
als je iemand bewusteloos vindt, je
hebt niets gezien, wat je wel ziet is
een ladder op de grond. Waar kijk je
naar? Waar let je op? Wat doe je wel
en wat doe je niet? Bij de volgende
ronde werd een meneer met sportletsel geholpen en verderop een
meneer met een bloedende beenwond. De reanimatieronde is vaste prik, hou dat maar even goed 2
minuten vol! En Camillus houdt van
spelletjes: een ronde EHBO-kwartet
en EHBO-domino deed een beroep
op de nodige kennis in de hoofden

van de leden.
De avond was tevens de laatste
avond dat kader-instructice Marijke van Doorn les gaf. Zij is zo’n 10
jaar verbonden geweest aan Camillus. Ze is van de organisatie van de
beginnerscursus overgestapt naar
het verzorgen van de lesavonden
voor de gevorderden. Voorzitter Jan
Westra vertelde dat zij node gemist
zal gaan worden. Als er iemand was
die met passie, plezier, humor en
veel kunde lesgaf, dan was het Marijke wel. Een welgemeend applaus
van de leden kon dit alleen maar beamen. Marijke is niet vies van een
grapje en zei dat ze met plezier al
die jaren ‘oeverloos had geouwehoerd’! Ze is weer toe aan iets anders. Maar bloed kruipt waar het
niet gaan kan: ze gaat EHBO-les
geven in een kraamcentrum en binnenkort wordt ze oma!
Alle bloemetjes, succes-wensen en
oma-cadeautjes zijn haar dan ook
van harte gegund.

Maak het verschil!

Opel of Chevrolet de deur uit zien
rijden.”
Een feestelijke opening van de nieuwe vestiging in Amsterdam volgt in
het weekend van vrijdag 6 maart tot

en met 8 maart. Tot die tijd veel uitverkoop voordeel vanaf 12 februari; Overigens doen alle filialen mee
met de scherpe opruimingsaanbiedingen. Kijk voor meer informatie
www.vankouwen.nl

Hennepplantage opgerold
Uithoorn - Na een tip ging de politie donderdagmiddag rond kwart
voor drie een bedrijfspand binnen in
Uithoorn en ontdekte daar drie kamers met hennepplanten aan. In het
pand werden 8590 stekjes van hennepplanten aangetroffen.
Mede dankzij de inzet van een
drugshond nam de politie Uithoorn
in twee andere ruimten respectie-

velijk 315 en 415 hennepplanten in
beslag. Zes verdachten in de leeftijd van 24 en 55 jaar, afkomstig
uit Noord-Holland, zijn in het pand
aangehouden en ingesloten voor
verhoor. Behalve de in beslagname
van de drugs zijn ook drie auto’s in
beslag genomen.
De wijkteamrecherche van Uithoorn
heeft de zaak in onderzoek.

Regio - Op 20 en 21 maart aanstaande is de vijfde Make a Difference Day
(MADD). In dit jaarlijks terugkerend
evenement staat vrijwilligerswerk
centraal waarbij naast tienduizenden
Nederlanders ook bedrijven zich inzetten voor de samenleving. Overal worden activiteiten georganiseerd
waar ook BN-ers en leden van de Koninklijke Familie aan meedoen.
MADD zet vrijwillige inzet in de spotlights en daarmee krijgt het de aandacht die het verdient.
Ook in Aalsmeer en Uithoorn kunt u
aan de slag, zie:
www.doemeeaanmadd.nl
Meedoen als bedrijf
MADD is bij uitstek geschikt voor
bedrijven om aan mee te doen. Het
is een laagdrempelige manier om te
starten met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Men kan vrijwilligerswerk doen op die dag, maar ook
middelen en faciliteiten, netwerken of
specifieke kennis inzetten voor de samenleving.
Meedoen is goed voor de samenleving én het bedrijf. Het kan zakelijk
veel opleveren, zoals gemotiveerde
medewerkers, een goed imago, blikverruiming, toegang tot nieuwe netwerken en, indien gewenst, media-

aandacht.
Meedoen in Aalsmeer
en Uithoorn
Het
Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Aalsmeer organiseert een VIP programma voor bedrijven uit Aalsmeer
en Uithoorn, voor vrijdag 20 maart
van 9.00 tot 12.30. Met entertainment
en catering en tijd voor diverse vrijwilligersprojecten zoals speed-daten met scholieren, fietsen met visueel gehandicapten en handen uit de
mouwen op de kinderboerderij. Lees
meer hierover op de site: www.doemeeaanmadd.nl
Meldt u aan: Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer komt graag in
contact met organisaties die ook een
leuke, interessante of uitdagende activiteit hebben die door vrijwilligers
gedaan kan worden.
Heeft u als bedrijf interesse? Neem
contact op met Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer, tel. 0297–345710
of 06-5157 9231.
MADD is een project van MOVISIE,
Vereniging NOV en het Oranjefonds.
Organisaties en bedrijven als MVO
Nederland, Fortis Foundation, Univé
Verzekeringen en de Rabobank zijn
actief betrokken bij MADD.
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Verenigingskampioenschappen Bowling
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht/Amstelveen - Van
maandag 2 februari tot en met zondag 8 februari zijn weer de verenigingskampioenschappen
20082009 gehouden.
Er werd gestart met 10 spelers die
eerst 6 games single hebben gegooid. Bij de heren klasse A, was de
hoogste game voor Henry v/d Leden
met 236 en een totaal van 1209.
Bij de heren B, was deze avond geen
speler. Ruud v Zwietering gooide bij
de heren C 190 en een totaal van
1112. Heren D Nico v Zwietering
een game van 237, de hoogste serie
was voor Ronald Verlooij met 1012.
Bij de dames A was de hoogste
game voor Joyce Mónch met 245 en
een serie van 1232.
Dames B geen speelster. Dames C
Alda v/d Leeden met game van 160
en serie van 983.
Dames D Henny v Dijk 156 een serie van 834.

Tesselaar serie van 1509.

en serie totaal van 938.

Dames dubbels klasse A, Alda v/d
Leeden en Joyce Mónch serie 1430
met een game van 248 voor Alda.
Dames D, Henny van Dijk en Ilonka v Galen 1110 hoogste game Henny met 177.

In serie 2 was bij de heren A, Kristian Cornelissen met een game van
274 en een serie van 1293 te sterk
voor de andere spelers.
In de klasse B speelde alleen Theo
Kooijman game 203 en serie van
99.
Klasse C ondanks een game van 225
kon Yde Offringa niet op tegen Lennard Bakker die een serie van 1120
tegen Yde 1060.
In de klasse D was Xander Steutel
met 192 en een serie van 992 sterker dan Don Werlemann.

Op Dinsdag 3 februari zijn er twee
single serie’s 8 spelers en een dubbel serie gegooid.
Serie 1 heren A, Jacco Oussoren
met een hoogst game van 237 en
een serie van 1211.
Bij heren C gooide George v Dijk
een game van 223 en een serie van
1099.
Heren D was duidelijk voor Wiet Mica met een hoogste game van 230
en een totaal serie van 1176.
Dames
Bij de Dames waren 2 speelsters

Dubbels
Bij de dubbels klasse A deze avond
ging de hoogst game naar Hans
Snelting met 258, Martin den Blanken kwam met een game van 257
net een pin te kort. De hoogste serie was voor Rene Brandse en Jacco
Oussoren met een totaal van 1666.
Bij de heren B speelden Gerard v/
d Laan en Adrie de Blieck totaal serie 1565.
Lennard Bakker en Yde Offringa waren in de klasse C net iets beter dan
Wiet Mica en George v Dijk, met een
serie van 1439 tegen 1435.
Klasse D waren Dennis Doeve en
Jewwy Qadri totaal 1352 duidelijk
beter dan Xander Steutel en Don
Werlemann 1255.
Dames dubbel klasse A, hier waren
Roswitha game 226 en Sharona v/
d Laan game van 235 serie totaal
1640, duidelijk te sterk voor Aishel
Rosini game 236 en Wil Kuijper 161,
met een totaal serie van 1357.
In klasse B zijn maar 2 speelster Erise v/d Laan game 184 en Ella Postma game van 190 met een serie totaal van 1341.
In klasse C speelden deze avond Riet
Mica game van 198 en Anne Groeneveld game van 158 serie 1247.

Dubbels heren A, Ruud v Zwietering
en Henry v/d Leeden serie van 1518
Heren D, Nic v Zwietering en Johan

klasse C Anne Groeneveld game
van 173 serie totaal 880.
Klasse D, Riet Mica game van 182

Single’s
Klasse A heren hier was Ton Warmenhoven met games van 259, 268,
222, 195, 176 en 213 totaal serie
1333 net iets beter dan Martin den
Blanken game 268 serie 1313. Tony
Gonzaga Ribeiro kwam met game
267 en serie van 1167 toch duidelijk te kort.

Heren B, hier gooide Ruud Stricker een game van 258, maar kon
niet op tegen Theo Schuurman met
game van 229 en een serie van 1237
met op de tweede plaats Martin v/d
Vaart game 235 serie 1214.
In klasse C speelde alleen Frans
Schulte 213 en serie1169.
In klasse D gooide Ramon van Goor
met een game van 193 en een serie
van 996 net iets hoger dan Martijn
de Graaf 171 serie 930.
Dames klasse A, Joyce Mónch
gooide hier als enige A speelster, serie totaal van 1232 met een
hoogst game van 236. Klasse C, Ria
Klijn game van 181 serie 973.
Dames D, Jeannete Kooijman game
185 en een serie van 894.
In de klasse A speelde alleen Hans
Snelting hij kwam tot een serie totaal van 1264 met een hoogste
game van 244.
Klasse B, Adrie d Blieck serie totaal
1151 game van 215.
In de klasse C speelde Riano Picauly
hij kwam met een hoogst game van
225 tot een serie totaal van 1130.
In de Klasse D deden deze serie 4
spelers mee, hier was Gerard v/d
Laan met een serie van 1099 en een
game van 204 het beste van de vier.
Dennis Doeve kwam met een serie
van 1000 evenals Tommy Kunst 996
duidelijk te kort.
Bij de dames in de klasse A deden 5 speelsters mee, Aishel Rosine was hier de beste met een serie
van 1215 gevolgd door Hanny Kunst

Leerling ‘SG Thamen’ wint
Zilveren Hamer
Uithoorn - In februari wordt bij het
opleidingsbedrijf voor de bouwnijverheid ‘Edubouw’ in Hoofddorp
de jaarlijkse timmerwedstrijd gehouden. Leerlingen van een tiental
scholen in de regio strijden op het
scherp van de snede om de eer de
beste van het jaar te zijn. Elk jaar
schrijft de scholengemeenschap
Thamen twee veelbelovende bouwleerlingen voor deze wedstrijd in. En
vrijwel elk jaar behoort een leerling
van Thamen tot de prijswinnaars
van deze belangrijke wedstrijd.
Zo ook dit jaar: leerling Robin Verkerk van Bouw4 werd na drie dagen
hard werken de winnaar van de Zilveren Hamer! Hij heeft bewezen een
unieke leerling te zijn, die zijn weg
in de bouwwereld wel zal vinden.
Dat zo veel jaren achtereen bouwleerlingen van Thamen prijswinnaars zijn kan geen toeval zijn. Het
zegt iets over de kwaliteit van de
leerlingen bouwtechniek èn over de

kwaliteit van het onderwijs in de afdeling bouwtechniek van Thamen.
Dit blijkt ook uit het feit dat oudleerlingen bouwtechniek van Thamen gewilde kandidaten voor functies bij vrijwel alle aannemingsbedrijven in onze regio zijn en uit het
feit dat deze aannemingsbedrijven enthousiast meewerken aan
het project ‘Praktijkleren Bouwtechniek Uithoorn en omgeving’. En wat
te denken van het feit dat directeur Rob van Scheppingen van Aannemingsbedrijf Van Scheppingen
– Constructieweg 72 te Mijdrecht
voor het praktijkexamen bouwtechniek 2009 het benodigde hout gratis
ter beschikking stelt.
Wij feliciteren Robin Verkerk hartelijk met zijn voortreffelijke prestatie en gaan er van uit dat ook in
2010 leerlingen van Thamen afdeling bouwtechniek kanshebbers zijn
voor de prijzen van de timmerwedstrijd.

met1163 en Sharona v/d Laan met
een serie van 1101.
Dames B, Ella Postma serie van
1059. Bij de dames klasse C, Erise
v/d Laan met 954 en klasse D, Wil
Kuiper met 857.
Extra dubbels
In de klasse A bij de heren Ton Warmenhoven en Frans Schulte met serie van 1508 hier gooide Ton games
van 224, 225 en 214. Tony Gonzaga
Ribeiro en Maurice van Goor kwamen tot een serie van 1427.
Heren B speelden 3 dubbels Martien v/d Vaart en Theo Schuurman
1686 game van 251 voor Martien.
Heren C Jan Kroezen en Ab van
Goor 1135 en Tommy Kunst met Riano Picauly een serie van 1298.
Bij de Heren D, Martijn de Graaf
en Ramon van Goor een serie van
1371.
Bij de dames speelden Hanny Kunst
en Diana v/d Meer in de A klasse en
kwamen tot een serie van 1442. Dames C, Ria Klijn en Jeannete Kooijman serie van 1225.
Finale
Zondag werden de finales begonnen met in de eerste finale de heren B, C en D
Heren B 5 speler waarbij Martien v/d Vaart eerste werd gevolgd
door Theo Schuurman en als derde
Adrie de Blieck.
Heren C 4 finalisten van wie Len-

nard Bakker als 1e eindigde tweede werd Frans Schulte en derde Jan
Kroezen.
In de klasse D werd door 7 spelers
de finale gespeeld waar als winnaar
Wiet Mica uitkwam met als goede
tweede Nico van Zwietering en derde Gerard v/d Laan.
In de 2e finale speelden de heren
klasse A en de Dames klasse A, B,
C en D
Bij de heren A ging het tussen Ton
Warmenhoven, Martin den Blanken en Hans Snelting de eindstand
kwam hier pas in het frame tot
stand met als winnaar Ton met een
totaal van 3394 gevolg door Martin
met 3362 en Hans 3360.
Bij de dames klasse A waren er 4
finalisten hier werd Joyce Mónch
eerste, Sharona v/d Laan tweede en
derde Aishel Rosini.
Dames B, Ella Postma als enigste
speelster en dus nummer 1
Dames C 3 finalisten hier werd Alda
v/d Leeden eerste gevolgd door Erise v/d Laan en de derde plaats was
voor Ria Klijn.
Bij de dames D ook drie finalisten, nummer 1 is Riet Mica geworden, nummer 2 Wil Kuijper en derde
Jeannete Kooijman.
Hiermee werden de verenigingskampioenschappen 2008-2009 afgesloten met als winnaars Ton Warmenhoven en Joyce Mónch.

Barretocht voor
Vinkeveense padvinders

PK Sport Bosdijkloop
recordaantal deelnemers
Regio - Onder redelijke weersomstandigheden is afgelopen zondag
de Bosdijkloop gehouden in Vinkenveen. Met een record aantal deelnemers van 338 was het een groot
succes. De plaatselijke favorieten
Michael Woerden en Agnes Hijman
waren de winnaars van de wisselbekers voor de halve marathon. Mi-

chael kwam met zijn tijd van 1.11.44
uur 21 seconden tekort om het parcoursrecord te breken. Hij was met
zijn tijd wel 5 minuten sneller dan de
nummer 2. Agnes Hijman finishte in
een tijd van 1.23.44 uur.
Het overzicht van alle uitslagen
en een uitgebreid verslag staat op
www.ttcdemerel.nl.

