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Goed Gevoel!

Let op: de volgende taart komt pas over 4 jaar!

“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

volgende

week

Gratis

Brengt de ooievaar uw baby
spijkerbroeken
op schrikkeldag? Bel ons!
Uithoorn/De Ronde Venen – Eens
in de vier jaar is het zover. Dan heeft
de maand februari een dag meer.
Dan heb je dus 29 februari: ‘schrikkeljaar’ wordt dat genoemd.
Als je dan wordt geboren ben je
slechts eens in de vier jaar echt jarig en krijg je de bijnaam ‘Schrikkel-

baby’ mee. Omdat dit toch best iets
unieks is stelt onze krant elk schrikkeljaar iets leuks beschikbaar voor
de baby’s die die dag in de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen
geboren worden.
Als de ouders ons even bellen, krijgen zij een bezoekje van ons en

wordt er van hun kleine een mooie
foto gemaakt en wordt hij of zij de
Meerbode Schrikkelbaby 2008.
Natuurlijk komen wij niet met lege
handen. Dus, woon je in de gemeente De Ronde Venen of gemeente
Uithoorn, en wordt uw baby vrijdag
geboren, bel ons: 0653847419.

Nog geen naam voor JOP bij de Ponderosa

Wie verzint de leukste naam
en wint een prijs!

Uithoorn – Met recht kan de nieuwe JOP (Jongeren Ontmoetings
Plek) bij de Ponderosa een plek genoemd worden waar de jeugd zich
voor heeft ingezet. Lisa, Britt, Nicole,
Laura, Rosalie, Sherauda en Anika
vertellen: ”Er stond eerst een soort
pilaar met vier hokjes eromheen,
maar die is weggehaald. Het stonk
er altijd en er waren allerlei tekeningen op gekrabbeld en jongens gooiden er rotjes in. Er was gewoon veel
rottigheid. Jongens uit Meerwijk
kwamen daar wiet roken, dat was
vier jaar geleden. Bovendien kon je
elkaar niet zien. Je wist nooit of er
iemand was. Toen hebben de oudere jongens uit de buurt een ontwerp
gemaakt dat uit een boekje kwam

en daar is dit model uit gekomen.”
Nu staat er een opvangplek met
twee groene oplopende bankjes, de
plek heeft een rood dak en achterwanden. Verder is de plek open, zodat je kunt zien wie er is. Maar voor
het zover was hebben de kinderen
uit de buurt heel wat gedaan om dit
voor elkaar te krijgen. “We hebben
een tent neergezet bij het Thamerfeest bij de Hint waar je kon snoephappen, er stond een bak met water met een rondje erin, daar moest
je dan geld in gooien en als het je
lukte kreeg je het dubbele terug. Je
kon met sponzen gooien en proberen een gezicht te raken, er was
schminken en we hebben folders
uitgedeeld met ons idee vermeld.

Samen met de Mix, die ook activiteiten organiseerde, hebben we
toen meer dan 500 euro opgehaald.
Maar het was niet meteen het goede huisje.
Verkeerd
Eerst was het verkeerde huisje afgeleverd en was er geen bouwvergunning voor. Het was zwart met

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Only Tommy hilfiger Cars Esprit Vila
vrijdag 29 februari en zaterdag 1 maart

een rood dak en dan zag je niemand zitten. Wij willen gewoon een
plek waar je met elkaar kan praten
en uitrusten na het voetballen”, aldus de meiden. Het moet echt een
ontmoetingsplek zijn waar je anderen kunt ontmoeten. Door de groep
is niet alleen aan deze JOP gewerkt
maar ook aan de verdere inrichting
van het speelveld bij de Ponderosa.
“Wij hebben een tekening gemaakt
van wat wij wilden. Er was eerst een
groter voetbaldoel, maar dat is weggehaald en er zijn twee kleinere voor
in de plaats gekomen. Nu is er ook
een tennistafel. Vroeger was er een
skatebaan. Ook is er nu een basketbalpaal weg en er was een met ijzer
gevlochten net en dat is ook weg.
Nu staat er een basketbalpaal op
het midden van het veldje.
Er waren eerst een hoge glijbaan en
schommels, maar die zijn ook vervangen omdat die andere te gevaarlijk waren. Daar hebben wij ook een
voorstel voor gedaan”, aldus de meiden
Voorjaar
Op 22 februari kon de JOP dus eindelijk officieel in gebruik worden
genomen en dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Monique
Oudshoorn die aangaf hoe belangrijk het is dat er een plek is die door
jongeren bedacht is en dat jongeren meedenken over de inrichting
van de buurt. De nieuwe plek is een
actie geweest van Woongroep Holland, Buurtbeheer Thamerdal en de
jongeren zelf.
“Wat mij betreft kan het een uitrustplek zijn voor iedereen en hoeft het
niet alleen voor jongeren te zijn”,
lachte Monique, die nog even memoreerde aan de lange periode dat
het geduurd heeft voordat de plek
in gebruik kon worden genomen.
“Er was bezwaar tegen aangetekend en de vorige is afgebroken.
Daarna werd dus het verkeerde huis
afgeleverd. Maar gelukkig is het nu
net voor het voorjaar gereed. Alleen,
we hebben nog geen naam. Dus we
moeten nog wat bedenken. Dat kan
vanmiddag maar we kunnen de termijn ook nog wel even oprekken”,
aldus de wethouder. Er is een bedrag van 50 euro beschikbaar gesteld voor degene die een leuke
naam verzint.

*op artikelen voorzien van een sale kaartje
Openingstijden: Dinsdag t/m
donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag
10-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

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

troy! 3.9095

Wie wordt ‘de Meerbode Schrikkelbaby 2008’?

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

Burgemeesters Uithoorn
ontmoeten elkaar
Uithoorn - Uithoorn heeft sinds 2
februari twee burgemeesters. Uithoornse Sanne Weber, kreeg tijdens
de openingsceremonie van Kinderstad in het VU haar ambtsketen om.
Burgemeester Groen ontmoette de
jonge burgemeester in het gemeentehuis, natuurlijk volgens het proto-

col ook met ambtsketen.
De twee burgemeesters hebben
ideeën uitgewisseld over hun taak
als burgemeester. Afgesproken is
dat Sanne in november a.s samen
met burgemeester Groen de Goedheiligman welkom heet aan de kade
van het Marktplein in Uithoorn.

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAGINA 2+3+4

Burgemeester Kinderstad, Sanne Weber en burgemeester Groen, Uithoorn
praten informeel bij
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COLOFON
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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ALGEMENE INFORMATIE

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

© Patrick Hesse (visionquest)

Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

E

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

Chillen, chatten en keuvelen!

Nieuwe ontmoetingsplek naast Ponderosa

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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
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Kofﬁe en gebak! Dat hoort bij een feestelijke opening. Feestelijk en gezellig was het afgelopen vrijdag in buurthuis Ponderosa. Samen met de aanwezigen nam wethouder Monique
Oudshoorn de nieuwe ontmoetingsplek op het plein bij Ponderosa ofﬁcieel in gebruik. Deze plek is de kroon op het werk
voor Woongroep Holland, Buurtbeheer Thamerdal, Stichting
Cardanus en de gemeente. En... voor de jongeren zelf, want zij
hebben ook een bijdrage geleverd.
Voor oud en jong

Een eigen plek voor de jongeren
in de buurt. Maar wel een plek die
voor iedereen openstaat. Dat is het
doel van de ontmoetingsplek aan de
Plesmanlaan.
Alle buurtbewoners - jeugd, ouders
met kinderen en ouderen, en uit verschillende culturen - samen chillen,
chatten en keuvelen, zoals de ouderen het noemen. De nieuwe plek
met twee bankjes en open voorkant

Meer weten?
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur
naar 0297 - 51 32 55. Dat is het telefoonnummer van het cluster Werk en Bijstand.
Of vul de bon hieronder in en stuur
hem zonder postzegel op naar:
Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer

$% '%-%%.4% +!. 5
-)33#()%. (%,0%.

is felgekleurd. Een leuke plaats om
elkaar beter te leren kennen en te
begrijpen.

Prijsvraag

De ontmoetingsplaats heeft een leuke, toepasselijke naam nodig; een
begrip in de buurt. Heb jij een leuk
idee? Meld het voor 15 maart via de
website van de gemeente: www.uithoorn.nl en wie weet win jij de VVV
Iris-cheque van 50,-!

© Patrick Hesse (VisionQuest)
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1e Takkendag 2008

De gemeente haalt vijf keer per jaar grof tuinafval aan huis op.
Op takkendagen! De eerste ronde is tussen 3 en 7 maart. Dan
kunt u uw grof tuinafval aanbieden langs de openbare weg en
haalt de gemeente het gratis op.
De inzameldag voor uw wijk staat
op de Afvalkalender 2008. Het ingezamelde grof tuinafval wordt apart
verwerkt en gebruikt om biogas op
te wekken of zuivere compost van
te maken. Als de takkendag niet
zo goed uitkomt, dan brengt u het
grof tuinafval gewoon zelf naar het
scheidingsdepot of bewaart u het tot
de volgende takkendag.

Spelregels

Om de inzameling van het grof tuinafval tijdens de takkendagen goed

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:

"%, äÓÇx£ÎÓxx

svp invullen en in een envelop
zonder postzegel versturen
naar Gemeente Aalsmeer /Uithoorn
T.a.v. Cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

© Hans Niezen
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te laten verlopen, is een aantal spelregels opgesteld:
• Meldt uw grof tuinafval aan bij
Publiekszaken (513 111).
• Meldt uw grof tuinafval uiterlijk
om 13.00 uur de dag voor de inzameldag van uw wijk aan.
• Zorg dat het tuinafval op uw takkendag uiterlijk om 7:30 uur aan
de openbare weg staat.
• Bindt het grof tuinafval stevig
met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat
het wegwaait.

•
•
•
•

Los tuinafval wordt niet meegenomen.
Verpak het afval niet in plastic of
dozen, de inzameldienst neemt
het afval dan niet mee.
De bundels mogen niet langer
dan 2 meter zijn.
Maximaal 5 m3 mag worden aangeboden.

Meer informatie en telefoonnummers staan op de Afvalkalender
2008, in de gemeentegids 2008 en
op de website van gemeente.

Nieuwe Meerbode - 27 februari 2008
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ALGEMENE INFORMATIE

Deze week worden in verband met
wegwerkzaamheden tijdelijke maatregelen getroffen, die enige overlast zullen veroorzaken. Het gaat
om de volgende maatregelen: Op
de Noorddammerweg wordt vanaf
de N201 eenrichtingsverkeer ingesteld richting Randhoornweg. Op
de Randhoornweg wordt ook eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de
Noorddammerweg naar de Zoogdierenlaan. Bewoners van de Legmeer-West kunnen dus tijdelijk niet
van hun wijk naar de Noorddammerweg rijden. Zij kunnen wel via het

Provincie Noord-Holland, mw. M.
Harmsen, tel.: 06 – 513 889 80
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AANSLUITING
RANDWEG-LEGMEERDIJK
PERMANENT
AFGESLOTEN
In verband met de aanleg van een
ﬂy-over over de Legmeerdijk kan
gemotoriseerd verkeer niet langer
gebruik maken van de aansluiting
Randweg-Legmeerdijk. Fietsers en
voetgangers kunnen dat nog wel.

Nieuwe routes naar de
Randweg

Verkeer vanaf de Legmeerdijk naar
de Randweg krijgt een nieuwe route
via de bestaande N201 en de Poelweg. Verkeer vanaf de N201 vanuit
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LEGMEER-WEST
TIJDELIJK BEPERKT
BEREIKBAAR

Meer weten?

`

Langs de provinciale weg N201,
ter hoogte van Zijdelveld, wordt de
groenstrook lenteklaar gemaakt. De
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het snoeien en uitdunnen
van de beplanting. Oude zwakke of
slechte bomen worden verwijderd of
gesnoeid. Ook worden bestaande
heesters gesnoeid, waardoor deze
in het voorjaar weer kunnen uitlopen. De groenstrook wordt verder
opgevuld met nieuwe beplanting.

De in de tekening zwart gemaakte
waterlopen worden gebaggerd van
februari t/m eind maart. Eind 2008
zijn de overige watergangen aan de
beurt (deze staan niet aangegeven
op tekening). Hierover volgt op een
later tijdstip bericht.

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

^_

ONDERHOUD
GROENSTROOK
ZIJDELVELD

Vorig jaar is het deel van de Noorddammerweg tussen de provinciale weg N201 en de Randhoornweg
aangepast. De Randhoornweg is
toen ook op de Noorddammerweg
aangesloten. Omdat andere werkzaamheden voorrang hadden, is
deze kruising toen niet afgemaakt.
Er moeten nog twee middengeleiders en ﬁetsoversteken worden
aangelegd. Inmiddels is gebleken,
dat vrachtverkeer op de Noorddammerweg bij tegenliggers de bochten
bij de kruising moeilijk kan passeren. Daarom wordt de kruising in de
breedte aangepast. Ook wordt de
kruising door afzettingen beter gemarkeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de BAM.

N201+

gY

Noodzaak maatregelen

Waternet dit zo veel mogelijk te beperken.

ZZ

UITVOERING

de richting Uithoorn kan ook gebruik
maken van de Noorddammerweg
om op de Randweg te komen.

\b

WERK IN

andere deel van de Randhoornweg
naar de Randweg rijden. Het deel
van de Noorddammerweg tussen
de Randweg en de Randhoornweg
kan wel in twee richtingen worden
bereden. Alleen kan het verkeer in
de richting van de N201 niet verder
rijden dan tot de aansluiting van de
Randhoornweg.

MOEITE OM
ROND TE KOMEN?

Deze keer kunnen bewoners zich laten informeren over de volgende
fase: de oosttak van de Zuidtangent. Op maandag 17 maart bent u
van harte welkom tussen 17.30 en 20.00 uur in het Alkwin Kollege
aan de Weegbree 55. Meer informatie kunt u krijgen van de projectleider van de provincie, de heer Nienhuis, tel. 023-514 30 61 of mail
nienhuish@noord-holland.nl .

AZ

Tijdens de avond zijn deskundigen
van de provincie Noord-Holland en
de gemeente Uithoorn aanwezig om
uw vragen te beantwoorden.
Nu al vragen? Mail ze aan de heer
Fase van de provincie Noord-Holland: fasea@noord-holland.nl. Telefonisch kan ook: 023-514 50 64.

Z\

Tijdens deze inloopbijeenkomst
kunt u tekeningen bekijken van het
ontwerp van de te verplaatsen ﬁetsoversteek. De nieuwe ﬁetsoversteek
wordt ter hoogte van hectometerpaal
17,95 aangelegd, nabij de aansluiting van de Achterweg op de N231
(Noordzuidroute).

NOOIT EENS ERGENS
GELD VOOR ?

De provincie Noord-Holland houdt op maandag 17 maart
opnieuw een inloopavond over de komende busbaan
voor de Zuidtangent in Uithoorn. Op deze avond krijgt u
informatie over de stand van zaken, zoals tekeningen van
de busbaan en de planning van de aanleg.

Z al

Op dinsdag 4 maart organiseert de provincie Noord-Holland
een informatiebijeenkomst over de ﬁetsoversteek bij de Achterweg in De Kwakel. De avond kent geen vastgesteld programma. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur bent u welkom in Dorpshuis
De Quakel.

Inloopavond nieuwe
busbaan Uithoorn

Ed

Inloopbijeenkomst
ﬁetsoversteek Achterweg

C'%&

BAGGERWERKZAAMHEDEN
IN MEERWIJK
In 2008 wordt er gebaggerd in
Meerwijk-Oost en West. Waternet
voert de baggerwerkzaamheden
uit namens het Waterschap Amstel
Gooi en Vecht. Baggeren gebeurt
voornamelijk met een duwboot. De
bagger wordt naar het depot van
de gemeente Uithoorn afgevoerd.
De werkzaamheden kunnen wat
overlast geven. Uiteraard probeert

Planning

Meer informatie

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255

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

BEREIKBAARHEID
PARKEERTERREIN
ROMEFLAT

Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te

November 2007 is gestart met het
vervangen van een deel van de riolering in de Europarei. De eerste
maanden is gewerkt bij de Monnetﬂat en de Romeﬂat. Vanaf 25 februari is er begonnen met de aanleg
van een nieuw transportriool tussen
de Romeﬂat en de Straatsburgﬂat.
Bij de werkzaamheden wordt ook de
toegangsweg van het parkeerterrein
van de Romeﬂat gekruist. De riolering door de inrit naar het parkeerterrein zal in 2 gedeelten worden gerealiseerd. Daardoor blijft de Romeﬂat gedurende de werkzaamheden
bereikbaar. De aansluiting met de
rotonde A. van Schendellaan wordt
tijdelijk aangepast. Het verkeer
wordt met borden en hekken langs
het werkterrein geleid.

kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een nieuwe bril, de eigen
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente
een laag inkomen hiervoor in aanmerking.
Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het

persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is.
Meer weten?

Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255.
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van

13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn.

Meer weten?

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

Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over:

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

BAGGERWERKZAAMHEDEN
IN MEERWIJK

Hoofdlijnen openbare
vergadering gemeenteraad
Uithoorn van 21 februari 2008

-

In de raadsbijeenkomst van 21 februari is door twee burgers gebruik
gemaakt van het recht om in te spreken.

-

De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid stilgestaan bij:
- De invoering van de nieuwe
wet- en regelgeving Ruimtelijke
Ordening en de aanpak van het
opstellen van de structuurvisie
Uithoorn.

-

-

Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen in
de gemeente.
Initiatiefvoorstel van de VVD
fractie voor het instellen van een
werkgroep t.b.v. een vooronderzoek naar de aanbesteding van
de Brede School.
Initiatiefvoorstel van de fractie
GroenLinks over versterking van
de ontwikkeling van kinderactiviteiten, opvoedingsondersteuning
en kinderparticipatie.
Besluit van het college
betreffende

het “Leisure terrein” LegmeerWest.
In het vragenuur is door de fractie
van de VVD gevraagd naar mogelijke wijzigingen in het aanbod van
peuterspeelzalen en door de fractie
van GroenLinks over communicatie.
Schriftelijk stelde de CDA fractie vragen over diverse aspecten van geluidshinder van Schiphol, die mondeling werden beantwoord door het
college. De fractie van GroenLinks
heeft mondeling nadere vragen gesteld aan het college over duurzaam
inkoopbeleid.
Na de afsluiting van het Politiek Debat zijn geen moties in stemming
gebracht.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen inclusief de eventueel
daarbij horende amendementen
aangenomen:
- De Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
2008.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op
donderdag 13 maart
2008.
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust
met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook
vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem
richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Herstraten Meerwijk-West, Witkopeend/Bergeend.
Info: Dhr. E. Warmerdam, tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008
Herstraten Meerwijk-West, Dwerggans.
Info: Dhr. E. Warmerdam, tel: 513 289
Inzageperiode: t/m 27 februari 2008
Ter inzage legging vier nieuwe experimenten voor vermindering geluidhinder rond
Schiphol(2008).
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode: t/m 6 maart 2008
Verzoek van C.J. Verduijn, Boterdijk 142, 1424 NK De Kwakel, om vergunning
tot het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Boterdijk 142 te De
Kwakel.
Info: afdeling V & H, tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan landelijk gebied voor Vuurlijn 17 te De Kwakel.
Info: Mw. A. Stevens, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Onthefﬁng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming t.b.v. Van Tol Rozen, Hoofdweg 71 De Kwakel en de heer A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Ontwerp 1e herziening bestemmingsplan Landelijk gebied.
Info: Dhr. W. van de Lagemaat, tel: 513 279
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Partiële herziening voortzetting planologische reservering banenstelsel Schiphol.
Info: Mw. M. Stappers, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008

Ontwerptekst Provinciale Milieuverordening Noord-Holland, tranche 5a.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode: t/m zondag 23 maart 2008
Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Prins Hendriklaan
12 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 26 maart 2008
Verzoek van J.C. van Tol-van As, p/a Hoofdweg 163, 1424 PG De Kwakel, om
vergunning tot het plaatsen van een paardenbak op het perceel tussen de Hoofdweg 163 en 167.
Info: afdeling V&H, tel: 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 maart 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Burg. Van Meetelenstraat 29 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Nicolaas Beetslaan
116 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de Churchillﬂat
te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Admiraal van Ghentlaan 43 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Wijziging vergunning ingevolge de Grondwaterwet van dhr. A.C. Turk, Iepenlaan
33, De Kwakel. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland
Info: afd. Veiligheid en Vergunning, Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223
Inzageperiode: t/m 3 april 2008
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een
bestaande kassengroep.
- Stelling 7, reguliere bouwaanvraag voor het vegroten van een woning d.m.v.
een dakopbouw.
- Drechtdijk 109, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Steenwijkerveld 18, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een
tuinbouwkas.
- Steenwijkerveld 18, slopen van een kas met asbesthoudende materialen.
Meerwijk-Oost
- Flevomeer 25, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel.
- Eger 22, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Goudlijster 2, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van de steiger,
beschoeiing en het hekwerk aan de oeverzijde.
Thamerdal
- Johan de Wittlaan 32, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
- Admiraal Tromplaan 53, sloopaanvraag voor het slopen van diverse asbesthoudende materialen.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 14, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
De Legmeer
- Weegbree 17, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde.
Legmeer-West
- Noorddammerweg t/o 66, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van
een directieverblijf.
Zijdelwaard
- Ter Braaklaan 33, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 25, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een bestaand
gebouw met 2 systeemunits.
- Wilhelminakade 71, sloopaanvraag voor het slopen van een asbesthoudend
golfplaten dak.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 3, verklaring van geen bezwaar voor het ingebruiknemen

van het buitenterrein (te weten de stoep) voor het plaatsen van tafels en banken tijdens een receptie op 31 mei 2008 van 12.00 - 19.00 uur. Bezwaar: t/m 3
april 2008
- Handelsweg 43, vergunning voor het plaatsen van een verdiepingsvloer met
hijsconstructie. Bezwaar: t/m 4 april 2008
De Kwakel
- Dwarsweg nabij nr. 12, vergunning voor het plaatsen van 6 silo’s en een
pompruimte. Bezwaar: t/m 3 april 2008
- Diverse plaatsen, vergunning aan de heer de Jong van loonbedrijf W.P. de
Jong voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg, voor
het plaatsen van een schaftkeet van 13 februari t/m 28 maart 2008. Bezwaar:
t/m 3 april 2008
- Gerberalaan 46, vergunning aan de heer Th. Bon voor het in gebruik nemen
van een gedeelte van de openbare weg, voor het plaatsen van een container
van 11 februari t/m 21 maart 2008. Bezwaar: t/m 3 april 2008
- Onthefﬁng van het sluitingsuur van 8 op 9 maart 2008 aan de hockeyclub Qui
Vive voor het organiseren van een feestavond voor senioren op 8 maart 2008.
Bezwaar: t/m 3 april 2008
- Noorddammerweg 24, vergunning aan de heer J. de Hundt namens discotheek “The One” voor een later sluitingsuur van 27 op 28 februari 2008, 20 op
21 maart 2008 en 7 op 8 mei 2008 tot 4 uur. Bezwaar: t/m 3 april 2008
De Legmeer
- Rode Klaver 9, kapvergunning voor een conifeer in de achtertuin en een berk
in de voortuin. Bezwaar: t/m 2 april 2008
Dorpscentrum
- Amstelplein 37 (Albert Heijn), onthefﬁng voor het slopen van vloeren en plafonds in een periode vanaf zaterdag 1 maart 2008 beginnend om 19.00 uur
tot en met zondag 2 maart 2008 eindigend op 1.00 uur. En voor de periode
zondag 2 maart 2008 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
- Amstelplein 231, vergunning voor het vernieuwen van gevelreclame.
Bezwaar: t/m 4 april 2008
Meerwijk-West
- Bruine Lijster 44, kapvergunning voor een berk in de achtertuin. Bezwaar: t/m
2 april 2008
- Krakeend 40, vergunning voor het vergroten van een berging. Bezwaar: t/m 3
april 2008
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, vergunning aan Kunstcentrum de Hint voor het organiseren van een buurtfeest en informatiemarkt van 15 t/m 19 april 2008.
Bezwaar: t/m 3 april 2008
Zijdelwaard
- Willem Klooslaan 51, vergunning voor het plaatsen van een raam in de achtergevel. Bezwaar: t/m 3 april 2008
- Arthur van Schendellaan, vergunning voor het innemen van een standplaats
met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van bloemen en planten op
vrijdag en zaterdag op de Arthur van Schendellaan. Bezwaar: t/m 3 april 2008
- Arthur van Schendellaan,vergunning voor het maken van muziek tijdens de
opening van de bloemenstal aan de Arthur van Schendellaan op zaterdag 1
maart 2008 van 10.30 t/m 15.30 uur. Bezwaar: t/m 3 april 2008
- Arthur van Schendellaan 36, vergunning voor het exploiteren van het horecagedeelte van Afhaalcentrum Uithoorn gevestigd in het pand Arthur van Schendellaan 36. Bezwaar: t/m 3 april 2008
VERKEERSBESLUIT
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
woning Wilgenhof 1 aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 9 april 2008 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
BESTEMMINGSPLAN
Wijzigingsplannen Landelijk gebied vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van:
a. het perceel Randweg 121 te Uithoorn en
b. het perceel Noorddammerweg 7
te wijzigen, waardoor voor deze percelen de bestemming “Awg - werken in het
groen” geldt.
Beide besluiten liggen met ingang van 29 februari tot en met 11 april 2008 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16,
Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het
onder a en/of b genoemde besluit van burgemeester en wethouders beroep instellen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het collegebesluit treedt daags na aﬂoop van bovengenoemde beroepstermijn
van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
Elektr. zonnescherm b.320
uuitv. 250m groen + witte banen 200 euro. Tel. 0297-563952
Te koop:
Baby Bjorn buikdrager als nw.
35 euro. Tel. 0297-523150

Te koop:
Dubbele schommel stoeltje +
2 beren 15 euro. Nw. pocket
boekjes 50 st. 25 euro. Koperen bureaulamp 20 euro. Weegschaal 5 euro.
Tel. 0297-562433

Te koop:
Commode, ledikant, kledingkast i.g.st. vanille kleur t.e.a.b.
Tel. 0297-566169
Te koop:
Kleuren tv z.g.a.n. 50 euro.
Tel. 0297-566543

Te koop:
2-zitsbank kussens lavendel 2
extra hoezen wit 275 euro.
Tel. 0297-524292
Te koop:
2 kinderfietsjes 1x 12” en 1x16”
15 euro p.st. Tel. 0297-565152

Te koop:
Nespresso M250 koffiezetapparaat incl. 90 cups 60 euro.
Tel. 0297-540144
Te koop:
Herenfiets sportief model
30 euro. Tel. 0297-566665

Te koop:
Groen zonnescherm lange uitval i.g.st. 2.47m 30 euro.
Tel. 0297-564245
Te koop:
Damesfiets z.g.a.n. Gazelle 10
versn. 350 euro. Tel. 0297-533269

Te koop:
±100 singletjes pop + Ned.talig jaren 50/60/70 een koop
75 euro. Tel. 0297-530964
Te koop:
Beukenhouten traphekje 10 euro. Tel. 0297-284325

Te koop:
±350 hd. kiezelstenen tussen 10-45 cm voor tuindecoratie 50 euro. Tel. 0297-530964
Te koop:
Sio montage met bouwtekeningen 10 euro. Tel. 0297-323918

De rivier is wc. En drinkwater
Op veel plekken in Afrika en Azië is een riviertje toilet en drinkwater tegelijk.
Gevolg: enorme kindersterfte door besmet water. Oplossing: aanleg sanitaire
voorzieningen en voorlichting over hygiëne. Vooral op scholen.
Kijk op www.simavi.org en steun ons nu.
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Provincie minder
invloed bij vaststellen
van bestemmingsplannen

Musical de Sneeuwkoningin
op basisschool Toermalijn
Uithoorn - Woensdag 20 februari
is door de kinderen van groep 5, 6
en 7 de musical ‘de Sneeuwkoningin’ op de planken gebracht. Maar
liefst drie voorstellingen stonden er
die dag op het programma.
De musical ‘de Sneeuwkoningin’
begint bij het stukslaan van de spiegel uit het sprookje Sneeuwwitje.
Deze spiegel werd stukgeslagen
om te voorkomen dat er ooit nog iemand in de verleiding zou komen er
in te kijken. Op raadselachtige wijze
komen brokstukken in het dorp van
Kay en Gerda terecht. Kay krijgt tijdens het opvegen hiervan een splinter in zijn oog. De Sneeuwkoningin

neemt Kay mee naar haar winterpaleis, waardoor in zijn dorp een zoekactie wordt begonnen. Zelfs met
een boot gaan enkele dorpelingen
op de ijsvlakte op zoek.
Onderweg komen zij het rozenvrouwtje, Flonkelien en de sterrenkinderen en ook enkele pinguins
tegen. Zij geven informatie over de
verblijfplaats van de Sneeuwkoningin. Gelukkig weten de zoekende dorpsgenoten van Kay ook listig
te ontkomen aan de bosrovers en
dankzij Adelbertus komen ze uiteindelijk bij het Finnenvrouwtje, dat de
sleutel tot de oplossing is. Op spec-

taculaire wijze komt het gezelschap
in het ijspaleis van de Sneeuwkoningin terecht waar ze Kay bevrijden. En daarna gaan ze snel terug
naar hun dorp om feest te vieren.
Vooraf hadden de kinderen van Toermalijn bedacht dat de opbrengst van
de verkoop van de toegangskaartjes van deze musicaluitvoering aan
een goed doel moest worden besteed. En met een aantal kinderen
op school met een stofwisselingsziekte was het al snel duidelijk dat
dit geld naar Metakids moest gaan.
Uiteindelijk zal binnenkort een bedrag van 425,00 euro aan Metakids
worden overgemaakt.

