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Winkelcentrum Amstelplein 
heeft deze week eigen krant
Uithoorn - De afgelopen weken is 
het Amstelplein in Uithoorn breed-
uit in het nieuws geweest. Niet al-
leen vanwege de discussie met de 
winkeliers over het mogelijk op ter-
mijn sluiten van de Irenebrug, maar 
meer nog in het kader van de fees-
telijke opening van het verbouwde 
winkelcentrum. Dat is aanstaande 
zaterdag. Echter, zolang hoeft men 
als bezoeker niet te wachten om 
te profiteren van leuke aanbiedin-
gen en mee te doen aan het kunnen 
winnen van fantastische prijzen bij 
Albert Heijn. Kinderen kunnen vanaf 

vandaag, woensdag 12 maart, al te-
recht voor een kindermiddag, geor-
ganiseerd door dezelfde grootgrut-
ter. Tot en met zaterdag kunnen ze 
leuke dingen beleven in de hal van 
het winkelcentrum en bij AH. Die 
heeft vandaag, woensdag 12 maart, 
na bijna een week verbouwing de 
deuren weer geopend voor zijn 
klanten. En ook dát wordt gevierd 
met leuke acties voor jong en oud. 
Zaterdag 15 maart is de grote dag. 
Dan gaat wethouder Jeroen Verhe-
ijen met een ludieke handeling om 
10.30 uur het verbouwde winkel-

centrum in gebruik nemen, dat ove-
rigens al gewoon toegankelijk is 
voor het winkelende publiek. Maar 
als je om wat voor reden een feestje 
kunt vieren moet je dat doen is het 
motto. Het leven is te kort om geen 
plezier te hebben van datgene wat 
je in de schoot geworpen krijgt. Aan 
het feestje deelnemen is voor ieder-
een bovendien de moeite waard. 
Trekpleister is mede de Albert Heijn 
vestiging van Jos v.d. Berg die flink 
wat extra festiviteiten op de bezoe-
kers loslaat. Iedereen kan op zater-
dag profiteren van allerlei openings-

aanbiedingen van de verschillende 
winkeliers. En wie gaat er zaterdag 
om 17.00 uur met de vette prijzen 
naar huis?... 
Daarnaast is er op die dag aardig 
wat te doen in het winkelcentrum.
Kortom, wie de moeite neemt win-
kelcentrum Amstelplein te bezoe-
ken zal er bepaald niet slechter van 
worden. Dat geldt evenzeer voor in-
woners uit De Ronde Venen. Er is 
voldoende gratis (overdekte) par-
keerruimte, het aanbod aan produc-
ten is breed en gevarieerd en het is 
er gezellig winkelen. Gewoon doen. 
Al is het maar voor deze ene keer!

Amstelpleinbode
Alles wat er plaatsvindt, inclusief 
tijdstippen, aanbiedingen en wat er 
aan prijzen te winnen valt, staat in 
de ‘Amstelpleinbode’, die u in deze 
krant, in het hart, aantreft. 
Voor deze keer een eigen krant van 
de winkeliersvereniging die in sa-
menwerking met hen is samenge-
steld en uitgebracht. Daarin leest en 
ziet u ook iets over het ontstaan van 
het Amstelplein en hoe het nu is. 
Kortom, breng deze week eens een 
bezoek aan het winkelcentrum in 
het algemeen en zaterdag in het bij-
zonder. Lees erover in de ‘Amstel-
pleinbode’!

Metamorfose voortuinen 
Plesmanlaan
Uithoorn - De komende weken krij-
gen de voortuinen van een aantal 
woningen aan de Plesmanlaan een 
grondige opknapbeurt. 
Vorig najaar was er een buurt-
schouw van het Thamerdal. Tijdens 
deze buurtschouw bekeken mede-
werkers van de gemeente Uithoorn, 
Stichting Cardanus, Woongroep 
Holland en bewoners wat er beter 
kan in de leefbaarheid van de buurt 
op. Opvallend was onder meer dat 
een aantal voortuinen van de Ples-
manlaan opgefleurd kan worden.
Woongroep Holland, Cardanus en 
de bewoners maakten samen een 
plan voor de metamorfose van de 
voortuinen. Sinds vorige week staat 
er een container voor het tuinafval 
in de laan. De bewoners hebben in-
middels zand en grond besteld om 
de tuin op te hogen en om de plan-
ten en struiken in verse grond te 

De Kwakel Schoon,
help mee!
De Kwakel - Op zaterdag 22 maart 
a.s. vindt weer de jaarlijkse schoon-
maakactie in De Kwakel plaats. On-
der het motto ‘De Kwakel schoon, 
help mee’ worden de inwoners van 
De Kwakel ook dit jaar weer uitge-
nodigd hun eigen buurt onder han-
den te nemen en zwerfvuil en ande-
re troep op te ruimen. 