Feestelijke opening nieuw
pand Dierenbescherming
Regio - De Dierenbescherming
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde
Venen (Dierenbescherming Afdeling Aalsmeer en omstreken) opent
op zaterdag 28 februari a.s. eindelijk haar nieuwe pand. Het pand is
gelegen aan de Beethovenlaan 122
te Aalsmeer, nabij de voetbalclub
RKAV, de kinderboerderij Boerenvreugd en het Hornmeerpark.
Op 18 april vorig jaar werd de eerste
paal geslagen door de burgemeesters van Aalsmeer, Uithoorn en de
Ronde Venen. Voorheen huurde de
Dierenbescherming twee panden:
één aan de Zijdelweg in Uithoorn
en één in Aalsmeer. Beide locaties
zijn inmiddels gesloten.
De Dierenbescherming nodigt alle geïnteresseerden uit tot het bijwonen van de opening van haar

nieuwe pand. De bedoeling is dat
zij om 15.00 uur bijeenkomen in het
nieuwe pand, waarna omstreeks
15.15 uur de openingshandelingen worden verricht. Dit zal gebeuren door de oud-burgemeester van
Aalsmeer, de heer Hoffscholte, en
de oud-wethouder van Aalsmeer,
de heer Boom.
Na afloop bestaat de mogelijkheid
tot het nuttigen van een hapje en
een drankje. De feestelijkheden duren tot ongeveer 17.30 uur.
De bouw van het nieuwe pand is
mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal sponsors. De lijst van
namen van sponsors is te vinden op
de website www.aalsmeer.dierenbescherming.nl en zal op twee borden in het nieuwe pand worden vermeld.

Vinkeveen - Afgelopen weekend
hebben de Scouts, Verkenners,
Explorers en ouders van Scouting groep Eliboe weer de jaarlijkse Barretocht gelopen.
Dit is een festijn dat elk jaar in
februari wordt georganiseerd en
waarin
doorzettingsvermogen,
vindingrijkheid en oplettendheid op de proef worden gesteld.
De Barretocht is een mars die ‘s
avonds start en vaak doorgaat
tot diep in de nacht. Deze mars
wordt vaak uitgezet in een bos,
hetgeen elk jaar moeilijker wordt,
omdat in veel bossen na zonsondergang niet meer gelopen mag
worden, maar dit jaar is het gelukt om met toestemming in een
bos bij Veenendaal de tocht uit te

zetten. De tocht begon om 18.00
uur in Breukelen waar de groepen op de trein naar Veenendaal
werden gezet, waarna ze met behulp van de diverse manieren van
navigeren en langs diverse posten (met versnaperingen en warme broodjes) zijn gelopen, eindigden in een clubhuis van een
bevriende scoutgroep in Rheenen.
Sommige groepen deden dit snel
en waren er om 24.00 uur, andere raakten de weg kwijt, maar
werden door de diverse patrouilles weer op de goede weg gezet
en kwamen iets later aan, maar
na 03.00 uur was iedereen op het
eindpunt aangekomen.

Astrovereniging Omega
Centauri
De Ronde Venen - Op 20 februari
houd Astrovereniging Omega Centauri haar maandelijkse bijeenkomst
weer in de Openbare basis school
de “Willespoort” te Wilnis.
Deze keer heeft de vereniging een
gastspreker uitgenodigd. Haar naam
is Drs. Sabina L. Renshof. Zij heeft
een zeer ruime ervaring met diverse
ruimtevaart organisaties.
Haar bedrijf, bureau BD, is haar eigen bedrijf die in Nederland een
krachtige positie heeft wat betreft de
diversiteit van onderzoek en wetenschap in de ruimte. Denk hierbij aan
zowel toepassingen als ook de bijdrage van het bedrijfsleven aan de
ruimtevaart en natuurlijk welke (on)mogelijkheden ISS, International
Space Station,( internationaal ruimte station) te bieden heeft. Uiteraard
zal Drs. Sabina L. Renshof vertellen hoe zij als “kleine”ondernemer
in deze wereld terecht gekomen
is. Kortom een zeer boeiende gastspreker die eens de ander kant van
de ruimtevaart laat zien waar we eigenlijk niet bij stil staan wat er allemaal bij komt kijken. Na deze presentatie en uitleg zullen er diverse
telescopen bij droog en helder weer,
buiten opgesteld gaan worden om
vervolgens naar de sterren en de

planeet Saturnus en misschien wel
Venus te gaan kijken.
In februari blijft Venus een avondverschijning, maar Mercurius is ‘s
ochtends voor Zonsopkomst waarneembaar met de verrekijker. Niet
te lang blijven kijken, want de Zon
is dicht in de buurt. Mars en Jupiter zijn nog niet zichtbaar, maar Saturnus verschijnt ‘s avonds steeds
vroeger en is dus langdurig waar te
nemen. Net als vorige maand zijn er
in februari weer twee samenstanden
te zien van de Saturnusmaantjes Titan en Rhea, en wel op de 7e en
de 25e . De 25e worden deze twee
in het begin van de nacht vergezeld
door de zwakkere Enceladus en Dione. Deze maand is met de verrekijker in de vroege ochtend een komeet te zien. In de nacht van 23 op
24 feb. passeert de komeet Saturnus en van 27 op 28 feb. komt hij
dicht in de buurt van Regulus.
De avond begint om 20.00 uur en de
deuren zullen open gaan om 19.30.
Rond 22.00 uur is de avond afgelopen. Meer informatie op de website
van de Astrovereniging. www.omegacentauri.nl
De toegang is vrij. Maar een kleine
donatie voor de vereniging is uiteraard welkom.
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De eerste rallyracingwedstrijd nadert voor
Van Rijn Racing
Mijdrecht – Nu 2009 alweer ruim
een maand onderweg is, wordt het
ook weer tijd om zich op te maken
voor een nieuw Rallyrace seizoen.
Het wachten voor Van Rijn Racing is
op de eerste ontmoeting 1 maart a.s.
op het Duivelsbergcircuit te Maasmechelen. Bij onze zuiderburen kan
het team zich gaan meten aan de
concurrentie, die waarschijnlijk ook
niet stil heeft gezeten de afgelopen
wintermaanden. Zodra de rode lichten gedoofd zijn, weten of het gedane werk zijn vruchten gaat afwerpen.
Maar voordat Van Rijn Racing afreist naar Maasmechelen, staat er
een heuse presentatie gepland voor
de sponsoren, pers en andere genodigden op het programma. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd
en al vele reacties zijn reeds binnen.
Vrijdag 20 februari stelt het team
zichzelf voor en onthult men de auto, welke in een nieuwe kleurstelling

de strijd aangaat met de Nederlandse en Belgische rallyracing deelnemers. De dag erna, komende zaterdag 21 februari, is de auto nog te
zien in de showroom van Autobedrijf van Rijn in Mijdrecht. Bezoekers kunnen dan zelfs even plaats
nemen in de Rallyracing wagen!
Op dit moment legt het team Van
Rijn Racing de laatste hand aan
de SEAT Cordoba, waarmee de uit
Mijdrecht afkomstige Dennis van
Rijn weer uitkomt in de divisie 1A.
Dit jaar wordt zowel een vol Nederlands, alsmede het Belgische Kampioenschap verreden.
Het doel van het team is om de resultaten van vorig seizoen te gaan
verbeteren. Inmiddels is er door het
team een speciale versnellingsbak
opgebouwd, vorig jaar werd er nog
gereden met een standaardversnellingsbak, die bij zal moeten dragen
aan de doelstelingen. We zullen het
snel te weten komen!

Supersprint NK voor
Tim Balvers
Regio - Afgelopen week hebben op
zaterdag 14 februari in de splinternieuwe overdekte ijshal in Enschede
de Nederlandse Kampioenschappen
Supersprint plaatsgevonden. Op basis van hun snelle tijden tijdens de
vele selectiewedstrijden eerder in
dit seizoen hebben 5 schaatsers van
Team Nino zich voor deze wedstrijd
geplaatst. Er moest tweemaal een
100m en tweemaal een 300m gereden worden. Annabel Regtvoort (junior A) en Sietse Spaargaren, Tim
Balvers, Ronald van Slooten, Rens
Boekhoff allen (neo)senioren) presteerde uitstekend in het nationale,
zeer sterke deelnemersveld.
Vooral het klapstuk van de dag;
de wedstrijd van de (neo)senioren,
was spectaculair. Jan Smeekens
wist daarbij op beide afstanden een
nieuw Nederlands record te rijden.
Zijn 300m tijd lag ook maar vlak boven het wereldrecord.
Bij de wedstrijd van de junioren wist
Annabel Regtvoort tweemaal haar
persoonlijk record aan te scherpen. Uiteindelijk eindigde ze op een
mooie 11e plaats in het eindklassement met de tijden 100m: 11.62 en
11.74, 300m: 28.41 en 27.90.
Bij de (neo)senioren was de complete Nederlandse sprinttop aanwezig; op de deelnemerslijst stonden
de bekende namen van Smeekens,
Nijenhuis, Van de Velde, Wenne-

mars en de tweelingbroers Mulder.
De Mijdrechtse sprinter Tim Balvers
wist in dit deelnemersveld een verdienstelijke 14e plaats in de middenmoot voor zich op te eisen. Zijn
tijden waren 100m: 10.21 en 10.07,
300m: 24.20 en 24.19.
Nederlands Kampioen werd Jan
Smeekens, tweede was Michel Mulder en derde Jesper Hospes. Ondanks dat Gerard van Velde gestopt
is met internationaal schaatsen wist
hij op dit NK een mooie 6e plaats
net achter Beorn Nijenhuis te bemachtigen. Wennemars werd 8e.
net achter Nino-schaatser en titelverdediger Ronald van Slooten.

Fiets-Fit trainingen bij
Toer Trimclub De Merel
De Ronde Venen - Altijd al meer
willen fietsen dan op een gewone
fiets? Maar nooit de stap gemaakt?
Speciaal voor mensen die (weer)
willen gaan fietsen maar niet weten
of zij dat wel leuk vinden, of niet weten hoe zij moeten trainen, organiseert Toer Trimclub De Merel weer
Fiets-Fit trainingen.
De trainingen van vorig jaar waren
een groot succes en zijn dus zeker
voor herhaling vatbaar.
Fiets-Fit ondersteunt beginnende
fietsers in de eerste weken bij het
verbeteren van de conditie en het
aanleren van de basistechnieken.
Zo krijg je net dat duwtje in de rug
dat je nodig hebt om te beginnen
met serieus fietsen.
Fiets-Fit is goed voor je gezondheid. Het is leerzaam en nog gezellig ook. Fiets-Fit bestaat uit een serie van zes trainingen die plaatsvinden in het weekend. Er wordt gestart op zaterdag 7 maart en de trainingen gaan vervolgens vijf achtereenvolgende zaterdagen door. Na
afloop van de serie trainingen doet
men met elkaar mee aan een mooie
toertocht.
Onder begeleiding van NTFU-gediplomeerde fietssportinstructeurs
werk je op een verantwoorde manier aan je conditie en aan je fitheid. De fietssportinstructeurs weten alles over racefietsen en leren
je de juiste fietstechnieken aan, zodat de kans klein is dat je blessures oploopt. Fiets-Fit is ook geschikt
voor mensen die willen afvallen. Anders dan bij bijvoorbeeld hardlopen
blijft de belasting van de gewrichten beperkt.
Locatie
De Fiets-Fit trainingen vinden plaats
op elke zaterdag van 7 maart t/m 11

De Ronde Venen - Biljarten is een
gevoelsport, hoe zit je in je vel, is de
muziek hinderlijk, etc. “het zit tussen
de oren”. Wat het gevoel betreft kom
je beter op dreef als je veel speelt
want de competitie die in augustus
2008 begon begint nu zijn vruchten
af te werpen. Stieva–Aalsmeer verloor met 3-6 van Bobs Bar 2. Stefan Vos van Bob was de beste die
avond, want hij kreeg Wil Bouweriks
in slechts 17 beurten op de stoel. De
inhaalwedstrijd van Bobs Bar 2 was
niet echt geweldig, ze verloren met
2-7 van De Paddestoel 2 die Robert
Daalhuizen had opgesteld wat resulteerde in een kort partijtje van 14
beurten tegen Anne Beeker.
De Kuiper/van Wijk verloor met 27 van Bobs Bar 1 en er waren bijzondere vermeldingen. De Paddestoel 2 verloor met 2-7 van De Vrijheid/Biljartmakers. Dio 1 won met
7-2 en moest het zonder Paul doen,
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 was
de grote verliezer. Dio 2 kwam tegen Cens 2 uit en liet 6-3 registreren. Hennie van ’t Hull was de beste
die avond want hij won in slechts 16

beurtjes van Jos Bader. De Kromme
Mijdrecht 1 kreeg thuisspelend een
2-7 verlies aan de broek tegen De
Merel/Metaal Mijdrecht 3.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met
4-5 nipt van Cens 1.
John Vrielink liet van zich horen
door een 15 beurtenpartij tegen
Wim Roest, John kwam tot een moyenne van 9.333.
Het ging om de broederlijke wedstrijd tussen De Merel/Metaal
Mijdrecht 1 en team 4.
De Paddestoel 3 won met 5-4 van
De Paddestoel 1.
In het weekend van 27, 28 februari en 1 maart is de finale 3-sterklasse libre. Het gaat om de persoonlijke titel 2009 van Biljartfederatie De
Ronde Venen, deze is op Camping
Recreatie; De Kromme Mijdrecht te
Mijdrecht. Aanvang: vrijdag 19.30
uur en zaterdag, zondag om 11.00
uur. De deelnemers/finalisten zijn:
Tobias Hagenbeek, Joop Luthart,
Hans van Rijn, Ben Fransen, Fred
van Eijk, Nico van Soeren, Nico Koster, Desmond Driehuis en Henk
Doornekamp.

april.
De startlocatie is Ed de Haan Fietsen, Stationsweg 1/3 in Wilnis. Voorinschrijving is verplicht.
Er wordt om 9.00 uur gestart en rijden dan in twee uur ongeveer 40
à 45 kilometer. Uiteraard beginnen
deze trainingen rustig. Naarmate de
trainingen vorderen en de conditie
beter wordt, wordt de snelheid hoger.
Materiaal
Wellicht heb je nog geen eigen fiets
of wacht je met aanschaffen tot je
zeker weet of je het wel leuk vindt.
Neem dan contact op met Ed de
Haan Fietsen. De kans is groot dat
er tijdelijk voor jou een geschikte
leenfiets is.
Natuurlijk wordt er altijd met een
helm gereden. Als je nog geen helm
hebt, krijg je er tijdelijk een in bruikleen. Speciaal voor dit soort gelegenheden is er een helmenpakket
beschikbaar.
Inschrijven
Zin om (weer) te gaan fietsen? Meedoen met Fiets-Fit?
Schrijf je dan in op www.fiets-fit.nl.
Voor 40 euro doe je mee aan de zes
trainingen van Fiets-Fit.
Daarnaast ben je een half jaar lid
van Fiets-Fit en ontvang je tweemaandelijks een fietsblad. Ook ben
je voor fiets en materiaal verzekerd
tot een bedrag van 1.000 euro.
Informatie
Uitgebreide informatie vind je op
www.fiets-fit.nl en op de site van de
fietsvereniging (www.ttcdemerel.nl).
Maar je kunt ook contact opnemen
met Enno Steenhuis Geertsema, de
voorzitter van TTC De Merel,
tel. 06-54907347.