VVD wil werkgroep ter
beoordeling procedure
Brede School

Uithoorn - Het is bekend dat het
hele project Brede School al van
aanvang af niet bepaald van een leien dakje is gegaan. Problemen met
aanbesteding, appartementen die
er wel of niet zouden komen, en ga
zo maar door. Daarom werd dit punt
door Marvin Polak (VVD) aangehaald bij de raadsvergadering op 21
februari. Polak was blij dat er nu eindelijk een Brede School wordt gerealiseerd die een onderkomen biedt
aan drie scholen met voor-, tussenen naschoolse opvang en tevens
andere instellingen die daaraan gerelateerd zijn, maar was niet zo blij
met het feit dat het nog steeds een
zandvlakte is waar eigenlijk al lang
kinderen hadden horen te spelen.
Als eerste punt haalde Polak de uit
de hand gelopen kosten aan. “Om
verschillende redenen is het destijds in 2005 door de raad vastgestelde budget van 15 miljoen euro al
lang niet meer voldoende. Nog voor
er een paal in de grond was geslagen was er al vijf miljoen extra nodig, een overschrijding van 33%. Dat
betekent als je dit omrekent dat elke inwoner van 0 tot 100 even 185
euro extra moet neertellen. En dan
is er nog niet eens rekening gehouden met de meerkosten die tijdens
de bouw kunnen komen.”

Frustratie
Ook vond Marvin Polak dat deze
vertraging tot frustraties leidt bij de
partners in de Brede School, de ouders van leerlingen en zeker ook bij
de raadsleden en het college. Polak
wilde weten hoe dit allemaal kon gebeuren en wat men kan doen om dit
soort zaken in de toekomst te voorkomen en of het misschien beter is
om dit soort grote projecten in het
vervolg aan andere instanties over
te laten. Om op al deze vragen antwoord te krijgen stelt de VVD fractie
voor dat er een grondig en objectief
onderzoek moet komen. Niet om een
zondebok aan te wijzen maar om er
van te kunnen leren. De VVD is van
mening dat dat wel het minste is wat
men aan de inwoners verschuldigd
is. Ter voorbereiding van een dergelijk raadsonderzoek stelt de VVD
voor om een werkgroep op te starten die dan zou kunnen nagaan of
een raadsonderzoek haalbaar is en
wat een goede onderzoeksdoelstelling is. Monique Dongelmans (PvdA)
constateerde dat men destijds had
gezegd dat men geen raadsonderzoek wil, maar Gemeentebelangen
vond dat er wel een wezenlijk verschil is en dat een werkgroep naar
de gang van zaken kan kijken. De
VVD gaf aan dat het de bedoeling
is dat er een zo breed mogelijk on-

derzoek komt dat niet alleen gebaseerd is op de aanbesteding maar
vanaf het begin tot aan het slaan
van de eerste paal. Door wethouder
Monique Oudshoorn werd gemeld
dat het college op de hoogte is van
het feit dat er een raadsonderzoek
zou komen maar gaf als advies om
externe ambtelijke ondersteuning te
zoeken. Men ging akkoord met een
zo breed mogelijk onderzoek.

Uithoorn - Omdat er een nieuwe
wet op de ruimtelijke ordening in de
maak is die op 1 juli van dit jaar van
kracht zal zijn zijn de gemeentes
verplicht een nieuwe structuurvisie
op te stellen. De oude structuurvisie
dateert uit 1992. Omdat in de nota
ruimte van 2006 meer ruimte is gekomen voor ontwikkeling en er een
omslag komt naar de zogeheten
toelating-planologie (dat wil zeggen
wat er voor projecten en plannen
binnen komen), moet er van te voren een visie opgesteld worden. De
hele procedure over streekplannen
en bestemmingsplannen komt trouwens helemaal op de schop. De bedoeling is, zoals dat al met meerdere
projecten (denk aan gezondheidszorg en dergelijke) het geval is, dat
de gemeentes meer zaken zelf moeten regelen en dus ook meer invloed

krijgen. Wel kunnen nog zienswijzen
ingediend worden door de provincie. Bij bestemmingsplannen moet
ook meteen een exploitatieplan ingediend worden met betrekking tot
de kosten.

op de ruimtelijke ordening gerealiseerd is. Wat betreft de structuurvisie gaat een werkgroep van start die
alles op een rijtje zet en waarvan het
eindresultaat in het voorjaar aan de
raad wordt voorgelegd.

Ook nieuw is het feit dat de hele
procedure digitaal wordt. Het verschil tussen een bestemmingsplan
en een structuurvisie is dat een bestemmingsplan veel concreter is en
dat het bij een structuurvisie om diverse beleidsterreinen gaat zoals
welzijn, cultuur, recreatie, economie,
sociale aspecten, alles wat met bouwen te maken heeft en dergelijke.
De burger wordt er dus interactief
bij betrokken en kan via de digitalisering op de hoogte blijven van elk
perceel. De bedoeling is dat de digitalisering een jaar na de nieuwe wet

Er is een stappenplan opgesteld
waarbij sleutelfiguren uit verschillende maatschappelijk organisaties hun mening kunnen geven.
Dan komt de nota van uitgangspunten die aan het college en de raad
wordt voorgelegd, daarna volgt een
workshop met dezelfde sleutelfiguren, er komt een creatieve bijeenkomst waar besproken gaat worden wat voor mogelijkheden er zijn,
twee bewonersavonden waar de diverse scenario’s worden uitgelegd
en als laatste moet een besluit door
de raad genomen worden.

Thamencollectief exposeert
voor de vierde keer
Uithoorn - “Wij hebben deze ruimte
gratis ter beschikking gesteld”. Aldus Cees Janssen van de Stichting
Beheer Historisch Erfgoed, die de
expositie Thamencollectief op vrijdag 22 februari opende in de Parel aan de Amstel. “Stichting beheer Historisch erfgoed is in januari 2005 tot stand gekomen en behelst twee monumenten, namelijk
de Thamerkerk en het fort aan de
Drecht. De kerk heeft tenslotte een
sociale functie en dit is een soort
ontmoetingsplek. Geld is niet altijd het hoofddoel.“ Janssen voegde
er nog aan toe dat er wel de nodige zorgen zijn om de gebouwen in
stand te houden. “Vijf jaar geleden
opende toenmalig wethouder Gerrit
Verbruggen, als Rembrandt van Rijn
verkleed, de tentoonstelling. Ik ben
helaas niet zo kleurrijk maar wel net
zo enthousiast.” Janssen legde de
nadruk op het multifunctionele gebruik van de kerk. “Dat willen wij in
stand houden. Er is veel geld nodig
voor het gebouw. Binnenkort is de
toren weer aan een opknapbeurt toe
en het interieur behoeft ook enige
aanpassing. De Thamerkerk is een
unieke locatie die behouden moet
blijven.” Het was de vierde keer dat
het Thamencollectief exposeerde en
vooral de verscheidenheid in werken was opvallend. Dit keer hadden
zestien leden van het collectief geëxposeerd. Men kan er schilderijen
vinden van abstract tot realistisch,
van groot tot klein formaat, van ingetogen tot spetterend.
Naakt
Een enkel naakt is toch maar ge-

weerd. Dat zou de aandacht bij de
diensten kunnen afleiden. Lopend
langs de schilderijen is inderdaad
het zeer gevarieerde karakter in het
oog lopend. Van ergens een hofje, of
avondrood en een stilleven tot pasteltekeningen, maar ook was de omgeving niet vergeten en zijn er aquarellen van de Boterdijk en Vrouwenakker te vinden en natuurlijk niet te
vergeten de Schanskerk, geheimzinnige vrouwen met reusachtige
hoeden, maar ook enkele beeldjes
staan opgesteld tussen de schilderijen. Dieren zijn ook in trek, want
er zijn enkele schilderijen te vinden
van giraffen en een groep olifanten,
maar ook de huis-, tuin- en keukenmussen zijn niet vergeten.
Grappig is de tegenstelling tussen de schilderijen van de twee oprichtsters van het Thamencollectief,
namelijk Gon Hageman en Ineke
Huisman. Gon’s schilderijen drukken verlatenheid uit en zijn dan ook
daarom ‘Verlaten wereld’ genoemd.
De donkere paarsachtige tinten vallen op.
“Ik wilde er eerst nog mensen in tekenen maar dat heb ik toch maar
niet gedaan. Dit geeft meer effect”,
vindt Gon, terwijl Ineke’s schilderijen met bloemen in acryl weer opvallend licht van kleur zijn. “Terwijl je
schildert komen er dingen naar boven die je niet verwacht”, aldus Ineke. “Wij zijn allemaal weer heel verschillend, maar dat is juist het leuke
ervan. Gon schildert buiten de werkelijkheid en zo schilderen wij allemaal heel persoonlijk.”
Hoe is het Thamencollectief ont-

staan?
Overleden
Gon en Ineke vertellen: “Destijds
was er een project van de gemeente onder de noemer Voor het nut
van het algemeen en zo zijn wij in
1993 met het collectief gestart. Wij
waren toen met zijn drieën, samen
met Dirk Raadschelders, die helaas
in 2000 is overleden.
De bedoeling was een schildersclub
zonder pretenties.” Omdat de club
geen eigen ruimte tot haar beschikking heeft komen zij nu één keer
per week samen in de Koers. Soms
wordt er een onderwerp gekozen,
maar iedereen is vrij en werkt zelfstandig.
Tijdens het schilderen wordt een
rondje gemaakt en worden de andere schilderijen (met opbouwende
kritiek) beoordeeld. Maar het blijft
niet beperkt tot deze schildermiddag. Sommige leden volgen nog
lessen bij kunstenaars en enkele leden geven zelf les. Bij het Thamencollectief gaat het voornamelijk om
gevorderde kunstenaars. In de zomermaanden wordt ter afwisseling
buiten geschilderd en er zijn excursies naar musea.
Het collectief heeft nu haar maximumaantal leden bereikt, namelijk twintig. “Het gaat bij ons om het
schilderen en de gezelligheid”, zeggen Gon en Ineke “en wij hebben
naar mensen gezocht die diezelfde
eigenschappen ook hebben.”
De tentoonstelling is nog te zien tot
en met 9 maart en is woensdag tot
en met zondag van 12.00 tot 17.00
uur geopend. De toegang is gratis.

Winnaars prentenboek
Nationale Voorleesdagen
Regio - De Nationale Voorleesdagen in de bibliotheken van Aalsmeer,
Kudelstaart en Uithoorn waren een
succes. In peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen
en natuurlijk de bibliotheken kreeg
voorlezen extra aandacht. Vooral het
bekroonde boek “Kleine Muis zoekt
een huis” van Petr Horàek stond in
de schijnwerpers en werd veelvuldig
voorgelezen.
Het aantal nieuwe leden tot en met
6 jaar steeg met 153 in de drie bibliotheken. Uit deze nieuwe leden
werden drie gelukkige winnaars
van het bekroonde prentenboek gekozen. In Aalsmeer Per Franken, in
Kudelstaart Roy Meekel en in Uithoorn Issrae Elkhahabi (zie foto).
De boeken zijn beschikbaar gesteld
door de Plantage Boekhandel uit
Aalsmeer en boekhandel Ten Hoope
uit Uithoorn.
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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. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

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

Editie 3:

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

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

sTIChTING IMET

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

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

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

Cultura De Ronde Venen

Johannes Passion door Amicitia met
solisten en orkest
De Ronde Venen - Een week voor
Goede Vrijdag wordt in samenwerking met Stichting Cultura de Ronde Venen, Stichting Vrienden Monument Johannes de Doper en Stichting Vrienden van Amicitia op vrijdag 14 maart aanstaande de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd door Christelijke Oratorium
Vereniging Amicitia Uithoorn o.l.v.
dirigent Toon de Graaf. Het concert
begint om 20.00 uur in de R.K. Kerk
Johannes de Doper te Mijdrecht/
Wilnis
Solisten zijn: Ruzanna Nahapetjan-sopraan, Martine Straesser-alt,
Harry van Berne – tenor-evangelist,
Geert Berghs-tenor, Ronald Dijkstra
– bas/bariton Christuspartij en Hans
de Vries-bas. Kamerorkest Continuo
en organist Eric Jan Joosse begeleiden koor en solisten.

Johannes Passion
Het was in de vroege christelijke liturgie gebruikelijk het lijdensverhaal van Christus in de week voor
Pasen in de versie van een van de
vier Evangelisten voor te lezen. Deze passielezing was tijdens het leven van Bach nog in gebruik. Bij zijn
aanstelling in 1723 als cantor aan
de Thomasschule in Leipzig was
Bachs opdracht duidelijk: hij moest
zorgen voor nieuwe cantates bij de
erediensten en voor nieuwe passiemuziek. Bach schreef zijn Johannes
Passion in drie maanden. Deze werd
voor het eerst uitgevoerd tijdens de
Goede Week in 1724 in Leipzig. De
ontstaan- en uitvoeringsgeschiedenis van de Johannes Passion is
raadselachtig. Tijdens Bachs leven
heeft de Johannes Passion viermaal
geklonken. Bach bracht bij elke uitvoering veranderingen aan, zowel in
de muziek als in tekst. Het grootste
deel van de tekst is ontleend aan
het Johannes Evangelie. Tweemaal
voegde Bach een dramatisch deel
uit het Matthäus Evangelie toe. In de
Johannes Passion komt een aantal
belangrijke thema’s voor, zoals het
thema van het koningsschap van
Christus: de wereldlijke macht van
de Romeinen tegenover de hemelse
macht van Jezus. Door Bachs muziek groeit Jezus uit tot een krachtig
figuur tegenover de steeds onzeker
wordende Pilatus.
De Johannes Passion is geschreven voor sopraan- en altsolo, twee
tenor- en bassoli, vierstemmig koor,
orkest en basso continuo. In het
tekstboekje dat als entreebewijs
dient, staan de Duitse tekst en de
Nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling
van 2004 voor de bijbelteksten.
Solisten
De Armeense sopraan Ruzanna Nahapetjan studeerde in Tallin koordirectie. Zij voltooide haar opleiding in
de V.S. en studeerde verder aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Sinds 2004 geeft zij vele
concerten, o.a. in het seizoen 20072008 met Het Promenade Orkest in
het ‘Requim’ van Duruflé.
Eveneens aan het Sweelinck Conservatorium begon Martine Straesser haar zangstudie en behaalde
haar masters degree in opera te
Glasgow. Zij is een veelgevraagde
soliste in werken van Bach, Händel
en Mendelssohn.
Ronald Dijkstra heeft zowel in vele operaproducties als uitvoeringen
van de Passionen van J.S. Bach gezongen. Als liederenzanger was hij
te horen in composities van o.a.
Schubert, Schumann, Schönberg.
Thans is hij werkzaam als zangdocent, dirigent van enige koren en
solist in passie-, oratorium- en operaconcerten.
Ook Harry van Berne studeerde
zang en cello aan het Sweelinck
Conservatorium. Harry is een veelgevraagde solist en heeft op diverse concertpodia over de hele wereld
concerten met vele bekende orkesten en dirigenten gegeven. Hij is
thans als hoofdvakdocent solozang
aan het conservatorium van Arnhem verbonden.
Geert Berghs heeft zich sinds zijn
afstuderen bij Margreet Honing tot
een veelzijdige zanger ontwikkeld.
Zijn repertoire reikt van de barok
tot de twintigste eeuw. Hij vertolkt
aria’s uit opera’s, geeft liederenrecitals en werkt mee aan muziek-theaterproducties. Naast zijn optredens
is Geert Berghs werkzaam als zangpedagoog met leerlingen van o.a.

het Nederlands Kamerkoor.
Hans de Vries heeft na zijn cum laude afstuderen diverse prijzen behaald op gerenommeerde concoursen in binnen- en buitenland. Hij is
in Nederland vooral bekend als oratoriumzanger, maar zingt ook vele solistenrollen in operaconcerten
met dirigenten als Ricardo Chailly.
Eric Jan Joosse studeerde kerkmuziek en orgelmuziek en is thans
cantor-organist van de Amstelkerk
te Ouderkerk, vaste repetitor van
COV Amicitia en dirigent van de
Amstellandse Cantorij en het Franz
Liszt Kamerkoor. Hij geeft naast zijn
werkzaamheden als docent orgel
workshops in de Johannes Passion
en Matthäus Passion in Nederland
en diverse Europese landen.
Koor en orkest
Christelijke Oratorium Vereniging
Amicitia Uithoorn is in 1956 opgericht en zal voor de vierde maal de
Johannes Passion vertolken. Het
koor telt ruim tachtig leden en staat
sinds 1984 onder de bezielende leiding van dirigent Toon de Graaf.
Amicitia kan terugzien op een imposante lijst van uitvoeringen.
Zo werd in december 2007 ‘Ein
deutsches Requim’ van J. Brahms
gezongen. In november 2008 voert
het koor de opera ‘King Arthur’ van
Purcell uit, waarvoor eveneens sinds
enige maanden hard gerepeteerd
wordt.
Dirigent Toon de Graaf studeerde partituurkennis en orkestdirectie bij Charles de Wolff. Naast het
dirigentschap van Amicitia en het
Rijnmondkoor is hij als docent muziek verbonden aan een scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo.
Orkest Continuo Rotterdam is een
ensemble van enthousiaste beroepsmusici en gevorderde conservatoriumstudenten. Contiuno heeft
zich gespecialiseerd in het begeleiden van vele koren en is wekelijks
te vinden in diverse concertzalen en
kerkgebouwen.
Kaartverkoop
De toegangsprijs inclusief tekstboekje en consumptie bedraagt
voor volwassenen 22,50 euro, voor
65+, houders CJP en donateurs 20,euro en voor jongeren tot 16 jaar
10,- euro.
Entreebewijzen zijn te reserveren op
www.cultura-drv.nl en vanaf 29 februari verkrijgbaar bij de volgende
adressen:
Drogisterij Nap en boekhandel
Mondria te Mijdrecht
Drogisterij de Nagtegaal te Wilnis
Drogisterij de Bree te Vinkeveen
Boekhandel Ten Hoope te Uithoorn
en op 14 maart vanaf 19.15 uur aan
de ingang van de R.K. kerk Johannes de Doper te Mijdrecht/Wilnis.
Een prachtig concert van één van
de meesterwerken van Bach door
een geweldig koor met befaamde
solisten en musici in de week voor
Pasen!
Verdere informatie is eveneens te
vinden op www.cultura-drv.nl

Rectificatie
In de Zakenwijzer van Instituut Talpidea
(NM 20/2) stond abusievelijk een
verkeerd telefoonnummer.
Het juiste nummer is: 0297-566864
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Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Vuurbol waargenomen
boven Wilnis

Eigenlijk wilde ik het gaan
hebben over wormen, totdat
ik een vuurbol zag. Op het
moment van waarneming
wist ik niet dat het een vuurbol was. Er kwam een grote
groene heldere gloeiende
bal voor mijn raam voorbij,
die uiteindelijk belandde in
het weiland.
Omdat er toch heel wat vliegtuigen over Wilnis vliegen
hebben we hier melding van
gemaakt. Dit werd serieus
opgepakt. Zelfs de plaatselijke politie kreeg opdracht ter
plaatse te gaan kijken.
Een klein uurtje later werden
wij door de luchtverkeersleiding Schiphol geïnformeerd
dat men had kunnen constateren dat het om een meteoriet oftewel vuurbol ging.
Leuk, zo’n natuurwaarneming
vanuit je luie stoel, daar wil je
meer over weten.
Er zijn meteoren, vuurbollen
en meteorieten. Meteoren
noemen we in de volksmond vallende sterren. Een
stof- of gruisdeeltje dringt uit
de ruimte de atmosfeer van
de aarde binnen waardoor
wij een lichtspoortje aan de
hemel zien. Soms is een vallende ster erg helder. Op dat
moment komt er een groter
brokstuk de dampkring binnen zoals een flinke steen. Is
de helderheid van de meteoor
groter dan die van Venus dan
spreken we van een vuurbol.
De vuurbol die ik zag was uitzonderlijk helder, zelfs helderder dan de maan. Als vuurbollen zo helder zijn, vallen zelfs

brokstukken op de aarde;
deze worden dan meteorieten genoemd. Ogenschijnlijk
leek deze meteoriet in Wilnis
te belanden maar dat kan
gezichtsbedrog zijn. Ik heb in
ieder geval niks gevonden.
Wanneer en hoe vaak zijn zulke verschijnselen nu te zien.
Elke nacht is er een aantal meteoren te zien, meestal zo’n
zes tot vijftien per uur. Soms
echter zijn er veel meer te
zien, als de aarde door een
stofwolk trekt. Zo’n passage
door de wolk kan tot enkele
weken duren en we zien dan
meer meteoren dan normaal. We spreken dan van
een meteorenzwerm. Dit gebeurt bijvoorbeeld elk jaar in
augustus, met name rond de
twaalfde. Maar ook midden
december zijn er veel meer
vallende sterren te zien.
Een vuurbol is echter een
bijzonderheid en daarmede
een interessant verschijnsel.
De werkgroep meteoren is
dan ook erg blij met een melding. Mocht u net als ik op 11
februari 2008, s’ avonds om
tien uur dit fraaie verschijnsel hebben gezien, meld het
dan bij www.werkgroepmeteoren.nl. Overigens bestaat
er tot 15 april de mogelijkheid
dit verschijnsel nog een keer
waar te nemen, in deze periode passeert de aarde een
wolk meteoroïden genaamd
virginiden.
Veel hemels plezier.
anja de Kruijf
iVN natuurgids

home.wanadoo.nl/ivnrvu
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Partner bij
Zelfstandigheid
Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 288

www.swo-derondevenen.nl

Tot en met maart 2008 kunt u gratis mee
met de PLUSBUS om uw boodschappen te
doen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de
servicepunten in de gemeente.

Speciale verzekering tegen voortijdig
afbreken van vakantie voor mantelzorgers
U kunt bij het Servicepunt terecht
voor het aanvragen van:
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
en met vragen over:
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• financiële diensten van Rabobank Veenstromen

Voor mantelzorgers bestaat er vanaf 1
januari een speciale verzekering tegen
de kosten die het voortijdig afbreken
of annuleren van een vakantie in hun
specifieke situatie met zich meebrengt.
De nieuwe Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering vergoedt de kosten
als de reis wordt geannuleerd omdat de
waarnemend verzorger iets is overkomen of als de geregelde logeerplek niet
doorgaat.

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
telefoon: 0297-383399
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Een samenwerking tussen initiatiefnemer
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, en Elvia maakt
dit mogelijk.

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
telefoon: 0297-237610
openingstijden ma t/m do. van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
telefoon: 0297-587600
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl
Mobiel Servicepunt (iedere wo.): 06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef,
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht.
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen,
Stichting De Baat, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen
en Zuwe Zorg.

Mantelzorgers moeten veel regelen voordat ze op vakantie kunnen gaan. De zorg
moet immers worden overgedragen. Als
de vakantie dan alsnog geannuleerd of
voortijdig afgebroken moet worden, is
dat een flinke tegenvaller. Omdat ze zich
niet tegen deze kosten kunnen verzekeren, weerhoudt dat veel van de 1,3 miljoen
mantelzorgers om met vakantie te gaan.
Daarom heeft Mezzo reisverzekeraar Elvia
als partner gekozen en is de eerste reis- en
annuleringsverzekering voor mantelzorgers een feit. Elvia draagt met de speciale
vakantieverzekeringen snel een praktische

Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar,
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een
adviseur van Rabobank Veenstromen.

OPEN TAFEL
De volgende open tafel is donderdag 27 maart
2008 in Nieuw Avondlicht. Aanmelden voor
deze open tafel kunt u bij bij mevr. Z. Kranenburg uitsluitend op di. 18 maart tussen 9.30
en 10.30 uur: tel. 287942.

oplossing aan, waarmee mantelzorgers die
lid zijn van Mezzo, hun geld wel terugkrijgen. Bestaande annuleringsverzekeringen
bieden immers alleen een vergoeding bij
annuleren in geval van ziekte of overlijden
van de verzekerde zelf of familieleden in de
eerste graad. De Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering vergoedt bovendien
ook de kosten die gemaakt worden als de
vervangende zorg niet doorgaat.
Ook extra kosten tijdens de reis gedekt
Om de extra reis- en verblijfskosten (zoals
het omboeken van het ticket of een taxi
naar het vliegveld) voor de mantelzorgers
tijdens de reis vergoed te krijgen, biedt de
Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering ook uitkomst.
De mantelzorger is dan tevens verzekerd
tegen onvoorziene kosten door ziekte, ongeval of diefstal en kan bovendien in geval
van nood een beroep doen op de Mondial
Assistance alarmcentrale.
Volledige reissom vergoed
Bij annulering vóór de reis worden alle
kosten vergoed. Het aantrekkelijke van de
annuleringsverzekering is daarnaast dat
de volledige reissom wordt uitgekeerd als
de mantelzorger de vakantie voortijdig af
moet breken. Zelfs tot de voorlaatste dag
van de vakantie. Ook bij een ernstige ziekte
of een ongeval van de mantelzorger zelf
dekt de Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering de kosten na het annuleren of
voortijdig afbreken van de vakantie.
Hetzelfde geldt bij aanzienlijke schade
thuis door brand of diefstal, of overlijden
van familie of vrienden. En meereizende
gezinsleden en reisgenoten kunnen in al
die gevallen hun reis annuleren, mits zij
ook een Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering hebben afgesloten

* Stichting De Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl
* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl
* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.
* Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ)
Telefoon 0900 - 1838
Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
Verzorgingshuis
* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten
* Thuiszorgwinkel Vitaal
Hofland 6, Mijdrecht
Telefoon 27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30 - 15.00 uur
en zaterdag van 9.00 - 13.00 uur
* Huisartsenpost
Telefoon 0900-470 1 470
Houd uw gegevens gereed.
* Steunpunt Mantelzorg
Telefoon 23 02 80
* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen
Voor aanmelding en informatie:
tel: 28 55 90
Bent u mantelzorger en wilt u regelmatig de
mantelzorgkrant ontvangen? Meld u aan bij
het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen,
Kerkvaart 2, Mijdrecht, 0297-230288.

Meer informatie bij het steunpunt
mantelzorg van stichting De Baat,
0297-230280.