Afgelopen jaar was deze door buurt-
beheer De Kwakel opgezette actie 
een groot succes, ondermeer van-
wege de grote opkomst van betrok-
ken bewoners in De Kwakel en door 
de medewerking van de gemeente 
(in de vorm van de levering van vuil-
niszakken, handschoenen, klemtan-
gen e.d.). Een reden voor de deelne-
mers aan buurtbeheer om het ook 
dit jaar weer te herhalen. 

Dorpshuis
De schoonmaakactie start op 22 
maart a.s. om 12.30 uur vóór het 
Dorpshuis De Quakel. De vrijwil-

ligers ontvangen dan handschoe-
nen, een ring met vuilniszak en een 
klemtang. Nadat de buurt is ver-
deeld gaan de vrijwilligers tot ca. 
15.30 uur op pad, maar uiteraard 
staat het u vrij eerder weg te gaan. 
U hoeft de volle vuilniszakken ove-
rigens niet mee terug te nemen,  
want ook nu weer rijdt de pick-up 
van de gemeente rond om de vol-
le vuilniszakken op te halen. Na af-
loop is er weer een hapje en drank-
je in het dorpshuis voor alle mensen 
die hebben meegeholpen. U wordt 
bij deelname in verband met uw be-
reikbaarheid vriendelijk verzocht uw 
mobiele telefoon mee te nemen.

Voelt u zich ook verantwoordelijk 
voor een schone De Kwakel en heeft 
u zin de handen uit de mouwen te 
steken? Dan bent u op 22 maart a.s. 
van harte welkom. Bedankt alvast 
namens de deelnemers aan buurt-
beheer en de inwoners van De Kwa-
kel!

Veilig spelen in Uithoorn
en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel - In een lan-
delijk onderzoek van de Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA) scoort de 
Gemeente Uithoorn goed als het 
gaat om controle en onderhoud 
van speeltoestellen in de openba-
re ruimte. Uithoorn scoort met een 
percentage van 80% ruim boven het 
gemiddelde van alle Nederlandse 
gemeenten. Dat is 63%. 
Het onderzoek werd vorig jaar ge-
houden door de VWA en bestond 
in Uithoorn uit een steekproef van 
3 logboeken van speeltoestellen. 
De gemeenten moeten als beheer-
der van speeltoestellen in de open-
bare ruimte en bij scholen (open-
bare schoolpleinen) voldoen aan 
een aantal wettelijke verplichtingen. 
Toestellen moeten veilig geïnstal-
leerd en goed onderhouden worden. 
Dat is geen eenmalige zaak, maar 

zetten. Deze aarde en zand is door 
Woongroep Holland geschonken. 
Woongroep Holland geeft bewo-
ners, die hun voortuin opknappen, 
een gratis tuinhek als zij daar prijs 
opstellen. Gedurende de hele peri-
ode staan er vrijwilligers van het be-
wonersoverleg klaar om de bewo-
ners te helpen bij het opknappen 
van hun tuin. Aan het begin van de 
lente liggen de voortuinen van de 
Plesmanlaan er weer keurig bij. 
Zaterdag 22 maart is er een fees-
telijke afsluiting voor alle betrokke-
nen.