Volleybalheren Unitas 4
verslaan naaste concurrenten
Mijdrecht- Unitas Heren 4 stond
in een korte tijd een tweetal zware wedstrijden te wachten. Eerst op
vrijdagavond tegen de nummer drie
uit de competitie Veenland en dan
’s maandags tegen Ouderkerk, de
nummer twee uit de competitie.
Tegen Veenland trad Unitas aan met
twee invallers. Midaanvaller Ian Tiburgs was niet tijdig terug van zijn
medische keuring, die hij moest ondergaan bij zijn (mogelijk) nieuwe club. Zijn medespelers hebbben sterke aanwijzingen dat het zou
gaan om een Italiaanse vereniging,
maar geen van de betrokken partijen wil commentaar geven. Ze houden u op de hoogte.
Unitas moest even wennen aan de
gewijzigde opstelling, met Rob G
als spelverdeler en Bob den B. als
mid-aanvaller. Al snel werden de
juiste patronen weer gevonden, en
wederom door goede servicebeurten werden de eerste twee sets redelijk makkelijk gewonnen (25-10
en 15-11). Hierna sloop er bij Unitas wat nonchalance in het spel en
kon Veenland sterk terugkomen.
Met veel inzet werden de derde en
de vierde set gewonnen (25-19 en

Super de Boer &
SV Hertha winterstop
Vinkeveen -Afgelopen zondag 8
februari tijdens de eredivisie speelden Vitesse-Ajax tegen elkaar.
De uitslag is u allen misschien al bekend geworden: 4-1 voor Vitesse.
Maar de afgelopen 5 weken is er in
samenwerking met Super de Boer
een zaalvoetbaltoernooi gehouden
in de Willisstee voor de Pupillen van
SV. Hertha. De opkomst was fantastisch maar liefst 8 eredivisieteams
konden er gemaakt worden. De finale is zondag 8 februari gespeeld

Korte biljartpartijen
steeds frequenter

en die ging ook tussen Vitesse-Ajax.
Dit was een heel spannende wedstrijd, maar Vitesse heeft gewonnen. Jongens, gefeliciteerd! Tijdens
de prijsuitreiking, werd er ook bekend gemaakt welke de beste drie
keepers van het Toernooi waren. 3e
plaats Bas Vianen, 2e plaats Kjeld
Bartman en de 1e plaats Wesley Kamerman.
Het was een geslaagd toernooi met
dank aan Super de Boer en SV Hertha.

25-18).
Vol vertrouwen ging Unitas het
weekend in, en keek uit naar de ontmoeting met Ouderkerk.
Maandagavond stond ‘Sporthal de
Phoenix’ bol van de spanning. Ian
Tilburgs was inmiddels weer terug,
maar wilde nog steeds geen commentaar geven, zolang niets zeker
is. Voor Ouderkerk was dit de laatste kans om dichter bij Unitas te komen. Het verschil was 9 punten.
Unitas wilde niets aan het toeval
overlaten en in het strijdplan werd
besloten om direct vanaf het eerste fluitsignaal de druk op te voeren. Toen de eerste stof was neergedaald was de stand, door risicovolle services en spel in een hoog
tempo, al 9-1 ! Een dreun die stevig aankwam bij Ouderkerk, dat tot
deze wedstrijd maar 1 keer verloren
had. De ban was gebroken en met
25-11, 25-15, 25-17 en 25-16 werd
ook Ouderkerk aan de zegekar gebonden. Met 7 wedstrijden te gaan
moet Unitas H4 een voorsprong van
14 punten veilig binnen zien te brengen. Met het getoonde spel mag dat
geen probleem zijn.

Dammers Kunst & Genoegen
staan onder hoogspanning
De Kwakel - Nu de ontknoping
van de onderlinge competitie van
de dammers van Kunst & Genoegen begint te naderen, loopt de
spanning hoog op. Op dit moment
wordt de 1e plaats gedeeld door
Wim Keessen en René de Jong. Vorige week maandagavond in ’t Fort
De Kwakel, maakten zij beiden weer
geen fouten. De gebroeders Harte werden aan hun zegekar gebonden. Op papier krijgt Rene nog
het zwaarste programma, maar Rene blijft in grootse vorm steken.
Op de loer blijft de huidige kampioen Adrie Voorn liggen, zijn slippertje tegen Frans Verlinden kan
hem echter duur komen te staan.
Adrie krijgt Piet Terlouw nog te verduren, Piet is dit seizoen ook goed
in vorm, hij staat fraai op een vierde plaats. Wim Könst vergooide zijn
laatste kans door met een Bomzet
van Adrie te verliezen. De gebroeders Harte staan weer dicht bij el-

kaar, zij moeten uit gaan maken
wie de beste van de familie wordt.
Om de rode lantaarn gaat de strijd
tussen Huib Arends en Martin van
Braak, zij ontpopten zich dit seizoen
al wel tot de trouwste dammers van
de club. Nieuwkomer Martin slaat
geen avond over en gaat steeds beter dammen. De eerstkomende weken staan in het teken van bondswedstrijden, het 1e team van K&G is
inmiddels in de onderste regionen
beland en het 2e staat in de subtop
maar maakt geen kans meer. Leo
Hogervorst maakt nog wel kans op
een persoonlijke titel, topscoorder
van de 1e klasse. Leo speelt dit seizoen voor het 60e jaar bij zijn club!
Top 6:
1. René de Jong
12-21
2. Wim Keessen
12-21
3. Adrie Voorn
12-20
4. Piet Terlouw
12-18
5. Piet vd Poel
12-16
6. Wim Könst
10-14
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Goed zaalseizoen Qui Vive
De Kwakel - Het afgelopen zaalseizoen heeft hele mooie resultaten laten zien voor Qui Vive. Het klapstuk
was natuurlijk de promotie van de
Heren 1 naar de het hoogste niveau
in Nederland, de Hoofdklasse. Maar
ook de andere teams hebben goede
resultaten bereikt. De Dames waren

in ook hun topklasse de beste maar
konden promotie naar de hoofdklasse helaas net niet afdwingen.
Ook de meisjes A1 draaide goed
mee maar ook kon het helaas ook
niet waarmaken in de promotiewedstrijden. Andere teams hielden goed
stand en behaalden mooie uitsla-

gen. In totaal waren 16 teams actief
in deze zaalhockey competitie waaronder dus in Total 6 senioren en dus
10 jeugdteams.
Jeugdkampioenschappen
van JB2 en MA2
De eerste weekeinden waren de
Meisjes A2 ongeslagen doorgekomen. Als de eerste van de twee
wedstrijden op de laatste competitiedag zou worden gewonnen dan
was Qui Vive door de rest niet meer
in te halen. Amstelveen MA1, op dat
moment 2e in de poule, werd op karakter verslagen. Het doel van Amstelveen leek door een goede keepster lange tijd een onneembare vesting maar door fanatiek te verdedigen en continu de aanval op te zoeken werd Amstelveen met 3-1 verslagen en was het kampioenschap
binnen!! Daarna zorgden de dames
nog voor een kleine stunt. Hun laatste wedstrijd tegen HIC werd er wat
minder gedreven gespeeld. In korte tijd keken de dames dan ook tegen een 4-0 achterstand aan. Na de
rust werd er weer duidelijk geconcentreerder gespeeld maar werden
er nog teveel kansen niet verzilverd.
Toen maakte Qui Vive handig gebruik van de spelregels. Groot was
de verrassing toen de keepster naar
de kant werd gehaald in ruil voor
een extra aanvalster. Met dit slot offensief hebben de dames dan toch
de eer gered (5-3)!
Een mix van de veldteams van JB1
en JB2 is in de zaalhockeycompetitie overtuigend kampioen gewor-

den: alle wedstrijden werden gewonnen en het uiteindelijke doelsaldo eindigde op een plus van 55.
Getraind door Thomas Vader en
Chris Thomas, hebben de jongens
van de B2 per competitieronde beter gespeeld. De laatste wedstrijd
tegen de nummer 2 was met een
9-0 overwinning ook de beste, een

Handboog Sportvereniging
zoekt oefenruimte
Uithoorn - De Uithoornse Handboog Sportvereniging ‘De Doelvinders’ is naarstig op zoek naar een
ruimte waar zij hun sport kunnen
beoefenen. In mei van dit jaar, als
de vereniging 18 jaar bestaat, hoopt
het bestuur van de vereniging de leden gerust te kunnen stellen dat er
volgend seizoen ook weer geschoten kan worden. Dat is helaas alles
behalve zeker. Na diverse ‘omzwervingen’ belandde de vereniging een
paar jaar geleden in De Scheg alwaar in een van de zij-zalen wekelijks geschoten kon worden. Tot de
eigenaar van De Scheg de ruimte
permanent aan de gemeente Uithoorn verhuurde en de ruimte werd
omgebouwd tot een speellokaal
voor het basisonderwijs.
Gelukkig kon de vereniging tijdelijk
onderdak vinden in de opslagruim-

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 11 februari jl. speelden de leden van
de bridgevereniging “De Legmeer
“ in de zijzaal van het sportcomplex De Scheg, haar vierde zitting
van de derde ronde parencompetitie 2008/09. In de “A”lijn met 12
paren herstelde het paar Jan Egbers en Ben Remmers zich van de
inzinking van vorige week door nu
de eerste plaats te behalen met
61,25%, en stegen van de negende
naar de derde plaats in de competitie met een gemiddelde van 53,12%.
Anneke van der Zeeuw speelde met
de invalster Corrie Smit, zij werden tweede met 57,08%. Ook Anne Tolsma speelde met een invalster Beb de Voijs zij werden derde met 56,67%. Joop van Delft en
Toon Overwater deelden de vierde
plaats met Ben ten Brink en Toon
Overwater, zij scoorden 54,17%.
Joop van Delft en Toon Overwater
werden eerste met een gemiddelde
van 56,73%. Ben ten Brink en Jan
Bronkhorst schuiven een plaatsje op en staan nu tweede met gem.
van 53,65%. In de “B”lijn ook met
12 paren ging de eerste plaats naar
Marijke en Ger van Praag, zij scoorden 58,58%. Het nieuw gevormde
paar Thea Kruyk en Gijs de Ruiter

Elk aanbod en elke tip zal met open
armen worden ontvangen. Inlichtingen bij het bestuur van De Doelvinders, telefoon 06-48 59 24 40 of
doelvinders@hotmail.com.

speelden voor de tweede keer samen, zij werden tweede met 58,17%.
Zij werden nu ook opgenomen in de
competitie stand en staan nu meteen eerste met een gemiddelde van
59,79%. Berend Hamer en To van de
Meer werden nu derde met 55,00%.
En blijven ook derde in de competitie met een gem. van 53,89%.

Legmeervogels f1 naar 4e
ronde bekertoernooi
Uithoorn - Na weken vol afgelastingen ging de wedstrijd afgelopen zaterdag eindelijk een keer door. Onder een heerlijk winter zonnetje traden de Legmeervogels F1 aan in de
3e ronde van het bekertoernooi tegen het sterke FC Omniworld F2 uit
Almere. In deze wedstrijd moesten
de Legmeervogels hun topscoorder Tommy door een blessure missen. In de eerste fase van de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op,
langzaam kregen de Legmeervogels
wat kansen. Maar schoten van Thyme en Michael werden knap gered
door de keeper van FC Omniworld.
Door verkeerd uitverdedigen van

de Vogels kwam Omniworld op 01, Vincent kon eerst nog twee keer
redden maar was op de derde inzet kansloos. Op dat moment waren de Vogels toch wel beter, maar
als je zelf niet scoort… dan scoort
de tegenstander wel. Vlak voor rust
nog een goede aanval van de Legmeervogels die door Rutger knap
werd afgerond 1-1. Rutger kapte
zich knap vrij met zijn rechterbeen
om daarna uit te halen met links,
een mooi moment om gelijk te komen. Met een 1-1 stand gingen ze
de rust in.
De tweede helft begon met een
overwicht van de Legmeervogels, de

scheidsrechters en alle supporters
natuurlijk voor hun steun bedankt.
Het geeft goede hoop op een mooi
vervolg in de tweede competitiehelft
op het veld.

Veel 45-plussers het veld
weer op
Uithoorn - Veel voetballers en exvoetballers krijgen de kriebels als
zij bijvoorbeeld op zaterdagmorgen
bij hun kinderen of kleinkinderen
langs de lijn staan te kijken. Kijken
kan leuk zijn maar zelf weer voetballen is misschien nog leuker.veel
van de 45+ hebben enige tijd geleden misschien wel hun voetbalschoenen opgeborgen, omdat studie, werk of het gezinsleven te veel
tijd opslokten. Nu zij steeds vaker
staan te kijken komen de kriebels
meer en meer naar boven. De KNVB
wil graag inspelen op de kriebels bij
de 45+ . De KNVB wil dan ook een
paar 45+ toernooien gaan organiseren.
Na een proeftoernooi met 45plussers is de KNVB er van overtuigd
dat veel 45plussers staan te trappelen om weer iets te doen.Zij vinden het dan ook wenselijk om in de
kleedkamer met hun oude of nieuwe vrienden te dollen en na afloop
van de wedstrijd na te praten in de
kantine. De KNVB is dan ook voornemens om in de maanden april,
mei en juni (voor zover dit dan nog
mogelijk is) in het hele land toernooien voor deze doelgroep bij verenigingen te organiseren. Maar het
kan ook hier in de buurt, bijvoorbeeld bij Legmeervogels Bijzonder
is dat ook niet KNVB leden kunnen
deelnemen. Je kunt bijvoorbeeld

te van een groothandel aan de Boterdijk in de Kwakel, met de nadruk
op tijdelijk. Na juni van dit jaar kan
de ruimte wegens uitbreiding van
het bedrijf helaas niet meer worden
gebruikt. Wie helpt ons deze fantastische sport in Uithoorn een toekomst te geven? De Doelvinders zijn
op zoek naar een droge, bij voorkeur verwarmde en verlichte ruimte van ongeveer 22-25 meter lengte en minimaal 7 meter breed. Minimale hoogte 2,5 meter.
De genoemde lengte is nodig om de
gebruikelijke schietafstand van 18
meter te kunnen overbruggen.