Kosten 8,50, incl. 1 drankje.

activiteiten in maart 2008
VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

AANVULLEND PROGRAMMA
iedere
donderdag

iedere
vrijdag

ACTIVITEITEN

VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

‘s Morgens zingen
koor Komzaal
14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags
Biljarten Komzaal

DRIEHUISZAAL

09.30
Koersbal
St. Spel &
Sport 55+

GERARDUS
MAJELLA

10.30
Volksdansen

10.30
Stoelgym

‘s Morgens
Gymnastiek
Komzaal

‘s Morgens
Handwerken
Rode Kruis
Komzaal
09.00
Biljarten

09.30
Handwerken
Rode Kruis
10.30
Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkransgebed
11.00
Stagym

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00
Weeksluiting

ZUIDERHOF

VINKENOORD

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00
Spelmiddag

MARIA
OORD
(Brinkzicht)

2e & 4e wo
14.00-16.00
Div. activiteiten
Ouderen buiten
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00
Bingo

woensdagmiddag
Biljarten

10.15
Klaverjassen

PROGRAMMA

PLUSBUS

OVERIGE

17.00
H. Mis

10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden
Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)
Steunpunt Mantelzorg
wo. 12 maart 20.00-21.30
19.30 Ontvangst met koffie
Alzheimercafé Zuiderhof, V’veen
Thema: ‘Verlies, je kunt niet rouwen en
niet hou-en’ Pastorale zorg

do. 7 maart 14.30
Cinema 55+
Film Maria-oord
(Welzijnszaal) 5,Zaal open v.a. 14.00

do. 14 maart
17.00-20.00
Kookpunt Eendacht
7,-

vrijdag 7 maart
15.00
Eucharistieviering

maandag 10 maart
14.00 uur
Bingo

wo. 12 & 26 maart
10.45-11.45
Rabobank/
Servicepunt

dinsdag 4 maart
20.00
Klaverjassen

do. 6 & 20 maart
14.00
Sjoelen

vrijdag 28 maart
14.00 uur
Bingo

zo. 2 maart 9.45
Inloopzondag
ma 3, 17, 31 maart
13.45
Kaarten

di. 4 maart 14.30
Bingo
wo. 5 & 19 maart
10.45-11.15
Rabobank/servicepunt

za 1 maart 14.30-16.00 wo. 5 maart 14.30-16.00
Knikkerspel
Bingo
wo 5 & 19 maart
ma 3 en 17 maart
11.30-11.45
14.00-16.00
Rabobank/Servicepunt
Klaverjassen

Cursus Levensboek maken do 6 maart
3 middagen: 14.00-16.00, in centrum
De Open Hof in Maarssen. Kosten: 30,-.
Aanmelden: De Baat, tel. 230280 of
Maatschappelijke dienstverlening Maarssen:
(0346) 290710

Rollator spreekuur
do. 13 maart
10.00-11.00
in Nieuw Avondlicht

vrijdag 14 maart
15.00
Weeksluiting
Janskerk Mijdrecht

vrijdag 21 maart
15.00
Weeksluiting
Herv. kerk Vinkeveen

do. 27 maart 12.00
Open tafel
19.30
Nieuwkoops
gemengd koor

vr. 28 maart 15.00
Weeksluiting
Ontmoetingskerk
Wilnis

maandag 31 maart
14.00
Kaart/Spelmiddag

do. 6 maart 10.30
Bloempot versieren
met kinderen
di. 11 maart 9.30
Hema-uitje

do. 13 maart 12.00
Gezamenlijke
maaltijd

vr. 14 maart 10.30
Palmpasen optocht
met kinderen

di 18 en 25 maart
14.30
Sjoelen

do. 20 maart 12.00
Cocktail trio
vr. 21 maart 15.00
Kruisweg in
de kapel

di. 25 maart 9.30
Decibel
hoortoestellen
vr. 28 maart 15.30
Café Hans

do. 6 maart
15.00-16.00
Film/foto’s
trouwerij Petra

vr. 7 & 21 maart
19.00-20.00
Eucharistieviering

ma. 10 & 27 maart (?)
Quizmiddag
di. 11 maart
15.30-16.15
Zitgymnastiek

do. 13 maart
14.30-16.00 Creatief
wo. 19 maart
15.00-16.00
Paasstukjes maken

do. 20 maart
12.00-14.00
Paasbrunch

za. 29 maart
14.30-16.00
Spelmiddag

7 maart
Modeshow
vanaf 10.15 uur

13 & 27 maart
Muziekmiddag
vanaf 14.00 uur

18 maart
Bingo middag
vanaf 14.30 uur

29 maart
Koffieconcert
vanaf 10.30 uur

vr.ochtend 28 maart
10.00 C1000
Koffiedrinken La Farola
vr.middag 28 maart
14.00 Aldi
Koffiedrinken La Farola

Uitstapjes
do. 6 maart 14.30
Film ‘Out of Africa’

Helaas,
vr. 7, 13 & 27 maart
‘Sealife’
Scheveningen
volgeboekt

vr. 14 maart 16.30
Pim’s Eetcafé
vr. 21 maart 10.00
Tuinc. Intratuin
Ter Aar

elke do.
14.00-16.00
Koersbal

5 maart
Bingo avond
vanaf 19.00 uur

6 maart
Filmmiddag
vanaf 14.00 uur

vr.ochtend 14 maart
Boodschappendagen
do.middag 14.00
do.ochtend 20 maart
10.00 C1000
do.ochtend 6 maart
Boni en/of markt
10.00 C1000
Koffi
edrinken La Farola
10.00 Lidl of Plus
Koffi
edrinken bij
Koffiedrinken bij
vr.middag 14 maart
Koffiedrinken bij
La Farola
14.00 Aldi
La Farola
La Farola
Koffiedrinken La Farola
Onze contactmorgen ‘Samen op weg’
Ouderenmiddag in de Roeping
wo. 19 maart dhr. K. Snijders geeft een
zo. 13 maart 14.30 Spelmiddag
audio/visuele presentatie.
zo. 27 maart 14.30
Muzikale klanken zijn aangepast
Wordt door de bezoekers ingevuld.
i.v.m. dagen op weg naar Pasen.

STICH T I N G S A M E N L E V E N DE BAAT

Passage, afd. Vinkeveen & Waverveen
in Herv. Ver. gebouw Vinkeveen
di. 25 maart 19.30 mevr. A.P. Cats-Tolk
Muziek rond Pasen uit
verschillende tradities
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Albert Heijn Jos van den
Berg Amstelplein gaat
verbouwen
Uithoorn - Is de verbouwing van
winkelcentrum Amstelplein koud
achter de rug, nu gaat Albert Heijn
in het winkelcentrum sluiten voor
een interne verbouwing. Gelukkig
is dat slechts van korte duur. De
supermarkt gaat maar anderhalve
week dicht voor het winkelende publiek. Zaterdag 1 maart aanstaande
kan er bij Albert Heijn Jos van den
Berg nog volop gewinkeld worden.
Om 17.00 uur sluit het personeel de
deuren. “En dan gaat het van start,
alles moet er binnen de kortst mogelijke keren uit. Om 19.00 uur moet
de hele ruimte leeg opgeleverd worden aan een peloton van 150 bouwvakkers dat zich op de verbouwing
gaat storten. Daartoe worden een
paar binnenmuren gesloopt en gaat
een deel van de vloer open. Ook
gaat het hele plafond eruit en wordt
oude verlichting verwijderd. Dat
wordt straks allemaal nieuw, evenals alle stellingen, de koeling en de
schappen”, vertelt de enthousiaste
eigenaar (franchiser) van de AHvestiging, Jos van den Berg. Samen
met zijn partner Diana Prins nam hij
nagenoeg precies een jaar geleden
de toenmalige Albert Heijn over. Samen met het personeel wisten zij er
een goed lopende supermarkt van
te maken waar klanten graag hun

boodschappen komen doen. De
verbouwing en herinrichting zijn
een eigen initiatief van Jos en Diana. Zij waren van mening dat uitbreiding van het assortiment beter
moest aansluiten bij de vraag van
de consument. Jos: “Er komen een
paar duizend artikelen bij en daarvoor moet ruimte worden gemaakt.
Die halen we bijvoorbeeld onder
de roltrap vandaan en ook wordt
de ruimte efficiënter ingedeeld. We
hebben nu 1.480 vierkante meter
winkeloppervlak. Daar komt nu 130
vierkante meter bij. Ook het kantoor,
de personeelskantine en de magazijnruimten worden aangepast en
vernieuwd.
Uitruimen
Daarvoor moet ook de grote computerserver die in een kast is ingebouwd, naar een andere plek verhuizen waarbij tevens de bekabeling moet worden verlengd. Dat is
op zich al een dure grap. Maar dat
hebben we er allemaal voor over. Zaterdag komen er trailers aan de zijkant van het gebouw te staan. Daar
gaat alles in. Restantpartijen van de
levensmiddelen worden opgeslagen
en later weer in nieuwe schappen
gezet. De voltallige ploeg medewerkers, inclusief management, gaat

om 17.00 uur aan de slag om alles
zo snel mogelijk uit te ruimen. Daarna wordt er eerst gesloopt en vervolgens verbouwd en opnieuw ingericht. Er komt een nieuw plafond
met een nieuwe verlichting, nieuwe
koeling, nieuwe schappen en stellingen en wat al niet. Vrijdag 7 maart
om 16.00 uur wordt de winkelruimte weer opgeleverd. Dan gaan we
letterlijk alle vakken vullen en worden de kassa’s opnieuw aangesloten op het computersysteem. Daarvoor hebben we de tijd tot dinsdag
11 maart 15.00 uur. Omstreeks die
tijd komt de schoonmaakploeg in
de winkel. Woensdag 12 maart om
09.00 uur gaat de vernieuwde Albert
Heijn weer open voor onze klanten.
Daarvóór ontvangen we vanaf half
acht de genodigden om de nieuwe
winkel te bekijken. Daarbij ook, als
ze willen, de bewoners van boven
het winkelcentrum.”
Handtekeningenactie
Omdat de sloop van bepaalde gedeelten in de winkelruimte op zaterdag en zondag plaatsvindt, dus
buiten de reguliere tijden dat dit is
toegestaan, moest Jos de bewoners boven het winkelcentrum om
toestemming vragen via een handtekeningenactie. Dit op voorspraak
van de gemeente die de vergunning moet afgeven. Dat is gelukt.
Als dank hebben de bewoners een
bosje bloemen ontvangen en twee
cadeaubonnen ter waarde van 20
euro. Vanzelfsprekend ook een uitnodiging voor de opening op 12
maart. Tevens is met de beheerder
van het winkelcentrum en de andere winkeliers overleg geweest over
de kortstondige verbouwing. Aangezien een supermarkt vaak als ‘publiekstrekker’ in een winkelcentrum
fungeert en de andere aanwezige
winkels daarop ‘meeliften’ kan deze
verbouwing natuurlijk niet als een
bezwaar worden gezien.
Van te voren heeft Jos zich eveneens gewend tot de indelingsspecialisten van Albert Heijn. Die hebben
een kant-en-klaar winkelconcept
liggen voor dit soort activiteiten.
Dan hoef je als eigenaar niet steeds
het wiel uit te vinden. Die mag dus
gebruik maken van de voorhanden
zijnde faciliteiten en dienstverlening
van de Albert Heijn organisatie.
Wie met een aantal medewerkers
veel werk heeft verzet, is bedrijfsleider Patrick van der Helm. Hij heeft
de draaiboeken voor de verbouwing
geschreven en de planning opgezet, hoe de zaak zo efficiënt mogelijk kan worden ontruimd en na de
verbouwing weer kan worden ingericht. Het personeel is onderverdeeld in teams die alle een stukje
winkel voor hun rekening nemen.
Daarbij mag niets mis gaan, want
alles MOET om 19.00 uur uit de winkel zijn. Daar komt veel bij kijken.
Het is dan ook geen wonder dat
men al weken met de voorbereiding

Deze muur gaat er ook uit…

Metamorfose bij Hizi Hair
Mijdrecht - Op 19 februari was
het zover... de eerste metamorfose
avond die werd gehouden bij Hizi
Hair, gevestigd in de Dorpsstraat 46
te Mijdrecht.
In de kerstbijlage van de Nieuwe
Meerbode van 2007 stond een bon
waarbij de consument een metamorfose kon winnen bij kapsalon
Hizi Hair
De respons was geweldig. Dat er
zoveel mensen in en om Mijdrecht

waren die het nieuwe jaar kleurrijk
en met een geheel andere coupe
wilden starten.
De drie winnaars kregen half januari bericht dat zij werden verwacht
op 19 februari om 18.30 uur bij Hizi
Hair. Uiteraard stonden de koffie en
de thee klaar toen de winnaars binnenkwamen.
De specifieke wensen werden doorgenomen en wat heel belangrijk
was, wat wil men echt niet!
Daarna begon het team van Hizi

Jos van den Berg en Diana Prins: na een jaar tijd voor uitbreiding…

Hair, waaronder Yvonne, Kim en Renata, met de Kleurenanalyse. Deze
Kleurenanalyse is een heel bijzondere manier om te ontdekken welke
kleurpigmenten er zichtbaar worden
van de natuurlijke huid, en deze dan
te vertalen naar een haarkleur. Dit
gebeurt door middel van speciale
sjaals die hiervoor ontworpen zijn.
Zo heeft u altijd de haarkleur die het
beste bij u past, ongeacht of het nu
een blondtint, of een donkere tint
gaat worden.

Albert Heijn Amstelplein: even dicht wegens verbouwing…
bezig is. Alle vergunningen moesten
worden aangevraagd en gecontroleerd. Dat is allemaal in orde gekomen. Patrick is ook degene geweest
die bij de bewoners boven het winkelcentrum is langsgegaan voor de
handtekeningenactie.
Spectaculaire openingsacties
De hele operatie wordt met eigen
middelen gefinancierd, evenals allerlei spectaculaire openingsstunts
en acties die vanaf 12 tot en met
15 maart voor bezoekers en kin-

Verwennen
De karakters van een gewenste
haarkleuring, die zorgen voor het
juiste effect.
De winnaars gaven zich geheel over
aan de creativiteit van de hairstylistes.
De spiegels werden afgeplakt en de
junioren van Hizi Hair, Alissa en Joyce, gingen met diverse kleuringen
en technieken aan de slag.
Toen de kleuringen eenmaal klaar
waren en de winnaars zich heerlijk
hadden laten verwennen in de massagestoelen, werd het tijd voor de
visagie die werd verzorgd door Evelien, werkzaam in een parfumerie en
up-to-date als het gaat om makeup en advies.
Intussen was het wel tijd voor een
hapje en een drankje, want het
blijft spannend als je niet precies
weet wat er allemaal gebeurt op je
hoofd.
De winnaars werden geknipt en gestyled en zo rond 22.00 uur konden
zij zichzelf bewonderen in de spiegel. De reacties van de winnaars
waren heel positief en ook het team
van Hizi Hair keek met een goed gevoel terug op deze leuke en gezellige avond.
Nieuwsgierig geworden naar wie
Hizi Hair wel is en wat zij doen?
Kijkt u dan eens op hun website:
www.hizihair.nl
Een ding weet het Hizi Hair team
zeker, deze metamorfose krijgt een
vervolg!!
Het team wordt per 1 maart uitgebreid met Ilona Artz, die haar sporen als hairstyliste heeft verdiend
bij div. kapsalons waaronder hier in
Mijdrecht.

Het Hizi Hair team v.l.n.r.:
Ilona Artz, Yvonne Fransen, Alissa van Vliet,
Joyce Aarsman, Kim Slierendregt en Renata
Cherillo

deren van de Albert Heijn Jos van
den Berg vestiging op het Amstelplein worden georganiseerd. En die
zullen zeker van zich doen spreken.
Daarover leest u meer in de uitgave van de Nieuwe Meerbode op 5
maart a.s. “Het is na de opening vier
dagen feest in het winkelcentrum.
We klappen er flink tegen aan, dat
kan ik alvast voorspellen. We doen
het graag voor onze klanten én voor
ons personeel. Dat heeft steeds
hard gewerkt en die verrassen we
dan ook met een personeelsfeest

op 2 maart a.s. Helaas moeten onze klanten nu even bij een andere super hun boodschappen doen.
Maar wij hopen dat ze daarna weer
bij ons terug komen. Vooral na de
heropening. Dan kunnen ze fantastische prijzen winnen.
Omdat op 15 maart tevens het verbouwde winkelcentrum Amstelplein
zelf officieel wordt geopend, is het
dubbel feest. Maar dat leest u de
komende weken allemaal in deze
krant.” Aldus een glunderende Jos
van den Berg.
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Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99
1181 TR Amstelveen - tel 020-5430430

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
• Maandag
09.30-11.30 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
15.30-17.30 uur
• Dinsdag
09.00-09.45 uur
09.30-12.00 uur
10.30-11.30 uur
10.00-12.00 uur
09.45-11.15 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
19.30-22.00 uur
• Woensdag
09.30-12.00 uur
10.00-10.45 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
11.15-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
• Donderdag
09.15-10.00 uur
09.00-11.15 uur
10.30-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.15-14.45 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
• Vrijdag
09.30-12.00 uur
09.30-10.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-17.00 uur
middag
• Zondag
13.00-16.00 uur

Gymnastiek
Vrije inloop
Internetten met begeleiding
Brei- en babbelgroep
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspreekuur
(3de ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
Sportief wandelen
Vrije inloop
Geheugenfitness
Kaarten maken
Volksdansen in De Kwakel
Zanginstuif
(1e dinsdag v/d mnd)
Open tafel (Apetito)
Koersbal in ’t Buurnest
ANBO-soos
Biljarten
Vrije inloop
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ‘t Buurtnest
Dans in ‘t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Biljarten dames & heren
Huiskamerproject
Volksdansen
Gymnastiek
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Gymnastiek in Thamerhorn
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d mnd)
Eetinstuif
(laatste do. v/d maand)
Internetten voor jongere 		
doelgroep
Creatief in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
Creatief in ‘t Buurtnest
KBO-soos
Vrije inloop
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d mnd)
Sjoelen (2e vr. v/d mnd)
Stijldansen in ‘t Buurtnest
(2de vrijdag v.d. mnd)
Klaverjassen
(1e & 3e vrijdag v/d mnd)
Speciale activiteit
(4e vrijdag v/d mnd)
Vrije inloop

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
wijksteunpunt
Bilderdijkhof
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie:
I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Zen meditatiegroep
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen) vanaf 19.00 uur
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Postzegelclub
Informatie: iedere 4de dinsdagavond
vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 1ste
zaterdag ruilbeurs om 9.00 uur
Let ook op onze informatieborden in het
wijksteunpunt Bilderdijkhof

DIENSTVERLENING
De volgende dienstverlening is aanwezig in
wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag: Carry 020-6693366
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199.
• Pedicure op woensdag: Aljo 06-10088612.
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193.
U kunt hen ook bereiken op de werkdagen in
het dienstencentrum op 0297-532325.
De afspraken op overige nummers graag
maken op werkdagen tussen 17.00-19.00 uur.

Vrijdagmiddag 28 maart 14.00 uur

Modeshow van
firma Maguy Mode
Kleren maken de man/vrouw is een vaak gehoord gezegde. Op vrijdagmiddag 28 maart
om 14.00 uur, presenteert Maguy Mode in
samenwerking met Vita welzijn en advies
de nieuwe voorjaarscollectie in een wervelende modeshow.
Deze presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
De zeer uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare kwaliteitsmode voor dames vanaf
ca. 50 jaar.
Maguy Mode biedt u een zeer gevarieerde
sortering kleding in de maten 38 t/m 56, uiteraard volgens de laatste modekleuren.
Na afloop van de modeshow staan, in de
speciaal ingerichte winkel, de Maguy Modeadviseuses voor u klaar, zodat u de kleding op
uw gemak kunt passen, bekijken en eventueel
kunt kopen. Uw bezoek verplicht u tot niets.
Na dit alles kunt u weer gezellig blijven eten
als u dit wilt.

Open eettafel in
wijksteunpunt Bilderdijkhof

Met begeleiding internetten,
ook al s u niet kunt typen!

Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of
heeft u geen zin om te koken? Dan kunt u terecht in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, iedere dinsdagmiddag van
11.45- 13.00 uur. In samenwerking met Apetito
hebben wij voor u het MultiPlus project. Dit
betekent dat er iedere dinsdag in wijksteunpunt Bilderdijkhof door vrijwilligers een warme
maaltijd wordt geserveerd.
Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan
tot en met de maandag ervoor. U bent absoluut niet verplicht om iedere week te komen
eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt.

We hebben een vrijwilligster, met veel ervaring op de computer, bereid gevonden om, iedere maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur,
u te helpen bij allerlei vragen en handelingen
met betrekking tot het internetten. Ook als u
niet kunt typen, hier kan extra aandacht aan
besteed worden. Dus wilt u eens een mailtje
sturen naar uw kinderen en kleinkinderen of
heeft u andere vragen, kom gerust eens langs
om te kijken en te proberen hoe het werkt.
Kosten € 1,50 p.p. per ochtend.

De kosten zijn r5,65. Hiervoor krijgt u: soep
vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna
is er nog een toetje.
Voor informatie en opgave:
Bernadette Verhaar 0297-567209

Kaarten voor de modeshow, incl. 2 kopjes
koffie/thee en cake:€ r1.50
Hiervoor hoeft u zich niet op te geven, maar
u kunt bij entree betalen.
Kaarten voor de modeshow met eten na
afloop r6.50. Hiervoor kunt u een kaart
kopen aan de bar t/m dinsdag 25 maart.

Maatjesproject
voor ouderen
Heeft u zin om samen met een ander een
kopje koffie te drinken, een spelletje te
doen, een wandeling te maken of een museum te bezoeken?
Vita welzijn en advies start in Uithoorn een
Maatjesproject voor ouderen.
Het Maatjesproject richt zich op ouderen die
(tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact met een maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of b.v. het wegvallen van de partner, kan
de behoefte ontstaan aan een uitbreiding van
de sociale contacten. Op basis van gedeelde
interesses worden deelnemer en maatje met
elkaar in contact gebracht. Samen met uw
maatje kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide personen prettig
vinden om te doen. Dit kan variëren van een
kopje koffie drinken, het doen van een spelletje, het bezoeken van een museum, het maken van een wandeling tot het bijwonen van
een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de
buurt. Belangrijk is dat maatje en deelnemer
beiden plezier beleven aan het contact.
Spreekt het Maatjesproject u aan en zou
u zich graag als deelnemer of vrijwilliger
willen opgeven of wilt u meer informatie,
neemt u dan contact op met Judith Smeenk:
0297-532327.

Creatieve activiteiten
in wijksteunpunt
Bilderdijkhof
Tekenen en schilderen

Hebt u vroeger wel eens getekend en/of
geschilderd en hier veel plezier aan beleefd
of lijkt het u gewoon leuk om eens een cursus
tekenen/schilderen te volgen?
Een gediplomeerde docente geeft u op de
maandagmiddag alle advies die u nodig hebt
om uw werkstuk tot een mooi eindresultaat
te krijgen. Komt u gerust eens kijken. Op de
eerste groep van 13.30-15.30 uur zijn er weer
een paar plaatsen voor belangstellenden.
Als u dit seizoen nog mee wilt doen dan
betaalt u slechts €r2.50 per les.

Brei-en babbelgroep

De brei- en babbelclub op maandagmorgen
tussen 10.00 en 12.00 uur: gewoon gezellig bij
elkaar zitten, praten en breien tegelijk.
Er wordt gebreid voor een weeshuis in
Roemenië. Er is vanuit de organisatie veel
bewondering voor de gemaakte truien, sjaals,
mutsen, sokken, wanten enz. Ook al wilt u
alleen maar lapjes breien is dit prima.
Deze worden door anderen dan weer aan
elkaar gehaakt en het resultaat kan een mooie
deken zijn. Aan deze activiteit zijn geen kosten
verbonden. U betaalt alleen uw kopje koffie/
thee. Kom dus eens langs en brei gezellig
mee. Hebt u nog wol in uw kast en doet u er
niets mee? Wij kunnen dit voor deze activiteit
goed gebruiken. Vooral de lichte kleuren én
wol van normale dikte zijn erg welkom.

Kaarten maken

De cursus ‘Als botten en
spieren protesteren’

Iedere dinsdagmorgen van
10.00-11.45
uur kunt u in het wijksteunpunt terecht om
een leuke kaart maken. De bedoeling is om
ideeën, vaardigheden en mogelijkheden aan
elkaar uit te wisselen. Er is materiaal aanwezig
waar u mee aan de slag kunt, maar het is
wel prettig om een eigen schaartje mee te
nemen.
Wilt u de kaart meenemen, dan betaalt u
€r0.80 per kaart. Wilt u alleen de kaarten
maken, dan is dit ook goed. Wij verkopen deze
kaarten dan tijdens een rommel- of creatieve
markt. Er zijn ook genoeg voorbeelden
aanwezig, zodat u aan de slag kunt.

Voorjaar 2008 zal de cursus ‘’als botten en
spieren protesteren’’, door een gespecialiseerd fysiotherapeute, gegeven worden. De
cursus is gericht op de mogelijkheden die
mensen zelf hebben om artrose, osteoporose
en nek- en rugklachten tegen te gaan. De cursus bestaat uit voorlichting en een praktisch
deel met oefeningen, om eventuele klachten
te voorkomen of te verminderen.

Handvaardigheid/
creatieve middag

De cursus is niet bedoeld als therapie voor
mensen die ernstige problemen hebben en
daarvoor onder medische behandeling staan.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2
uur. De kosten van de cursus bedragen 19
euro, excl. cursusboek.

De kosten zijn voor deze middag r1,00
excl. koffie/thee.
De creatieve activiteiten (behalve tekenen/
schilderen) zijn géén cursussen maar worden
begeleid door vrijwilligers.

Info: Judith Smeenk: 0297-532327

Elke maandagmiddag van 13.30-15.30 uur is
er gelegenheid om een werkstuk naar keuze
te maken. Er is materiaal aanwezig waar
u zo mee aan de slag kunt. Vindt u het leuk
om met lapjes te werken, kaarten te maken
of creatief bezig te zijn, dan is deze middag
wellicht iets voor u.

Info: Bernadette Verhaar,
telefoon 0297-567209.

NIEUW vanaf donderdag 3 APRIL!
Internetten voor vrouwen met
schoolgaande kinderen
Iedere donderdagmiddag van
13.15-14.45 uur
Deze activiteit is bijna dezelfde als het internetten op de maandagmorgen omschreven
is, maar dan speciaal voor vrouwen met
schoolgaande kinderen. Terwijl uw kind op
school zit kunt u iedere donderdagmiddag
terecht in het wijksteunpunt om andere vrouwen te ontmoeten en ervaringen met elkaar
uit te wisselen met als doel van elkaar te leren. Ook deze middag is er een deskundige
vrijwilliger aanwezig om u wegwijs te maken
met het internetten.
Ook voor de vrouwen van de ROC school (Nederlandse taalcursus), is dit een mooie gelegenheid op weg te worden geholpen om de
computer te verkennen en uw vragen zoals:
hoe kan ik adressen zoeken, hoe maak ik een
mailadres aan, hoe verstuur ik een mail, hoe
kan ik chatten met anderen etc.
Kosten per middag: €r1.50.
Info: Bernadette Verhaar 0297-567209.

EXPOSITIE
In de maand april zien de gangen van Wijksteunpunt Bilderdijkhof er gezellig en fleurig
uit. De aquarellen en pastels die er hangen
zijn gemaakt door cursisten van de groep
‘Schilderen op Zolder’, die begeleid wordt
door Gon Hageman. De meeste deelnemers
schilderen al jaren en vinden het leuk om u,
als bezoeker van het wijksteunpunt, iets van
hun werk te laten zien.
U kunt de schilderijen bekijken vanaf 30 maart
tot 2 maart, van maandag tot en met vrijdag
van 9.15 – 16.00 uur en op zondagmiddag van
13.30 – 15.30 uur.
Inlichtingen over deze expositie:
Gon Hageman telefoon 0297-565225
gonhageman@hotmail.com

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn
& Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-153111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen Maatschappelijk Werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-6410655
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum
Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519519
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - Uithoorn - Telefoon 0297-567209 - Website: www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99 - 1181 TR Amstelveen - tel 020-5430430
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‘Ontmoeting van uitersten’
in Galerie Fort a/d Drecht

Uithoorn - In Galerie Fort aan de
Drecht, gelegen in het gelijknamige
fort bij de Amstel, wordt op zondag
2 maart een tentoonstelling met de
titel ‘Ontmoeting tussen Uitersten’
geopend door wethouder Maarten
Levenbach. De opening begint om
15.00 uur en wordt muzikaal omlijst
door Reza Namavar, piano.
Vijf kunstenaars met heel divers
werk zullen hun creaties tentoonstellen.
Het merendeel van het tentoongestelde werk toont een voorliefde
voor het schilderen/afbeelden van
de vrouw in verschillende stijlen in
totaal verschillende omgevingen.

ties hebben als het ware een innerlijke uitstraling.
Erik Bosma (Maarssen) is, na een
drukke baan als grafisch ontwerper,
begonnen met een opleiding aan de
Hogeschool van Kunsten in Utrecht.
Erik is na zijn afstuderen (2005) als
zelfstandig kunstenaar werkzaam in
zijn atelier net buiten Uithoorn. Tegenwoordig experimenteert Bosma met de grafische Carborundumtechniek, uitgevonden door
de Frans-Amerikaanse kunstenaar
Henri-Goetz. Hij noemt zijn portretten ‘Passanten’, ze bewegen zich als
het ware van links naar rechts door
het beeld, of andersom.

Zo beeldt Erik Bosma zijn figuren,
veelal vrouwen, op een neutrale ondergrond af, terwijl Annemiki Bok
de vrouwen in groepjes in een landschappelijke omgeving a.h.w. gecomponeerd heeft. Ook de techniek
is verschillend: Bosma gebruikt een
grafische techniek, de zeldzame
Carborundumtechniek, waardoor
zijn figuren vaak ingetogen en wat
statisch overkomen. Daarentegen
schildert Annemiki Bok met dikke
olieverf in heftige kleuren, zodat de
groepen figuren zowel een uiterlijke
als ook een innerlijke uitstraling bevatten. Ook de stijlen abstract, impressionistisch, expressionistisch en
klassiek wisselen elkaar af in hun
werk.