vergt continu aandacht. Regelma-
tig moet een inspectie plaatsvinden 
en wordt gecontroleerd of elk toe-
stel nog steeds veilig is. Ook moet 
de gemeente regelmatig onderhoud 
(laten) verrichten. Daarnaast moe-
ten logboeken worden bijgehouden 
met daarin de gegevens van de keu-
ringen, onderzoeken, het onderhoud 
en eventuele ongevallen.
In Uithoorn gebeurt de inspectie 
van de speeltoestellen in opdracht 
van de gemeente door een extern 
bedrijf dat daarvoor de benodigde 
certificaten heeft.
Het bedrijf maakt gebruik van een 
digitaal inspectiesysteem waarmee 
ter plekke van de speeltoestellen 
met een zogenaamde ‘transpon-
der’ alles nauwkeurig wordt gere-
gistreerd; zowel de controles als de 
reparaties.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Veilig spelen!
Speeltoestellen Uithoorn 
goed onderhouden
Uithoorn heeft goed gescoord in een landelijk onderzoek naar 
de staat en onderhoud van speeltoestellen in de openbare 
ruimte. Het onderzoek is gedaan door de Voedsel en Waren Au-
toriteit (VWA). Met een score van 80% zit Uithoorn ruim boven 
het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten van 63%!

Het onderzoek werd vorig jaar ge-
houden door de VWA. In Uithoorn 
werd een steekproef genomen van 
3 logboeken van speeltoestellen. De 
gemeenten moeten als beheerder 
van speeltoestellen in de openbare 
ruimte en bij scholen (openbare 
schoolpleinen) voldoen aan een 
aantal wettelijke verplichtingen. Toe-
stellen moeten veilig geïnstalleerd 
en goed onderhouden worden. Dat 
is geen eenmalige zaak, maar vergt 
continue aandacht. 

Logboeken
Regelmatig moet een inspectie 
plaatsvinden en wordt gecontroleerd 
of elk toestel nog steeds veilig is. 
Ook moet de gemeente regelmatig 
onderhoud (laten) verrichten. Daar-

naast moeten logboeken worden bij-
gehouden met daarin de gegevens 
van de keuringen, onderzoeken, on-
derhoud en eventuele ongevallen.

Extern bedrijf
In Uithoorn gebeurt de inspectie 
van de speeltoestellen in opdracht 
van de gemeente door een extern 
bedrijf dat daarvoor de benodigde 
certifi caten heeft. Het bedrijf maakt 
gebruik van een digitaal inspectie-
systeem waarmee ter plekke van de 
speeltoestellen met een zogenaam-
de ‘transponder’ alles nauwkeurig 
wordt geregistreerd; zowel de con-
troles als de reparaties.
Uw kinderen kunnen dus veilig spe-
len op hun favoriete speeltoestel. 
Een goed gevoel!

Denkt u mee?
Informatieavond 
Wmo-raad
Sinds 1 januari vorig jaar is de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet stelt inwoners 
in staat om volop mee te doen in de maatschappij. Om u 
als inwoner bij dit beleid te betrekken wordt de Wmo-raad 
opgericht. Op 1 april is hierover een informatieavond. 
Tijdens deze avond krijgt u informatie over de taken en 
werkwijze van de op te richten Wmo-raad.

Ervaren spreker
Onderdeel van de avond is een spreker, die lid is van een al functio-
nerende Wmo-raad. Ook krijgt u een korte toelichting op de toekom-
stige Wmo-raad-verordening. Informeren, discussiëren en meeden-
ken staan deze avond centraal.  De avond wordt afgesloten met een 
hapje en een drankje.

Van harte welkom
Wilt u actief meedenken en discussiëren? Kom dan naar de informa-
tiebijeenkomst op dinsdag 1 april in de raadszaal van het gemeen-
tehuis. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 
uur. U kunt zich vóór 27 maart opgeven bij Maarten van der Veen, 
telefoonnummer 513 139. Per mail kan ook: gemeente@uithoorn.nl, 
ter attentie van Maarten van der Veen.

Overlast van 
hondenpoep
Hondenpoep blijft in de Top Vijf van Grote Ergernissen. 
Logisch. In hondenpoep trappen is vies en vervelend.

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

De regels op een rijtje:
- op de hondenuitlaatroutes (dui-

delijk aangegeven met opval-
lende borden en rode paaltjes) 
hoeven hondenbaasjes de poep 
van hun hond alleen maar op te 
ruimen, als deze op het pad of op 
de stoep ligt. In het groen ruimt 
de gemeente het voor u op.

- op de hondenlosloopgebieden 
(aangegeven met borden en 
groene paaltjes) ruimt de ge-
meente de poep overal voor u 
op. 