Froukje Kraaij en Rini Tromp hadden
een kleine inzinking en staan nu
tweede met een gem. van 53,99%.
Ook Tonny en Otto Steegstra waren minder op dreef, zij zakten van
de tweede naar de vierde plaats
met een gem. van 53,27%. In de “C”
lijn met 12 paren werden Mieneke Jongsma en Anneke Meijerink
eerste met 62,50%. Met deze score stegen zij van de vierde naar de
tweede plaats in de competitie met
een gem. van 55,34%. Een gedeelde
tweede plaats in deze zitting ging
naar Ria Sudmeijer met Evert Wevers en Anneke Bonink met Ria Wezenberg zij scoorden 55,56%. In de
competitiestand blijft het paar Hetty
Houtman met Tina Wagenaar eerste
met een gem. van 57,14%.
De derde plaats blijft bij Lous Bakker met Debora van Zantwijk met
een gem. van 53,88%. Lenie Pfeiffer en Ans Voogel zakten van de
tweede naar de vierde plaats met
een gem. van 53,44%. In de “A”en
de “B”lijn blijft het spannend vanwege degradatie en promotie die
op 18 februari in de vijfde zitting zal
plaatsvinden. In de “C”lijn lijken de
kaarten geschut te zijn maar je weet
maar nooit.

kampioen waardig. Hecht verdedigend, snel tikken, af en toe mooie
patronen en vooral fraaie doelpunten. Namens de spelers worden
de trainers, Joep, Jesse en Han als

een team gaan vormen met je collega’s vrienden, buren of familie. Zij
moeten dan wel 45+ zijn. Wat helaas nog niet mogelijk is, is dat er
gemengde teams aan deze toernooien gaan deelnemen. Nee, dat
kan nog even niet. Maar je hoeft je
niet speciaal als team op te geven.
Nee hoor. Ook als eenling kan je opgeven. 7 eenlingen maken tenslotte ook een team. Een team bestaat
uit 7 man en er wordt gespeeld op
een ½ veld, doelen van 5 x 2 meter.
De spelregel buitenspel die is opgeheven. Zo zij er nog een paar kleine regels opgeheven. Wissels bijvoorbeeld. U mag tijdens het gehele duel doorwisselen. Er is daar geen
maximum aan gesteld.
Wanneer spelen
Het zou bijvoorbeeld kunnen eens
op de 14 dagen in het weekend . Of
eens in de 14 dagen op een doordeweekse avond. Het kan in een toernooivorm of gewoon in enkele wedstrijdjes.
Het is dan ook heel belangrijk als
u zich opgeeft als gelijk even vermeld van in het weekend spelen of
op doordeweekse avonden. Hebt u
interesse? Opgeven kan bij Hans
Heere graag per e-mail. Het adres is
j.heere@kpnplanet.nl. heeft u geen
Internet dan ook telefonisch onder
nummer 06 51 08 01 24.

Knokkend KDO 1
ongelukkig onderuit

Mini’s KDO handbal
zoeken versterking
De Kwakel - De Mini’s van KDO
handbal zijn op zoek naar leeftijdsgenootjes die handbal ook leuk vinden. De meiden zijn al een tijdje aan
het trainen maar zijn nog maar met
z’n vieren. Het wordt hoog tijd dat
andere kinderen van 5 t/m 7 jaar
hen komen versterken. Want het
is nog wel een beetje ‘kaal’ op de
teamfoto, vind je ook niet?
Anouk, Robin, Demi en Maaike zijn
tussen de 5 en 7 jaar en trainen elke dinsdag van 16.30 – 17.30 uur. Ze

doen allerlei leuke spelletjes die met
handbal te maken hebben en leren
de fijne kneepjes van het handbal
van de trainster.
Als er meer meisjes op handbal komen, kunnen de Mini’s ook toernooitjes gaan spelen tegen andere teams. Dan wordt handbal pas
echt leuk. Dus ben je tussen de 5 en
7 jaar en lijkt handbal je ook leuk?
Kom een keertje meetrainen. Voor
meer informatie kun je een e-mailtje
sturen naar handbal@kdo.nl

Vogels kregen kans op kans.
Vooral Thyme had pech met de afronding, hij stond wel steeds op de
goede positie, alleen het afronden
liep niet. Op één hachelijk moment
na voor het doel van Vincent speelde de tweede helft zich voornamelijk af op de helft van Omniworld. De
afvallende bal werd steeds opgevangen door Tom, Mervin en Luuk
om daarna gelijk weer naar voren
te spelen. Vooral gelegenheids aanvoerder Mervin heerste in de verdediging en greep vaak al in voordat de aanval van Omniworld echt
begon. Rechtsvoor kreeg Rutger
steeds meer vrijheid en maakte de
ene actie na de andere. Elke veroverde bal door Tom kon zo bij Rutger ingeleverd worden waarna hij ze
met verschillende acties weer voor
het doel bij Omniworld kreeg. Halverwege de tweede helft kwamen

de Legmeervogels op een terechte voorsprong door een schot van
Koen uit een corner van Rutger. Een
paar minuten later maakte Michael
zelfs 3-1, wederom uit een corner
van Rutger. Rutger was in de tweede helft helemaal los en maakte actie op actie. Ondertussen waren de
spelers van FC Omniworld onderling op elkaar aan het mopperen.
Hierdoor besloot scheidsrechter
v.d. Greft bij een corner van FC Omniworld de wedstrijd heel even stil
te leggen. De Legmeervogels waren
hierdoor ook even de concentratie kwijt waardoor na het hervatten
van de wedstrijd de corner er in één
keer ingeschoten werd, 3-2. Maar
gelukkig werd er vlak na de aansluitingstreffer afgefloten en kunnen
de Legmeervogels F1 zich opmaken
voor een vervolg in de 4e ronde van
het bekertoernooi.

De Kwakel - Afgelopen zondag
mocht KDO 1 thuis aantreden tegen
mededegradatiekandidaat
BSM.
BSM stond op voorhand één punt
onder KDO met één wedstrijd minder gespeeld.
Kortom, net als vorige week tegen
Ouderkerk, was het ook deze zondag een cruciale wedstrijd in de
strijd tegen degradatie. Na de training van afgelopen donderdag werd
er o.l.v. hoofdtrainer Ron Langhout
een praatsessie voor de gehele selectie georganiseerd om alle koppen
dezelfde kant op te krijgen.
KDO kon deze middag niet beschikken over doelman Peter Onderwater
en de langdurig geblesseerde verdedigers Bart Tilburgs en Michael
Meijer. KDO begon fel aan de wedstrijd en liet duidelijk zien dat zij een
goed resultaat wilde neerzetten. Tot
kansen zou dit echter niet leiden en
naarmate de eerste helft vorderde
nam BSM het heft in handen. Ook
zij konden niet gevaarlijk worden,
zodat beide doelmannen niet veel te
doen kregen. Vijf minuten voor rust
was KDO dichtbij de openingstreffer na een fraaie solo van verdediger Rainier Onderwater. Hij passeerde drie spelers en schoot helaas ternauwernood langs de rechterpaal. Met een 0-0 stand werd dan
ook de rust bereikt.
In de rust waren er opbeurende
woorden voor de KDO-spelers en
werd duidelijk benadrukt dat het in
de tweede helft met ‘het windje in
de rug’ alleen maar beter kon gaan.
KDO kwam ook beter uit de kleedkamer en kreeg veldoverwicht. Het
probleem waar KDO op dit moment
mee kampt is het feit dat er weinig
kansen worden gecreëerd bij het
vijandelijke doel.
Dennis Onderwater was in de 60e
minuut het gevaarlijkst vanuit een
afstandsschot van zo’n 25 meter. De BSM-doelman was de reddende engel en hield BSM op de

been. In de 65e minuut plaatste de
BSM-coach zijn beslissende wissel
door een good-old kale spits in te
brengen die uiteindelijk ‘man of the
match’ zou worden. In de 70e minuut wist hij uit een corner via de
kluts de 0-1 aan te tekenen. KDO
liet het hier logischerwijs niet bij zitten en bleef knokken voor wat het
waard was. Trainer Langhout bracht
aanvallers Doron Borger en Dennis
Roolker binnen de lijnen en besloot
achterin 1 op 1 te gaan spelen. Spits
Rick Kruit werd in de 80e minuut
gevloerd in het zestienmetergebied, maar kreeg niet waar hij recht
op had, namelijk een penalty van de
zeer warrig fluitende scheidsrechter.
KDO zou wel de kans op de gelijkmaker krijgen via Paul Hogerwerf,
maar hij schoot in kansrijke positie vijf minuten voor tijd net over
het doel. Een paar minuten later zou
BSM de wedstrijd definitief op slot
te gooien door wederom hun kale spits, 0-2. Met deze uitslag werd
ook het laatste fluitsignaal bereikt.
Kortom, weer een nederlaag voor
het zo kwakkelende KDO. Het is
nu zaak om elkaar niet in de put te
gaan praten, want er zijn nog zeven
finales te gaan.
Voor de duidelijkheid: KDO speelt
nog vier keer thuis tegen Swift, NFC,
ZSGO/WMS en RKAVIC en drie uitwedstrijden tegen Laren’99, ’t Goy
en Geinburgia.
Het kan nog altijd en vandaag is bewezen dat de spelers voor elkaar willen knokken en met deze gedachtegang moeten de volgende wedstrijden ook worden ingegaan.
Aanstaande zondag is KDO vrij en
zal met de nodige spanning de overige uitslagen van hun naaste concurrenten tegemoet zien.
Zondag 1 maart speelt KDO wederom thuis en ditmaal tegen Swift,
waar in de uitwedstrijd met 3-3 gelijk werd gespeeld.
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Martin Heerma was
weer onverslaanbaar
bij clubkampioenschap
nen. Beiden hadden een prachtige
opening (13.92 en 14.41) en reden
beiden een PR, maar Ivan was echt
niet te kloppen: die noteerde 54.32
en was natuurlijk apetrots op deze
strakke eindtijd.
Ook de 300 meter was spannend.
Ook hier won Inge van Suzanne
met 41.65 (PR), maar Suzanne haalde toch maar mooi ruim 3 seconden
van haar PR af (44.53). Maarten noteerde ook hier een mooie PR: 42.76.
Govert won van Eva met als eindtijd 39.05. Eva viel, maar reed toch
tot de finish en haalde zo toch een
PR, want het was voor het eerst dat
ze deze afstand reed. Ivan won deze
afstand niet alleen van tegenstander Guido: hij won dit dik van iedereen met de mooie eindtijd 34.15.
Een rit winnen is leuk maar voor
het eindklassement is ieders eindtijd bepalend. De einduitslag bij de
jeugd van SV Amstelland:
Pupillen/junioren C - jongens: 1. Ivan
Veul, 2. Govert van der Klei,
3. Maarten Breet
Pupillen/junioren C - meisjes:
1. Inge Meijerink, 2. Eva Commissaris, 3. Suzanne de Bruine

Uithoorn – Vorige week vond het
clubkampioenschap van Schaatsvereniging Amstelland plaats op
de 400 meter buitenbaan van Jaap
Eden IJsbanen. De weersomstandigheden konden niet beter: rond
het vriespunt, geen wind en het was
droog. Prima omstandigheden om
mooie tijden te rijden. De jeugdrijders reden een 500 en 300 meter.
Dit lijkt niet veel, maar een wedstrijd
rijden is toch iets anders dan een
beetje rondschaatsen: een spiegelgladde, net geveegde baan alleen
voor jezelf, een beetje zenuwen en
een haast eindeloze buitenbocht
maken het niet makkelijk. Ondanks
dat werd er heel goed gereden, met
veel PR’s (persoonlijke records) als
gevolg. Inge Meijerink en Suzanne
de Bruine beten het spits af. Het was

Inge’s eerste wedstrijd, maar ze ging
als een speer: ze reed de 500 meter
in 1:11.64 (PR). Suzanne viel maar
reed toch dapper de rit uit waarmee
ze in de race bleef. In de volgende rit
debuteerden Maarten Breet en Pim
Veldhuisen. Pim had een zeer goede
opening, in de 15 seconden, maar
ging, jammer genoeg, onderuit – hij
vervolgde de rit toch en noteerde zo
een PR. Maarten won de rit met een
mooie PR van 1:09.69. Govert van
der Klei en Eva Commissaris hadden
al wat wedstrijdervaring en hadden
PR’s staan in de 1:10, dus dat beloofde een zeer spannende rit. Helaas gleed ook Eva in de bocht de
kussens in; Govert won de rit met
een prachtige PR: 1:06.43. Ivan Veul
en Guido Maijenburg zijn inmiddels doorgewinterde wedstrijdman-

Wouter en Eva pakken
medailles op NK indoor
Uithoorn - Zaterdag 7 en zondag
8 februari heeft AKU zich in de atletiekwereld weer eens goed op
de kaart gezet. Bij de Nederlandse
kampioenschappen indoor atletiek
voor junioren in het nieuwe Omnisport centrum in Apeldoorn wist zowel Eva Lubbers als Wouter Heinrich
een medaille te veroveren.
Eva Lubbers van AKU pakte het
goud op het onderdeel hoogspringen bij de meisjes junioren B. Dit
grote hoogspringtalent overklaste
de concurrentie en pakte zelfs bijna het Nederlands juniorenrecord.
Maar nipt miste ze de 1.81 meter en
pakte de winst met een hoogte van
1.78 meter. Eva startte ook nog op
de 60m sprint en reikte in een bijna legendarische finale naar een
5e plaats. In die race werd de beste prestatie aller tijden gelopen door
een Nederlandse juniore.
Wouter Heinrich wist dit weekend
zijn eerste NK medaille te pakken
ooit. Op de 3000m werd hij na een
mooie race 3e, mede na een diskwalificatie, maar dat deed niks af
aan de prestatie van dit talent dat
hier een prachtig persoonlijk record neerzette van 9.35.84 min. De

In de A-lijn, met 16 paren, werden
eerste Tini Geling en Paula Kniep
met 61.61%. Als tweede plaatsten
zich Ina Melkman en Jetty Weening met 58.63%. Derde het paar
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar
met 58.33%.
In de B-lijn, met dertien paren, werden eerste Alice de Bruijn en Josè Möller met 60.00%. Tweede Corinne van der Laan en Anne Tolsma
met 57.50%, derde werd het combipaar An van der Poel/Ria Bulters
met 54.58%.
Competitie
De competitie kan spannend worden.
Ach, ach, wat kan het ook “aflopen”:
het veelbelovende paar Mieneke Jongsma/Hilly Cammelot, vorige
week gedeelde eerste, staat nu als
dertiende genoteerd. Hoop niet dat
dit ergens op duidt, dames! Maar

De Kwakel - Om stipt 18.00 uur
begonnen ze met Trendclub tegen
KLM, de Trendclub was de meest
technische ploeg maar scoren was
toch een probleem, door een blunder van de keeper van KLM werd
het 1-0, hierna was de tegenstand
geslagen en werd het 2-0. De tweede wedstrijd ging tussen Barnhoorn
flowers (Fam.van Rijn) en New Deco boys van Roy Kuijlenburg hielden
het op een gelijkspel. Hierna moest
de Trendclub gelijk weer aan de bak
tegen KDO 1 en wisten al snel te
scoren maar KDO door een eigen
doelpunt van Trendclub weer terug
te komen en de spanning was om
te snijden.
De wedstrijd tussen Barnhoorn flowers en KLM moest een winnaar
brengen voor de eindoverwinning.
Barnhoorn flowers won deze wed-

Andere AKU-atleten die in actie
kwamen, waren Githa de Wildt en
Helen van Rossum. Githa kwam in
actie op de 800 meter en liep, zeker gezien haar moeilijke voorbereiding in verband met een blessure,
een prima race. Uiteindelijk liep ze
een mooie 2.27.43 waarmee ze de
finale op slechts 1 plek miste. Helen van Rossum kwam in actie op de
400m waarin ze een mooie 64.66 seconden liep. Een prima tijd op een
indoorbaan maar net niet genoeg
voor een finaleplaats. Op de 60 meter horden bleek Helen toch teveel
last van haar rug te hebben om voluit te kunnen starten uit het startblok. Toch kwam ze tot een mooie
tijd van 9.58 seconden wat vooral een voorbode is van mooie tijden
straks in het outdoor seizoen.
Al met al heeft AKU dus haar visitekaartje afgegeven in atletiekland en
heeft eens te meer bewezen dat het
goed aan de weg timmert.

goed, in de “A” staan, wederom, als
eerste Tini Geling en Paula Kniep.
Houden zo dames, maar wees alert:
de stormtroepen (Gerda Bosboom/
Nel Hamelijnck en Greet Overwater/
Guus Pielage) komen eraan! Tweede in de “A” zijn Elly van Nieuwkoop
en Jessie Piekaar, derde Ina Melkman en Jetty Weening. Enige bemoediging voor Ria van Geelkerken
en Renske Visser is op zijn plaats: zij
sluiten de rij.
In de “B” hebben Alice de Bruijn en
Josè Möller de eerste positie van
Wil Blansert en Anneke Rood overgenomen, met hen is het beter afgelopen: van de eerste naar de vierde plaats, dus alles is nog mogelijk
dames.
Trudy Fernhout en Wil Voss zijn (en
blijven?) consistent: zij staan wederom als tweede genoteerd. De derde
positie is voor Garry Outersterp en
Irma Kloosterman.
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? Inlichtingen bij Alice Oostendorp, tel.:
0297-540183.