Emotie
Julija Spijkers (geboren in Kroatië)
schildert met name abstracte composities van kleur, waarin zij beweging en verandering aanbrengt. Deze kleuren roepen een krachtige en
emotionele gemoedstoestand op.
Toch zorgt zij voor een harmonieus
evenwicht tussen de verschillende

Kleuren
Annemiki Bok, kunstschilder, woont
en werkt momenteel in een voormalige R.K. kerk in Espel (N.O. polder). Na haar opleiding tot beeldend
kunstenaar in Amsterdam reisde zij
naar Portugal, waar zij tot eind jaren
90 verbleef. Onder invloed van het
Portugese landschap veranderde zij
haar sobere palet in een dynamische wereld vol extroverte kleuren.
Bok wordt ook wel de kunstenaar
van de innerlijke ziel genoemd, haar
met dik olieverf opgezette composi-

tricht. Ze woont/werkt afwisselend
in Linne (Zuid-Ned.) en in Kroatië.
Naast kunstschilder is zij ook beeldhouwer. Haar beelden van keramiek,
steen en brons zijn echter niet te bezichtigen tijdens de expositie.
De beeldhouwer Liliane Alandt laat
haar bronzen beelden van vrouwen
zien. Zij woont en werkt in Amsterdam. Na jarenlang bezig te zijn geweest met het onderhouden en ontwerpen van tuinen heeft zij met succes een studie beeldhouwen afgerond aan de Wackersacademie in
Amsterdam (2004). Beeldhouwen
was altijd al een hobby van haar.
In haar beelden, overwegend klein
van formaat, die getuigen van een
krachtige emotie, speelt de vrouw
een centrale rol! In haar eigen woorden (kort maar krachtig): “Ik boetseer vrouwen, zoals ik ze zie en beleef.”
Edelsmid
De edelsmid Marc Lange presenteert een bijzondere collectie moderne sieraden uit zijn eigen atelier
in Marken-binnen. In 1995 rondde
hij met succes de Vakschool edelsmeden en fijne techniek in Amsterdam af. Momenteel bezit Lange een
eigen juwelierszaak in Alkmaar.
Vaak kiest de ontwerper materiaal dat bij zijn ontwerpen past, zoals high-tech titanium in combinatie
met hoogwaardige materialen. Zijn
creaties zijn vernieuwend en origineel, vandaar dat ze vaak tentoongesteld worden. Zijn sieraden moeten zowel draagbaar als duurzaam
zijn. Als iemand een opdracht aan
Marc wil geven, is dat mogelijk!
De tentoonstelling is op 2 maart
vanaf 14.30 uur open voor het publiek. De toegang is gratis. De expositie loopt t/m zondag 6 april. De

kleurvlakken. Zij is afgestudeerd
aan de Kunstacademie in Maas-

openingstijden zijn: do./vrij.: 14.00 16.00 uur, za./zo: 12.00 - 17.00 uur.

kiezen we voor 20 vogelsoorten.
Dat zijn de soorten, die je hoort in
de tuin of het park.
Ook kenmerken, levenswijze en het
broedgedrag worden behandeld.
Gebruik wordt gemaakt van beelden
met geluid via een computerpresentatie.
Omdat jaarlijks een wachtlijst wordt
bijgehouden i.v..m. de grote belangstelling, wordt deze cursus dit jaar
herhaald.
Cursusavonden: dinsdag 8 april en
dinsdag 15 april aanstaande o.l.v.

de Berg en afdelingschef Léon van
Diemen nog eens extra gefêteerd
met een fraaie bos bloemen. Een en
ander zorgde voor vrolijke en tevreden gezichten bij de prijswinnaars
die zich voor de ingang van Albert
Heijn graag even opstelden voor de
groepsfoto. De winnaars zijn de families P. de Lange, R. Vermeulen,
C. Rentmeester, M. Baas, W. Zaal,
T. Troost en M. Koole, allen woonachtig in Uithoorn, de families Kentrop en C.S.M. Bakker uit Mijdrecht
en de familie J.C.A. Hazes uit Amstelhoek.
Onder het genot van een kopje koffie/thee en een paaseitje werd het
gezelschap door Van de Berg op
de hoogte gebracht van het feit dat
er over ruim twee weken voor AHJos van de Berg klanten nóg meer
mooie prijzen te winnen zijn. Maar
eerst gaat deze Albert Heijn vestiging tijdelijk dicht. Vanaf de eerste week van maart vindt namelijk

een rigoureuze (interne) verbouwing van de supermarkt plaats. De
heropening is gepland op woensdag 12 maart. De aankondiging van
de tijdelijke sluiting leidde ‘tot verdriet’ van de klanten die nu even
bij een andere AH-vestiging hun
boodschappen moeten doen. Jos
van de Berg zei er ‘slapeloze nachten‘ van te hebben dat hij zijn klanten straks tijdelijk moet teleurstellen, ook al omdat de Smurfenactie
zoals die nu loopt, daardoor bij hem
vroegtijdig zal worden beëindigd.
Hoewel het jammer werd gevonden,
nam niemand dat hem kwalijk. Het
kan nu eenmaal niet anders. Trouwens, bij de openingsacties van AH
op het Amstelplein kunnen er vanaf
12 maart a.s. weer prachtige prijzen
worden gewonnen en er komen allerlei leuke kinderacties. En dat vergoedt veel! Meer over de verbouwing van AH op het Amstelplein
leest u elders in deze krant.

denheid aan plantengroei is daarom
groot. Een bijzondere waterplant,
die het in dit heldere water goed
doet zijn de kranswieren.
Het natuurgebied is klein, maar heel
bijzonder en uniek.
Dat vindt Winnie Rip ook. Zij heeft
een studie gemaakt van zowel de
waterkwaliteit als de ontwikkeling
van deze kranswieren. Hierop is zij

La Rondine komt met werk van
eertijds gevierde componist

Walter Büsse en Ad van Uchelen.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: NMECentrum De Woudreus, Wilnis. Kosten: euro 15,-.
Een excursie in de Bosdijk is aan deze cursus verbonden en vindt plaats
op een nader te bepalen tijdstip.

IVN-Lezing: Kranswieren en
Broedvogels van de Botshol
De Ronde Venen - Als restant van
de veenwinning is Botshol destijds
overgebleven als veenplas. Het veen
bevatte te veel klei en was daardoor
van een slechte kwaliteit. In beheer
van Natuurmonumenten is het een
prachtig natuurgebied gebleven. In
principe komt geen vervuild water in
de Botshol, waardoor het bijzonder
helder is, licht brak en op sommige plaatsen ook zoet. De verschei-

Uithoorn - Zaterdag 23 februari
werd in de hal van het winkelcentrum Amstelplein door Albert Heijn
Jos van de Berg,een tiental klanten
in het zonnetje gezet. Het waren de
tien prijswinnaars van een notenroaster. Die hadden zij gewonnen
door aankoop van een assortiment
‘Klasse noten’ bij hun dagelijkse
boodschappen. Een actie van deze
Albert Heijn-vestiging in samenwerking met de leverancier van ‘Klasse
noten’. Door de kassabon in een
verzamelcontainer te deponeren
kon iedereen die deze noten kocht
meedingen naar de prijs. Met de
notenroaster kan men verse noten
zelf naar smaak roosteren. Een handig attribuut bij feestjes en tijdens
de barbecue. De prijswinnaars, die
veelal met hun partner en/of kinderen naar de vestiging op het Amstelplein waren gekomen, zijn uit
verschillende plaatsen afkomstig.
Zij werden door eigenaar Jos van

In de Thamerkerk

Vogels leren herkennen
op zang
De Ronde Venen - De dagen beginnen te lengen, de zon komt hoger
aan de hemel. Verschijnselen, die bij
vogels de hormonen doen prikkelen.
Het wordt lente en we horen steeds
meer vogelsoorten zingen.
Waarom zingen ze eigenlijk? Welke
vogels doen in het voorjaar zo hun
best. Met wat oefening is het mogelijk de meest voorkomende vogels te
leren onderscheiden op zang. Ezelsbruggetjes en wat muzikaal gevoel
helpen ons daarbij.
Om het niet te moeilijk te maken

Een notenroaster voor 10
klanten van AH Jos van de
Berg Amstelplein

vorig jaar gepromoveerd.
Factoren als fosfaatbelasting door
vogels, woelende vissen (brasem),
watertoevoer van buitenaf en klimaatverandering zijn door haar uitvoerig onderzocht.
Allemaal punten, die de helderheid
en kwaliteit ongunstig kunnen beïnvloeden.
Na de pauze gaat Walter Büsse, Sovon-broedvogelteller van dit gebied,
ons zijn belevenissen vertellen.
Vogels als Lepelaar, Heilige Ibis,
Aalscholver, Havik, Sprinkhaanzanger ed. hebben hier hun broedgebied. Walter heeft ontheffing in de
broedtijd het gebied te inventariseren. Aan de hand van kaarten, vogelfoto’s en praktijkervaringen worden we op de hoogte gebracht. Uiteraard komen de leefwijzen van deze vogels ook aan de orde. Kortom,
een afwisselende avond met veel informatie over een stuk natuur vlak
bij onze achterdeur.
Welkom op 4 maart in het NMEcentrum te Wilnis. Aanvang: 20.00
uur Entree: 3,- euro (leden/donateurs gratis).

Uithoorn - Saint Saëns, de romanticus bij uitstek, die in zijn lange carrière drie muziektijdperken heeft
meegemaakt maar waarbij de romantiek toch altijd de hoofdtoon
voerde. Door het ensemble La Rondine, bestaande uit vijf blazers en
een pianiste, was een compositie
van deze musicus op het programma gezet op 17 februari in de Thamerkerk. Een tijdgenoot van Schubert en Mendelssohn die de klassieke periode vertegenwoordigen, dan
de hele romantiek met Berlioz en
Wagner tot na Stravinsky Debussy
en Ravel. Caprice Opus 79” uit 1887
was de naam van het werk dat gebaseerd is op Deense en Russische
volksliederen. Het stuk was speciaal
gecomponeerd voor het paasfeest in
Sint Petersburg en het is vanaf het
begin duidelijk dat de blaasinstrumenten de boventoon voeren. Hoewel de piano toch altijd weer terug
te vinden is in de muziek door middel van trillerende loopjes die zacht
en lieflijk voortkabbelen en dan
weer als een forse waterval waarbij de melodie wordt overgenomen
door de blaasinstrumenten. Maar
ook donkere dreigende klanken van
de piano met een majestueus tussenstuk. Als tweede stuk weer iets
heel anders, namelijk een werk van

Ludwig van Beethoven. ‘Kwintet in
Es Groot op. 16. Dit is echt een pianoconcert werk en geschreven naar
aanleiding van een kwintet met dezelfde bezetting als Mozart had.
Zijn gang
Een zwaar pianostuk dat donker begint, een standaard sonate en dan
volgt het andante cantabile waarbij ieder instrument zijn eigen kans
krijgt, een variatie van klarinet, hobo, fagot en hoorn die zelfs twee
keer terugkomen en door de klarinet heel mooi wordt afgesloten. Het
rondo ‘Allegro ma non troppo’, een
vrij vroeg werk, is een vrolijk virtuoos
stukje, echt een jolig stukje waarbij
de hoofdmelodie steeds herhaald
wordt en om en om een nieuwe tussenmelodie. Volgens de anekdote ging Beethoven bij de uitvoering
van dit werk gewoon zijn gang en
moesten de blazers maar zien waar
ze moesten invallen. Na de pauze
volgde de nu vrij onbekende componist Ludwig Thuille, in Italië geboren, maar een Fransman en opgeleid
in Duitsland en een tijdgenoot van
Richard Strauss die een enorme bewonderaar van Thuille was. Wonderlijk dat van een destijds zo gevierde
componist zo weinig bekend is gebleven. ‘Sextet in Bes Groot op. 6’ is

duidelijk een werk uit de romantiek.
De romantiek druipt er bijna van af,
zou je kunnen zeggen. De piano begint met een heftige toch golvende
melodie, soms zwaar maar toch ook
afgewisseld met speelse elementen. Dan volgt een soort dansachtige huppel weer overgaand in golvende klanken met wat zwaardere
ondertonen. Vooral het watervlugge
pianospel is opvallend. Het larghetto
is indrukwekkend, vooral de heftige
aanslagen op de piano, meteen gevolgd door bijna trieste stukjes. Dan
volgt een andante waarbij de indruk
van een balzaal in de 19e eeuw met
frivole toiletten met strikken en kant
wordt gewekt. De vivace zou een
jachtscène kunnen zijn met het Ta,
Ta Tatatata van de jagershoorns wat
steeds weer terugkeert. La Rondine
houdt de traditie van blazers en piano, wat al een geliefde combinatie
was sinds de Weense Klassiekers,
in stand. Het sextet bestaat uit normaal gesproken Mariken Zandvliet
piano, Jeannet Landré fluit nu Martine v.d. Loo, Ingrid Nijssen hobo,
Nancy Braithwaite klarinet, Jonathan Reed op de fagot en als laatste Sergei Dovgaliouk op de hoorn.
Een romantisch programma wat wel
hoorde bij die zondagmiddag in de
Thamerkerk.
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CONCEPT BOUWSTENEN VOOR
TOT DE GROND TOE AFGEBRA

Wilnis – In de nieuwe vergadervorm van de Rondeveense raad kwam
donderdagavond jl. als ‘ bespreekstuk’ het rapport concept bouwstenen voor de structuurvisie Wilnis Dorp aan de orde. Voor de aanvang
van de vergadering konden burgers inspreken over een punt dat op
de agenda vermeld stond. Twee winkeliers van Wilnis maakten hier gebruik van. Nant Hartel bood wethouder Roosendaal een petitie aan met
honderden handtekeningen, tegen het plan van de gemeente, om alle
winkels uit het Wilnisse dorp te halen en er woningen voor in de plaats
te zetten. Ook de heer Haverman, een kersverse ondernemer in Wilnis,
snapte niets van deze achterhaalde plannen. In een brief aan de raad
gaf hij zijn visie:
“Vanwege het feit dat ik de laatste tijd nogal wat activiteiten heb gestart
in Wilnis Dorp ben ik mij recent gaan verdiepen in alles wat zich daar
zoal afspeelt. Tevens werd ik door een aantal winkeliers geattendeerd
op een rapport genaamd “Concept Bouwstenen voor de structuurvisie
Wilnis Dorp”. Ik heb dit concept met grote interesse gelezen, maar
vooral met grote verbazing over een aantal in dit rapport gestelde
constateringen.
Ik heb alle begrip dat zaken in een gemeente vaak een lange doorlooptijd
hebben, waarmee ik bedoel dat men eerst een onderwerp op de agenda
zet, er vervolgens vaak bureaus ingeschakeld worden om een onderzoek
te doen, waarna er regelmatig langdurig met grote tussenpozen over
vergaderd gaat worden.
Dat betekent dat er dus onderzoek gedaan wordt en er vervolgens, vaak
meer dan een jaar later, zaken beslist worden op basis van dergelijke
rapportage. Groot risico is dan dat de situatie allang niet meer zo is als
in het rapport vermeld is, waardoor de kans op verkeerde beslissingen
aanzienlijk is en mijns inziens zeker ook in dit geval.

Geen binding
Tweede probleem vind ik dat een onderzoek vaak gebeurt door een bureau dat geen enkele
binding heeft met het dorp of de situatie ter plekke. Dat betekent dat dit bureau een prestatie
moet leveren om de rekening betaald te krijgen zonder dat het bureau daar op afgerekend
wordt. Ook heb ik de indruk dat een bureau bij het verkrijgen van de opdracht al min of meer
meekrijgt wat het gewenste resultaat moet zijn. Het onderzoek zoals dat in dit geval gedaan
is heeft naar mijn gevoel ook maar een zeer beperkte waarde en draagt zeker niet bij tot
een juiste beslissing gebaseerd op juiste argumenten. Als ik kijk naar de manier waarop dit is
uitgevoerd, althans waar het de enquête onder de ondernemers betreft, durf ik te stellen dat
het onderzoek absoluut opnieuw zou moeten plaatsvinden wil het enige waarde hebben in
de besluitvorming. Kortom, wanneer dit niet gebeurt zou ik u willen verzoeken om dit deel
van het rapport als niet geschreven te beschouwen. De inhoud staat absoluut haaks op de
situatie van dit moment.

Pand gekocht
In de zomer van 2007 heb ik besloten om het pand Dorpsstraat 35 aan te kopen en hier
een damesmodezaak in te vestigen. Na een complete verbouwing is Wouda Fashion eind
september 2007 open gegaan en tot en met de dag van vandaag is dit een zeer succesvolle
onderneming. Tijdens de verbouwing, gedurende een tweetal maanden, hebben dagelijks
langslopende bewoners aan de bouwvakkers gevraagd wat er eigenlijk zou gaan komen in
het pand. Na hun antwoord dat er een damesmodezaak zou komen, antwoordde 100 procent

Raad: ‘“Winkels weg uit h
Onderzoek is oud
van de nieuwsgierigen :“O, dat wordt helemaal niets in dit dorp” !! Kortom, geen opmerkingen die de
burger moed gaven, maar ik wil er mee aangeven hoe de gemiddelde burger in Wilnis Dorp denkt.
Wanneer de juiste ondernemer met passie en inzet een winkel begint, dan komen de klanten van zelf.
Vervolgens heb ik heel snel besloten dat Wilnis Dorp dus juist wel heel veel mogelijkheden heeft. In
dit kader heb ik de voormalige winkel van Van Eijk aangekocht. Ik heb daar maar liefst 1.400.000,00
voor betaald en momenteel zijn we bezig met een verbouwing en inrichting van enkele tonnen. Op
5 april 2008 gaat Wouda Fashion verhuizen van Dorpsstraat 35 (nu 70 m2) naar Dorpsstraat 65 en
dan naar 250 m2. U zult begrijpen dat er heel wat moet gebeuren om dit rendabel te maken, maar
we zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken. De Dorpsstraat 35 is per direct al weer verhuurd aan een
opticien, wederom een verrijking voor het dorp.

Kapsalon
Tevens heeft kapsalon Lydia besloten om ons te vergezellen op Dorpsstraat 65 met ook nog eens
100 m2. Ook Lydia gaat er een prachtige kapsalon van maken ! De komende tijd gaan we ook de
buitenkant een metamorfose laten ondergaan waardoor het absoluut een blikvanger van het dorp
gaat worden. Na de zomer gaat Wouda Fashion behalve damesmode en schoenen het assortiment
uitbreiden met heren casual mode en schoenen en tevens kindermode en schoenen. Kortom, eind
van dit jaar is Wilnis dorp een prachtige winkel rijker en dat terwijl er in uw rapport van verpaupering
wordt gesproken. Ik ben er van overtuigd dat hier met name mijn pand mee bedoeld wordt, dus
werd.
Zeer recent heeft een ondernemer de drogisterij van de heer Nagtegaal overgenomen. Ik kan
me voorstellen dat deze man inmiddels wakker ligt van de huidige plannen. Wanneer deze
doorgaan, kan deze man zijn faillissement aanvragen.

Slopen
Behalve mijn activiteiten begrijp ik dat een andere ondernemer graag de oude snackbar wil slopen
en daar in de plaats een nieuw pand wil bouwen met twee winkels op de begane grond en daarboven
appartementen. Ik heb begrepen dat de gemeente daar, totdat een ei gelegd is over de toekomst,
geen medewerking aan wil verlenen. Hoezo verpaupering, als de gemeente zich constructief opstelt
staat daar binnenkort ook een prachtig pand en is er weer een probleem opgelost.
Ook wordt er gezegd dat er sprake is van leegstand, hetgeen ik absoluut wil tegenspreken. Er staan
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R STRUCUURVISIE WILNIS DORP
AND DOOR RAAD & BEWONERS

Prima
Wanneer de gemeente deze zaken zo zou invullen, komt alles prima voor elkaar. Ik
ben er van overtuigd dat initiatieven zoals ik die genomen heb en zal nemen, andere
ondernemers zal inspireren om ook te gaan ondernemen in Wilnis. De gemeente
moet niet op de stoel gaan zitten van de ondernemer, maar voorwaarden scheppen
waardoor ondernemers weer vertrouwen krijgen. Wanneer dit het geval is, zullen er
ook ondernemers zijn op gebied van eerste levensbehoeften. Natuurlijk zullen er
gelukzoekers zijn die weer afhaken, maar daar komen altijd weer nieuwe voor. Er zijn
nu nog een groenteman, bakker en slager en ik denk dat die echt moeten blijven.
Ondernemers met passie en inzet zullen, ook in Wilnis, absoluut succesvol zijn.
Uiteraard altijd bereid om een en ander nader toe te lichten”, aldus Ab Haveman,
enthousiaste ondernemer in Wilnis Dorp en omstreken.

Verrast

het dorp? Geen sprake van!
d en achterhaald”
bijvoorbeeld twee winkelpanden leeg als gevolg van bijzondere omstandigheden van de eigenaar.
Ik heb de eigenaar gevraagd of ik ze kan aankopen, maar dit wilde hij helaas niet. Ik begrijp dat deze
panden inmiddels weer te huur staan en ik weet zeker dat hier ook weer ondernemers voor zijn te
vinden, zeker gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden.
Bovenstaande informatie geeft aan dat het gemaakte rapport dus niet meer strookt met
de werkelijkheid en dat er van alles gaande is in het dorp. Wat we nu nodig hebben is een
overheid die zaken stimuleert en een lange termijn visie neerlegt. Kortom, een betrouwbare
overheid die lange termijn besluiten neemt zodat ondernemers weer durven te investeren.
Wanneer dit het geval is, hebben we binnenkort weer een bruisend dorp waarbij alle burgers
groot belang hebben.

Begrip
Een nieuw te ontwikkelen winkelcentrum staat wat hier wat mij betreft helemaal los van. Iedereen
begrijpt dat er in het dorp geen ruimte is voor een Albert Heijn of een Hema. Wat wel belangrijk
is, is dat de dagelijkse levensbehoeften aangekocht kunnen worden. Wanneer de overheid de
kaders vaststelt, dan komt de rest vanzelf. Dus, alle panden die momenteel winkelbestemming
hebben, deze ook zo houden. Geen medewerking geven aan eigenaren die dit om willen zetten in
woonbestemming. Wanneer dit mogelijk wordt, is er inderdaad sprake van een sterfhuis constructie
met alle gevolgen van dien voor de huidige ondernemers, maar zeker de burgers.

De raad kon heel goed meevoelen met de ondernemers en de bewoners van Wilnis. Sandor Harmens VVD: “Ook wij gaan voor een mooi en
aantrekkelijk Wilnis Dorp. Wij waren dan ook zeer verrast door de uitkomst van dit rapport en begrijpen de reactie van de winkeliers. Ook
wij willen dat Wilnis Dorp een winkelgebied blijft en dat alle winkelpanden, winkelpanden blijven. De ondernemers zijn er ook duidelijk
in. Ze willen er voor gaan.
Ik zou zeggen, als er nog eens zoiets is: praat met de winkeliers en je
weet wat je moet doen. Is goedkoper dan zo’n onderzoek”
Cees Houmes D66 vond ook dat dit onderzoek nogal gedateerd was.
Zeven van de acht winkeliers die gehoord zijn in dit rapport zijn niet
meer winkelier in Wilnis. Zij die er nu zitten willen investeren. Het rapport klopt dus niet”, aldus Houmes.

Ouderen
” In het rapport staat ook”, zo vervolgde Houmes, “ dat het Wilnis Dorp vergrijst. Ik hoor
de bewoners en de winkeliers juist zeggen, het verjongt. Er wonen juist veel jonge
gezinnen. Wij vinden ook, hou de winkels daar, maak een 30 kilometer zone, zorg voor
parkeerplaatsen en maak er een mooi winkelgebied van zoals bijvoorbeeld hier in
Mijdrecht. Ik stel voor: draai die bouwstenen om. Maak er een mooi winkelgebied van.
De ondernemers weten echt wel zelf of het haalbaar is”.

Nieuw élan
Schouten van Christen Unie/SGP vond ook dat dit rapport zeeg gedateerd was; “Er zitten
onderhand al allemaal nieuwe ondernemers. Nieuw bloed, meer élan. Dat moeten we
goed meenemen bij de definitieve bouwstenen.
Het houden zoals het is, dan is het niet levensvatbaar voor deze ondernemers. er moet
iets gebeuren, zeker qua uitstraling. Er moet nu ook echt vaart achter gezet worden. Er
moet beslist gaan worden. Deze ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn”.

Wat zou er moeten gebeuren ?
De gemeente moet vaststellen dat de Dorpsstraat in Wilnis een winkelstraat blijft. Alle panden die
momenteel winkelbestemming hebben moeten dit behouden. Daar waar ondernemers nieuwe
activiteiten willen opstarten, moet de gemeente dit stimuleren door maximale medewerking.
Wanneer van toepassing moet een woning juist winkelbestemming kunnen verkrijgen en niet
andersom, zeker op de begane grond. De laatste 20 jaar is er geen cent geïnvesteerd door de
gemeente in de Dorpsstraat. Het zou goed zijn als iemand met verstand de straat gaat herinrichten
waarbij de belangen van iedereen in ogenschouw genomen worden. Dat betekent dat de hele
boel op de schop moet, zorgen voor goede voetpaden langs de gevels toegankelijk voor mensen
van 0 tot 100 jaar, met maximaal aantal parkeerplaatsen, 30 kilometer zone, flinke drempels om de
snelheid van de auto’s te beperken, misschien zelfs instelling van blauwe zone, éénrichtingsverkeer
behouden zoals nu het geval is en groen aanbrengen daar waar mogelijk.

Geen jaren
Schreurs van de Combinatie vond ook dat het voorliggende rapport sterk verpauperd
was: “Zorg dat dit rapport op korte termijn geactualiseerd wordt en dat er dan rap
spijkers met koppen geslagen gaan worden. Laat het niet weer jaren duren dan krijg je
namelijk een jo jo effect. Kortom, we zijn nog een eind van huis” aldus Schreurs.

Ook de rest van de raad was het hier roerend mee eens. Ze wilde dat het
college de zaken actualiseerde en dan zo snel mogelijk met zijn allen rond
de tafel.

(wordt vervolgd)
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Derde parencyclus BVK
afgerond

Vierde ronde bridge
vereniging “De Legmeer”

De Kwakel - Na weer een enerverend avondje bridgen kon wedstrijdleider Cor afgelopen donderdag
rond 23.00 uur de definitieve balans
opmaken en de promovendussen
en degradanten bekend maken.
In de A lijn leek het bovenin spannend, maar de koplopers na 5 avonden sloegen de aanval op hun koppositie glansrijk af door soeverijn op
deze slotavond de 1e plaats op te eisen met 61,8%. Met een gemiddelde over 6 avonden van 55,9% werd
paar Mann- van Vliet daarmee toch
nog vrij afgetekend 1e in de eindstand.
2e op deze avond met 60,4% werd
echtpaar van der Post, waardoor zij
oprukten naar de 4e plaats in de totaalstand. 3e werd echtpaar Ludwig met 56,9% en die positie nemen
zij ook in de eindrangschikking in.
Daarin vinden we paar ElenbaasVerhoef terug op de 2e plaats.
Met iets minder dan 40% eindigde
paar Koestal-Moller op de 14e en
laatste plaats en daarmee was hun
terugkeer naar de B lijn een feit, al
wisten we dat vorige week eigenlijk
al. Dat gold ook voor paar de Kuijervd Poel. De 3e degradatieplaats viel
ten deel aan echtpaar van Beek.