- op speelplekken mogen honden 
absoluut niet komen.

- alleen op losloopgebieden mag 
een hond lekker los lopen, verder 
moet hij overal aan de lijn lopen.

Opgeruimd staat netjes
Om de hondenbaasjes nog eens 
extra te attenderen op de regels 

Nieuwe ontmoetingsplek Thamerdal
Verzin een leuke 
naam en win!
De nieuwe ontmoetingsplaats in Thamerdal is al in ge-
bruik. Wethouder Monique Oudshoorn heeft de plek op 
het plein bij Ponderosa twee weken geleden offi cieel ge-
opend. Maar het heeft nog geen naam. Wie kan  een toe-
passelijke naam bedenken, een naam die iedereen aan-
spreekt...

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

Een leuke naam!
We zijn nog steeds op zoek naar een leuke en toepasselijke naam 
voor de ontmoetingsplek. Heb jij een leuk idee? Meld het vóór 15 
maart via de website van de gemeente: www.uithoorn.nl! Wie weet 
win jij de Iris-cheque van € 50,-!  De winnende naam komt op de 
ontmoetingsplek.

voor honden en hondenpoep, heeft 
de gemeente borden gemaakt die 
steeds van plek veranderen. Meest-
al staan ze op plekken waar men 
veel last heeft van hondenpoep. Dit 
zijn vaak plekken die wel in de buurt 
van een losloopterrein of een hon-
denuitlaatroute liggen, maar daar 
geen onderdeel van zijn. Plekken 
dus, waar baasjes zelf de poep op 
moeten ruimen. 

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond:
- de basisscholen aan het Leg-

meerplein
-   het Oranjepark

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

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

Buurtbeheer en 
Bewonersoverleg
Betrokken zijn en betrokken worden bij je eigen buurt.  Steeds 
meer mensen realiseren zich, dat ze zélf ook mee kunnen doen 
aan het prettiger, veiliger en schoner maken en houden van 
hun eigen buurt. Dat is niet alleen een taak van de gemeente, 
de politie, Woongroep Holland of welzijnsinstelling Cardanus. 
U bent hard nodig om te helpen!

Het Bewonersoverleg is een goede 
manier om mee te doen aan het 
buurtbeheer van uw eigen buurt. 
Het bewonersoverleg is voor ieder-
een: een overleg ván buurtbewo-
ners vóór buurtbewoners en dóór 
buurtbewoners. Het buurtbeheer-
team hoort graag uw mening tijdens 
het Bewonersoverleg over verschil-
lende onderwerpen. 

Elkaar ontmoeten
Bewonersoverleg is ook een mooie 
gelegenheid om andere buurtbewo-
ners te treffen. Hoe denkt uw buur-
man of straatgenoot over de leef-

baarheid in de buurt. 
Zo hoort u of er meer mensen 

in de buurt zijn met dezelf-
de ideeën en wensen als 

u. Er kunnen tijdens 
een bewonersover-

leg werkgroepen 
gevormd wor-

den, om uw plannen nader te onder-
zoeken en eventueel uit te voeren. 
Samen sta je sterker!
Noteer alvast de datum van het Be-
wonersoverleg in uw buurt:

Oude Dorp: 
18 maart, aanvang 19.30 uur 
in Ponderosa
Meerwijk-Oost: 
18 maart, aanvang 19.30 uur 
in basisschool De Springschans
De Legmeer: 
25 maart, aanvang 19.30 uur 
in Buurtsteunpunt Legmeerplein
Zijdelwaard: 
31 maart, aanvang 20.00 uur 
in Bilderdijkhof
Thamerdal: 
1 april, aanvang 20.00 uur 
in Ponderosa

Meer informatie kunt u opvragen via 
buurtbeheer@uithoorn.nl.

Inloopavond nieuwe 
busbaan Uithoorn
Aanstaande maandag houdt de provincie Noord-Holland een 
inloopavond over de komende busbaan voor de Zuidtangent. 
Op deze avond krijgt u informatie over de stand van zaken, zo-
als tekeningen van de busbaan en de planning van de aanleg.

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.



Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te 
betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals de bijdrage bijzondere ziekte-
kosten, eigen bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. 
De gemeente kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt 
iedereen met 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.