Legmeervogels D1 wint
overtuigend
Uithoorn - Zaterdag 14 februari treffen we ADO voor de tweede
keer. De eerste ontmoeting was de
uitslag 0-2. ADO was toen wel de
betere ploeg ondanks dat wij wonnen. Vandaag was het heel anders.
De Vogels waren beter, zeker de
eerste helft. Er werd met veel inzet gespeeld en goed kort gedekt.
Het samenspelen zorgde voor vele
mooie aanvallen op waarvan er vier
een doelpunt opleveren. Het eerste
doelpunt was van Tex Koster die als
linksbuiten na een voorzet van Yannick van de Veer de bal rustig in het
doel schoot. De 2-0 werd gemaakt
door Nick Wijnhout uit een vrije trap.
ADO kwam terug tot 2-1 door een
afstandschot dat onverwacht in het
doel belandde. Een speler mag niet
vanaf de 16 meter op doel schieten.
De Vogels lieten zich echter niet van
slag brengen en gingen door met
aanvallen. Door goed storen in de
voorhoede van Bob Poortvliet kon
Chelly Drost de 3-1 scoren. De 4-1
werd door spits Bob Poortvliet zelf
gemaakt met een fraai intikkertje
na goed doorgaan van Chelly Drost.
In de rust werd het team al gefeliciteerd vanwege het goede spel.
De tweede helft stond er een ander
ADO op het veld, feller en met meer
inzet. Het eerste kwartier speelden
wij te makkelijk. Net even een stapje te laat in de duels. Toch liet onze achterhoede, Ruben Rijlaarsdam,
Bas Lefferts, Nick Wijnhout en Thijmen van Dijk, zich in deze fase niet

strijd met 2-0 en bleef in de strijd
voor de Quakelcup
KDO 1 en New deco boys maakten er een heftige strijd van, want
puntverlies was dodelijk voor beide en voor New deco wist Roberto
Morales te scoren: 1-0 en wisten dit
met veel moeite vast te houden. Tot
13 seconden voor tijd wist Dennis
Pouw met een geweldige goal nog
te scoren voor KDO 1
In de wedstrijd tussen Trendclub en
Barnhoorn flowers was het Barnhoorn flowers dat voor wist te komen, maar Trendclub wist door Tobias Kuijkhoven gelijk te komen. Eén
minuut voor tijd wist Gert jan Harting de winnende goal te maken
voor Barnhoorn flowers.
New deco boys moest hierna zijn
wedstrijd wel winnen anders waren
ze uitgeschakeld voor de eindover-

winning, maar deze spelers wisten
al snel te scoren door Dennis Roling. 2-0 door Roy Kuijlenburg zelf en
nogmaals Dennis Röling.
De wedstrijd tussen Barnhoorn flowers en KDO 1 zou de winnaar kunnen opleveren, maar dan moest
Barnhoorn flowers wel winnen en
zij wisten na 5 minuten al te scoren
KDO begon aan te dringen maar
hier wist Barnhoorn flowers gebruik
van te maken
En het was weer Gert jan Harting
die scoorde en de gebr. van Rijn een
rustigere hartslag wist te bezorgen
met de uiteindelijke overwinning.
Eindstand:
1. Barnhoorn flowers (fam.van Rijn
2. New deco boys
3. Trendclub
4. KDO 1

Parencompetitie bij bvk
blijft spannend

Bob Poortvliet

dag erna startte Wouter ook nog
op de 1500 meter waar hij verdienstelijk 10e op werd, nipt boven zijn
persoonlijk record in een tijd van
4.29.80. De 3km van de dag ervoor
zat nog aardig in de benen.

Bridgeclub
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 10 februari
werd de tweede zitting van de derde
competitie gespeeld.

De volwassenen (bij dit kampioenschap van SV Amstelland variërend
in de leeftijd van in de 20 tot in de
60!) reden een 500 en een 1500 meter. Bij de 500 meter, de sprint, komt
het vooral aan op een goede start
en foutloze bochten en een flinke
dosis lef, bij de 1500 meter is het
de kunst je kracht goed te verdelen over de hele afstand. Vooral de
sprint tussen Remco Klerx en Martin
Heerma was prachtig – Martin won
met 42.96, Remco haalde een PR
van 43.16. Martin won de 1500 meter met ruim 2 seconden van Remco: 2:14.47. Martin is dus nog steeds
de allersnelste van de vereniging.
De einduitslag is als volgt:
Neo Senioren/Senioren - heren:
1. Martin Heerma, 2. Remco Klerx,
3. Michiel Heemskerk
Masters - heren: 1. Peter Verbruggen, 2. Han Houdijk, 3. Peter Rip
Masters - dames: 1. Patricia Elsinger

Finale van het 23ste
Quakeltoernooi

verrassen. Het gaf ADO geen gelegenheid om kansen te creëren.
Langzaam pakten de Vogels zich
weer op en werden weer gevaarlijk
voor het doel. Het lukte ADO toch
nog om tegen te scoren. Maar de
Vogels lieten het niet verder komen.
Een prima wedstrijd die laat zien dat
het team de eerste helft van het seizoen veel geleerd heeft van de trainers Bas Sack en Thijs Lefferts. Man
of the match was Bob Poortvliet.

De Kwakel - Vorige week werd er
melding gemaakt van het feit dat
het ‘anders leggen van 1 kaart’ een
geheel ander resultaat kan geven.
Het is echter niet mogelijk slechts
1 kaart ‘anders’ te leggen dan andere. Dit zijn er natuurlijk altijd minstens 2.
Na 4 van de 6 speelavonden in de
3e parencyclus van dit seizoen begint er wat tekening in de strijd te
komen voor wat betreft de promotie- en degradatieplaatsen.
In de A lijn valt er natuurlijk niet veel
te promoveren, zoals degradatie uit
de C lijn ook niet mogelijk is. Verbanning uit de club van de winnaar
van de A lijn en de nummer laatst
van de C lijn geeft natuurlijk wel
ruimte voor nieuwe leden, maar een
echte optie is dat uiteraard niet.
In de A lijn vinden we deze avond
weer eens vertrouwde namen aan
kop. Na drie matige avonden wisten Dick Elenbaas en André Verhoef
de schijnwerpers weer eens op zich
gericht door met 58,75% 1e te worden. Ria Broers en Tiny Mann, vorige week nog winnaar, werden deze avond 2e met 54,6% en het gegeven dat Ria stiekem in training is
voor de Dam tot Damloop kan daar
waarschijnlijk toch niet helemaal los
van gezien worden. Jan Heijlman en
Reina Slijkoord eisten met 54,2% de
3e plaats op. Aan de kop van de totaalranglijst vinden we Huub en Kitty van Beem met 55,3% gemiddeld.
Het paar dat thans op de 7e plaats
staat heeft 53% gemiddeld, dus beslist is er met nog 2 avonden voor de
boeg nog niets.
Onderin staat 1 degradatieplaats

Het kan verkeren bij BVU
De Kwakel - Bridge blijft een merkwaardig spel, zie het paar Hennie &
Sierk Goedemoed in de B- lijn.
Gestart in de 2e ronde parencompetitie met een zeer povere score
van 36,98%, gevolgd door een tweede score van 43,75% waarvoor ook
niet geklapt behoefde te worden.
Maar dan de derde ronde... een top
met 71,67%, fantastisch toch! De
laatste regionen zijn hiermee ineens
ook ruim verlaten en wat hebben ze
nog meer in petto?
Constant blijven hier Ada Keur &
Marion Wiebes en the good old May
Verhoef met Nel de Ruiter, die met
61,25% en 52,08% tweede en derde
werden. Loes Kroon & Theo Vermeij
moesten nu Monique Verberkmoes
& Corrie van Tol naast zich dulden
met voor beide paren 51,67%.
In de A-lijn manifesteren Marin-

ke Lang & Martin Kok zich steeds
nadrukkelijker met nu een eerste
plaats en 61,67%. Ben ten Brink &
Gijs de Ruiter waren het spoor even
bijster, maar herpakten zich keurig
met 59,58% en een tweede plaats.
Hetzelfde percentage behaalden de
Thea’s Stahl & Kruyk en de familie
An & Bert Pronk(en) met de vierde
positie en 57,08%, waardoor de misstap van vorige week weer geneutraliseerd is.
Kokkie van den Kerkhoven & Corrie
Smit behaalden nu de mispeer van
de avond met 35% voor de moeite.
In de C-lijn deed Corrie Frank aan
partnerruil en werd afgetekend eerste met meneer Calis met 59,90%.
Tini & Bram van Klaveren bleven bij
elkaar en werden daarvoor beloond
met een tweede plek en 54,17%.

wel vast en lijkt de strijd om de 3
overige plaatsen nog tussen 5 paren te gaan.
Totaal
In de B lijn een fraaie 1e plaats voor
Paula en Klaas Kniep met 61,3%.
Door dat resultaat nemen zij in de
totaalstand nu een degelijke 3e
plaats in. Op de 2e plaats in die totaalstand vinden we Anneke Karlas
en Jaap Verhoef, die ook deze avond
2e werden met 58,6%. Gedeeld 3e
werden Huub en Marianne Kamp
en Loes Kroon en Ria van Zuylen met beiden 55,06% en dat was
voor Loes en Ria voldoende om de
1e plaats in de totaalstand te continueren. Voor de huidige nummers
1 en 2 moet het gek lopen, willen zij
niet promoveren, voor de 2 overige
plaatsen komen nog zo’n 5 paren in
aanmerking.
Onderin lijkt de strijd tegen degradatie voor 4 paren al zeer moeizaam
te worden, maar ze zijn wel vaker op
het verkeerde been gezet.
In de C lijn de topscore van de
avond voor Corrie Bartels en Ruud
Doeswijk met 63,06%. Daarmee
nestelen zij zich ook direct in de top
4 ‘over all’. Janny Snabel en Vrony
van Veen werden met 53,8% 2e en
ook zij houden uitzicht op promotie.
Datzelfde geldt voor Jan en Hennie
van der Knaap, mede dankzij hun 3e
plaats deze avond met 52,8%.
Onbetwiste koploper in de totaalstand is echter Roel Knaap en partner met 57,5% gemiddeld, terwijl
Irene en Annie rare bokkesprongen
moeten maken om de felbegeerde
promotie nog te verknallen.
Ook Greet van Beek & Ploon Roelofsma en Ria Smit & Gerard van
den Bosch stegen nu eens tot grote hoogten. Toen de “zandloper” de
laatste partij uitpiepte stonden beide paren op een mooie 53,13% en
werden hiermee netjes derde.
Tini & Johan Lotgerink hebben, eigenlijk niet verwacht, het meeste last van de “crisis”. Nu bleven ze
beschroomd onderaan steken met
42,71% en sluiten van alle spelende
leden dan ook (voorlopig) de rij!
Wilt u zich ook eens mengen in
enerverende spelletjes en bent u
niet bang om na hoog gestaan te
hebben diep te kunnen vallen, kom
dan bridgen bij Bridge Vereniging
Uithoorn.
Elke maandagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg, open om
19.15 uur.
Voor inlichtingen de secretaris Marineke Lang, tel. 0297-569432 (na
18.00 uur).
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Willis-ruiters in
‘Winning mood’
Wilnis - Afgelopen zondag 15 februari is de eerste onderlinge wedstrijd
van dit jaar verreden. Het kon niet
stuk deze dag, want er werd naast
de gewone dressuurproef, ook een
kür op muziek gereden en de ouwe
hap was ook weer van de partij.
De dag begon met de jongste en
kleinste deelnemer in de Bixie. Britt
van Zijl stuurde haar shetlander
Micky heel keurig de baan rond. Dat
vond de jury ook en het commentaar was daar ook naar, het resulteerde in een eerste prijs. Ook bij de
ponyruiters werden er nette proeven
gereden. Op de derde plaats eindigde Max van der Spruijt met zijn pony Surprise met 179 punten. Nog net
geen winstpunt, maar dat zit er wel
dichtbij. Op de tweede plaats eindigde Megan van Bruggen met haar
pony Malibu Sun Dance. Zij reed als
één van de weinigen een moeilijkere proef, die beloond werd met 186
punten. Op de eerste plaats eindigde een amazone die steeds beter de
knopjes van haar pony kan vinden.
Bij het losrijden gaf Virgil nog een
bok, maar tijdens de proef stuurde Milou van Wieringen haar pony
netjes rond. Deze proef werd daarom ook beloond met een 194 punten en een oranje lint. Milou was in
de ‘winning mood’, want bij de kür
op muziek deed zit dit nog eens
dunnetjes over. Ook bij dit onderdeel mocht ze het oranje lint in ontvangst nemen. Het werd haar echter
wel moeilijk gemaakt door Demi van
der Weijden, die de tweede prijs in
ontvangst mocht nemen. Een welverdiende plek voor een vrij nieuwe
combinatie.
Ook bij de paarden werden er goede en nette proeven gereden, dit
was ook goed te merken aan de

winstpunten. Op de derde plaats
eindigde Amy van der Veen met
haar paard Waikiki met 194 punten. De tweede prijs met daarbij het
rode lint mocht door Joyce van Zijl
met Manitou in ontvangst genomen worden. Joyce reed met haar
paard een keurige proef en werd
beloond met 196 punten. Op de eerste plaats eindigde een amazone
die nog maar net lid is van Willis en
meteen een goede indruk achterlaat. Eveline Esser reed Vally netjes
rond en dat werd beloond met 197
punten en een eerste prijs. Net als
Milou was Eveline ook in de ‘winning mood’ en behaalde zij ook bij
de kür op muziek de eerste prijs. Op
de tweede plaats eindigde Kim van
der Veen met Zaphira. Op de derde plaats eindigde een amazone die
als enige een moeilijkere proef reed.
Anita de Haan reed een keurige Z
– proef met haar paard Uwanduella en mocht haar welverdiende witte
lint in ontvangst nemen.
Als afsluiting van deze dag werd de
ouwe hap gereden. Deze rubriek is
vorig jaar in het leven geroepen en
dat beviel toen goed. Ook dit keer
waren er weer zes enthousiaste ouwe happers die mee deden. Op de
derde plaats eindigde Hanneke Engelschman met de fries Tjeske met
189 punten. Met een paar puntjes hoger eindigde Bob Spruijt met
191 punten heel verdienstelijk op de
tweede plaats met Surprise. Marletta Hazenkamp sloot met haar proef
de wedstrijd en eindigde daarmee
ook op de eerste plaats. Met 192
punten mocht zij de ‘Gouwe Oude’
trofee in ontvangst nemen. Met deze prijsuitreikingen werd deze gezellige dag met vele successen afgesloten.