Uithoorn - Woensdagavond 20 februari jl. speelden de bridgevereniging “De Legmeer” zijn eerste zitting
van de vierde ronde parencompetitie 2007-2008.
In de “A” lijn lieten Ben ten Brink en
Jan Bronkhorst zien dat zij niet voor
niets in de vorige ronde als eerste
waren geëindigd. Zij namen direct
een flinke start door met 67.50% de
eerste plaats in te nemen. Gevolgd
door de ook goed spelende Greet
Overwater en Guus Pielage die
tweede weden met 63,33%. Als derde Luuk Smit en Lijnie Timmer met
60,42%. In dit geweld werden de net
gepromoveerde Tini van Drunen en
Wouda Roos vierde met 58,75%.
Ook in de “B” lijn een goede start
voor het paar Bob van Liemt en
Evert Wevers zij werden eerste met
64,83%. Eveneens de net gepromoveerde Froukje Kraaij en Rini Tromp
met 61,70% werden zij tweede. Met

B lijn
In de B lijn moest op het allerlaatste
moment nog een invaller opgetrommeld worden, die werd gevonden in
de persoon van Adri Voorn ‘Bal’, die
met Ria van Zuylen ten strijde trok
tegen de rest van het veld. Dat deden zij tot verdriet van hun tegenstanders uitermate goed, want met
63,5% werden zij 1e in hun lijn. Een
sterke 2e plaats met 62,5% was er
voor echtpaar Overwater en die
kaapten daarmee in de totaalstand
de 1e plaats weg voor de neuzen
van echtpaar Bader. Atie en Wan
scoorden 55,35% gemiddeld, Nelly
en Jos 55,25%. Leny Heemskerk en
Agnes de Kuijer endigden op de 3e

promotieplaats, waardoor een confrontatie aan de bridgetafel tussen
de heer en mevr. de Kuijer voorlopig weer 6 weken wordt uitgesteld,
wat de broodnodige rust in huize de
Kuijer natuurlijk ten goede komt.
Loes Schijf en Riet Wesseling eindigden deze avond met 56,7% overigens als 3e en dat mag natuurlijk
niet onvermeld blijven.
Paar Bulters-Nieuwendijk kon het
niet bolwerken en met 34,5% bezegelden zij ook hun terugkeer naar
de C lijn. Op hun tocht daar naar toe
worden zij vergezeld door echtpaar
Knaap en de paren Snabel-van Veen
en Bakker-Elias.
De topscore van de avond vinden
we zoals zo vaak ook deze avond in
de C lijn, waar paar de Zwart-Kesting 64,2% bijeen sprokkelde. Paar
Kroon-Oosterbeek werd met 53,5%
2e en een gedeelde 3e plaats was er
voor Jan en Hennie van der Knaap en
paar Fernhout-Houtman met 52,8%.
Paar Koot-Voorn kon het fabeltastische resultaat van vorige week
geen vervolg geven, maar zij eindigden deze keer op de wel als altijd
vermeldenswaardige laatste plaats
en laten we wel zijn, waar staat geschreven dat je geacht wordt enige
stabliteit in de scores na te streven?
Hoge pieken en diepe dalen, dat
hoort nu eenmaal bij topsport.
In de totaalstand was echtpaar Fritschy, dat natuurlijk ook helemaal
niet thuis hoort in de C lijn, vorige
week al nagenoeg zeker van promotie. Zij deden het dus deze week
rustig aan en eindigden niettemin
met een fraai gemiddelde van 56,4%
helemaal bovenaan. Ook de paren
Maarschalk-Poll en Stokkel- Zandvliet hoefden niet tot het uiterste te
gaan om hun promotie zeker te stellen en dankzij hun 1e plaats op deze
slotavond gaat ook paar de ZwartKesting het de komende 6 weken op
een wat hoger nivo proberen.

Damesvoetbal kdo zoekt
trainer
De Kwakel - Sportvereniging KDO
De Kwakel heeft al enige jaren damesvoetbal in haar gelederen. Op
dit moment bestaat dit uit twee elftallen en totaal ca. 35 leden. Het
eerste elftal komt uit in de 3e Klasse
zaterdag en het tweede elftal in de
5e Klasse zaterdag (district West I).
De dames trainen twee keer per
week en wel op de maandag- en

donderdagavond. Voor deze elftallen zijn wij voor komend seizoen
(2008-2009) op zoek naar : een
hoofdtrainer voor het verzorgen van
de trainingen en eventuele coachen
op zaterdag.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met M. van de Rotten, tel.
06-10661640 of per e-mail : mvdrotten@kabelfoon.nl

Bridge-vereniging
“Hartenvrouw”

Regio - Dinsdag 19 februari werd
de derde ronde van de parencompetitie gespeeld,.
In de A-lijn speelden deze keer 18
paren, als eerste plaatsten zich deze keer Kokkie van der Kerkhoven
en Corrie Smit met 58.33%. Tweede
werden Nel Bakker en An van der
Poel met 58.07%, gevolgd door Tini
Geling en Paula Kniep die met een
score van 56.51% derde werden. In
de competitiestand veranderd er
niet veel: nog steeds staan Lea Wit
en An van Schaick bovenaan met
een gemiddelde van 57.81%, Froukje
Kraaij en Anneke van der Zeeuw zijn,
als tweede, geduchte concurrenten
met een gemiddelde van 56.68%. In

de B-lijn werd gespeeld met 16 paren, hier plaatsten zich als eerste Wil
Blansert en Bibeth Koch met 62.50%
een knappe prestatie voor een “gelegenheidspaar”! Tweede werden
Thecla Maarschalk en Rees van der
Post met een score van 60.71%, derde werden Ria van Geelkerken en
Renske Visser met 58.04%.
Ook in de B-lijn zien wij eenzelfde constante voor wat betreft de
competitiestand als in de A: Thecla
Maarschalk en Rees van der Post
zijn nog steeds eerste met een gemiddelde van 59.03%, Renske Visser
en Ria van Geelkerken prolongeerden hun tweede positie met een gemiddelde van 56.98%.

Legmeervogels F15 en
zijn invallers
Uithoorn - Afgelopen zaterdagmiddag moesten we aantreden tegen
Jos Watergraafsmeer (comb. F1-F4).
Deze wedstrijd werd door ons zeer
knap met maar 6-3 verloren. Daar
5 van onze spelertjes (Daniel, Noah, Pawan, Lars (A) en Jeffrey) wegens vakantie verstek moesten laten
gaan, hebben we gestreden met 4
invallers.
De invallers Mike en Ian (van de mini’s) hebben zeer verdienstelijk hun
F-debuut gemaakt.
Ook invaller Kees (van de F9) deed

het fantastisch en scoorde alle 3 de
doelpunten.
En Maurits (van de F6) was een
echte leider en zorgde ervoor dat
ons we de tegenstander (met jongens van 7-9 jaar) behoorlijk aan
het schrikken maakte.
Verder speelden Morvan (met zijn
Tijgermascotte), Teun, Lars (U), Bob,
Devin en Jens hun allereerste uitwedstrijd op kunstgras en zij hebben laten zien, dat ze al aardig aan
het groeien zijn.

Op de foto staan (van L naar R): Bob, Teun, Kees, Mike, Morvan, Lars (U),
Jens, Maurits en Ian. Niet op de foto staan: Devin (wil niet 2weken achter elkaar in de krant) en Raoul (van de mini’s) wegens griep.

Safety 4 Kids workshops
Regio- Na groot succes van de eerste Safety 4 kids workshop wordt er
op zondag 30 maart 2008 weer in
Uithoorn een “Safety 4 kids” workshop georganiseerd die er speciaal
op is gericht om kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar weerbaarder en
meer assertief te maken. Geen overbodige luxe in tijden waarin geweld
en agressie helaas steeds meer aan
de orde van de dag zijn. In deze 1,5
uur durende workshop voor kids van
6 jaar t/m 9 jaar en 2,5 uur durende
workshop voor kids van 10 jaar t/m
13 jaar leren kinderen in een veilige leeromgeving op een spannende en speelse manier effectief om te
gaan met pesterijen (verbaal en fysiek), grenzen te stellen, hoe te reageren in gevaarlijke situaties en wat
zij moeten doen als ze worden aangesproken door vreemden.
Door middel van een nieuwe trainingsmethode die is overgewaaid
uit Amerika, is dit in maximaal 2,5
uur mogelijk. Deze trainingsmethode heeft bovendien een duurzaam
karakter en is gebaseerd op de volgende principes:
Alertheid en verbale vaardigheden
worden effectief aangeleerd; hiermee worden kinderconflicten zoals
pesterijen succesvol getackeld (de
zgn. A training). Voor kinderen van
6 jaar t/m 13 jaar.
Er worden slechts 2 zeer effectieve
verdedigingtechnieken aangeleerd
voor het uiterste geval, als praten
niet meer helpt (fysieke vaardigheden, de B training). Motto: “Wie A
zegt moet ook B leren zeggen”. Dit
draagt bij aan het zelfvertrouwen
van het kind en fungeert als een
soort vangnet. De B training is alleen toevoegt voor kids van 10 jaar
t/m 13 jaar
Deze verbale en fysieke vaardigheden worden aangeleerd in rollenspellen zoals kinderen deze beleven. Er wordt gebruik gemaakt van
het zogeheten Bulletman pak – één
van de weinige in Nederland – welke door de instructeur wordt gedragen en waarop de kinderen zich
kunnen uitleven. De kinderen leren
conflicten zelf oplossen.

De kinderen worden op verantwoorde wijze in een “staat van Adrenaline” gebracht, om zo de aangeleerde vaardigheden te borgen in hun
gevoelsysteem (de limbische hersenen).
De kinderen krijgen positieve aandacht waardoor zij zich zekerder
gaan voelen en meer durven, waardoor hun houding positief wordt beïnvloed.
Gilbert Themen, instructeur van de
nieuwe methode, vertelt enthousiast: ”De methode is gericht op A
(verbaal) en B (fysieke) trainingen.
Voor kinderen is het belangrijk dat
zij leren om te gaan met hun emoties wanneer er angst, adrenaline en
stress in het spel is. Zij moeten leren dat zij door emoties een bepaald
gedrag vertonen. Dit gedrag is altijd
passief of agressief, tenzij een assertieve houding is aangeleerd. Door
deze houding aan te leren gaat een
kind makelijker en vrolijker door het
leven en is het weerbaarder in geval
van tegenslag of bijvoorbeeld pesterijen ”, aldus Gilbert Themen
Gilbert Themen is politieman en tevens instructeur op het gebied van
angst, stress en adrenaline conditionering. Hij heeft tevens een opleiding gevolgd om bovengenoemde workshop te mogen geven en is
in het bezit van een bulletman pak,
zodat hij in staat is de rollenspelen zo realistisch mogelijk te maken. Hij heeft in de loop der jaren
ruime ervaring opgedaan met diverse vechtsporten en met zelfverdediging. Safety 4 Kids workshops
wordt georganiseerd op zondag 30
maart 2008. Workshop (1) Kids: 69 jaar van 09:30 uur tot 11:00 uur.
Workshop (2) Kids: 10-13 jaar van
12:00 uur tot 14:30 uur bij sportschool Plux in Uithoorn. De kosten
bedragen: Workshop (1) € 17,50 en
workshop (2) e30,-- per kind. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met S.W.O.T.defence. Contact persoon is Gilbert Themen telefoonnummer 06-55756032. Voor
meer informatie surf dan naar www.
swotdefence.nl of mail naar info@
swotdefence.nl

Spannende verschuivingen bij Bridge Vereniging
Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen maandag
avond 18 februari speelde de Bridge
Vereniging Uithoorn (BVU) haar 4e
ronde van de 3e parencompetitie.
Dit uitslagen zijn als volgt:
A lijn
In de A-lijn naderen Hans Wagenvoort en Nico van der Meer langzaam aan de top door deze ronde
te winnen met 59,38%. In het algemeen klassement staan zij nu derde met nog 2 ronden te gaan. Martin Kok en Marineke Lang zijn hun
schok van vorige week weer te boven, 2e met 55,56% maar daarmee
nog wel in de gevaarlijke zone. Leo
Leenen en Henk van der Schinkel
staan inmiddels op de 2e plek met
hun score van 53,47%. An Heimeriks en Anke Reems werden 4e met
52,08%, maar blijven daarmee op de
6e plaats staan in de totaal stand.
De winnaars van vorige week deden een stapje terug, Ada Keur en
Marion Wiebes scoorden 51,74%
waarmee zij op de 8e plaatst blijven
staan.
B lijn
In de B-lijn deden Bep en John de
Voijs goede zaken. Met een score van 69,10% waren zij niet alleen
de winnaars van de avond, maar
namen gelijk de leiding over in de
totaal stand. Ook To van der Meer
en Tineke van der Sluijs lieten zien
wat zij waard waren, 2e met 65,97%
en daarmee stijgen zij naar de 2e
plaats. Lodi van Ginkel en Jan Winkelaar waren ook goed op dreef, 3e
met 54,86% en blijven daarmee op
4 staan. Marijke en Ger van Praag
hadden wat puntjes nodig, zij werden 4e met 54,17% en klimmen 1
plaatsje op.
Ada Maarseveen en Hetty Hout-

man blijven goed meedoen, 5e met
53,13% en ook zij stijgen in de algemene rangschikking 1 plaats.
C lijn
In de C-lijn kon je goed merken dat
Gerda en Joop van Duren weer terug waren van vakantie, lekker gebruind en direct de eerste plaats,
met 59,03%.
Dit deden zij weliswaar samen met
Truus de Ruiter en Henk Stahl die
het goed blijven doen. Ook Gerard
van den Bosch en Ria Smit vonden
dat hun scores de afgelopen weken
wel wat beter kon. Zij werden 3e met
56,94%. Elisabeth van den Berg en
Maarten Breggeman werden 4e met
55,56% en verstevigden daarmee
de 2e plek in de totaal stand. Corrie Frank en Cees Harte behaalden
54,17%, goed voor een 5e plaats, en
in het algemeen klassement schuiven zij op naar de 3e plaats. Voor
de complete uitslag en meer info,
verwijzen wij u naar de website van
BVU: www.nbbportal.nl/1048.
De BVU speelt in een zaal van activiteitencentrum De Scheg op maandagavond, in de zaal mag niet gerookt worden. Belangstellenden zijn
van harte welkom om (kosteloos)
een paar avonden mee te spelen,
om sfeer te proeven.
Mocht uw interesse zijn gewekt en
wilt u eens kijken of de BVU iets
voor u is, neemt u dan contact op
met Hessel Oosterbeek, tel. 566103.
Heeft u vragen over de BVU of wilt
u meer informatie? Onze secretaris
Marineke Lang helpt u graag verder.
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
e-mail koklang@wish.nl.

op de voet gevolgd door Cobie Bruine de Bruin en Cora de Vroom met
60,28%. De vierde plaats was voor
An Heimeriks en Anne Tolsma met
56,84%.
In de “C” lijn eveneens hoge scores
voor de eerste vier paren. Als eerste met 65,83% het paar Anneke en
Co de Weerdt, gevolgd door Atie
de Jong en Marianne Jonkers met
63,33%.
De derde plaats was voor Berend
Hamer en To van de Meer met
59,58% en Lenie Pfeifer en Ans
Voogel vierde met 58,33%.
Bent u ook geïnteresseerd in bridge,
dan is het mogelijk ter kennismaking een keer mee te spelen. Bent
u dat, neem dan telefonisch contact
op met Mieke van den Akker 0297346027 of met de secretaris Gerda
Schavemaker 0297-567458. Voor de
volledige uitslagen, kijk dan op het
internet, www. nbbportal.nl/1007/.

Kwakelse ijsclub:

”We hopen nog steeds op
een jaar met goede vorst”
De Kwakel - In het jaarverslag van
ijsclub Frisse Vreugde uit de Kwakel staat met een uitroepteken over
2007 vermeld: Bijna elf jaar Geen
IJs Wat brengt ons 2008? Ja, en het
ziet er toch naar uit dat dit weer het
twaalfde jaar gaat worden. “Maar
hopen blijven we altijd” vindt Mark
Hogeboom voorzitter. Het is niet altijd Frisse Vreugde geweest. In 1956
is de Kwakelse ijsclub opgestart onder de naam ‘De Krabbelaars’. Dat
had te maken met het feit dat het in
dat jaar een heel strenge winter was
met veel ijs en de Oud kwakelaars
vonden eigenlijk wel dat je daar gebruik van moest maken met een
Amstel zo vlakbij. Al in 1959 werd
de naam Frisse Vreugde. Er werden
al vanaf het begin wedstrijden georganiseerd en die werden dan gehouden op de Amstel en in de brede
sloten aan de Drechtdijk ter hoogte van C.M. van Zaal. Mark Hogeboom vertelt dat de ijsbaan eerst
tussen de Vrouwenakkerse burg
en de Jan Ploegersluis lag. Er deden aan die wedstrijden bekende
topschaatsers en wielrenners mee
zoals Gerben Karsten en Rudi Liebregs in de jaren zestig. Maar ook
de Kwakel zelf had zijn topschaatsers zoals Henk Snoek, Bertus van
Vliet, Jan van der Vlugt, Cees Bartels, de broers Jan en Herman Blom
en Aad en Siem Heemskerk. Te herkennen waren ze aan de witte petjes
met zwarte knoedel.
Elfsteden tocht
Zelfs stonden ze bij de start bij de
12e Elfstedentocht maar moesten
afhaken door de extreme weersomstandigheden. In 1963 werd de
club bij de KNSB ingeschreven onder gewest Zuid Holland omdat de
wedstrijden over de provinciegrens
werden gereden. Ook werden er
wedstrijden op de fortgracht gehouden. In 1971 werd het fort gekocht
door de grootvader van Mark namelijk Willem Verlaan. Rond 1995 heeft
Mark het fort met de gracht overgenomen. “Hier werden altijd de wedstrijden gereden”vertelt Mark. “Dat
had ook te maken met het feit dat
er een lichtinstallatie was aangelegd
en alles vanuit het fort geregeld kon
worden”. In de loop der jaren is het
ledenaantal helaas achteruitgegaan.
In de beginjaren waren er soms
zo’n duizend leden. Nu zijn er nog
zon twee honderd betalende leden
want het is regel dat als één lid van
het gezin lid is de rest van het gezin automatisch lid is. In 1966 werd
er al een poldertocht georganiseerd.
“Dan begon je hier bij de Banken”
aldus Mark, dan ging je terug richting Drechtdijk, stak dan over door
de polder naar Uithoorn over het
Zijdelmeer via de route door de polder terug naar de ringvaart en naar
het fort. Die tochten werden samen georganiseerd met de ijsclub
van Uithoorn. “Aan die tocht deden
duizenden mensen mee” volgens
Mark. Je kon de tocht zo lang maken als je wilde en bijvoorbeeld 40
of 60 km rijden dan reed je gewoon
nog een keer hetzelfde rondje. Voor
zon tocht moet er toch wel minimaal
8 cm ijs liggen met elke nacht behoorlijke vorst en overdag ook lichte vorst. Als je zon tocht organiseer-

de waren de mensen nog tot in de
nacht bezig met sneeuwruimen en
de baan gereed maken.
Hele klus
Het was nog best een klus want in
de nacht moesten ook de scheuren
dichtgemaakt worden met gasbranders. Soms was de brug niet goed
dichtgevroren en moest dan weer
open gehakt worden en werden
er schotsen ijs in gegooid die dan
weer aan elkaar moesten vriezen.
Langs de hele route stonden bordjes met pijlen en onderweg had je
natuurlijk de stempelposten. Op 23
december 1971 werd er zelfs een
speciale kerstpoldertocht georganiseerd. Rond 87 is het fenomeen van
een polder tocht nagenoeg verdwenen. “Dat was rond de komst van
de Noord Zuid route. Toen zijn veel
bruggen vervangen. In het begin
waren er twee of drie bruggetjes.
Dat was nog te behappen en er is
nu ook een vaste dam bij het Elzenlaantje gekomen en Meerwijk is gebouwd dus je komt vast te zitten bij
de Noord zuid route. Daar moet je
de weg oversteken en dat is gewoon
te gevaarlijk en ook in Uithoorn zelf
is het moeilijk om bij het Zijdelmeer
te komen. Er zijn zoveel bruggen gekomen Je moet dan teveel klunen.
Maar er werden ook schaatswedstrijden voor de jeugd georganiseerd en wel onder schooltijd waarbij de leerkrachten net zo enthousiast meededen. Je kon kiezen tussen een lange en een korte baan en
natuurlijk was er een koek en zopie.
In 1971 is toen de verlichting aangelegd voor het toen gigantische bedrag van Hf 29.000, -. In het fort zelf
naast het café was de schaatskantine. Maar ook priksleeën meestal
op zondag voor het hele gezin. In
het verslag kun je lezen dat dit in
1969 al plaatsvond. In datzelfde verslag staat ook te lezen dat er soms
spoedvergaderingen werden belegd
in verband met invallende vorst. In
1971 werd ook de ijsclub Koninklijk
goedgekeurd om recht van opstal te
krijgen.
Op 15 december van datzelfde jaar
werd de Kwakelse Natuurijsbaan
door burgemeester Letschert geopend. Ook was er ringsteken voor
paren. Dat waren meestal echtparen. Verder had je curling waarbij je
met een platte schijf met een handvat een bal over het ijs moet schuiven en er waren afvalwedstrijden.
Dan begon je met 20 man en bij elke ronde vielen dan deelnemers af
en de laatste twee man maakten de
sprint uit. Mark vindt het jammer dat
er al zoveel jaar geen echte vorstperiode is geweest. “Er is nog sprake van geweest van een landijsbaan
maar de ijsclub staat niet te springen en het is moeilijk een goede locatie te vinden. Maar alles houden
we up to date”aldus Hogeboom ”De
verlichting wordt elk jaar nagekeken
en eventueel gerepareerd net zo als
de muziekinstallatie zodat we de
boel binnen een paar dagen kunnen
opbouwen”. Het is te hopen dat er
nog wat ijs komt en anders wachten
we maar weer volgend jaar af. Het
zal toch wel eens een keertje weer
goed gaan vriezen.
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Zet alvast in uw agenda:

Bewonersoverleg voor
bewoners van Meerwijk
Oost en West
Uithoorn - Op dinsdag 11 maart
vindt voor de inwoners uit Meerwijk West en dinsdag 18 maart voor
de inwoners uit Meerwijk Oost het
eerstvolgende
bewonersoverleg
Meerwijk plaats. Dit keer ondermeer in het teken van ´De Meerwijk
Leeft!´, een aantal spannende activiteiten dat dit jaar in deze buurt
wordt georganiseerd. Alle inwoners
van de Meerwijk zijn voor dit bewonersoverleg van harte uitgenodigd!

Een rondje langs diverse bewoners
heeft uitgewezen dat het wonen in
de Meerwijk over het algemeen als
plezierig en positief wordt ervaren.
Met name het vele groen, de rust en
de ruimte worden gewaardeerd. Uiteraard zijn er ook in Meerwijk zaken die extra aandacht behoeven
(denk aan verkeersdruk rondom
scholen, de bussluis of de overlast
bij de skateboardbaan), maar over
het algemeen overheerst het positieve gevoel.
Echter, uit dit onderzoek kwam wel

naar voren dat meerdere bewoners
van mening zijn dat er (te) weinig
activiteiten in de Meerwijk plaatsvinden. Het is er vaak stil en een enkele keer viel zelfs de term ´saai´. Dit
leek voor Frans Huijbregts, opbouwwerker voor o.a. de Meerwijk, een
mooie insteek voor het komende
bewonersoverleg want... het werken
aan een leuke buurt is iets dat niet
aan anderen overgelaten moet worden maar waar bewoners zélf hun
schouders onder moeten zetten!

Projectgroep
Er is inmiddels een projectgroep actief die op de Nationale Straatspeeldag op 28 mei a.s. een uitgebreide
activiteit heeft opgepakt (dit komen
ze op 11 en 18 maart aan de aanwezigen toelichten, zie het programma
verderop). Er zijn echter nog meer
ideeën nodig, en nog meer vrijwilligers om die ideeën vorm te geven.
De agenda voor deze avonden ziet
er als volgt uit:
- Functie bewonersoverleg

- Korte toelichting bewonersoverleg
en buurtbeheer
- Buurtbeheerders stellen zich aan
u voor
- Resultaten van afgelopen periode
- De Meerwijk Leeft!
- Stand van zaken
´De Meerwijk Leeft´
- Aanvullende ideeën?
- Werving van vrijwilligers
- Overige activiteiten in de
Meerwijk
- Ideeën?
- Vrijwilligers en werkgroepen
Beide avonden vinden plaats in
RKBS De Springschans, aanvang
19.30 uur. Zoals gezegd, voor de
bewoners uit Meerwijk West op 11
maart en voor Meerwijk Oost op 18
maart a.s.
Wenst u de notulen van eerdere
buurtbeheer- of bewonersoverleggen te ontvangen, dan kunt u dat
melden via fhuijbregts@cardanus.nl
of via 06 55 343141.

Raad teleurgesteld

Ongelijkvloerse kruising
Zijdelweg-N201
Uithoorn - Nu is er eindelijk een
besluit genomen door het college
om een voorstel in te dienen aan de
raad met betrekking tot de realisering van een ongelijkvloerse kruising Zijdelweg/N201.
Destijds heeft de raad al ingestemd
met een budget van 4.8 miljoen voor
de indirecte kosten van de aanleg van een dergelijke kruising. Ter
hoogte van de Zijdelweg wordt de
weg versmald van twee bij twee ba-

nen naar twee maal een baan. Er is
al een studie gaande door de provincie Noord-Holland naar de capaciteit van de A-wegen wat voortgekomen is uit het coalitieakkoord
van Provinciale Staten uit 2007, wat
ook van belang is voor een goede
doorstroming. De ongelijkvloerse
kruising is ook belangrijk voor de
ontsluiting van het bedrijventerrein. De directe kosten van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising

zijn nu ook bekend en bedragen 1.1
miljoen. Wel komt er de nodige inspraak met Amstelveen omdat dit
eigenlijk op Amstelveen grondgebied ligt. Daarom is de kostenverdeling ook op 60% voor Amstelveen
gepland en de resterende 40% voor
Uithoorn. Er wordt een start met de
kruising gemaakt in juli 2009. Dit
heeft ook te maken met het feit dat
de omgelegde N201 in 2011 wordt
opgeleverd.

Uithoorn - In 2005 is door Atelier
De Penseelstreek, Kunstencentrum
De Hint, poppenspeler Frans Hakkemars en vrijwilligers die wel wat
voor kinderen wilden doen, het project ´De Wijk Leeft´ opgestart. Het
begon allemaal op de Regenboog
en de Tweemaster, waar de kinderen onder schooltijd driemaal een
activiteit kregen zoals koken, striptekenen en schilderen, een project
dat uiteindelijk uitmondde in het
Thamerfestival (schooljaar 20052006). Vorig jaar was de Legmeer
aan de beurt en werden de Kwikstaart, de Toermalijn en de Dolfijn
erbij betrokken. En dit schooljaar
(2007-2008) komen dus de Kajuit en
de Springschans) aan bod.
De activiteiten in de Meerwijk vinden plaats op 28 mei a.s., op de Nationale Straatspeeldag 2008.
Tijdens dit project staan caravans op
het schoolplein met behulp waarvan de activiteiten plaatsvinden. De
kunstwerken die door de schoolkinderen worden gemaakt, worden zo
mogelijk bij opbod verkocht: de opbrengst wordt weer gebruikt om de
activiteiten in het volgend jaar te financieren.

teren waarom ze die plekken gekozen en gefotografeerd hebben
groep 6: instrumenten maken van
waardeloos materiaal en aansluitend Rotzooiorkest
groep 7: koken
groep 8: graffiti

ochtendprogramma. Bijvoorbeeld:
een voorstelling voor de kleintjes,
nogmaals het dansoptreden van
groep 3, voor liefhebbers schilderen, een collage maken van de foto’s, nogmaals het Rotzooiorkest,
een kinderkookrestaurant en het afmaken van de caravans met graffiti.
Voor dit project zijn nog vrijwilligers
welkom! Het middagprogramma kan
worden uitgebreid met andere activiteiten, georganiseerd door buurtbewoners zelf, zodat het een bruisend evenement wordt.

‘Boodschappenlijstje’ niet
meegenomen in visie
De Meerwijk Leeft!
stadsregio
Uithoorn - Door de VVD en het
CDA is in 2005 een motie ingediend
betreffende de wensen van de raad
over het openbaar vervoer. Daarin is, zoals het CDA het uitdrukte,
een boodschappenlijstje meegegeven als opdracht voor de wethouder. Door de raad is destijds die motie overgenomen. Een aantal punten in die motie was en is voor de
raad van Uithoorn van essentieel
belang. Zoals rechtstreekse bereikbaarheid van scholen in Amstelveen
Zuid, winkelcentrum Amstelveen,
VU, Leidseplein en CS Amsterdam.
Verder wil men geen langere reistijd uit de verschillende wijken in
Uithoorn voor openbaar vervoer en
niet alleen woon-werkverkeer is een
aandachtspunt maar ook het sociale verkeer moet worden meegewogen en een goede ontsluiting
met openbaar vervoer van het bestaande bedrijventerrein en nieuw

te ontwikkelen Greenpark is eveneens van groot belang. Nu is door
het bestuur van de Stadsregio aan
het college gevraagd om een advies
uit te brengen voor een concept visie met betrekking tot het openbaar
vervoer voor de periode 2020-2030.
In het politiek debat op 21 februari
was Nick Roosendaal (VVD) teleurgesteld in deze visie.
Tegen?
“Wij zijn wel blij met deze visie wat
betreft de ontsluiting van en naar
Schiphol, maar wij hebben destijds
een boodschappenlijstje meegegeven en zien daar niets van terug.
Het is belangrijk dat de reistijd van
mensen die vanuit de verschillende
wijken naar verder gelegen locaties moeten niet wordt vergroot. Dat
is voor ons een prioriteit”. Ook Trudy Veninga (CDA) vond het sociale verkeer een belangrijke factor. “Ik

wil wel graag dat ik een veilig gevoel
heb als mijn kinderen in Amsterdam
uitgaan.” Bovendien wilde deze weten hoe het college er zeker van kan
zijn dat de ingebrachte wensen van
de raad ook echt worden meegenomen. “Helpt het als wij tegen dit
voorstel stemmen”, was haar vraag.
Robert Timmers (GB) ging zelfs zo
ver door te zeggen dat hij het een
soft stuk vond en dat de gevolgen
worden onderschat als mensen in
Breukelen moeten overstappen. Er
was nog wat gesteggel of de brief
naar de stadsregio al verstuurd was
en of de bestaande brief gewijzigd
moest worden, of dat er een bijlage zou moeten komen. Uiteindelijk
werd besloten dat er door het college een nieuwe brief zou worden
opgesteld die dan over twee weken
in de raad wordt besproken om te
zien of nu inderdaad aan alle wensen van de raad is voldaan.