NOOIT EENS ERGENS 
GELD VOOR ?

MOEITE OM 
ROND TE KOMEN?

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

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 hiernaast in en 
stuur hem zonder postzegel
op naar:

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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WERK IN 
UITVOERING

AFSLUITING 
EUROPAREI OP 
20 MAART

In de omgeving van de Romefl at, 
de Straatburgfl at en de Monnetfl at 
wordt nieuwe riolering aangelegd.  
Donderdag 20 maart wordt een put 
geplaatst in de groenstrook  tussen 
de Europarei en de watergang ter 
hoogte van de Monnetfl at. De put 
wordt geplaatst met behulp van een 
grote kraan (telekraan). Vanaf 7.00 
uur ’s morgens wordt de Europarei 
daarom afgesloten voor doorgaand 
verkeer.  Dit wordt met borden aan-
gegeven. De parkeerterreinen van 
de fl ats blijven bereikbaar. De riool-
aanleg  wordt, in opdracht van de 
gemeente Uithoorn,  begeleid door  
het adviesbureau Grontmij Neder-
land bv. Voor meer informatie over 
de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de heer F. Schrijvers 
via telefoonnummer 06-22486119.

BAGGER-
WERKZAAMHEDEN 
IN MEERWIJK

In 2008 wordt er gebaggerd in 
Meerwijk-Oost en West. Waternet 
voert de baggerwerkzaamheden 
uit namens het Waterschap Amstel 
Gooi en Vecht.  De werkzaamheden 
duren tot eind maart. Uiteraard pro-
beert Waternet de overlast van de 
werkzaamheden zo veel mogelijk te 
beperken.

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

TIJDELIJKE 
AFSLUITING RANDWEG

Vanaf 17 maart start de gemeente 
met het verbreden en verleggen 
van de Randweg. Om deze werk-
zaamheden veilig te kunnen uitvoe-
ren is het nodig om de Randweg af 
te sluiten tussen Langs de Baan, 
Randweg 5 en de Randhoornweg 
vanaf de tijdelijke weg naar het ap-
partementengebouw aan de Vogel-
laan/Haas. Deze datum staat ook op 
de borden, die deze week worden 
geplaatst. In 2006 is voor de aanleg 
van het wielerparcours op het sport-
park ‘de Randhoorn’ de Randhoorn-
weg omgelegd. Deze maakt nu de 
verbinding tussen de Randweg en 
de Noorddammerweg. Om de vei-
ligheid van fi etsers en auto’s op de 
Randweg tussen de Legmeer en 
Legmeer-West te verbeteren wordt 

de Randweg aangepast.

Veiligheid verbeteren
Naast de Randweg, tus-

sen Langs de Baan en 
de Randhoornweg 

komt een vrijlig-
gend fi etspad 

en een voet-
pad. Op 

de splitsing van de Op de Klucht en 
Langs de Baan komt een poortcon-
structie met een verkeersdrempel, 
om het begin van de 30 km-zone 
duidelijk aan te geven. Deze drem-
pel is vergelijkbaar met de aange-

legde drempels ter hoogte van de 
Bertram.

Omleidingroutes
Voor zowel fi etsers als automobilis-
ten worden omleidingroutes aange-

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

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

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

Blok Tijd Onderwerp  Actie
INFORMATIEF BERAAD

1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter: Dhr.ing.
   J.H.Hoogkamer
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.15 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2008. Voorstel 
  van het college tot aanpassing van de beheersverordening uit 1999. 
  Doel: Informatieve bespreking van dit voorstel in de raad ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RV08.04
1.4 20.15-20.35 Onderzoeksvragen n.a.v. moties en amendementen ten aanzien van de 
  Ontwikkeling van het Dorpscentrum Uithoorn. Verzoek van het college om 
  wensen en bedenkingen te geven op dit besluit van het college. Doel: 
  Informatieve bespreking van dit college - besluit in de raad en met het college.
1.5 20.35-20.45 Jaarverslag Leerplicht, overzicht van augustus 2004 t/m juli 2007. Verslag van 
  het college, op verzoek geagendeerd door de fractie GroenLinks 
  Doel: informatieve bespreking van dit jaarverslag van het college in de raad en 
  met het college.
1.6 20.45-20.55 Vaststelling woningbouwprogramma Boterdijk. Besluit van het college om in te 
  stemmen met het woningbouwprogramma van de Woongroep Holland. 
  Op verzoek geagendeerd door de PvdA fractie. Doel: Informatieve bespreking 
  van dit collegebesluit in de raad en met het college. 
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter 