HVM jongens E3
kampioen
Mijdrecht - Voor het eerst sinds de
2 jaar dat ze samen spelen, zijn de
jongens E3 van HVM kampioen geworden en dat is een groot compliment waard. Zij hebben laten zien
dat ze door samenspel, bereidheid

EK Majorette 2009

Chantal en Bastienne
zoeken sponsors
Mijdrecht – Voor de dames Chantal
de Groot uit Mijdrecht en Bastiënne Steeman uit Maarssenbroek is
het seizoen weer begonnen. De majorette trainingen zijn begin februari
weer opgepakt. Nu begint het zware
seizoen om zich klaar te maken voor
de ultieme wedstrijd: het Europees
Kampioenschap Majorette 2009. Dit
jaar wordt het kampioenschap van 2
t/m 4 oktober gehouden in Kastela
(vlak bij Split) in Kroatië.
De weg naar Kroatië is lang, letterlijk en figuurlijk! Chantal en Bastiënne van Show- en Marchingband
VIOS werden in december 2008 Nederlands Kampioen en verdienden
hiermee hun ticket in de Nederlandse Equipe. Maar toen startte de
reis pas! De kosten voor het kampioenschap dienen de dames zelf
te betalen en bedragen EUR 765,per persoon. Daar deze kosten erg
hoog zijn, zijn Chantal en Bastiënne op zoek naar sponsors. Ze hebben hiervoor een compleet sponsor
dossier geschreven en proberen nu
mensen en bedrijven warm te maken voor hun grote uitdaging: meedoen aan het Europese Kampioenschap! Het duo heeft al 2 sponsors
weten te vinden. De nieuwe wed-

strijdpakken worden gemaakt en
gesponsord door Lagretto uit Mierlo (www.lagretto.nl). Lagretto ontwikkelt en levert unieke majorette,
dans en twirlkleding maar ook turnkleding en trainingspakken.
Alles is mogelijk, geheel naar eigen
ontwerp! Het spreek voor zich dat de
dames er erg trots op zijn deze pakken van Lagretto komend seizoen
te kunnen dragen. Ook hoveniersbedrijf Van der Spek uit Benthuizen
wilde graag een “groene verbintenis” aangaan met de dames (www.
mvdspekhoveniers.nl). Zij vertrouwen erop dat de show met de bijdrage van de firma Van der Spek
verder zal groeien! Chantal en Bastiënne gaan de komende tijd nog
hard werken aan de show en verder met het zoeken naar sponsors.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan
dit sportieve majorette duo? Neem
dan geheel vrijblijvend contact op
met hun trainster Petra Faas, telefoon 06-22688751 voor meer informatie. Of kijk op de website www.
ekrobots.nl Hier kunt u de voorbereidingen van het komende EK op
de voet volgen en ook nog even terugkijken naar het NK en het EK
van 2008 in Tsjechië!

Veenlopers Woerden en
Hijman winnen Bosdijkloop

Bram de Vries 4e op de
WK Sprint in Inzell(D)
De Ronde Venen - Bram de
Vries(66) van IJsclub Nooitgedacht
uit Wilnis is op de WK Sprint voor
Masters, welke 14 en 15 februari werden gehouden in Inzell(D), 4e
geworden in een veld van 19 deelnemers in zijn categorie 65+.
Het deelnemersveld bestond uit
schaatsers uit Duitsland, Noorwegen, Rusland, Zwitserland, Finland,
Italië en Nederland.
Winnaar werd de Nederlander Frans
Rietveld, die de Noor Leif-Harry
Hansen en de Fin Pentii Kiiskinen
voorbleef.
Bram de Vries was dus “the best of
the rest”.
De weersomstandigheden waren de
eerste dag slecht met veel sneeuw

en een baan, die alleen geschraapt
kon worden en niet gedweild, zodat de gereden tijden ook matig waren: 500m in 46.31(4) en de 1.000m
in 1.35.45(6). De tweede dag was
tijdens de 500m hetzelfde, hetgeen resulteerde in een 500m van
46.89(5), maar tijdens de 2e 1.000m
was het weer aanzienlijk beter en
dat blijkt uit de tijd van 1.32.95(6),
waarmee hij de Noren Knut Nesse
en Ivar Aandahl nipt voorbleef in het
klassement.
28 februari en 1 en 2 maart zijn
de WK Allround voor Masters in
Bjugn(No) waar Bram de Vries 1 van
de 5 Nederlanders is in een internationaal veld van ca 30 schaatsers in
zijn categorie van 65/70.

en enthousiasme de tegenstanders
1 voor 1 hebben kunnen uitschakelen. In maart komen de jongens van
de E3 weer bij elkaar voor de lentecompetitie. En natuurlijk gaan ze
voor het volgende kampioenschap!

De Ronde Venen - Afgelopen zondag zorgden Veenlopers Michael
Woerden en Agnes Hijman er voor
dat de overwinning tijdens de Vinkeveense Bosdijkloop in Ronde
Veense handen viel. Michael en Agnes waren bij respectievelijk de heren en dames een klasse apart op
de halve marathon. TTC De Merel
zorgde deze zondag voor een uitstekend georganiseerd hardloopevenement. Michael Woerden liep
vanaf startschot van wethouder Jan
van Breukelen op de brug over de
Ringvaart tot finish (ver) op kop. Hij
liep een zeer goede tijd van 1.11.44,
waarmee hij achteraf slechts 27 seconden boven het parkoersrecord
bleef. Ook Agnes Hijman liep van
start tot finish op kop. Zij realiseerde een tijd van 1.25.44. Willem van
Leeuwen viel ook in de prijzen. Hij
finishte in een mooie 1.23.35, waarmee hij derde werd bij de Masters.
Willem schudde op de Vinkeveense
Herenweg Frans Woerden van zich
af. Frans kon dit op de Kerklaan niet
meer herstellen en finishte op 10 seconden van Willem. Martien Lek begint goed in vorm te komen voor zijn
voorjaarsmarathon. Hij liep namelijk
een sterke 1.27.17. Wie ook sterk liep,
was Apollo Veenhof. Hij verbeterde
zijn persoonlijk record met maar
liefst 2 minuten tot 1.35.02. De laatste sterke kilometers over het Donkereind en het Demmerik van Apollo brachten hem voor Henny Buijing.
Henny was echter dik tevreden met

zijn snelle herstel van een achillespeesblessure. Henny gaf uiteindelijk
20 seconden toe op Apollo. Frans
Bosman liep in het veenweidegebied tussen Vinkeveen en Nieuwer
ter Aa een mooie 1.36.20. Rene Rijkeboer en Kees Lindhout liepen
ook de halve marathon. Rene deed
dit in een tijd van 1.47.43 en Kees
in 1.53.23. Op de 10 kilometer vielen er goede prestaties te noteren
voor Jaco de Ruiter en Mark Baas.
Jaco bleef maar net voor de magische grens van 40 minuten: 40.04,
terwijl ook een goede indruk achterliet met z’n 41.10. Het is nu mogelijk
om niet alleen op dinsdag, maar ook
op donderdag bij De Veenlopers te
trainen. Het verzamelpunt voor de
training op donderdag is hetzelfde
als op dinsdag: op de Rendementsweg, tussen Westhoek Wonen en
Garantie Meubel. De training wordt
verzorgd in toerbeurt door één van
de trainers van De Veenlopers. Er
is volop aandacht voor een goede
warming-up en cooling-down. De
Veenlopers biedt iedereen de mogelijkheid om de komende weken geheel vrijblijvend en gratis kennis te
maken met deze nieuwe trainingsmogelijkheid. De trainingen beginnen om 19.30 uur.

Van links naar rechts van achter naar voren: Luke Mulder, Bart Vroegop, Arthur Prins, Tobias Smit, Thijs Gasse en Thomas van der Vuurst. Afwezig onze
geweldige doelman Casper de Groot.

Vinken A1 wint spannende
streekderby van SDO A2
Vinkeveen - Op zaterdag 14 februari speelde De Vinken A1 een belangrijke wedstrijd tegen het tweede
A-team van het Kamerikse SDO. De
wedstrijd was belangrijk omdat beide teams zich in de onderste helft
van de ranglijst bevinden, en dus
nog niet veilig zijn voor degradatie. Coach Frans-Karel de Rooij omschreef het dan ook als een ‘4-punten-wedstrijd’.
De Vinken A1 had een slecht begin
van de zaalcompetitie, maar het spel
is beter geworden in het nieuwe
jaar. In de afgelopen weken werd er
met respectievelijk 11-8 en 7-6 gewonnen van VZOD A1 en Fiducia
A1, teams waar eerder deze competitie nog van werd verloren.
Alle zieken waren weer beter, dus
De Vinken A1 was compleet. Ook
was er deze week éénmalig de mogelijkheid om tweemaal in de zaal te
trainen; de voorbereiding was dus
optimaal te noemen.
De wedstrijd begon en Yvonne Kok
opende de score, door middel van
een afstandschot. SDO wist echter
spoedig weer op gelijke hoogte te
komen dankzij een vrije bal. In het
tweede aanvalsvak, bestaande uit
Anne van Vliet, Silvia van Dulken,
Arco Mul en Ronald Gijsen, schoot

Silvia van Dulken raak, maar ook
nu wist SDO te volgen: 2-2. Beide
teams bleven gelijk opgaan tot de
5-5. Vlak voor rust kreeg De Vinken
een vrije bal toegekend die door
Silvia perfect werd afgerond en zo
ging de Vinkeveense ploeg met één
punt voorsprong de rust in.
In de rust kreeg de ploeg de aanwijzing dat er verdedigend op dezelfde wijze moest worden doorgegaan,
maar dat er aanvallend iets meer
rust bewaard moest worden. Ook
moest er meer nagedacht worden
bij de acties. Daarnaast moesten er
minder plaatsfouten gemaakt worden en in het vak van Anne en Silvia moesten de heren meer gaan afvangen omdat de dames zich makkelijker konden vrijspelen.
Bij aanvang van de tweede helft
wist Silvia van Dulken, die sinds deze week weer de vrije ballen mag
nemen, er nogmaals éen te scoren.
Vervolgens rondde Gerwin Hazeleger een strafworp af, en de voorsprong was plotseling drie punten.
SDO A2 wist nog terug te komen
tot 8-7, maar de Vinkeveense ploeg
hield de voorsprong tot het einde
vast en sloot de wedstrijd winnend
af: 11-8

Kortom vijf belangrijke punten. De
staart van de ranglijst is verlaten en
de middenmoot binnen handbereik.
Het team kan nog verder groeien en

moet zeker in staat worden geacht
nog één of twee teams te kunnen
passeren. Zeker gezien de resultaten van de laatste weken.

Nieuwe sponsor geeft
Unitas H3 vleugels!
Mijdrecht – Afgelopen maandag
heeft het derde herenteam van volleybalvereniging Unitas een even
nuttige als doelmatige overwinning
geboekt op het toch hoger geplaatste Veenland H1 uit Wilnis. Of het nu
lag aan de nieuwe sponsorshirts
van de firma Quaron -een vooraanstaand distributeur van kwalitatief
hoogwaardige industriële chemicaliën in Nederland, België en Frankrijk, gevestigd in Zwijndrecht - of de
wetenschap dat het team langzaam
maar zeker uit het blessuredal omhoog klimt. Feit blijft dat de tegenstrevers uit Wilnis (na twee eerdere overwinningen van hun kant) nu
weinig in de melk te brokkelen hadden.
De basisopstelling met Vincent Zaal
en Rob Goossens als spelverdelers,
Jaap Eelman en Maikel de Groot als
buitenaanvallers en Bob de Boer en
Frank van der Meer door het midden begon Unitas in tegenstelling
tot eerdere wedstrijden voortvarend.

Bij 8-2 vroeg tegenstander Veenland zijn eerste time-out aan, maar
de Mijdrechtse puntenstroom was
niet te stop. Bij 21-8 leek de set gespeeld en zou het slechts een kwestie van enkele minuten zijn voordat
de setwinst binnengehaald werd.
Het tegen was waar. De Mijdrechtenaren verslapten, lieten de Wilnissers onder de druk uitkomen en
de set kantelde de andere kant op.
Punt-voor-punt reduceerden de heren van Veenland de achterstand en
op 23 – 21 was het een tweede timeout bij de Mijdrechtenaren die het tij
kon keren. Slechts nipt met het minimale verschil van 25 – 23 werd de
eerste set binnengehaald.
In de tweede set kwam Nick Strating het veld in op de positie van
Maikel de Groot (het ene jeugdige talent voor het andere). Gewaarschuwd door de eerste set was Unitas nu wel bij de les en tikte men
het ene punt na het andere weer
binnen. De Wilnissers hadden geen

schijn van kans en doordat de druk
er nu wel de gehele set op gehouden werd was een 25 -13 setoverwinning snel een feit.
In de derde set blijft de basis staan
(never change a winning team) en
gaat Unitas verder op de ingeslagen weg. De heren van Veenland
weigeren zich echter weer te laten
slachtofferen en bieden aanzienlijk meer tegenstand. Toch komen
de Mijdrechtenaren niet echt in de
problemen en winnen zij wederom
de set: 25 – 21.
De overwinning in de wedstrijd is
binnen, maar de Unitas-heren willen meer. Aansluiting met de middenmoot is nu bereikt en elk puntje
wordt nu weer belangrijk om teams
te passeren. Met Maikel de Groot
weer op de plaats van de moegestreden Nick Strating (die nog aan
het terugkomen van een blessure)
gaat de vierde set van start. Vastbesloten de volle 5 wedstrijdpunten

niet uit handen te geven blijven de
Mijdrechtenaren goed geconcentreerd en ook de laatste set wordt
binnengehaald. Setstand: 25 – 20.
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IJsclub Nooitgedacht 7e
op internationaal toernooi

Hockeymeisjes HVM A1
voor derde keer op rij
zaalkampioen
Mijdrecht - De meiden van HVM
meisjes A1 deden dit jaar weer mee
met de zaalcompetitie. Een competitie die los staat van de gewone competitie en die wordt gespeeld in de
winterstop. De meiden onder leiding
van Claudia Röling waren al tweemaal eerder kampioen in de zaal
geworden, dus dit jaar moest en
zal de derde titel in handen komen
van Mijdrecht. Na twee eerdergespeelde weekenden in onder andere Mijdrecht en Zandvoort moest de
laatste speelronde gespeeld worden
in Amsterdam. Aangezien Mijdrecht
in de eerste speelronde wat punten
had laten liggen tegen Zandvoort,
stond concurrent Amsterdam met
twee punten boven de Mijdrechtenaren. Er moest en zal gewonnen
worden om de titel mee naar huis
te nemen.
Van te voren was niet bekend wat
concurrent Amsterdam had gedaan,
dus het was daarom extra spannend.
Met wat geblesseerde speelsters en
wat ‘ziek, zwak en misselijk’meiden vertrokken ze richting Amsterdam. Daar moest gestart worden

tegen Pinoke. Een tegenstander die
ze al eerder waren tegengekomen,
en toen werd er gewonnen met 6-0.
De wedstrijd werd goed gestart, er
werden mooie aanvallen gespeeld
en goed gebruik gemaakt van de
balken. Mijdrecht was dan ook het
team dat de score opende. Wat er
uiteindelijk voor zorgde dat de score opliep tot 6-1. Doelpuntenmakers waren onder meer Mireille van
Breukelen, Eva Hilbrands, Suzan de
Graaff, Hannah Schutte en Monique
Kraan. Een prima resultaat en weer
een stapje dichter bij het kampioenschap.
Fanatiek
Direct daarna moest Mijdrecht aantreden tegen Zandvoort, het team
waar ze de vorige keer punten hadden laten liggen. Een goede ploeg
die stug hockey speelt en fanatiek
en fysiek is. Iets waar de meiden van
Mijdrecht nog aan moeten wennen.
Het was een heel spannende ‘finale’ en de complete sporthal was tegen de dames uit Mijdrecht. Een extra stimulans om goed te presteren dus. Helaas voor Mijdrecht was

het Zandvoort dat de score opende. Een achterstand waar Mijdrecht
dus overheen moest komen. Gelukkig bleef Mijdrecht ‘rustig’ en hielden ze het spel goed onder controle.
En was het Mireille van Breukelen
die er voor kon zorgen dat de score weer gelijk werd: 1-1 en de sporthal was even stil. Mijdrecht drukte
goed door, en ging vol op de aanval
spelen. Het was even alles of niets
en met een extra aanvaller moesten
er meer aanvallen komen. Maar dat
zorgde ook voor het nodige gevaar
in de achterhoede. Keepster Lauren
Dijkshoorn moest een aantal keren
goed in actie komen. Maar met prima reddingen werd er gelukkig niet
gescoord.
Vlak voor tijd was het zelfs Mijdrecht
dat de score veranderde op het
bord. Een goal van Suzan de Graaff
zorgde ervoor dat Mijdrecht met
de winst naar huis ging en dus het
derde kampioenschap in ontvangst
kon nemen! Een geweldige prestatie. Met 29 doelpunten voor en 5
doelpunten tegen zijn zij de terechte kampioen.
Meiden, gefeliciteerd!!!