Wordt er geschoten/gejaagd in wandelgebied?

Wandelaar vindt patroonhuls langs Oude Spoorbaan
Vinkeveen – Het is er prachtig wandelen, daar langs de Oude
Spoorbaan in Vinkeveen. Utrechts
Landschapbeheer en de gemeente vonden dat blijkbaar ook, en zetten er een prachtige wandelroute

uit. Maar... zo vraagt een Vinkeveense familie zich sinds het afgelopen
weekend af, is het nog wel veilig
wandelen daar. Zij vonden namelijk
op hun wandelpad een patroonhuls,
waarmee hagel wordt geschoten.

Bij navraag blijkt dat er in de buurt
een vergunning zou zijn voor jagers
om, zoals dat heet, schadewild af te
schieten. Dus er zou dan geschoten mogen worden op ganzen, zwanen en smienten. Op zich natuurlijk geen erg veilig idee als dat waar
blijkt te zijn.
De vindster van de huls belde de
politie, maar die vonden het niet belangrijk genoeg om er ook maar iets
mee te doen: “U kunt de huls afgeven bij uw gemeentehuis bij gevonden voorwerpen”, zo kreeg zij te horen.
Ja, daar heb je wat aan. Het is blijkbaar normaal dat er geschoten
wordt daar waar veelvuldig gewandeld wordt door jong en oud.

Het voorlopige programma is als
volgt:
groep 1 en 2: poppenspel met Frans
Hakkemars
(zie home.hetnet.nl/~ciscus)
groep 3: dansproject (hiervan wordt
een DVD gemaakt)
groep 4: schilderen met Corrie Eeltink van de Penseelstreek met als
resultaat 5 grote kunstwerken
groep 5: fotografieproject. Kinderen
fotograferen leuke en minder leuke
plekken in de buurt en beargumen-

Dit alles vindt plaats op de Straatspeeldag, 28 mei. ’s Morgens onder
schooltijd met om 12.00 uur presentaties van de activiteiten. ’s Middags
zijn er allerlei activiteiten verspreid
over de Meerwijk, als vervolg op het

Cube - het veelzijdige kastensysteem van
- show en advies -

binnenhuis van de bilt
binnenhuis van de bilt | Ophelialaan 90 | 1431 HK Aalsmeer
tel.: 088 - 7360255 | www.vandebilt.nl | info@vandebilt.nl
Geopend van di. t/m vrij. van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Op zat. van 9.00-16.30 uur.

Altijd voldoende parkeerruimte.

Mandala tekenen bij ‘Paraplu’
komt uit het Sanskriet en betekent cirkel. Sinds mensenheugenis heeft de magische cirkelvorm
de mens geïnspireerd tot vele uitingen van creatieve uitbeeldingen,
o.a. in de bouw- en danskunst. Als
dit u nieuwsgierig maakt kunt u op
4 dinsdagochtenden met deze vorm

van tekenen kennismaken. De cursuskosten bedragen 31.00 euro en
de start is op 4 maart a.s. 25-02-2008
Voor meer informatie over deze activiteit en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel. 0297-283908.
Via e-mail kan men altijd terecht op
het adres stichtingparaplu@planet.
nl of op de website:
www.stichtingparaplu.nl .

Inloopavond

Jongetje
gewond

ADVfebr_Cube_NM.indd 1

De Ronde Venen - Nog dit seizoen,
de volgende maand, start Stichting
‘Paraplu’ als eerste in De Ronde Venen met een geheel nieuwe activiteit, Mandala tekenen.
Mandala tekenen
Wat is een mandala? Het woord

Vader bemoeide zich met ruzie

Rake klappen voor
14-jarige Mijdrechtenaar
Mijdrecht/Wilnis - Op woensdag
20 februari jl. kregen twee jongens
ruzie met elkaar. De vader van één
van hen bemoeide zich er vervolgens mee en deelde hierop rake
klappen uit.

Deze huls werd op het wandelpad gevonden

Rond 14.35 uur stapte een 14-jarige jongen uit Mijdrecht bij het station in Woerden op een bus richting Mijdrecht. In de bus kreeg hij
woorden met een 15-jarige uit Wilnis, een schoolgenoot van hem. De
Mijdrechtenaar was daar boos over
en toen de Wilnisser in Wilnis uit de
bus wilde stappen, gaf hij hem een
schop. De Wilnisser schopte terug,
maar kreeg enkele vuistslagen in
zijn gezicht. Hij stapte vervolgens uit

en de bus reed verder.
Toen de Mijdrechtenaar bij een halte
in Mijdrecht uitstapte, bleek dat de
bus door de vader van de Wilnisser
was gevolgd. De man, 52 jaar oud
en afkomstig uit Wilnis, viel de 14jarige jongen aan en gaf hem enkele vuistslagen in het gezicht. Het
slachtoffer rende daarop weg.
De politie kwam ter plaatse. De 14jarige jongen uit Mijdrecht en de
15-jarige jongen uit Mijdrecht deden aangifte van mishandeling. Beiden hadden letsel in hun gezicht
opgelopen. De politie heeft beide
jongens, de vader en meerdere getuigen gehoord. Het onderzoek naar
wat er precies is gebeurd wordt
voortgezet.

De Kwakel - Dorpshuis De Quakel organiseert op woensdag 5
maart weer een inloopavond. De
kosten zijn 3,50 euro. De koffie en
thee staan klaar. De zaal is open om
19.30 uur en het knutselen begint
om 20.00 uur.

Snelheidscontrole

Amstelhoek - De politie heeft op
dinsdag 19 februari van 14.30 uur
tot 17.00 uur een snelheidscontrole
op de Mijdrechtse Zuwe gehouden.
In die tijd werd de snelheid van
1713 voertuigen vastgelegd, 85 bestuurders hielden zich niet aan de
maximumsnelheid van 50 km/u. De
hoogste snelheid was 74 km/u.

Wilnis - Bij een aanrijding met een
auto met aanhangwagen raakte op
dinsdagmiddag 19 februari een 8jarige jongen uit Wilnis gewond.
Rond 13.10 uur fietste het 8-jarige jongetje over de Herenweg. Hij
werd ingehaald door een auto met
daarachter een tandem-asser (aanhangwagen), bestuurd door een 65jarige man uit Wilnis.
Toen de automobilist met de tandem-asser ter hoogte van het jongetje reed, schrok hij van de aanhangwagen en kwam ten val. Vervolgens werd zijn rechterbeen door
de beide rechterwielen van de aanhangwagen overreden.
Met een gebroken rechterbeen
werd het slachtoffer per ambulance naar het AMC in Amsterdam gebracht.

16:13:06
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Kapsalon Warrels nu ook
in Mijdrecht

Prinses Beatrixschool
bezoekt Space Expo
Wilnis - Afgelopen dinsdag was
het eindelijk zover. De groepen 4 tot
en met 7 hadden hun jaarlijkse excursiedag. Het doel was ditmaal de
ruimtevaarttentoonstelling
Space
Expo in Noordwijk.
De kinderen van groep 4 en 5 kregen een rondleiding over de tentoonstelling. Er werd verteld over de
geheimen van het heelal, de verre
planeten en prachtige melkwegstelsels, ze hoorden over de geschiedenis van de ruimtevaart, maar ook
over de modernste ontwikkelingen.

De kinderen van groep 6 en 7 bezochten de astronautenklas. Hier
leerden ze wat astronauten allemaal
doen in de ruimte, wat gewichtloosheid inhoudt en ze mochten een
ruimtepak aantrekken
Na de rondleiding en het bezoek
aan de astronautenklas maakten de
kinderen een speurtocht.
Ze moesten vragen beantwoorden
over het sterrenstelsel, planeten en
de zon. Ze mochten proefjes doen
met satellieten en alles te weten komen over onderzoek in de ruimte.

Mijdrecht - Frans en Jolanda Warrels hebben een tweede kapsalon
geopend. Frans heeft zijn goedlopende zaak op de Albert Verweijlaan in Uithoorn sinds 1991, Jolanda heeft zojuist haar ‘eigen’ kapsalon geopend aan de Dubloen 34 te
Mijdrecht. Daar neemt zij als kapster zelf de honneurs waar. Begin
december betrokken Frans en Jolanda met hun kinderen de door
hen gekochte ‘drive-in’ woning aan
de Dubloen. Waar de benedenruimte van oorsprong altijd als een garagebox bedoeld is geweest, is dit
bij veel woningen aan de Dubloen
al lang verleden tijd. De meeste bewoners hebben aan die ruimte een
andere bestemming gegeven, veelal voor zakelijke doeleinden. In dat
licht gezien hebben Frans en Jolanda in twee maanden tijd in eigen beheer de ruimte prachtig opgeknapt
en ingericht als volwaardige kapsalon. Die kan het predicaat ‘klein
maar fijn’ opgeplakt krijgen, want
het is een knusse en gezellige salon
geworden met drie zitplaatsen voor

mensen die door Jolanda graag hun
haar willen laten verzorgen. ‘Haarmode Warrels’ zoals Jolanda haar
kapsalon heeft genoemd, biedt een
volwaardig programma aan haarverzorging en haarverzorgingsmiddelen, waarbij de producten van Wella
en SP de boventoon voeren. Bij de
nieuwe kapsalon worden flexibele
openingstijden gehanteerd. Behalve overdag kan men er desgewenst
ook ‘s avonds terecht. Ideaal voor
mensen die op de dag werken. Jolanda werkt uitsluitend op afspraak.
Prettig is ook dat er op Dubloen vrijwel altijd voldoende (gratis) parkeergelegenheid is.
Jolanda is erg blij met haar eigen
kapsalon. Tot voor kort werkte zij
vaak bij haar echtgenoot Frans in
Uithoorn. “Als het daar te druk wordt
kunnen de klanten uitwijken naar
mijn kapsalon. Dat gaat dan voornamelijk om mensen uit Mijdrecht
die in Uithoorn bij ons al jaren vaste klant zijn. Zij kunnen hier nu ook
terecht. In Uithoorn krijgt Frans dan
weer ruimte om nieuwe klanten te

werven”, aldus Jolanda, die zelf afkomstig is uit Mijdrecht waardoor
veel mensen haar (nog) kennen. Zij
biedt dames, heren en kinderen een
haarbehandeling op maat aan tegen concurrerende tarieven. Jolanda is sinds 1985 in de kappersbranche werkzaam. In 1988 voegde zij
zich bij Frans in de kapsalon in Uithoorn. Die nam de zaak op 1 april
1991 over van de toenmalige eigenaar. Inmiddels is ‘Haarmodeteam
Warrels’ een begrip in Uithoorn en
kent een trouw klantenbestand.
Frans met de nodige humor: “Eigenlijk zijn we wat te vroeg met de opening van deze kapsalon. Wij hadden
dat op 1 april willen doen, precies 17
jaar na onze eerste zaak. Maar we
waren wat sneller klaar met een en
ander en toen is Jolanda maar meteen van start gegaan.” Jolanda volgt
alle modetrends op de voet en gaat
nog regelmatig op cursus. Zij werkt
zonder personeel.
Vanaf heden kunt u telefonisch een
afspraak maken voor een haarbehandeling: 0297-540604.

Ze konden zichzelf wegen op aarde en kijken hoe zwaar ze zouden
zijn als ze op Mars, Pluto of Neptunus zouden wonen. Ze konden een
kijkje nemen in een ruimtestation
en een maanlander op ware grootte
bekijken. Aan het eind van het bezoek kregen alle kinderen een ruimtevaartdiploma.
Op de Pr. Beatrixschool zijn excursies als deze opgenomen in het lesprogramma, er zijn dan ook geen
extra kosten voor de ouders aan
verbonden.

Groep 4 van Julianaschool
superblij met digibord
Wilnis – Afgelopen woensdag bezochten Lars en Gerdien van groep 4
van de Kon. Julianaschool de Rabobank directeur Ruud van der Vliet.
Hun bezoek had een speciale reden:
de klas heeft vorige maand van de
Rabobank een digibord gekregen
en is daar heel blij mee.
Als bedankje heeft de klas een
mooie poster laten maken waarop

staat dat de kinderen hun digibord
‘gigavet’ en ‘megacool’ vinden.
Ook de ontvangst bij de Rabobank
was voor de kinderen een belevenis:
in de sjieke bestuurskamer een glas
limonade drinken!
Na het maken van een foto vertrok
het tweetal weer naar school met
de belofte de groeten aan de ande-

re kinderen en de juf over te brengen. Met de schenking van digiborden aan scholen geeft de Rabobank
een krachtige impuls aan innovatie
in het basisonderwijs: wanneer digiborden eenmaal hun intrede in
scholen hebben gedaan, roept dat
zoveel enthousiasme op, dat vervolgens op termijn alle krijtborden vervangen zullen worden.

Wethouder Van Breukelen
te gast bij Passage
Vinkeveen/Waverveen - De 60e
jaarvergadering
van
‘Passage’,
christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging te Vinkeveen, is feestelijk gevierd met de leden en vele
gasten. De presidente, mevr. M. van
der Greft-de Groote, hield een meditatie over de “Barmhartige Samaritaan”. De kern van de meditatie is:
we moeten zorgdragen voor elkaar
en niet zeggen: het zal mij ‘een zorg’
zijn.
Bijzonder verrast was men door de
komst van de heer J.M. van Breukelen, wethouder van Welzijn. Hij
kwam acht leden, die al 50 jaar lid
zijn van ‘Passage’, feliciteren met dit
heugelijke feit. De dames ontvingen een fleurig boeket en een boek
over De Ronde Venen. Na de pauze kwam de heer W. Kroon uit Apeldoorn. Hij vertelde een boeiend verhaal met prachtige dia’s over Koningin Wilhelmina.
Koningin Wilhelmina leefde van
1880 tot 1962. De leden en gasten
zien terug op een geslaagde avond.

Boekenweekthema onderwerp
op Venen Literair-avond
De Ronde Venen - Vrijdag 22 februari is bij de bibliotheken in De
Ronde Venen en bij de boekhandels
Mondria in Mijdrecht en The Readshop in Vinkeveen, de verkoop voor
de Venen Literair-avond van vrijdag 14 maart van start gegaan. In
het kader van de Boekenweek 2008,
die als motto meekreeg: “Van oude
menschen... de derde leeftijd en de
letteren” komt dan de auteur Douwe Draaisma een lezing geven over
en lezen uit eigen werk. De avond
is in De Boei aan de Kerklaan 32 te
Vinkeveen en begint om 20.00 uur.
De kosten van de kaarten, die uitsluitend bij de bekende adressen in
voorverkoop zijn te verkrijgen, bedragen 7,50 euro. De titel van de
Boekenweek 2008 is ontleend aan
het boek “Van oude menschen,
de dingen, die voorbijgaan” van de
schrijver Louis Couperus. Douwe
Draaisma, die buitengewoon hoogleraar is in de geschiedenis van de
psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, studeerde filosofie en psychologie. Hij promoveerde in 1993 aan de Universiteit
van Utrecht op “Metaforen van het
geheugen”. Titels van zijn hand zijn

“De mens als metafoor” (samen met
Piet Vroon waaraan de AVRO-TV
onlangs een uitzending in de portrettenserie ‘Hoge Bomen’ wijdde)
“De geest in getal”, “Beginjaren van
de psychologie” en “Het verborgen
raderwerk”.
In 2001 verscheen “Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt”.
Zijn boeken werden diverse malen
met prijzen bekroond. In 2006 verscheen “Ontregelde geesten, ziektegeschiedenissen” over psychiaters
en neurologen naar wie een ziekte werd vernoemd zoals Alzheimer,
Parkinson, Asperger en Korsakov.
Een dezer dagen en ter gelegen-

heid van de Boekenweek 2008, verschijnt bij de Historische Uitgeverij
“De heimweefabriek, geheugen, tijd
en ouderdom”. Komt tijd met de jaren en is het brein maakbaar. Alle gemeenplaatsen over het oude
brein worden met scherpe blik en
oog voor detail door Draaisma ontzenuwd. Op liefdevolle wijze wordt
door hem het ware verhaal geschreven over de dingen die voorbij gaan.
Over zin en onzin van geheugentraining, over de ongrijpbaarheid
van de herinnering, over heimwee
naar, maar ook over de genoegens
van een in verval rakend geheugen. “De heimweefabriek” besluit
met een door Draaisma gevoerd interview-gesprek met de beroemde
neuroloog Oliver Sacks. Voor meer
informatie over deze Venen Literairavond kunt u bellen met Anneke
van Gessel, tel. 0297-261382 of met
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

Viering van Internationale
Vrouwendag
Mijdrecht - Op zaterdag 8 maart
verzorgt de plaatselijke vrouwenraad P.V.R. van 14.00 tot 17.00 uur
een ‘high tea’ met medewerking van
troubadour, mevrouw Van der Torn.
Ze treedt op onder muzikale be-

geleiding. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats in Party- en Congrescentrum De Meijert aan de Dr.
J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht.
De kosten zijn 5 euro voor leden van
de aangesloten verenigingen.

Klein Molenhoek
treedt op!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
hebben bewoners onder begeleiding van Kelsie, de djembeeleraar
van www.djembeesten.nl, een kort
optreden gegeven tijdens het jaarlijkse besloten feest van Gezinsvervangend tehuis ‘Molenhoek’
in zalencomplex ‘De Meijert’ te
Mijdrecht.
In oktober vorig jaar had het personeel van ‘Molenhoek’ een geslaagde
workshop djembee spelen. Hierdoor
had een begeleidster zo iets van ‘als
wij dat kunnen, kunnen onze bewoners het ook leren’!
Zeven bewoners wilden de djembee (Afrikaanse trommel) graag leren bespelen. De afgelopen zeven
vrijdagavonden werd er volop geoefend. Gekleed in zwart en rood gaven zij een demonstratie van wat zij
geleerd hadden, een daverend applaus volgde en dat is niet alleen de
kick na zo’n optreden, maar ook het

bewijs dat er een verkeerde indruk
bestaat over verstandelijk gehandi-

capten, die veel meer kunnen dan u
en ik denken!
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Verkeerspleinfeest op de
Beatrixschool
Wilnis - De laatste dag voor de
voorjaarsvakantie stond de hele dag
in het teken van veiligheid. ’s Morgens was ANWB Streetwise op de
Pr. Beatrixschool met een spannend
verkeersprogramma dat de kinderen leert beter om te gaan met het
huidige verkeer.
Groep 3 en 4 kregen tijdens ‘Blik en
klik’ in de hal les in veilig oversteken, het gebruik van autozitjes en
gordels en mochten in een spannende gele elektro-auto meerijden
en kijken wat er gebeurt als je plotseling moet stoppen.
In ‘Hallo auto’ leerden de kinderen
van groep 5 en 6 over veiligheid op

straat, over de remweg van de auto en de invloed van de reactiesnelheid op die remweg. Ze mochten op
de bijrijdersstoel in de ANWB rijlesauto plaatsnemen en op de Wagenmaker, die speciaal daarvoor afgezet
was, zelf remmen en ervaren wat er
gebeurt tijdens plotseling remmen.
‘Trapvaardig’ trainde groep 7 en 8 op
het schoolplein in praktische fietsvaardigheid.
De leerlingen fietsten over een uitdagend parcours en oefenden moeilijke manoeuvres met een zware
rugzak op. Hiermee werden de kinderen voorbereid op het zelfstandig
fietsen naar de middelbare school.

Voor groep 1 en 2 kwam er een
echte politieman op de motor naar
school, zij maakten hun eigen politiepet en deden spelletjes die met
verkeer te maken hebben.
’s Middags vond de uitreiking van
het Utrechts Veiligheids Label (ULV)
plaats, werd het nieuwe logo van de
school onthuld en het hek officieel
in gebruik genomen.
De middag eindigde met het eten
van taart en het uitdelen van stickers, pennen en petten van het ULV.
Kortom: De Pr. Beatrixschool is weer
een stuk veiliger en dat willen ze
weten ook!

Hoera, Meester Bert
50 jaar!
Vinkeveen - Donderdagmorgen 21
februari was het groot feest op o.b.s.
De Pijlstaart. Meester Bert vierde
zijn 50e verjaardag met alle leerlingen, voor de laatste keer in de oude
school. Alle kinderen hadden zich in
de gymzaal opgesteld en zongen de
jarige met de bekende liedjes toe.
Tot slot werd er een speciaal voor
hem geschreven lied “Meester Bert,
dit is je verjaardag” gezongen.
Aan het eind van het lied klonk

een daverend applaus en meester
Bert bedankte de kinderen voor dit
mooie lied. Hij vertelde dat hij terug
moest denken aan zijn eigen jeugd
toen de koningin op het bordes
stond en werd toegezongen. “Omdat ik nu zelf ook boven aan de trap
sta, voel ik mij wel de koning”, zei hij.
Dit zorgde voor grote hilariteit onder
de kinderen.
De hele dag was het groot feest tus-

sen alle verhuisdozen. Er werd feest
gevierd, er werden spelletjes gedaan en diverse klassen zijn voorzien van kunstwerken op de muur.
Eindelijk mocht er op muren, ramen
en deuren geschreven worden.
Ondanks zijn verjaardag was Meester Bert erg druk met de verhuizing.
Nog een weekje vakantie en dan
wordt op dinsdag 4 maart de nieuwe school feestelijk geopend.

Jozefschool bedankt Midreth
-

Vinkeveen - Donderdag 14 februari 13.15 uur.
Net klaar, na drie ochtenden eindcito, hebben de kinderen van groep
8 van de St. Jozefschool bouwbedrijf
Midreth bedankt voor zijn medewer-

king en betrokkenheid. Precies in de
week van hun citotoets werd er pal
achter de school begonnen met heiwerkzaamheden voor een gebouw
voor dagopvang behorende bij de
uitbreiding van Maria-Oord. In over-

leg met Midreth werd afgesproken
dat het heien op de drie toetsochtenden tussen 09.00 en 11.00 uur
zou worden gestaakt. Dit kwam de
concentratie van de groep 8-ers alleen maar ten goede.

Atelier de Kromme Mijdrecht schildert voor Rode Kruis

De Hoeksteen viert
juffenfeest
Mijdrecht - Geen Koninginnedag, geen kampioenschap voetbal,
maar... wel Juffenfeest!!!
De kinderen van groep 1 t/m 6 van
de Hoeksteen waren er helemaal
klaar voor. Het thema van dit juffenfeest was ‘Holland’.
Dus kwamen de kinderen gehuld in
het oranje of rood-wit-blauw.
Maar er waren ook kinderen, die
zich verkleed hadden als echte oudhollandse kinderen in de bekende

Ot en Sien stijl. Zelfs prins WillemAlexander ontbrak niet op het feest
en om iedereen wat op te vrolijken,
liep er ook nog een echt clowntje
rond. Een bonte en vrolijke verzameling van kinderen.
Allereerst werden natuurlijk de juffen in het zonnetje gezet en werd er
uit volle borst voor hen gezongen.
Daarna was het tijd voor spelletjes
voor de groepen 1 t/m 4 en in groep
5 en 6 waren er echte optredens,

Kunstwerken voor hospice
in Bulgarije
vraag of hij voor enkele schilderijen zou kunnen zorgen. Het hospice
beschikt over weinig middelen en al
helemaal voor zaken die niet strikt
noodzakelijk zijn. Tot nu toe worden
de wanden opgesierd met plaatjes
die uit tijdschriften of kalenders zijn
geknipt.”
De Leeuw vond het een leuk initiatief en benaderde een aantal leden, die spontaan hun medewerking toezegden.
De kunstenaars waren vrij in de
keuze van het onderwerp, maar er
was wel een onderliggende wens
om subtiel met het logo van het
Rode Kruis of met de huisstijlkleur
rood een associatie met de hulpverleningsorganisatie op te roepen.

dansjes en quizzen.
De groepen 7 en 8 hadden het juffenfeest vrijdagavond al gevierd,
ook met optredens, zang en dans.
Eigenlijk was het een soort Idolsavond en bij Idols hoort een winnaar
en de winnaar van deze avond was
Ciske de Rat.
Voor alle juffen: nogmaals van harte
gefeliciteerd!
En bedankt voor de leuke dag en
avond!