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus Voorzitter:
   Mevr. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 13.03.08 Voorz/leden 
2.2  Mededelingen Voorz/leden 
2.3  Besluitenlijst raad: 21.02.08 Raadsleden 
2.4  Ingekomen stukken Raadsleden 
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 

POLITIEK DEBAT      
3 21.30-21.45 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.  Raads-, collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.  
3.1 21.45-22.05 Regionaal Openbaar Vervoer visie 2020-2030 Stadsregio. Voorstel van het 
  college om kennis te nemen van deze visie en de antwoorden van het college 
  van Uithoorn op de door de Stadsregio gestelde vragen. Doel: Voortzetting van 
  het politiek debat uit 21 februari over dit voorstel in de raad ter voorbereiding 
  op de besluitvorming. RV 08.02
3.2 22.05-22.25 Initiatiefvoorstel van de fractie GroenLinks over versterking van de ontwikkeling 
  van kinderactiviteiten, opvoedingsondersteuning en kinderparticipatie. 
  Doel: Politiek debat in de raad over dit voorstel ter voorbereiding op 
  besluitvorming. RI 08.06  
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
  22.25-22.35 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties
                     (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 22.35-22.45 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-, collegeleden
  1. advies van college
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 22.45-22.55 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat 
  (eventueel stemverklaringen)
4.2 22.55-23.00 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen in de 
      gemeente. RV08.03
  2. Initiatiefvoorstel voor het instellen van een werkgroep t.b.v.  
      vooronderzoek  aan- besteding Brede School. RI 08.05
  3. Voorstel benoeming raadslid T.F.M.Verlaan tot plaatsvervangend lid 
      in de auditgroep. RI 08.09  
 23.00 SLUITING OPENBARE VERGADERING Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van 
Uithoorn op donderdag 13 maart 2008 in het gemeentehuis te Uithoorn. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad en wordt na 
een korte schorsing om 21.00 uur gevolgd door de Raadsvergadering. 

De voorzitter van de raad, H.L.Groen.

geven. Voor het autoverkeer zal de 
omleidingroute lopen via de Noord-
dammerweg, Proviciale weg N201 
en Zijdelweg en vice versa vanaf 
de Bovenkerkerweg/Zijdelweg. Voor 
het fi etsverkeer zal de omleidingrou-

te via de Noorddammerweg, Rand-
hoornweg via Legmeer-West fase 1 
(Reptielenpad, Vogellaan), tijdelijke 
fi etspad tussen Vogellaan en Aan 
de Zoom, Zonnedauw, In het Mid-
den, Madelief en Bertram naar Op 
de Klucht lopen en andersom.

Afsluiting Langs de Baan
Voor het aanleggen van de poort-
constructie en het doortrekken van 
de asfaltverharding wordt Langs 
de Baan tijdelijk afgesloten. Deze 
afsluiting is eind april/begin mei. 
De exacte datum van de afsluiting 
wordt aangegeven op de borden die 
half april worden geplaatst. Voor het 
verkeer komt er een rijplatenbaan 
als tijdelijke weg tussen Langs de 

Baan en Op de Klucht mogelijk met 
verkeerslichten om de voorrangssi-
tuatie te regelen. De werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door Ves-
sies Infra. Voor meer informatie over 
de werkzaamheden kunt u bellen 
met de heer F. Schrijver tel. 06 - 224 
86 119.

ANDERE LOPENDE 
PROJECTEN

- Herstraten verbinding Gerbera-
laan-Orchideelaan

- Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn 
een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In 
deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoor-
beeld 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 indie-
nen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk lees-
baar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben 
over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en be-
kendmakingen 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 Meer-
wijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat 
is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoek-
steen 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 bur-
gemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moe-
ten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (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 ge-
maakt van de vergunning, kan een voorlopige voor-
ziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Am-
sterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algeme-
ne wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending 
van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het 
beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekos-
ten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam 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 reke-
ning gebracht.