De Vinken C2 houdt één
helft stand
Vinkeveen - Met de wetenschap
dat de heenwedstrijd met 6-0 verloren werd en dat er ook in de andere wedstrijden nog geen punten
behaald waren begon De Vinken C2
afgelopen zaterdag de zware wedstrijd tegen de nummer twee KIOS C1 uit Nieuw Vennep. Dit team
maakt nog een kleine kans op het
kampioenschap, dus van een cadeautje zou geen sprake zijn.
De door Super de Boer gesponsorde ploeg begon met maar liefst drie
invalsters: Femke Kamminga, Nele
Peijnenburg en Amber Nagtegaal.
Laatstgenoemde twee hadden er al
een wedstrijd opzitten in de D1, maar
weerden zich desondanks prima.
Dat deed het hele team trouwens.
In de eerste paar minuten nam KIOS duidelijk het heft in handen. Met
lange aanvallen werd de Vinken C2,
met in de verdediging Niek Nagtegaal, Martin Versloot, Denise Bultena en Femke Kamminga, onder druk
gezet. In de aanval daarentegen, gevormd door Jorn Klaassen, Tijn van
Vliet, Nele Peijenburg en Amber
Nagtegaal (Kevin van Vliet was wisselheer), had De Vinken het moeilijk met de lengte van de tegenstanders. Doelpunten konden niet uitblijven en na tien minuten spelen
was het dan ook 0-2. Maar de Vin-

keveense ploeg rechte haar rug en
begon steeds beter te spelen. Na
een doelpunt van Femke Kamminga
kreeg de ploeg er steeds meer vertrouwen in. Jammergenoeg gingen
de kansen die de ploeg kreeg er niet
in. Ook de vlak voor rust verkregen
strafworp werd gemist en zo gingen
de ploegen met een 1-2 Ruststand
rusten. Het kon dus nog alle kanten
op. Na de rust was duidelijk dat KIOS feller van start ging. Steeds beter gebruik makend van hun lengte overwicht maakten ze het De Vin-

ken C2 nog moeilijker. Na de snelle 1-3 en 1-4 was de strijd eigenlijk
al gestreden. Hoewel De Vinken het
zeker niet opgaf, kreeg het steeds
minder kansen. KIOS bleef gevaarlijker en halverwege de tweede helft
deelden ze de genadeklap uit: 1-5.
De 1-6, één minuut voor tijd, deed
er eigenlijk nauwelijks meer toe. De
strijd was gestreden en de conclusie
was dat de ploeg één helft meer dan
prima partij kon bieden, maar dat de
gasten uit Nieuw Vennep uiteindelijk de verdiende winnaars waren.

Gerrit Plomp tot het einde
van dit seizoen CSW 1
Wilnis - Na het plotseling opstappen van trainer Sjabbe Bouman afgelopen dinsdag kon het bestuur
nu al melden dat tot het einde van
het seizoen Gerrit Plomp het vlaggenschip van CSW zal trainen. Met
Plomp haalt CSW wederom een toptrainer binnen. Gerrit Plomp speelde jaren bij FC Utrecht en speelde na een uitstapje naar Duitsland
ook nog voor Feyenoord. Inmiddels is hij al weer vele jaren trainer,
eerst bij de junioren van FC Utrecht.

Daarna maakte hij de overstap naar
Geinoord, waar hij promoveerde
naar de Hoofdklasse. Zijn laatste
club was Huizen.
Gerrit Plomp heeft er veel zin in, hij
was zeer onder de indruk van de
goede organisatie bij CSW en staat
al voor de groep bij de training. Als
de weergoden geen roet in het eten
gooien gaat a.s. zaterdag de jacht
op het kampioenschap en dus promotie naar de 2e klasse verder.

De Ronde Venen - IJsclub Nooitgedacht heeft van de Deventer IJsclub een uitnodiging ontvangen om
met 6 pupillen deel te nemen aan
het 22e Riho on Ice Internationale
Pupillentoernooi. De Duitse ijsclub
ESC BERLIN is winnaar geworden.
Aan deze internationale pupillenwedstrijd hebben in totaal 24 verenigingen deelgenomen, met buitenlandse deelnemers uit Duitsland en
Polen. Alle A-B-C pupillen hebben 2
x 300 meter gereden en een minimarathon. Voor Nooitgedacht hebben Lotte Elfferich (meisjes pupillen C), Noah Boogaard (jongens pupillen C), Lisanne Immerzeel (meisjes pupillen B), Dennis Bunschoten (jongens pupillen B), Rosanne Stenike (meisjes pupillen A) en
Daan Wierdsma (jongens pupillen
A) meegedaan. Onder leiding van
coach Coos Brouwer, tevens voorzitter van de vereniging, zijn deze pupillen op zaterdagochtend vroeg afgereisd naar Deventer.
Lotte kwam als eerste aan de start.
Haar eerste 300 meter reed ze in
36,71 een nieuw pr. Dit leverde een
12e plaats op in het klassement.
Haar 2e 300 meter reed zij meer dan
een seconde sneller in 35.70 en wederom een nieuw pr. Dit leidde tot
een 8e plaats in het klassement. Uiteindelijk werd ze in het eindklassement 8e. De minimaraton verliep
voor haar minder succesvol. Met
een val op de eerste 100 meter en
een val in de bocht kon ze niet meer
bij de kopgroep komen.
Vierde
Noah reed de eerste 300 meter in 33.21 en de tweede 300 meter in 33.34. Dit leverde hem 2 vierde plaatsen op in het klassement en
in het eindklassement werd hij uiteindelijk ook vierde. Met deze klassering wist hij ook bij de marathon
te bereiken. Hier werd hij, nadat
hij goed in de kopgroep kon mee-

komen ook vierde. Helaas wel net
naast de medailles.
Vervolgens was het de beurt voor Lisanne. Zij reed haar eerste 300 meter in 34.57 en werd daarmee 9e.

Rosanne reed de eerste 300 meter in 36.29 en de tweede in 36.93.
Dit leverde haar respectievelijk een
17e en 18e plaats op. Uiteindelijk
werd zij met deze tijden 18e in het

Haar tweede 300 meter reeds zij in
34.00 wat voor haar ook een persoonlijk record betekende. Met deze
laatste tijd werd zij 10e in het klassement en dit leverde haar een 9e
plaats op in het eindklassement. Bij
de marathon lukte het Lisanne om
in het begin goed bij de kopgroep
te blijven. De laatste ronden werd er
echter versneld en kon zij het tempo
niet meer helemaal volgen.
Daarna was het de beurt aan Dennis. Dennis was uitstekend in vorm
en wist met 31.51 en 31.71 twee
keer als eerste te eindigen. Met deze twee fantastische prestaties werd
hij eerste bij de jongens pupillen B.
Bij de marathon was goed te zien
dat Dennis veel energie gestoken
had in zijn 300 meter races.

eindklassement bij de meisjes pupillen A. Bij de marathon probeerde zij goed bij te blijven maar het
tempo bij de kopgroep lag erg hoog.
Als laatste moest Daan aan de start
verschijnen. Daan reed zijn eerste
300 meter in 32.68 wat hem een 12e
plaats opleverde. Deze tijd was ook
voor Daan een nieuw persoonlijk record. Zijn tweede 300 meter reed hij
in 33.65 waarmee hij 13e werd. In
het eindklassement werd hij 13e.

Moeilijk
Het was voor hem moeilijk om de
kopgroep bij te houden.
Hierna moest Rosanne van start.

Ook bij de marathon van de jongens pupillen A werd hard gereden
en het was voor Daan ook moeilijk om bij de kopgroep te blijven.
Door de prestaties van deze talentvolle pupillen van IJsclub Nooitgedacht heeft de ijsclub een 7e plaats
behaald in dit internationaal pupillentoernooi. In een wedstrijd waar
24 ijsclubs aan meededen is dit een
heel goede prestaties van deze pupillen.

Veenland turnsters turnen
grandioos in voorronde!
Wilnis - Op zaterdag 7 februari stond de eerste voorronde van de
divisie wedstrijden op het programma. Al heel vroeg reden ze richting
Stadion Galgenwaard want de wedstrijd begon al om half negen. Voor
het eerst ook werd er in drie banen
tegelijk geturnd vanwege het grote aantal turnsters. In de eerste ronde turnden voor Veenland Denise
Offerman, Gerjanne Meyers bij de
Jeugd, bij de Opstappers turnden
Amber Verkaik en Kimberly Moeliker hun eerste wedstrijd en tenslotte Kimberly Bouman bij de Instap. Iedereen turnde een fantastische wedstrijd. Bij Amber en Kimberly speelden de zenuwen nu nog
een belangrijke rol maar met mooie
cijfers turnden ze zich naar de 13de
en 14de plaats. Kimberly Bouman
turnde strakke oefeningen, helaas
voor haar vergat ze een onderdeel
op de mat en bij de prijsuitreiking
bleek haar dat de tweede plaats gekost te hebben. Maar met een 6de
plaats mag ze ook heel trots zijn.
Ook dit jaar weer veel turnsters bij
de categorie jeugd. Maar Denise en
Gerjanne lieten goede oefeningen
zien en dit keer werd bij Denise het
harde trainen beloond want ook de
balk ging dit keer prima. Gerjanne
had wat moeite met de sprong op
de training maar het ging prima.
Denise had een mooie 7de plaats en
Gerjanne een 15de. In de tweede
ronde nieuwe kansen bij de Instap
niveau 13 turnden Sascha Stam
en Puck Straver en bij de Pupillen
Lois Verhoek, Eva Prins en Romy de
Graaff. Sascha en Puck begonnen
op de balk met superoefeningen, ze
turnden zich naar de twee hoogste
cijfers. De hele wedstrijd hielden ze
dit niveau vast. Op brug en vloer was
Sascha de beste. Bij Puck merkte je
gelukkig niets van haar blessure (na
een lelijke val van de brug in de training had ze een gekneusde arm en
had niet veel getraind) en ze turnde er rustig op los. Bij de prijsuitreiking konden de meiden een feestje vieren. Puck mocht op plaats drie
plaats nemen en Sascha mocht op
de hoogste trede gaan staan.
Op de andere baan deden Lois, Eva
(haar eerste wedstrijd) en Romy ook
erg hun best. Zonder grote fouten
turnden ze hun wedstrijd en ook zij
zetten een prima prestatie neer. Lois
werd 9de, Eva 14de en Romy 18de .
Keurig
De wedstrijd verliep keurig op tijd
en gelukkig was iedereen op tijd
aanwezig, dus gelijk door naar ronde drie. Maar liefst 7 turnsters van
Veenland mochten laten zien wat
ze konden. Bij de Pupillen 2 Marlies
Samsom, Naomi Bouman en Nadi
Snel. Op brug lieten ze gelijk aan de
anderen zien wat ze konden. Nao-

mi turnde zich met hoge zwaaien
naar het hoogste cijfer. Toen naar de
balk in dit niveau een lastige oefening. De opsprong en de koprol vallen niet mee. Maar Marlies overtrof
zichzelf en tot haar verbazing lukte
de opsprong nu wel. Helaas moesten ze alledrie met de koprol eraf.
Maar dat gebeurde bijna bij iedereen. Naomi was ook nog even de
oefening kwijt maar gelukkig wist
Antoinette hem nog wel en met een
kleine aanwijzing kon ze weer verder. Op Vloer werden er geen fouten
gemaakt en toen op naar sprong.
Op de training lukte het niet meer.
Er kwam geen overslag meer over
de kast. Of ze nu met plank of trampoline sprongen, ze bleven weigeren. Maar gelukkig met een beetje “gemopper” van de trainster gingen ze weer over de kast. En Hoe!
Marlies turnde zich naar een 8,9, het
tweede cijfer, op de voet gevolgd
door Nadi met een 8.8. Door dit resultaat behaalde Marlies een prima
6de plaats. Naomi werd 8ste. En Nadi tenslotte 14de.
Op de andere baan de Pupillen 1,
namelijk Nades Kamminga, Donya
Selim, Angela van de Vaart en Julie
Postma. Ook zij begonnen op brug.
Met open mond heeft de trainster
staan kijken. Met hoge zwaaien en
mooie afsprongen turnden Nades
zich naar 9.5 en Donya zich naar
een 9.3. De allerhoogste cijfers. En
ook Julie en Angela prachtige cijfers, dik in de acht. Dan op naar
balk. De jury was hier erg streng en

de cijfers vielen erg tegen, maar zij
vonden het uitstekend, ondanks het
handje van Nades en de vergeten
sisonne van Donya.
Verbazing
Op vloer turnde Donya zich tot ieders verbazing naar het hoogste cijfer. Op training wil ze nog wel eens
erg slordig zijn maar nu niet. En ook
de anderen lieten prima oefeningen
zien. Zelfs de arabier lukte bij iedereen.
Op naar sprong. Hier de vraag ‘gaat
Julie springen’. Ze hadden zich al
voorbereid op een nul, bij het inspringen leek het erop dat ze het
toch niet zou doen maar na een
“peptalk” liet ze twee mooie overslagen zien. Goed gedaan!!
Ook de anderen lieten mooie overslagen zien. Bij de prijsuitreiking
bleek dat het handje van Nades en
de vergeten sprong op de balk grote
gevolgen had. Nades werd nog wel
keurig tweede en Donya werd 7de,
maar ze hadden 1 en 2 kunnen zijn,
helaas. Op 21 maart gaan ze het opnieuw proberen. Angela behaalde
een mooie 10de plaats en Julie werd
21ste. Als laatste was Tessa Groenewegen aan de beurt. Ook bij haar
werd er erg laag gejureerd op balk
maar waar Tessa trots op kan zijn, is
dat ook zij ondanks haar angst ook
een overslag over de kast heeft gedaan.
Tessa behaalde een 14de plaats. Tot
slot bedankt Veenland Sandra voor
haar hulp en Sabine voor de hele
dag jureren.
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Klaverjasclub Onder Ons

Mannen Argon F3 boeken
een schitterende zege
Mijdrecht - Nadat de competitie drie keer was afgelast, vertrokken afgelopen zaterdag de mannen
van Argon F3 richting Hilversum om
hier tegen ‘t Gooi F3 hun allereerste
competitiewedstrijd te spelen.
Vastbesloten om te winnen en met
leuk overspelen lag na niet minder
dan twee minuten spelen het eerste
doelpunt erin. Argon was op dreef

Vinkeveen - Bij Onder Ons werd
dinsdag 10 februari een koppelkaartavond gehouden. Met een
goede opkomst waren Diny Mollema met Elly Degenaars de uitschieters met 6771 punten, tweede Gerrit
en Jopie de Busser met 6427 punten, derde Noor Haak en An van de
Meer met 6265 punten, Als vierde
een gedeelde prijs voor Annie Veenhof met Ferry Verbraak en Bob en

en met een 0-9 voorsprong gingen ze de rust in. ‘t Gooi probeerde het in de tweede helft nog wel,
maar de Mijdrechtenaren zorgden
er met leuk voetbal voor dat ze niet
verder dan de middenlijn kwamen.
Gescoord werd er ook nog, 11 keer,
zodat zij met een schitterende 0-20
overwinning weer richting Mijdrecht
vertrokken.