V.l.n.r. Shampa Meijvis, Frank de Leeuw, Hubertine van Buul, Marie-José Kleibrink en Nico van Oosten. Jacqueline van der Plaat kon niet bij de overdracht
aanwezig zijn.
Mijdrecht – In het atelier van kunstenaarsvereniging Atelier de Kromme Mijdrecht zijn op 20 februari
vijf schilderijen overgedragen aan
Shampa Meijvis, bestuurslid van de
afdeling Stichts Weidegebied van
het Rode Kruis. De schilderijen worden binnenkort naar een hospice in
Kurdzhali, Bulgarije, verzonden. In
het hospice is met geld, kennis en
kunde van de Rode Kruis-afdeling
een leegstaande vleugel verbouwd,
waardoor met dertig verzorgingsplaatsen en twintig verpleegbedden de capaciteit bijna is verdubbeld. De schilderijen zullen de wanden van het hospice, waar mensen

de laatste maanden of weken van
hun leven doorbrengen, wat meer
kleur geven.
Kleurig contact
Tussen het Shampa Meijvis en Atelier de Kromme Mijdrecht bestaat
al langer contact. Zo heeft de kunstenaarsvereniging op haar verzoek
vorig jaar een aantal workshops in
schilderen en boetseren georganiseerd voor de vrijwilligers van de
afdeling Stichts Weidegebied van
het Rode Kruis. “Het lag dus voor
de hand dat ik Frank de Leeuw,
voorzitter van het Atelier, ruim een
maand geleden benaderde met de

Verscheidenheid
Iedere kunstenaar heeft zijn eigen
stijl en aanpak. Daardoor is er een
grote verscheidenheid ontstaan in
onderwerp en uitvoering van de
schilderijen. Marie-José Kleibrink
schilderde een abstract werk dat
echter associaties oproept met het
berglandschap dat Bulgarije kenmerkt. Jacqueline van der Plaat
maakte een werk, in een gemengde techniek, dat in een expressieve stijl een groep mensen laat zien.
Hubertine van Buul maakte een naturalistisch schilderij van een venster en bloemen, Nico van Oosten
schilderde een dubbelportret dat hij
de titel ‘Steun’ meegaf en Frank de
Leeuw maakte een olieverfschilderij
met het portret van een jonge vrouw
met een Rode Kruis-speldje.
Shampa Meijvis toonde zich blij
verrast met het resultaat: “Ze zijn
prachtig geworden en ik ga ervan
uit dat de verpleegden en het personeel van het hospice in Kurdzhali
hier erg blij mee zullen zijn. Wat mij
zeker ook verheugt, is het feit dat
Atelier de Kromme Mijdrecht, ook al
hadden we er zelf om gevraagd, ze
aan ons heeft geschonken. Super!”
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Twee AED’s voor EHBOvereniging St. Lucas
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 22 februari jl. kreeg de EHBO-vereniging
St. Lucas in haar verenigingsgebouw aan de Pijlstaartlaan 1A twee
AED’s overhandigd van de Stichting
Broederschap Vinkeveen. Beide apparaten hebben een gezamenlijke
waarde van ongeveer 3.500 euro.
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat
wordt gebruikt om bij acute hartstilstand iemand elektroshocks toe
te dienen in combinatie met hartreanimatie. De elektroshocks van de
AED helpen het normale hartritme
weer te herstellen. Statistisch onderzoek heeft uitgewezen dat met
een AED in combinatie met hartreanimatie (veel) levens kunnen worden gered. Als er binnen vijf minuten gedefibrilleerd wordt is de
kans op overleven ongeveer zeventig procent! Maar dan moet dit wel
op een deskundige manier worden

toegepast. Ergo, mensen zoals u en
ik zullen een (eenvoudige) opleiding
moeten krijgen om zowel de AED
aan te leggen en te gebruiken en
tegelijkertijd hartreanimatie toe te
passen. Je moet dus wel weten hoe
je dat moet doen, maar in feite kan
iedereen het doen. In een dergelijke
opleiding voorziet onder andere de
EHBO-vereniging Lucas in Vinkeveen. Een grote vereniging die circa
350 leden telt aan EHBO-ers. Daarvan heeft een groot deel reanimatie
en het gebruik van de AED onder
de knie. Verder heeft St. Lucas een
groot aantal bedrijfshulpverleners
opgeleid dat regelmatig deelneemt
aan bijscholing.
Meerwaarde
Toon van der Meer van VVW voor
samenwerkende kernen, tevens
bestuurslid van de Broederschap
Vinkeveen, overhandigde de beide

Ans Nicolaas en Bert van Asselen demonstreren een oefening in hartreanimatie en toepassing van de AED

AED’s met het bijbehorende reanimatiepakket aan de voorzitter van
de EHBO-vereniging St. Lucas, Wim
Nicolaas. Eén en ander onder goedkeurende blikken van Gerard Pothuizen en Bert van Asselen, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Broederschap. Nicolaas was enorm in zijn sas met
beide AED pakketten. “Een fantastisch cadeau voor onze vereniging
waar we heel blij mee zijn. Maar
het vormt bovendien een meerwaarde voor de Vinkeveense leefgemeenschap. De bedoeling is dat
een van de AED’s ter beschikking
wordt gesteld aan de Winkeliersvereniging Zuiderwaard die de AED
op een voor gebruikers herkenbare
plaats zal opbergen in het winkelcentrum. Daarnaast is er sprake van
een overleg met de EHBO-vereniging om winkelpersoneel – dat zich
hiervoor aanmeldt – een opleiding
te geven in het gebruik van de AED
en de toepassing van reanimatie.”
Aldus Wim Nicolaas.
Hij wees erop dat een AED op zich
niet vervangend is voor de reanimatiehandelingen die iemand moet uitvoeren. Het één kan niet zonder het
ander, alhoewel alléén reanimatie in
combinatie met mond-op-mond beademing nog wel eens soelaas kan
bieden. Maar dat terzijde. Meer resultaat gericht is echter de combinatie met een AED, waarvan verschillende typen en merken op de
markt zijn. De uiteindelijke werking
en toepassing zijn echter gelijk. Natuurlijk moet men in voorkomende
gevallen direct 112 (laten) bellen
voor een ambulance en zeggen dat
op dat moment een hartreanimatie
wordt uitgevoerd.
AED
De wens van de Hartstichting is dat,
overal waar veel mensen samenkomen, een AED beschikbaar moet
zijn. Als het even kan met iemand
in de buurt die weet hoe een hartreanimatie moet worden uitgevoerd.
Dat betekent bijvoorbeeld een AED
in alle (drukke) winkelcentra, in de
vertrek/aankomsthal van Schiphol,

Toon van der Meer overhandigt namens de stichting Broederschap twee AED’s aan voorzitter Wim Nicolaas van de
EHBO-vereniging St. Lucas. Rechts Bert van Asselen en Gerard Pothuizen.
bij sportclubs, horecagelegenheden en seniorencomplexen, in alle
openbare gebouwen (gemeentehuis!) e.d. De bedoeling is dat landelijk ook alle politieauto’s op termijn zullen worden uitgerust met
een AED.
EHBO-vereniging St. Lucas heeft
twee AED’s gekregen van het merk
Medtronic, die ook aansluiting geven op datgene wat in ambulances
wordt gebruikt. Eén ervan wil men
gebruiksklaar hebben tijdens ludieke evenementen, bijvoorbeeld de
Rap & Ruigrace, Koninginnedag en
de Vinkeveense feestweek. De bedoeling is dat de andere in winkelcentrum Zuiderwaard een plaats zal
krijgen. Bij de EHBO-vereniging St.
Lucas worden met een oefen-AED
cursussen gegeven. Dat wordt verzorgd door Ans, de echtgenote van

Wim Nicolaas. De EHBO-vereniging
St. Lucas is officieel reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.
Broederschap
De stichting Broederschap is ontstaan uit het voormalige Nederlands
Katholiek Vakverbond (NKV), afdeling Vinkeveen. Met het geld dat
destijds door de leden van de bond
bijeen was gebracht, liet men een
bondsgebouw bouwen. Dit werd in
stand gehouden en beheerd door
een notariële Broederschap, een
organisatie van werklieden die op
8 december 1981 werd opgericht.
Omdat het aantal leden afnam en
het bondsgebouw te duur werd in
onderhoud en exploitatie, besloot
het bestuur dit te verkopen. Het geld
kwam daarna in beheer bij de Broe-

derschap, dat later is omgevormd
tot een stichting. De stichting heeft
ten doel de geldmiddelen te beheren ten dienste van de (voormalige) werknemers en activiteiten die
in het belang van deze groep worden georganiseerd. Daaronder het
toekennen van een stimuleringsbijdrage ter bevordering van de maatschappelijke en sociale betrokkenheid bij de Vinkeveense gemeenschap. In dat licht gezien kon het
bestuur van de Broederschap aan
de EHBO-vereniging St. Lucas de
twee AED’s ‘sponsoren’. De EHBOvereniging kan deze AED’s gebruiken tijdens de (grootschalige) activiteiten die in Vinkeveen jaarlijks
worden georganiseerd. Het is de
eerste keer in haar bestaansgeschiedenis dat de stichting op deze
manier van zich doet spreken.

Pyjamafeestje op Peuterspeelzaal
Duimelot

Poldertrots bedankt Elly
Waverveen - Het is haast niet te
geloven, maar het is echt waar. Hun
Elly gaat, na 20 jaar trouw te hebben
schoongemaakt, weg.
Elly was begonnen toen haar kinderen op de Poldertrots kwamen en
zij is bij de kinderen bekend als ‘Elly
die schoonmaakt’. Nu gaat zij per 1
maart definitief weg en dat konden
ze op de Poldertrots niet zomaar
voorbij laten gaan. Elly moest in het
zonnetje gezet worden en iedereen
kon haar bedanken op de receptie

in de hal van de school. Elk kind gaf
een oranje roos met een kaartje en
ook het speciale gescrapt blik welke
Yvonne de Vries gemaakt had kreeg
een bijzondere plek op de tafel, die
vol stond met de andere cadeaus
van ouders. Iedereen van de Poldertrots wenst Elly heel veel plezier en
hoopt haar terug te zien op de reünie in mei. De vele foto’s die er gemaakt zijn kunt u bekijken op www.
julianatrots.nl , waar ook van alle
andere activiteiten nog foto’s staan.

Weer volop actie bij
Amnesty International
De Ronde Venen - In de maand
maart komt Amnesty International
drie keer in actie in De Ronde Venen.
Allereerst vraagt zij uw aandacht
voor haar schrijfavond. Iedere
maand wordt er in de plaatselijke bibliotheek geschreven voor mensen
die ernstige problemen hebben in
hun land. Het is goed deze mensen
bij naam te noemen, zodat ze niet
vergeten worden, ze niet het gevoel
te geven dat het de wereld koud laat
wat er daar gebeurt. In veel landen
krijg je geen eerlijk proces, kun je
verdwijnen zonder dat men er achter kan komen waarheen, is martelen een normale manier om aan een
bekentenis te komen, krijg je geen
bescherming van politie of staat als
je tot een bepaalde bevolkingsgroep
behoort en zo kunnen we nog wel
even doorgaan om maar weer duidelijk te maken dat Amnesty International helaas erg hard nodig is!
Ook in De Ronde Venen vraagt Amnesty regelmatig aandacht.
Iedere eerste donderdag van de
maand worden er brieven geschreven in de bibliotheek van Vinkeveen.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte
welkom aan de schrijftafel. De voorbeeld-brieven zijn aanwezig, evenals
het schrijfpapier. Wat Amnesty aan
u vraagt is de brief over te schrijven
en de porto-kosten voor uw rekening te nemen. Schrijven mag dan
ouderwets zijn, de brief is wel zichtbaar en kan niet ‘weggeklikt’ worden, men zal er iets mee moeten
doen! Dat is de grootste kracht van

het schrijven, een sterk actiemiddel en altijd zichtbaar; hoe meer hoe
beter! Kom dus helpen schrijven, iedere brief telt.
Ook in Mijdrecht wordt er geschreven. Iedere eerste vrijdag van de
maand in de plaatselijke bibliotheek
vanaf 19.00 uur, ook daar bent u van
harte welkom.
Zaterdag 8 maart is het een traditionele feestdag voor alle vrouwen. Internationale Vrouwendag! Deze dag
geeft Amnesty International extra
aandacht aan het feit dat alle rechten voor vrouwen bevochten moeten
worden. Daar heeft Amnesty hard
voor moeten knokken, maar het is
over het algemeen goed gelukt. Bij
ons dan! In vele landen zijn de vrouwen nog volop met deze strijd bezig
en hebben onze steun en aandacht
hard nodig. Dit jaar vraagt Amnesty uw aandacht voor de vrouwen uit
Brazilië. De vrouwenbeweging daar
doet onder zeer moeilijke omstandigheden heel goed werk en verdient onze ondersteuning.
Zaterdag 8 maart ‘s middags staat
Amnesty met haar stand bij de Hema. Natuurlijk heeft ze een presentje voor alle vrouwen, maar vraagt
deze zelfde vrouwen solidair te zijn
met andere vrouwen. Uit ervaring
weten we immers dat je samen sterker bent, dat heeft de geschiedenis
ons wel geleerd.
Amnesty International hoopt u te
ontmoeten bij een van haar acties
en wenst iedere vrouw een hele gezellige Vrouwendag 2008.

De Ronde Venen - Afgelopen
week vierden alle peuterjuffen van
Duimelot hun verjaardag. De peuters mochten in hun pyjama komen,
want het was een pyjamafeestje. En
niet alleen de peuters waren in pyjama, maar ook de juffen hadden hun
pyjama nog aan. De peuters vonden het wel een beetje raar, maar
toch ook wel heel leuk. Natuurlijk
mocht ook de knuffel mee feestvieren. Het werd een gezellig feestje waar de peuters, na een verhaaltje, met zijn allen in een heel groot
bed hebben geslapen. Daarna werd
ontbeten met een ontbijtkoekje. Uiteraard wilden alle peuters wel even
hun pyjama showen op een heuse
catwalk. De juffen werden verrast
met een heel hoge feesthoed waarop van alle peuters een versiering.
Alle peuters hadden ook nog een
bloem meegenomen, het werd een
hele bos in een hele mooie vaas. Na
nog even heerlijk in de pyjama gespeeld te hebben gingen de peuters
naar een ‘restaurant’ om een taartje
te versieren en op te eten natuurlijk. Na al het spelen en de lekkernijen gingen de peuters weer heerlijk
naar huis om zich dan toch eindelijk
aan te kleden.

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 29 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. De Veenhartkerk is ook een
plek 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 manier met religie
en zingeving bezig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan
Grutto 2a te Mijdrecht.
Vanaf 20.00 uur is de zaal open en
de film start om 20.30 uur, entree
vier 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 Veenhartfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

Cursus tot kookleraar
De Ronde Venen - Stichting De
Baat biedt een cursus tot kookleraar
aan, gegeven door topkok David
Hague. De cursus is bedoeld voor
volwassenen die geïnteresseerd zijn
in het geven van kookcursussen.
De stichting biedt de cursus gratis
aan. In ruil zal de ‘student’ voor een
bepaalde tijd vrijwillig actief moeten

zijn bij het geven van kookcursussen vanuit Stichting De Baat.
Dus lijkt het u wat opgeleid te worden, zodat u kookcursussen kunt
gaan geven, neem dan contact op
met het jongerenwerk van Stichting
De Baat. Dit kan per e-mail naar
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl of
bel naar 0297-272829.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

Alphahulpen

(3 tot 12 uur per week)

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

Zorg voor iedereen

Vrijwilligers voor
kookcursus gezocht
De Ronde Venen - Vanuit Stichting De Baat wordt er voor tieners
een kookcursus gegeven door topkok David Hague. Voor deze cursus
zoekt het jongerenwerk nog vrijwilligers die willen helpen tijdens de
cursussen.
De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur.
Voor de vrijwilligers worden tijdens
de cursus door de tieners lekke-

re maaltijden klaargemaakt en er
wordt een mogelijkheid aangeboden voor een gratis cursus tot kookleraar.
Dus wil je graag komen helpen en
ben je geïnteresseerd in de cursus,
neem dan contact op met het jongerenwerk van Stichting De Baat.
Dit kan per e-mail naar:
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
of bel 0297-272829.
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Bowlingmarathon voor
goed doel
De Ronde Venen/Amstelveen De Bowling Vereniging Mijddrecht
zal in samenwerking met Sport- en
Partycentrum De Kegelte Amstelveen haar jaarlijkse marathon organiseren. In de nacht van 2 maart zal
deze happening wederom plaatsvinden. Op 2 maart om 02.00 uur
zal de eerste bal gegooid worden
door bestuur en medewerksters van

de Amerpoort te Vinkeveen. Op 2
maart om 14.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. 15 teams bestaande uit 6 personen zullen de hele nacht bowlen om de wisselbeker
in ontvangst te nemen.
De opbrengst van de marathon komt
ten goede aan een snoezelruimte van het dagbestedinggebouw

in De Amerpoort te Vinkeveen. De
Amerpoort is een dagcentrum gericht op de ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap. Publiek en sponsoren zijn op 2
maart vanaf 10.00 van harte welkom
in De Kegel, om de deelnemers aan
te moedigen.
Er is ruime parkeergelegenheid en
de entree is vrij.

Eindstrijd tussen dammers
ontbrandt
De Kwakel - Elke maandagavond
maken de leden van Kunst & Genoegen het Fort De Kwakel onveilig.
Met grote passie spelen zij binnen
de dikke muren van het fort hun favoriete spelletje.

Op het scherpst van de snede om
maar met de Kwakelse titel aan de
haal te gaan.

tel, al verspeelde Rene afgelopen
maandag een duur puntje aan Leo
Hoogervorst.
Deze oude vos, bijna 60 jaar lid van
de vereniging, is maar moeilijk te
verslaan.Slechts een bondswedstrijd
rest K&G nog, op 13 maart zal men

Het hele peloton ligt op tweederde
van de onderlinge competitie nog
dicht bij elkaar.
Adrie Voorn lijdt op dit moment de
damdans, op slechts een punt gevolgd door Piet Terlouw die een zeer
sterk seizoen speelt.
Kampioen Wim Keessen ligt ook
dicht op de loer, evenals Ton Voorn
die nog niet uitgeschakeld is. Ook
Rene de Jong maakt kans op de ti-

in Heerhugowaard deze wedstrijd
spelen. Aan een gelijkspel heeft het
team van SNA genoeg om kampioen in de hoofdklasse te worden.
Damliefhebbers zijn elke maandagavond welkom in ’t Fort De Kwakel.
Stand onderlinge:
.1 A Voorn
.2 P Terlouw
.3 W Keessen
.4 T Voorn
.5 R d Jong
.6 L Hoogervors
7 W Konst
8 P vd Poel
9 J Harte
10 R Broekman
11 F Verlinden
12 K Harte
13 B v Wermeskerken
14 J Barte
15 H Arends

19 pnt
18
17
17
16
14
13
13
12
11
7
5
5
2
1

Michael Woerden snelste
in Knotwilgenloop
Regio - Veenloper Michael Woerden is afgelopen zaterdag met overmacht winnaar geworden van de
Knotwilgenloop in Woerden. Hij had
aan de finish een voorsprong van
2,5 minuut op zijn naaste belager.
Vorig jaar was het superveteraan
Aart Stigter die Michael van de overwinning hield in deze loop langs het
riviertje de Lange Linschoten. Dit
jaar was Michael duidelijker sterker dan zijn tegenstanders op deze
halve marathon. Hij ondervond nog

de meeste hinder van de modderige wegen en de grote tractoren op
de smalle wegen. Michael finishte in
een tijd van 1.12.42.
Frans Woerden bewees in Woerden
langzaam maar zeker te herstellen
van zijn hielblessure. Hij finishte nu
in 1.23.13. Ook Peter van Adrichem
liep – in voorbereiding op de Fortis
Marathon Utrecht - de Knotwilgenloop.
Een dag later namen drie Veenlopers deel aan de Polderloop in Ha-

zerswoude-Dorp. Alledrie presteerden opvallend goed. Julitta Boschman brak het parkoersrecord op de
15 kilometer. Met haar 1.05.34 was
zij 26 seconden sneller dan het oude
record. Frans Woerden liep nog iets
sneller dan de dag ervoor. Hij liep de
halve marathon nu in 1.23.00, waarmee hij als derde finishte. Michael
Woerden gebruikte de Polderloop
om ‘uit te lopen’. Hij werd echter wel
eerste op de 15 kilometer in een tijd
van 56.25.

Zin om (weer) te fietsen?
Doe mee met Fiets-Fit!
De Ronde Venen - Genieten van
de omgeving en tegelijkertijd werken aan een betere conditie, wat
wil je nog meer? Stap op de fiets
en doe mee met Fiets-Fit. Je hoeft
geen ervaren fietser te zijn of over
een berenconditie te beschikken
om deel te nemen. Trim Toerclub De
Merel biedt een trainingsserie van
zes kennismakingstrainingen aan
voor de beginnende racefietser. De
trainingen beginnen op zaterdag 8
maart a.s. en lopen door tot en met
12 april.
Tijdens de zes Fiets-Fit trainingen
die op zaterdagochtend vanaf Fietshandel Ed de Haan, Stationsweg 1/3
in Wilnis starten werk je onder begeleiding aan verschillende basisvaardigheden en -technieken. De

Uitslagen ronde 7 Zaterdag 23
februari:
Cruiser 30-39
Erik

Schoenmakers
finale: 7e Junior men
Schekkerman
manches: 5e, 6e, 5e.

Beschik je niet over een geschikte
fiets en wil je toch graag meedoen
aan Fiets-Fit? Informeer dan bij de
startlocatie naar de mogelijkheden
voor huur of eventuele aanschaf van
een fiets.

Regio - Tijdens de 3e crosscompetitie van het seizoen 2007/2008
heeft AKU zich wederom goed van
voren laten zien. In het zonnige recreatiegebied “t Twiske” was weer
een schitterend parcours uitgezet.
Bij de 2e wedstrijd van de dag was
het meteen raak. Bij de meisjes junioren B liep Lotte Krause naar een
knappe 2e plaats. Daarvoor liepen
bij de jongens junioren A Dino Sontrop naar een 4e. en Remco Sprenger naar de 6e plaats.
Het eerste goud was voor Wouter Heinrich bij de jongens junioren C, vanaf de start positie kwam
hij op kop en gaf deze positie niet
meer af. Jeroen Bosschaart kwam
als 16e over de finish. Bij de meisjes junioren C was het goed rood/
wit gekleurd. Githa de Wildt, Linda
Sprenger, Channa van Seters, Linda
van Rossum en Janneke Pons liepen naar een 6e, 10e, 12e, 14e en
22e plaats.

vlag achter hun en finishte op een
12e plaats. Bij de jongens junioren
D1 liep Martijn Pons naar een 12e
plaats en Fabian Sneijder naar een
20e plaats.
Jonger
Dit was erg goed in zo’n druk bezet
veld van 39 jongens. Eline Hooijman
kwam bij de meisjes junioren D1 als
21e over de finish.
Bij de Pupillen A kwamen bij de
jongens 2e jaars de broers Lars en
Jesper van der Greft als 25e en 38e
over de finish. Bij de jongens die een
jaar jonger waren kwam Misha net
niet op het podium, maar wel een
zeer mooie 4e plaats. Thijs Heemskerk werd in het druk bezette veld
24e. Diede Lek en Anne Ruijter werden bij de meisjes pupillen A1 22e
en 23e.
Bram Andriessen gaf de winnaar bij
de pupillen B een hoop tegenstand
door steeds in zijn spoor te blijven.
Hierdoor was weer een podiumplek
binnen, hij werd zeer knap 2e. Achter Bram kwam Loek Janmaat als
13e, Thimo Maijenburg als 17e en
Reinier Hooijman als 23e over de

finish. Bij de meisjes puppillen B
werd Mariëlle Hooijman 11e, Isabel
Hooijman 18e, Cindy Burger 21e en
Adinda Maijenburg 28e.
Thijs Andriessen had goed naar zijn
oudere broer gekeken, want hij liep
net als hem naar een 2e plaats. Vlak
daarachter kwam Stijn Ruijter als 5e
over de finish en Storr Hoek als 11e.
Aan het einde van de dag konden
alle atleten zeer tevreden zijn over
hun prestaties en hopen dat ze tijdens de finale van het Crossseizoen
op 15 maart in Bussum weer net
zulke of zelfs nog betere prestaties
neerzetten.

Sander Berk opent seizoen
met tweede plek

Rijders BMX UWTC
hebben het zwaar op de
Europese Indoor
de finales. Erik Schoenmakers vandaag op de kleine fiets bij de Men
30+ wist zich ondanks een crash
in de laatste manche te kwalificeren voor de ¼-finale. Na een slechte start kon hij er niet meer bij komen en werd 8e. Michael Schekkerman zat op de tweede wedstrijddag
beter in de wedstrijd en wist zich in
de beslissende 3e manche te plaatsen voor de ¼-finale. In de ¼-finale
kwam Michael in de 1e bocht klem
tussen twee andere rijders. Ze wisten allemaal op de fiets te blijven,
maar de aansluiting met de eerste
vier rijders was weg en moest hij genoegen nemen met een 6e plaats.
Onze rijders hebben de volgende
klasseringen behaald:

het Toerfietsevenementen Programma
kun je met korting meedoen aan
NTFU-toertochten heb je recht op
de voordelen van de Shimano Club
krijg je korting op fietsvakanties van
Cycletours Deelnemers aan Fiets-Fit
hebben ook de gelegenheid om een
speciaal fietsshirt aan te schaffen
voor de prijs van slechts 10 euro.
Kijk op www.fiets-fit.nl voor meer
informatie en om je in te schrijven.
Doe dit voor 7 maart!

AKU Crosst zich op het
podium

Bij de jongens junioren D2 liepen
3 AKU atleten in de top 10. Jasper Bosschaart, Rob Swagten en
Sem Bende liepen naar een 5e, 6e
en 7e plaats. Sjoerd Heemskerk zat

Uithoorn - Douai/Uithoorn: Op 23
en 24 februari werden de 7e en 8e
ronde tellend voor het Europese
kampioenschap in in Douai (Frankrijk) verreden. Na een voorspoedige
reis streken we vrijdagmiddag neer
in het noord franse Douai. De organisatie had uitstekende ban neergelegd in de Gayant Expo hal. Op zaterdag kwamen alleen Erik Schoenmakers bij de Cruisers 30-39 en
Michael Schekkerman bij de junior men in actie. Erik Schoenmakers
wist netjes door de manches heen
te slaan. In de ½-finale werd hij 7e.
Michael zat niet goed in de wedstrijd en kon zich niet kwalificeren
voor de finales. Op zondag kwamen
alle vier de rijders in actie. Zowel
Arno van Vliet bij de Men 17-24 als
Mike Pieterse bij de Men 25-29 hadden het zwaar in hun manches. Zij
wisten zich niet te kwalificeren voor

trainingen vinden plaats van 11.00
uur tot ongeveer 12.30 uur. De speciaal opgeleide fietssportinstructeurs houden rekening met een
verantwoorde opbouw van de trainingscyclus, zodat je op een bewuste en blessureveilige manier aan je
conditie en fitheid werkt. Kortom:
Fiets-Fit betekent gezond fietsen!
Meedoen aan Fiets-Fit kost E 30,-.
Hiervoor: doe je mee aan zes fietstrainingen
ben je tot 1 maart 2009 lid van de
Nederlandse Toer Fiets Unie (www.
ntfu.nl) ontvang je 6x per jaar Fietssport Magazine, het grootste fietsblad in Nederland
is je fiets verzekerd voor schade tot
E 925,- ontvang je het jaaroverzicht
van alle toertochten in Nederland:

Regio - Triatleet Sander Berk van
het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team heeft in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein zijn seizoen
goed geopend. Bij een ITU-pointsrace, waar punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen, werd Berk
tweede achter de Spaanse wereldtopper Javier Gomez. Vorig jaar won
Gomez nog het World Cup circuit en
werd hij tweede op het WK triatlon.
½Michael
Alleen

Uitslagen ronde 8 Zondag 24 februari:
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
Alleen manches: 5e, 5e, 5e.
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Alleen manches: 6e, 5e, 5e.
Men 30+
Erik Schoenmakers
¼-finale: 8e.
Junior men Michael Schekkerman
¼-finale: 6e.
Al met al kunnen xe terug kijken op
een geslaagd wedstrijdweekend.
De volgende wedstrijd is de eerste
wedstrijd van de BMX West Competitie op 9 maart aanstaande op onze
fietscrossbaan in Uithoorn. Meer informatie kunt vinden op onze website www.uwtc.nl/bmx.

Sander Berk verblijft in de wintermaanden in Zuid-Afrika om te
trainen en wedstrijden te doen. In
Bloemfontein deed Berk afgelopen weekeinde een triatlon waar hij
punten voor de wereldranglijst kon
verdienen. De triatleet die door Multi Supplies wordt gesponsord kwam
in de kop uit het water en bepaalde ook op de fiets de wedstrijd samen met andere toppers. Uiteindelijk bleven van de kopgroep vijf
mannen over, die met drie minuten
voorsprong aan het looponderdeel
begonnen. Gomez liep door een
vroege tempoversnelling de hele 10
kilometer alleen op kop. Berk kon
de wereldtopper dit keer goed volgen. Op de finish had de Kwakelaar
slechts 20 seconden achterstand op
de Spanjaard.
In 2004 werd Berk ook al verslagen

door Gomez, maar toen was hij nog
een onbekende en kwam hij net terug van een blessure. De tweede
plek achter Gomez geeft Berk de
nodige punten voor het World Cup
circuit. Berk ziet in die tweede plek
een groot winstpunt ten opzichte
van voorgaande jaren. “Vorig jaar
verloor ik steeds minstens anderhalve minuut op Gomez. Ik weet dat ik
deze winter erg vooruitgegaan ben,
nu is het aan mij om dat over vijf weken ook op de komende Worldcups
te laten zien.”
Berk zal eind maart bij de eerste
World Cup van het seizoen in het
Australische Mooloolaba meedoen.
Een week later staat hij aan de start
bij de World Cup van New Plymouth
in Nieuw-Zeeland en begin mei doet
hij mee aan de World Cup in ZuidAfrika in Richardsbay. Bij die Worldcups zal hij een poging doen om
een ticket voor de Olympische Spelen van Peking dit jaar af te dwingen door bij de eerste 10 te finishen.
Een jaar geleden lukte het Berk in
Richardsbay voor de eerste keer
bij de top-10 te finishen. Daarmee
voldeed hij voor de helft aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF, die
voorschrijft dat hij twee keer zo’n
topnotering neerzet.
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AJOC gaat een weekend
lang après-skiën
Mijdrecht - Half Nederland zoekt
de file op om te kunnen wintersporten. Ieder jaar lonken duizenden
Nederlanders naar de witte bergen,
hoge pistes en de strakblauwe lucht
met een lekker zonnetje om na een
dagje lekker de pistes te hebben afgesuisd te gaan après-skiën.
Ook AJOC houdt van Après-Ski,
maar niet van de files, de gipsvluchten en het gedrang bij de skilift. Nee,
AJOC houdt de Après-Ski lekker
dicht bij huis. Komend weekend is
daarom Immitsj omgetoverd tot hét

Après-Ski Walhallah van de wijde
omtrek. Op schrikkeldag, vrijdag 29
februari, zal een Duitse Bieravond
gehouden worden. Op deze avond
kun je verschillende Duitse biertjes proeven en natuurlijk plaatsnemen aan echte biertafels. Bovendien kunnen de Deutsche Schlagers
niet gemist worden. Op zaterdag 1
maart vindt er in Immitsj een groot
Après-Ski Feest plaats. Aan alles is gedacht, Glühwein, flügel, jägermeister, ski’s, sneeuw, ijs, noem
maar op. En om het feest compleet

Omlegging N201 heeft heel
veel invloed
gende gedachte bij het opstellen
van het UVVP is de mobiliteit verbeteren in Uithoorn en De Kwakel.
Omdat Uithoorn onderdeel is van de
Stadsregio Amsterdam moet het gemeentelijk beleid ook aansluiten bij
het regionaal beleid. Dit is van belang als men aanspraak wil maken
op de beschikbare financiële mid-

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

te maken worden de beste AprèsSki hits aller tijden gedraaid. En je
hoeft niet in de file te staan. De eerste 100 bezoekers ontvangen een
leuke verrassing om in de stemming
te komen. Op vrijdag 29 februari is
de entree helemaal gratis en kosten
de consumpties 1,25 euro. En wil je
de sfeer komen proeven op zaterdag
1 maart, dan betaal je 7 euro entree
(AJOC-leden 6 euro) en je bent van
harte welkom vanaf 21.30 uur.
Voor meer informatie kun je terecht
op www.ajoc.nl

UVVP gebaseerd op drie pijlers ter verbetering verkeer

Uithoorn - In samenhang met verschillende belanghebbende instanties wordt nu hard gewerkt aan de
realisatie van de UVVP (Uithoorns
verkeer en vervoerplan). Men is
daarbij uitgegaan van drie pijlers,
namelijk de omlegging van de N201,
de ontsluiting van De Kwakel en de
inrichting van wegen. De achterlig-

Stichting Ontwikkelings

delen. Twee doelen zijn gesteld, namelijk het voorkomen van onveilige situaties en het opheffen van
bestaande gevaarlijke situaties. De
omlegging van de N201 heeft gevolgen voor de oriëntatie van het verkeer, omdat men nu gericht is op de
oost/west verbinding en na de omlegging zal dat in noordelijke rich-

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!

beheer wordt gekeken welke wegen
30km wegen zouden kunnen worden. Wat zebrapaden betreft moeten die aangelegd worden op plaatsen waar geen hoge snelheid mogelijk is en moeten die altijd in combinatie met een snelheidsremmende maatregel zijn zoals een rotonde.
Qua snelheidsremmende maatregel
blijkt dat een drempel met plateaus
op kruispunten het meest effectief
is. Er is in het rapport dat opgesteld
is ook gekeken naar de fietsroutes.
Er moet een aansluiting komen op
de regionale fietsroutes en langs elke 50 km-weg hoort een fietspad te
liggen.
Er zijn nog twee ontbrekende schakels in het fietsroutenet, namelijk
langs de busbaan (Burgemeester
Kootpark) en de kortsluiting Legmeer-West-Vuurlijn. In 2010 treedt
de nieuwe wet gelijke behandeling
van chronisch zieken en gehandicapten in werking en vanaf dat moment moet 50% van de halten van
openbaar vervoer toegankelijk zijn
voor iedereen. Waarschijnlijk wordt
dit in verband met de kosten gefaseerd gedaan, maar zijn de lijnen
naar de ziekenhuizen en de zorgcentra een prioriteit.
Wat de busbaan naar Amstelveen
betreft is het tracé nog niet bekend.
Dan de scholen en hun omgeving.
Er zijn zes basisschoollocaties en dit
is maatwerk, omdat de situatie bij
elke school weer anders is en moet
dit in samenspraak met de school
gebeuren.
Maar er moet wel uitgegaan worden van twee vuistregels, namelijk
het haal –en brengverkeer scheiden van fiets- en voetgangersverkeer en niet parkeren voor entrees
van scholen.