 TER INZAGE
Verzoek van C.J. Verduijn, Boterdijk 142, 1424 NK De Kwa-
kel, om vergunning tot het oprichten van een vrijstaande wo-
ning 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 Vuur-
lijn 17 te De Kwakel.
Info: Mw. A. Stevens, tel: 513 276
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Ontheffi ng 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 ba-
nenstelsel 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 wo-
ning 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 paar-
denbak 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 Churchillfl at te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Admiraal van Ghentlaan 43 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 513 211
Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Wijziging vergunning ingevolge de Grondwaterwet van dhr. 
A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland
Info: afdeling Veiligheid en Vergunning, Dhr. J.J. Vennik, tel. 
513 223
Inzageperiode: t/m 3 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Wilgenhof 1 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 9 april 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
Noorddammerweg 7 te De Kwakel.
Info: Mw. M. Stappers, tel. 513 276
Inzageperiode: t/m 11 april 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
Randweg 12 te Uithoorn.
Info: Mw. M. Stappers, tel 513 276
Inzageperiode: t/m 11 april 2008
Verkeersbesluit om het aan te leggen pad tussen de Roland 
Holstlaan en de Anna Blamanlaan aan te wijzen als verplicht 
fi etspad.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 16 april 2008
Besluit om de containeropstelplaats aan de Roland Holstlaan 
te wijzigen.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 16 april 2008
Ontwerpvergunning Wvo – Quaker Chemical bv te Uithoorn.

Verantwoordelijke instantie: Waternet 
Info: afdeling Leefomgeving Dhr. P.J. Corthals, tel. 513 210
Inzageperiode: t/m 17 april 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
 AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het 
indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Voorling 50, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk 

veranderen van een reclamebord aan de voorgevel.
- Het Korte Eind 1 HS56, reguliere bouwaanvraag voor het 

vergroten van een tuinhuis.
- Vuurlijn 30, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van 

een woonhuis en een berging.
- Achterweg 83, aanlegaanvraag voor het ophogen kavel-

pad van puingranulaat en asfalt.
- Drechtdijk achter 89, aanlegaanvraag voor het aanleggen 

van een buitenkwekerij d.m.v. beschoeiing, drainage en 
een verhard pad.

Zijdelwaard
- Romefl at 67, sloopaanvraag voor het slopen van asbest-

houdend zeil t.p.v. de woonkamer.
- Europarei 23, sloopaanvraag voor het slopen van een as-

besthoudend plafond in de garage.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 58, reguliere bouwaanvraag voor het veran-

deren en vergroten van een schuur.
VBA-Zuid
- Ginkgo - Prunus, reguliere bouwaanvraag voor het plaat-

sen van brandwanden.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING 
 VAN BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING 
 VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 
 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn ma-
ken hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 17 
van de WRO tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende 
bestemmingsplan tot en met 31 december 2012 en daarna 
tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum 
voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Zijdelwaard
- Romefl at, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van 

een tijdelijke ketenpark t.b.v. herinrichting Europarei.
Genoemd bouwplan ligt van 14 maart tot en met 24 april 
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeente-
huis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen 
het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/
 VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrij-
stellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 71, vergunning voor het slopen van een 

asbesthoudend golfplaten dak. Bezwaar: t/m 14 april 
2008

- Thamerweg 36, vergunning voor het plaatsen van een bal-
kon met trap aan de achterzijde van de woning. Bezwaar: 
t/m 17 april 2008

- Industrieweg 1-13, kapvergunning voor een els ter hoogte 
van Quaker Chemical. Bezwaar: t/m 23 april 2008

De Kwakel
- Poelweg 2 A, vergunning voor het vergroten van een be-

drijfswoning d.m.v. een dakopbouw. Bezwaar: t/m 17 april 
2008

- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan de orga-
nisatie van Sport en Spel voor het organiseren van een 
sport- en spelweekend op het terrein van KDO vanaf 16 
mei 17.00 uur t/m 18 mei 17.00 uur.