Sport- en spelinstuif bij
Veenland op 24 februari

Atalante H2 grijpt net mis

Atlantis D1 draait mee in
top van 1e klasse
Mijdrecht - Zaterdag 14 februari speelde Atlantis D1 - gesponsord door Roebeson, expertises en
taxaties - de returnwedstrijd tegen
KIOS D2 in Nieuw-Vennep. Beide
teams spelen nog voor het kampioenschap, dus het beloofde een
spannende strijd te worden. De vorige wedstrijd verloor Atlantis met 96. Iedereen was dus gebrand op de
overwinning. Het eerste aanvalsvak
bestond uit Jonathan van der Horst,
Davey van Putten, Joyce Rodenburg
en Aisha Keijman. In het verdedigingsvak stonden Mark Kruiswijk,
Lars Kuijlenburg, Echica Warrels en
Rosalie Schouten.
Aan het begin van de wedstrijd had
Atlantis duidelijk last van de zenuwen. Er waren veel slordigheden,
maar toch wist Aisha Keijman zich
mooi vrij te spelen. Zij scoorde en
zette Atlantis op een 1-0 voorsprong.
Toch was het in de eerste helft vooral KIOS dat het voortouw nam. Gelukkig kon Atlantis zich vastklampen: 2-2. Door middel van een strafworp wist KIOS net voor rust nog
te scoren en zo ging Atlantis met
één punt achterstand de rust in: 32. In de rust kreeg het team de opdracht om feller te spelen en meer
vechtlust te tonen. Toch wist KIOS
D2 te scoren en zo keek Atlantis tegen een achterstand aan van 2 punten: 4-2. Op dit moment kwam Jill
Fontijn het veld in voor Echica Warrels en Casper van Vliet verving Davey van Putten. Het door Roebeson
gesponsorde team gaf niet op, ging
er weer in geloven en bleef kansen
creëren. Deze kansen werden benut door Jonathan van der Horst en
Rosalie Schouten. Zo kwam Atlantis

mooi terug naar een stand van 4-5.
Atlantis vocht om deze voorsprong
te behouden, helaas werd er toch
door KIOS gescoord: 5-5. Hierna
volgden een paar ontzettend spannende laatste minuten. Beide teams
hadden meerdere kansen, maar deze werden niet afgemaakt. Op het
moment dat het eindsignaal klonk
stond er een 5-5 eindstand op het
scorebord.
Na deze wedstrijd draait Atlantis D1
nog steeds mee met de top van de
1e klasse en is het kampioenschap
binnen handbereik. De gemotiveerde spelers zullen er alles aan doen
om dit zaalseizoen – dat al mooi is
– als kampioen af te sluiten op 28
februari tegen SDO D1 in Kamerik. De D1 van Atlantis wil alle trouwe en vaak meereizende supporters bedanken. De sponsor ook bedankt nog voor de mooie KiKa inschiet shirts.

Lien Versteegh met 6183 punten. De
poedelprijs ging naar Natasja Blom
en Annalies Blokdijk met 5640 punten.
De uitslag van de eerste competitie
is ook bekend, eerste is geworden
Berto Blom met 51420 punten en 28
marsen, tweede werd Bep Schakenbos met 50776 punten en 23 marsen
en als derde eindigde Ben Ten Den
met 49151 punten en 15 marsen.

Vinkeveen - Weer speelde Atalante
Heren 2 een geweldige wedstrijd op
woensdag 11 februari in Hoofddorp.
Het moest ook wel, na een goede
training en een positieve aanvang.
Na op tijd in de sporthal te zijn aangekomen, en de nodige plichtplegingen voor de wedstrijd, zoals daar
zijn, wedstrijdformulier invullen, spelerskaarten check, toss en inspelen, werd er begonnen met de wedstrijd. De basis was breed en sterk.
De eerste set begon met de sterkste opstelling van dat moment. Rick
van der Linden, Sven Pothuizen, Han
Feddema, Arjan Bakker, Erik Raket
en Ton Plomp. Deze zes moesten de
eerste set pakken. Aangezien ze uit
speelden, werd de stand 25-23. Deze set zat erop, door naar de volgende. Na het laatste teamoverleg tussen coach, trainer en de aanvoerder, was er al aan het team medegedeeld dat de positie in de competitie er niet meer toe liet en dat
er sociaal gewisseld wordt. Dus set
twee had enkele veranderingen,
maar niet zoveel als in een wedstrijd
waarin ze vrijuit kunnen spelen. Deze set werd ook hard bevochten, en
het werd uiteindelijk weer superspannend: 29-27. Virtueel stonden
de Vinkeveners nog op winst en dat
zal niemand hen ook afpakken. Het

bleek ook voor de scheidsrechter
een zware wedstrijd, sommige uitlatingen van spelers zoals Ton brachten het gedachtegoed van de arbiter
aan het wankelen. Toch kan Atlantis
terugkijken op een redelijk goed gefloten wedstrijd. Set 3 en 4 vertoonden hetzelfde resultaat, met meerdere wissels konden de setstanden niet anders worden dan 25-18
en 25-23.
De virtuele 5 punten zijn binnen en
ook het feit dat ze na afloop een
schaal patat hebben genuttigd, en
tussendoor ook dames 4 hebben
aangemoedigd, geeft aan dat het
team goed in zijn vel zit. Grootste
nieuwsfeit van deze avond was wel,
dat de frikadel 50 jaar was geworden, en dit moest gevierd worden.
Gelukkig kunnen ze terugkijken op
een sportieve wedstrijd, het enige
wat een kartelrandje had was het
bijna laatste punt van de wedstrijd.
De schietbeweging van de nummer
7 van VCH was niet op zijn plaats.
Jammer dat de lokale supporters
zoiets niet oppakken en er schande
van spreken. Maar laten we afsluiten met de uitspraak van Ineke van
Gent: ’Focus op mensen in plaats
van stenen’. De focus ligt inderdaad
op het team en niet op de hal waarin gespeeld wordt.

Turkenburg en Hoogendoorn
naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café De
Merel uit Vinkeveen hebben Herman Turkenburg en Jaap Hoogendoorn flink uitgehaald door hun partijen overtuigend te winnen van Eric
Brandsteder en Jos Boeijen, die zijn
favorietenrol geen moment waar kon
maken. Ook door naar de kwartfinales gingen op de valreep Bert Dijkshoorn en John Vrielink. Zondag kwamen daar Jan Eijsker, Paul Huzemeier, Ab Augustin en Nick v.d.Veerdonk

nog bij die de kampioen van verleden jaar Ben Fransen uitschakelden
die toch een fraaie serie van zes caramboles op het groene laken toverde, maar het spel niet naar zich toe
wist te trekken, Gijs v.d. Neut, Wim
v.d. Linden, Frank Witzand, Adrie v.
Yperen en Cor Bavinck waren de
verliezers. Er kunnen nog enkele spelersgeplaatst worden voor dit
driebandentoernooi opgeven: Café
De Merel, Arkenpark MUR 43, Vinkeveen tel. 0297-263562.

Gerrit Plomp tot het
einde van dit seizoen
Wilnis - Na het plotseling opstappen van trainer Sjabbe Bouman afgelopen dinsdag kon het bestuur
gisteravond al melden dat tot het
einde van het seizoen Gerrit Plomp
het vlaggenschip van CSW zal trainen. Met Plomp haalt CSW wederom een toptrainer binnen. Gerrit
Plomp speelde jaren bij FC Utrecht
en speelde na een uitstapje naar
Duitsland ook nog voor Feyenoord.
Inmiddels is hij al weer vele jaren
trainer, eerst bij de junioren van FC

Utrecht. Daarna maakte hij de overstap naar Geinoord, waar hij promoveerde naar de Hoofdklasse. Zijn
laatste club was Huizen.
Gerrit Plomp heeft er veel zin in,
hij was zeer onder de indruk van
de goede organisatie bij CSW en
staat vanavond al voor de groep bij
de training. Als de weergoden geen
roet in het eten gooien gaat a.s. zaterdag de jacht op het kampioenschap en dus promotie naar de 2e
klasse verder.

Atalante miniteams goed op dreef
Vinkeveen - Zaterdag 14 februari speelden wel zes miniteams van
Atalante hun 6de minidag, deze
keer in Hoofddorp. Twee hiervan, de
Heroes en Citroenen waren ’s morgens als eerste aan de beurt. De Citroenen speelden een wedstrijd gelijk en de andere twee hadden ze
gewonnen. Heel knap dus! En dat
met wel twee nieuwe speelsters
in het team, Grace en Valerie. De
Heroes misten twee spelers (Shane
en Kimo waren beiden ziek), maar
hebben met z’n drieën de eerste
wedstrijd gewonnen, dat is wel heel
razend knap en eigenlijk niet vaak
vertoond. De andere twee wedstrijden gingen ondanks invalbeurten
van Smashing Velsen en Marilot van
de Citroenen helaas verloren.
De Ukketoppers kwamen in het
tweede blok aan zet. Zij zijn de jongste spelers van Atalante en moeten
nog echt wennen. De eerste partij was het nog een beetje wakker
worden leek het wel, helaas verloren. De tweede wedstrijd eindigde
gelijk. De laatste was echt een topper voor deze ukken, ze wonnen van
de zelfs wat grotere tegenstanders.
Er zat absoluut een stijgende lijn in
en er werd steeds slimmer gekeken
naar de gaten bij de tegenstander!
Voor de volgende keer nog wat vaker oefenen met passen en afvangen. Het passen was één keer gelukt, een mooie bal van Claudia!

Wilnis - In de voorjaarsvakantie organiseert de gymnastiekafdeling van
sportvereniging Veenland een sporten spelinstuif voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. De instuif is komende
dinsdag 24 februari, begint om 13.30
uur en is om 16.30 uur afgelopen.
In de zalen staan diverse spelletjes
en activiteiten klaar waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Bij iedere activiteit staat ook een begelei-

der van de gymvereniging. De kinderen ontvangen een papiertje met
een schilderspalet en bij deelname
aan één van de activiteiten wordt
er een vakje ingekleurd. Deelname
hieraan bedraagt één euro per deelnemer. Dit alles vindt plaats in De
Willisstee in Wilnis. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar: fam.offerman@casema.nl of kijken op de
site www.veenland.nl

Jeugdschakers Denk en
Zet op stap
Regio - Maandag 9 februari zijn de
jeugdschakers van Denk en Zet op
stap geweest naar Loenen aan de
Vecht voor een vriendschappelijke
wedstrijd tegen V&0 ( Vecht en Ommelanden).
Nadat de spelers door beide jeugdleiders op speelsterkte achter de
borden zijn ingedeeld, houdt jeugdleider Cees Samsom zijn welkomstwoord en worden de schaakregels
nog eens benadrukt. Hierna wordt
het startsein gegeven. De eenentwintig jongens en het enige meisje
Marijne Freriks (D&Z) geven elkaar
de hand en binden daarna de strijd
met elkaar aan. Na een paar minuten gaat de eerste vinger al omhoog.
Speler Bodhi Zonneveld op bord zes
heeft zijn eerste punt binnen door de
alom bekende truc, herdersmat. Na
vijfentwintig minuten is alleen Arno
Kroon op bord één in een spannend
eindspel verwikkeld met ieder de koning, een toren en een pion. Met een
paar keer schaak geven, maakt zijn
tegenstander een verkeerde zetkeuze met zijn koning. Arno maakt daar
gelijk gebruik van en zet zijn tegenstander mat. Het laatste punt is dan
binnen. Eindstand eerste ronde 4-7
voor Denk en Zet.
Na een korte pauze, even ontspannen en wat drinken, wordt er een
nieuwe indeling gemaakt.
Bij V&O worden een paar spelers
uitgewisseld die de vorige ronden
niet mee konden spelen. Iedere speler heeft nu weer een nieuwe tegenstander. De handen worden weer
geschud en de partij kan beginnen.
Zo snel als Bodhi in de eerste ronde
wint, zo snel verliest hij in de tweede
ronde. Oorzaak te snel zetten, stukken niet veilig of niet gedekt neerzetten. Onze jongste speler beginner
Mike van Yperen zeven jaar haalt als
eerste zijn tweede winstpunt binnen.
De meeste spelers hebben het in de
tweede ronde een stuk moeilijker.
Na 20 minuten is de tussenstand 51 voor V&O. Arno en Edward Deen
winnen ook hun tweede partij. Marijne komt in haar eindspel uiteindelijk toch materiaal te kort om te winnen. De partij van Brian van Yperen
en Tyree Jooren worden vanwege de
tijd gearbitreerd. Brian staat er beter

voor en krijgt 1 punt. Bij Tyree staan
van beide spelers nog veel stukken
op het bord. De waardepunten hiervan worden geteld en er wordt besloten de punten te verdelen, 0.5 –
0.5.
De eindstand van de tweede ronde
wordt uiteindelijk 6.5- 4.5 voor V&O.
De totale einduitslag 10.5–11.5 een
kleine overwinning voor de spelers
van Denk en Zet – Advisor.
A1
Op vrijdag de dertiende mocht het
A-team van “Denk en Zet – Advisor”
aantreden tegen ZZC A1.
Na de overwinning tegen Baarn A2
was er geen gebrek aan zelfvertrouwen.
De opstelling: Robin Ekholm op bord
1, Daniel Ekholm op bord 2, Gerben
Roos op bord 3 en Peter de Jonge
op bord 4.
We beginnen het verslag op bord
drie waar Gerben Roos zijn kunsten
mocht vertonen. Gerben kwam in
het begin licht onder druk te staan,
maar veel was er niet aan de hand.
Het was verder een gelijkopgaande
partij. Toen de stelling gelijk stond
kwamen beide spelers een remise
overeen. Het eerste halve punt was
binnen.
Op het eerste bord kwam Robin’s
opponent sterk uit de startblokken.
Robin kwam onder druk te staan.
Bij de zeventiende zet ging het mis,
Robin gaf een dame weg waarna hij
de partij opgaf. De tussenstand na
twee partijen 0.5-1.5 in het voordeel
van ZZC.
Daniel had op het tweede bord een
vrij gemakkelijk avondje. Zijn tegenstander gaf vrij vroeg in de partij een
loper weg. Als Daniel even later nog
een stuk krijgt aangeboden van zijn
tegenstander is het afgelopen. Daniel wint en de stand is weer gelijk.
Aan Peter de taak om de overwinning veilig te stellen. Zijn tegenstander maakte na vier zetten al een
blunder door een loper weg te geven. Peter speelde het verder goed
uit en als hij dan ook nog een toren
krijgt aangeboden van zijn opponent
is het afgelopen.
Eindstand 2.5-1.5 in het voordeel van
“Denk en Zet – Advisor A1”.