Kletsmajoor
Spraakwaterval
Vergaderen nieuwe stijl, dat
was waar het de afgelopen
raadsvergadering allemaal om
draaide. De veelbesproken
ronde
tafel
gesprekken
hadden reeds plaatsgevonden
en konden nu voor het eerst
getoetst worden. Zou het doel,
beter luisteren en politiek
dichter naar de burger brengen,
geslaagd zijn? Een van de
doelstellingen is in ieder geval
gehaald. Er is goed geluisterd
naar
de
verschillende
insprekers tijdens de ronde
tafel gesprekken. Of dit de
politiek en burger dichter
naar elkaar toebrengt zal de
toekomst uit moeten wijzen.
Dat de burger een middel heeft
om zijn mening uitgebreid te
laten horen is in ieder geval
een stap in de goede richting.
Jammer blijft het echter dat met
deze nieuwe vergadermethode
raadsleden oude gewoontes niet
los kunnen laten. Zo zijn er nog
steeds raadsleden die denken
dat het aantal gesproken minuten
waarschijnlijk
garant
staan
voor extra publiciteit, stemmen,
of misschien zelfs, dat ze per
gesproken minuut betaald worden.
Als men de spreektijd per raadslid
zou klokken zouden er drie garant
staan voor zo ongeveer van 50%
van de gesproken tijd. En van
deze drie zou de meeste tijd ook
nog eens gaan naar de kleinste
partij van de raad. Eenmansfractie
D66, gevormd door Houmes.
Deze begint dan ook al zijn
spreekstukken met dat hij het kort
wil houden en het meeste al is
gezegd. Maar voelt toch nog altijd
de drang om voor de mensen op
de tribune alles nog een keer uit
te leggen. Dit omdat wat er door
zijn collega’s besproken wordt,

voor de leek niet te volgen zou
zijn. Dat zijn eigen taalgebruik
het meest ambtelijk is van de hele
raad maakt het er allemaal niet
duidelijker op. Menig burger die
het dacht te begrijpen is na zijn
uiteenzettingen volledig de kluts
kwijt en begint echt aan zijn of
haar verstand te twijfelen. De
andere twee veelsprekers zijn de
fractievoorzitters van Ronde Venen
Belang Goldhoorn en Gemeente
Belang
Van
Broekhuijsen.
Goldhoorn gedraagt zich als een
puber op school die zijn zin niet
krijgt en altijd het laatste woord wil
hebben. Dat hij hierbij zichzelf niet
alleen binnen zijn eigen coalitie
maar binnen de gehele raad
onmogelijk maakt schijnt hij zelf
niet door te hebben. Het ergste
is misschien nog wel de schade
die hij de raad toebrengt door het
niveau van vergaderen te verlagen
tot dat van een kleuterklas.
De laatste van de drie, Van
Broekhuijsen, is vaak onnavolgbaar
en praat het grootste gedeelte van
de tijd over punten en komma’s
die verkeerd staan en de ernstige
gevolgen daarvan. Dat je niet
veel hoeft te spreken om dingen
voor elkaar te krijgen bewijst het
raadslid dat waarschijnlijk het
minste zegt tijdens de raad.
Maar er wel voor heeft gezorgd
dat de wandelgangen en de
toegang tot de Rondeveense
raad niet meer in mist en nevel
gehuld zijn. Inderdaad, er wordt
niet meer gerookt in de hal van
het gemeentehuis. Laat het
zwijgzame raadslid Hoogendijk
(CDA) een voorbeeld zijn voor de
spraakwatervallen en let tijdens
de spreektijd tijdens de raad eens
op de inhoud en niet op lengte van
het gesprokene.
De Kletsmajoor

ting zijn. Men wil sluipverkeer door
de wijken weren en de bestaande
N201 zal minder druk worden. De
omlegging van de N201 betekent
niet automatisch dat dit leidt tot een
autoluwcentrum. De bedoeling is
ook dat er een herontwikkeling van
het centrum komt. Er is via moties
en amendementen afgesproken dat
er een onderzoek zal plaatsvinden
hoe het autoverkeer over de Amstel
geleid wordt. Er wordt gedacht aan
een aantal maatregelen zoals het
opheffen van de knip in Meerwijk,
hoewel daar ook bezwaren aan kleven.
Drempels
Er zouden minder drempels moeten
komen. Men denkt aan een volledige aansluiting van de Admiraal van
Ghentlaan en het Zijdelveld op de
huidige N201.
Het viaduct onder de busbaan
kan aangepast worden, zodat ook
vrachtverkeer hier gebruik van kan
maken. Als tweede punt de ontsluiting van De Kwakel. Voorgesteld
wordt om de spitsafsluiting Drechtdijk en de functie Amsteldijk zuid te
handhaven. Omdat er weinig verkeersongelukken voorkomen op de
Vuurlijn en de Boterdijk worden deze vooralsnog niet afgesloten voor
autoverkeer. Wel wordt voorgesteld
om in de onoverzichtelijke bocht
in de Vuurlijn snelheidsremmende
maatregelen toe te passen in combinatie met een nieuw aan te leggen fietspad. Ook eenrichtingsverkeer op de Drechtdijk brengt problemen met zich mee. Wel wordt de
Noorddammerweg tot volwaardige
ontsluitingsweg opgewaardeerd (50
km) en er komt een fietspad langs
de gehele weg. Ook het opwaarderen van de Legmeerdijk/Noordzuidroute is een noodzaak. Verder
het aanleggen van een nieuwe rotonde
Noorddammerweg-N201,
een nieuw fietspad tussen Vuurlijn
en Legmeer West en verdere veiligheidsmaatregelen voor fietsers in de
Vuurlijn, vooral in de bochten. Wat
de knelpunten betreft blijkt dat de
meeste ongelukken plaatsvinden op
50 km-wegen en kruispunten. Men
denkt aan het herinrichten van de
Heijermanslaan tot een 30 km weg.
Verder wordt er met name gekeken
naar het veiliger maken van oversteekplaatsen voor kinderen.
Verkeerslichten
Er komt een onderzoek of er verkeerslichten op de Zijdelweg komen en in samenspraak met buurt-

Verwachting
Als laatste punt het parkeerbeleid.
Aangezien de verwachting is dat in
2020 het autobezit per huishouden
20% hoger ligt dan in 1995 wordt
daar rekening mee gehouden bij
nieuw te bouwen woningen. Indien
blijkt dat er onvoldoende parkeerruimte is wordt eerst gekeken of het
huidige gebruik geoptimaliseerd
kan worden. Is dat niet het geval
dan moeten zonodig parkeerplaatsen aangelegd worden.
Het aantal foutgeparkeerde of op
de berm geparkeerde auto’s wordt
daarbij als norm gehanteerd. Bij de
presentatie van het UVVP concept
bleek dat er ernstige bezorgdheid
bestaat bij FloraHolland over de bereikbaarheid van de Greenport.
“De verwachting is dat de verkeersintensiteit groter is in 2020 dan gepland en u doet die verkeersintensiteit af in een noot er is nauwelijks
overleg met andere gemeenten geweest en dit probleem is niet echt
regionaal opgepakt”.
Een ander was geschrokken van
het aantal rotondes in het UVVP en
vroeg zich af of het vrachtverkeer is
meegenomen. Ook stelde men dat
de Vrouwenakkerse brug straks veel
vaker per dag open moet omdat de
brug zo laag is.
Volgens een inwoonster uit De Kwakel vindt 75% van de Kwakelaars
dat de chicanes onveilig zijn en wil
men de chicanes weghalen op de
Drechtdijk. Kortom, er liggen nog
wel wat vragen open.
De behandeling van het definitieve concept vindt plaats in april en
wordt in mei/juni aan de raad voorgelegd.

Guatemala:
geen verzekeringen,
wel sociaal...

Marina is vlak voor de kerst naar Guatemala gegaan. Onverwacht moest
ze haar gezin in Nederland achterlaten. Haar broer Jose lag al twee weken
in het ziekenhuis met een gebroken been. Van beroep is hij klusjesman.
Tijdens een klus van zijn ladder gevallen.
Jose moest geopereerd worden. Om dat te doen moest de familie eerst 2
geschikte bloeddonors vinden. Er is wel een kleine bloedbank in Guatemala
maar daar wordt alleen gebruik van gemaakt in geval van levensbedreigende
aandoeningen. Niet voor Jose dus.
Er kwamen veel buurtgenoten van Jose op bezoek in het ziekenhuis. Ze
brachten wat eten, wat fruit en meestal een klein beetje geld mee. Dat
is gebruikelijk, omdat patiënten moeten betalen voor de medicijnen, de
röntgenfoto’s en voor het voedsel.
De bloedgroep van Marina was helaas niet geschikt. Uiteindelijk was er een
kennis van de familie die wel de goede bloedgroep had. Een jonge moeder
van vijf kinderen, Felicia.
Felicia verdient de kost met het bezorgen van kranten. Ze heeft geen geld
om een riolering bij haar huisje te betalen, ze wast de kleding van haar gezin
bij de bejaarde moeder van Jose en Marina.
Nadat er voldoende bloed was moesten de benodigdheden voor de operatie
(materiaal voor de anaesthesie en de ijzeren pen die ingebracht moest
worden) besteld worden. Dat soort spullen heeft het ziekenhuis niet op
voorraad.
Uiteindelijk heeft het 4 weken geduurd voordat Jose geopereerd kon
worden. Nu, twee maanden later, mag hij zijn been nog niet belasten.
Marina heeft goede hoop dat Jose over enige tijd weer kan gaan werken.
“De mensen in Guatemala zijn niet verzekerd voor ziektekosten en voor
arbeidsongeschiktheid. Maar wel zijn ze verzekerd van hulp uit hun
leefgemeenschap, de mensen zelf zijn daar heel sociaal.”

www.sosderondevenen.nl

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

Kevin Regelink 4e bij
Gewestelijke Sprintkampioenschap

Deelnemers Troje’s barre
bostocht genoten
Regio - Troje organiseert voor de
derde keer in februari de barre bostocht . Bij deze organisatie bedenken wij eigenlijk een fris weertje.
Dit ontbrak er een beetje aan maar
dit werd helemaal niet als erg ervaren door de deelnemers die hieraan
meededen. Alle deelnemers kregen
weer opdrachten mee van de puzzelrit die uitgezet was door de activiteiten commissie van paardensport
vereniging Troje. Ook dit jaar werd
deze rit weer gereden op de zeebodem trail in Zeewolde . En als je dan
bedenkt dat je dan wel op de zelf-

de route’s rijd als voorgaande jaren
dan heb je het toch wel gedeeltelijk
mis. Daar zorgen de mensen achter dit natuurgebied wel voor want
er was weer veel nieuws te zien in
dit gebied. Want al vonden verschillende deelnemers (vooral de koetsiers) het moeilijk te vinden werden
wij over heuvelachtig gebied langs
en tussen mooi aangelegen vennetjes gestuurd.
De rest van de tocht was ook hevig
puzzelen want er moest nogal eens

omgedraaid worden omdat er foutief gepuzzeld werd. Onderweg hebben de ruiters natuurlijk alle hindernissen gepakt die er te vinden waren en de fietsers moesten nogal eens naast hun fiets gaan lopen
omdat de zanderige ruiterpaden iets
te zwaar voor hen werd.
Uiteraard kon men ook over de verharde weg maar de fietsers bleven
gezellig in de buurt van ruiters en of
koetsiers. Ook de wandelaars genoten volop zij lieten tegelijkertijd de
honden uit die heerlijk door de natuur schoten of een duik namen in

een van de vele vennetjes die men
tegen kwam. Zelfs de Limo van de
jongens uit het hok kwam afgeladen
bij de picknick aan en daar rolde
dan ook heel wat troje leden uit om
ook het Troje picknick team weer op
de proef te stellen.
De proef test is super geslaagd
want aan het einde van de picknick
waren al de heerlijke super verse
lekkernijen tot de bodem van de
schaal gereduceerd. Daarna werd
met nieuwe energie de puzzeltocht

afgemaakt en ook hier was het maar
weer goed dat sommige deelnemers een ingebouwd navigatie systeem in hun hoofd hadden. Maar
eind goed al goed iedereen kwam
weer bij de parkeerplaats waar
snel de paarden,honden,Limo,en
de deelnemers weer goed verzorgd
werden. De activiteiten commissie heeft zichzelf weer overtroffen
het was schitterend. Troje heeft nog
meer successen geboekt tijdens deze zondag want drie mencombinaties kwamen met totaal 7 winstpunten naar huis nadat zij mee gedaan
hadden aan een mendressuurwedstrijd in Lisse 2x eerste in de B werd
Monique Blom met 192 en 195 punten. 1x tweede werd Wiebe Kramer
met 192 punten en 2x 2e werd Milou
Scholten met 193 en 189 punten .
Ook eens zin om deel te nemen
aan zo’n schitterende rit te paard
of men combie,te fiets of benenwagen let dan op want 6 april staat de
inmiddels bekende 11 dorpentocht
weer op het programma. Wederom
is dit een open inschrijving dus iedereen die mee wil doen kan zich
inschrijven.
De rit zal ons lijden langs de mooie
omgeving van de vecht. Meer informatie is te vinden op de evenementen kalender van www.stalzadelpret.
nl waar de organisaties van Troje en
de bijbehorende informatie te vinden zijn tot hun eigen nieuwe website klaar zal zijn.
Ook kan men zich op geven via
ac@paardensportverenigingtroje.
nl of via telefoon nr 0653585722 of
men kan bellen met ons secretariaat
0297-265821

Dammen

ADV op herhaling
Regio - Het is de dammers van ADV
niet gelukt direct te promoveren. In
de laatste ronde verslikte men zich
in het laaggeklasseerde WDC in De
Lier. Door de nederlaag zag men
twee andere teams langszij komen,
waarvan het Amsterdamse VAD de
gelukkigste is door op bordsaldo
kampioen te worden.
Met één punt voorsprong op naaste concurrent Zaanstreek en twee
punten voorsprong op VAD en Samen Sterk gingen de ADV-ers de
laatste ronde in. Omdat een gelijkspel niet voldoende werd geacht
moest er eigenlijk gewonnen worden. WDC in De Lier is echter een
gevaarlijke outsider en wist deze
competitie eerder juist tegen hoogstaande teams goede resultaten te
boeken. Men was gewaarschuwd.
Die waarschuwing bleek terecht.
Al in een vroeg stadium werd Bob
Out slachtoffer van een damzet. Na
afname stond hij een schijf achter.
Wiebo Drost had als enig ADV-er
spel; de rest leek ijzer met z’n handen te moeten breken.
Jammerlijk was het verlies van Ton
van Tulder, die met zeeën van tijd
het verkeerde plan koos en snel erna kon opgeven. Na de verwachte

remise van Krijn ter Braake en het
verlies van Bob Out keek ADV tegen een 5-1 achterstand aan. De
gebroeders Drost maakten dat rap
goed. Op Wiebo’s zege was niets af
te dingen; maar Jan Pieter had de
mazzel in betere stand zijn tegenstander te lang zien nadenken en op
de laatste zet door de vlag te gaan.
Met de remise van ADV’s lettelijk
grootste speler Thijmen Stobbe tegen de David van WDC (Europees
pupillen kampioen) Ijzendoorn betekende dat een 6-6 tussenstand. De
vier resterende borden boden voor
ADV een treurige aanblik. Hoewel
men alle vier over een hogere rating
beschikte, stonden Lohuis en Kroon
licht onder druk en Godthelp en Van
Willigen ronduit slecht tot verloren.
Dat bleek ook uit de eindstand: 12-8
voor de thuisclub.
Eindstand Eerste Klasse B aan de
top:
1) VAD		
16 (133) kampioen
2) Samen Sterk
16 (122)
3) ADV		
16 (121)
4) Zaanstreek		
15 (131)

5) ADG		
15 (121)
Samen Sterk en ADV mogen 8 maart
in beslissingswedstrijden tegen de 9
en 10 van de Hoofdklasse proberen
alsnog te promoveren.

Waal die op zijn beurt de vrijstaande Joost van Eijk bereikte 1-2. Na dit
doelpunt kreeg Qui Vive iets meer
vat op de wedstrijd, maar toch kreeg
Groningen de betere kansen. Maar
door goed keeperswerk van keeper Harm Bruin bleef het 1-2. Toch
maakte Qui Vive de gelijkmaker voor
rust, wederom een rebound van een
strafcorner die fraai werd afgerond
door Stephan Schrauwers.
<tussenkop>Na de rust
Na de rust kwam Qui Vive flitsend
uit de startblokken. Op aangeven
van Joost van Eijk werd het 3-2 door
Yle Leuvelink die de bal achter de
Groningse keeper frommelde. Door
deze snelle voorsprong kreeg Qui
Vive weer vertrouwen en met sterk
spel van onder andere Stijn Settels
en Chris Thomas werd deze voorsprong verder uitgebouwd. Het was

dan ook Chris Thomas die voor de
4-2 zorgde door op aangeven van
Yle Leuvelink vernietigend af te ronden. Qui Vive behield de wedstrijd
verder weer onder controle wat ook
resulteert in een paar mooie aanvallen en nog een prachtig doelpunt:
een mooie aanval over links werd
op aangeven van Tim van der Aakster goed afgerond met in tip in van
Joost van Eijk die de 5-2 op het bord
bracht. Na deze 5-2 werd Qui Vive
wat slordig in de passing maar mede door goed verdedigen van Sven
Helwes en Sven Galjaardt bleef het
bij 5-2 en gingen de 3 punten mee
uit het hoge noorden.
Volgende week spelen de heren van
Qui Vive om 14.45 thuis tegen de
heren van Victoria uit Rotterdam en
ook dan belooft het weer een spektakel te worden.

soonlijk record stond op 39.38, gereden in Heerenveen, een behoorlijke
verbetering!
Door die goede tweede 500m steeg
Kevin naar de 5e plaats in het tussenklassement. Met weer wat meer
moraal reed Kevin een degelijke
1000m in 1.18.36, goed voor een vijfde tijd. In het algemeen klassement
klom hij daardoor nog een plekje en
werd uiteindelijk vierde.
Hij liet daarbij een aantal jongens
die het NK mogen rijden achter zich.
Zo sluit Kevin met een goed gevoel
het seizoen af.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Op vrijdag 29 februari is er prijsklaverjassen in café de
merel in Vinkeveen , er zullen vier
giffies gespeeld worden, 20.00 uur
aanwezig zijn, de aanvang van het
klaverjassen is om 20.15 uur, dus
kom op tijd s.v.p. De uitslag van de
laatste keer was;
1 Rob Achterbergh
6768 pnt
2 Mo Leeflang
6701 pnt
3 Nathilda de Zwart
6530 pnt
4 Jan van Kouwen
6492 pnt
5 Riet Gulba
6433 pnt

De poedelprijs was voor Natasja
Blom met 4622 punten. De prijsklaverjasavonden in café de Merel voor
2008 zijn voorlopig dus, 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9
en 23 mei, 6 en 20 juni en als laatste 4 juli
Waar:
Café de Merel
Arkenpark “MUR” no 43
3645 EH VINKEVEEN
0297-263562 of 0297-264159

Start to Run
nu ook in
Mijdrecht
Mijdrecht - De hardloopstarterscursus Start to Run wordt nu
voor het eerst ook in Mijdrecht gegeven! Op zaterdag 15 maart start
deze 6-delige loopclinic in het nieuwe Park Wickelhof. Verzamelpunt is
Tennisvereniging de Ronde Vener
(van der Haarlaan 1; rechts van de
Meijert het park door). Op zes zaterdagochtenden om 09.30 uur krijg
je training. De trainers geven je een
goede basis met zowel theorie- als
praktijkoefeningen. Kijk op www.
starttorun.nl voor meer informatie
en om je in te schrijven.

Qui Vive meisjes A1
bereidt zich voor op de
tweede competitiehelft

Uithoorn - Qui Vive MA1 is ter voorbereiding op de tweede competitiehelft van 8 tot 10 februari voor een
trainingsweekeinde naar Den Bosch
Uitslagen aan de borden
afgereisd. In twee door Autobedrijf
WDC – ADV 12-8
Maas gesponsorde personenbusjes
1) M van IJzendoorn
- Thijmen werd op vrijdag allereerst naar hocStobbe (1163)
1-1 (5) keyvereniging MOP in Vught afge2) M van de Hout (1108) - Wiebo reisd om daar een stevige avondtraiDrost (1267)
0-2 (4) ning te houden. Op zaterdag stond
3) J de Nijs (1055) 		 er een wedstrijd tegen de MA1 van
- Auke Godthelp (1139)
2-0 (9) het beroemde Den Bosch op het
4) J de Koning (1118) - Jan Pieter programma. De prachtige ambianDrost (1268)
0-2 (6) ce bij de meervoudige dames lands5) T van Adrichem (1268)
- Krijn kampioenen gaf extra glans aan het
ter Braake (1318)
1-1 (2) toch al mooie (voorjaars-)weekein6) F Slot (1097) 		 de. Hoewel de wedstrijd van het
- Gert van Willigen (1222) 2-0 (10)
7) W Boer (1091) 		
- Bob Out (953) 		
2-0 (3)
8) J vd Voort (969) 		
- Paul Lohuis (1125) 		
1-1 (8)
9) J Lommers (1004)
- Kenny
Kroon (1147)
1-1 (7)
10) E Remmerswaal (972) - Ton van
Tulder (857)
2-0 (1)

Qui Vive Heren 1 wint in
Groningen (5-2)
Uithoorn -Afgelopen zondag moesten de heren van Qui Vive aantreden
tegen Groningen. Het was de eerste
wedstrijd na de winterstop dus het
was belangrijk om een goed resultaat neer te zetten. Na een goede
voorbereidingsfase waarbij de trainingsstage naar Madrid het hoogtepunt was gingen de heren van Qui
Vive met zelfvertrouwen naar het
hoge noorden.
De wedstrijd startte gelijkopgaand:
beide ploegen kregen de eerste 10
minuten een paar kleine kansen
maar deze bleven onbenut. Na deze 10 minuten greep Groningen de
wedstrijd naar zich toe wat resulteerde in twee doelpunten 0-2. Qui
Vive bleef echter rustig een raakte
niet in paniek en ging op zoek naar
de aansluitingstreffer, deze kwam er
ook: via een rebound van een strafcorner kwam de bal bij Jasper de

Regio - Na een teleurstellend weekend in Breda, waar Kevin Regelink
zich niet had geplaatst voor het NK
sprint was er zaterdagavond 23 februari weer het Gewestelijk Sprintkampioenschap in Alkmaar.
Er stond een behoorlijk wat wind
maar het ijs was goed. Er werd twee
maal een 500m en één maal een
1000m gereden.
De eerste 500m reed Kevin matig
in 40.08, waarmee hij slechts 10e
werd.
Bij de tweede 500m ging het veel
beter en reed Kevin een persoonlijk
record van 39.15 (3e tijd). Zijn per-

betere Den Bosch werd verloren,
was het voor beide teams een uitstekende oefening en liet Qui Vive
goed spel zien. De zaterdag werd
verder besteed aan het kijken naar
de film “GOUD” en Bossche ontspanning werd gecombineerd met
teambuilding. De coaches Wouter
Otto en Max de Bruin hebben gelegenheid benut om samen met de
dames het team op scherp te zetten en na een motiverend gesprek
op de zondagochtend volgde de oefenpartij tegen Dames 2 van Den
Bosch. Direct werd duidelijk dat het
weekeinde vruchten afwierp want er
stond een herboren Qui Vive in het

veld. Gretig, tot in de vezels gemotiveerd werd er voor elke centimeter
geknokt en fantastisch hockey gespeeld. Een aantal trouwe ouderfans
kregen beloning voor hun moeite
om het team te komen aanmoedigen. De enerverende partij werd uiteindelijk nipt met 4-3 verloren, maar
dat deed er niet meer toe. De complimenten van Den Bosch werden in
dank aanvaard en aansluitend werd
er erg gezellig met de tegenstander
geluncht. Een bijzonder geslaagde
voorbereiding die het nodige voor
de rest van de competitie belooft.
De dames zullen ongetwijfeld nog
van zich laten horen.

Uhlsport Challenge
Keepers-clinic 5 maart bij
Legmeervogels
Uithoorn - Op woensdagmiddag 5
maart a.s is van 14.00 tot 20.30 uur
de Uhlsport Challenge Tour voor de
tweede keer op rij te gast bij Legmeervogels. Deze dag wordt georganiseerd voor keepers vanaf 8
jaar. Tijdens deze unieke keepersdag worden de keepers getraind
door ervaren en gediplomeerde trainers o.l.v. Maarten Arts, de keeperstrainer van FC Utrecht. Na de maaltijd, geeft Maarten Arts een demon-

stratietraining met Maikel Aerts en
Kenneth Vermeer, de keepers van
Willem II. Uiteraard gaan de keepers ook met Maikel en Kenneth op
de foto en ontvangen ze als herinnering een deelnamecertificaat met
daarop de handtekening van de
topkeepers. Alle keepers en keepsters vanaf 8 jaar, kunnen zich direct aanmelden bij de Challenge organisatie o.l.v. Sierd van de Berg,
de keeperstrainer van FC Zwolle.

Inschrijven kan via www.progoal.
nl of www.legmeervogels.nl Hier is
het inschrijfformulier te downloaden
waar ook het volledige programma
op staat! Deelname aan de Challenge dagen kost slechts € 25,00. Dit is
inclusief maaltijd en certificaat én
een uniek Challenge voetbalshirt
t.w.v. € 35,00. Aan de dag kunnen
maximaal 90 deelnemers meedoen,
reageer dus snel want vol is vol!