De Legmeer
- Brunel 17, melding voor het slopen van een asbestgevel-

plaat. Bezwaar: t/m 16 april 2008
- naast Aan de kant 2, kapvergunning voor een iep aan de 

voorkant van de woning. Bezwaar: t/m 23 april 2008
Dorpscentrum
- Amstelstraat 14, vergunning voor het vergroten van een 

woning. Bezwaar: t/m 18 april 2008
Meerwijk-Oost
- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar aan basis-

school De Springschans voor het organiseren van een 
Palmpaasoptocht op vrijdag 14 maart 2008 van 10.30-
12.00 uur.

- Boterdijk 3, vergunning aan Houtkamp’s Bouwbedrijf B.V. 
voor het ingebruiknemen van een gedeelte van de open-
bare weg, voor het plaatsen van een containers en een 
ecotoilet van 3 maart t/m 18 april 2008. 

 Bezwaar: t/m 8 april 2008 
Meerwijk-West
- Rietgans 26, kapvergunning voor een Oostenrijkse den in 

de achtertuin. Bezwaar: t/m 23 april 2008
Zijdelwaard
- Potgieterlaan 22, vergunning  voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 16 april 2008
- Ter Braaklaan 33, vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 april 2008
- Romefl at 67, vergunning voor het slopen van asbest-

houdend zeil t.p.v. de woonkamer. Bezwaar: t/m 18 april 
2008

- Europarei 23, vergunning voor het slopen van een as-
besthoudend plafond in de garage. Bezwaar: t/m 18 april 
2008

- Potgieterplein, verklaring van geen bezwaar aan werk-
groep gezinsviering Emmaüs parochie voor het organise-
ren van een Palmpaasoptocht op zondag16 maart 2008 
van 10.30 – 12.00 uur.

- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan het bestuur 
van de Uithoornse Wieler Trainings Club voor het ten ge-
hore brengen van geluid tijdens diverse evenementen.

 BEKENDMAKING
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend 
dat zij een melding hebben ontvangen van Kok Lexmond b.v. 
inzake het voornemen om in de periode van 31 maart tot 30 
juni 2008 gedurende een aaneengesloten periode van ten 
hoogste 5 werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur een mobiele 
puinbreker in te zetten bij de sloopwerkzaamheden op het 
perceel Petrus Steenkampweg 1 te Uithoorn.
Voor dit soort tijdelijke inrichtingen zijn bij algemene maatre-
gel van bestuur algemene, landelijk geldende regels gesteld. 
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, 
dat zij een melding, als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet 
milieubeheer, hebben ontvangen en geaccepteerd, inzake het 
veranderen van de inrichting van Takii Europe b.v., Hoofdweg 
19 te De Kwakel. De verandering betreft het boren van twee 
bronnen. Het bronwater wordt gebruikt voor de verwarming/
koeling van het kantoor en de bedrijfsruimte..
De verklaring waarbij de melding is geaccepteerd en de bijbe-
horende stukken, liggen van 13 maart 2008 tot en met 23 april 
2008 ter inzage tijdens de openingstijden van de receptieba-
lie, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Binnen bovengenoemde 
termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk gemotiveerde 
bezwaren bij ons college inbrengen (postadres: Postbus 8, 
1420 AA  Uithoorn). Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat (gedurende de bezwarentermijn) 
de mogelijkheid om de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage, om een voorlopige voorziening te vragen. 
Voor de behandeling van een verzoekschrift is griffi erecht ver-
schuldigd.

W W W . U I T H O O R N . N L
Te koop:
Herenjas donkerblauw lang 
model mt. 50 wol 25 euro.
Tel. 0297-566115
Te koop:
Vijverpomp + biofi lter voor vij-
voer tot 10.000 liter 165 euro.
Tel. 0297-530877

Te koop:
1-pers. grenen bed goede lat-
tenbodem 150 euro.
Tel. 0297-566624
Te koop:
Blauw/wit bureau 2 laatjes 1 
deur 10 euro.
Tel. 0297-566624

Gevraagd:
Ik zoek een bruin evt. naturel le-
ren bank.
Tel. 0297-533327/06-25211516
Te koop:
Adidas sportschoenen mt. 37 
nog netjes 12 euro.
Tel. 0297-533327/06-25211516

Te koop:
Halfhoogslaper kl. rood/blauw/
wit mt. 200x90x100 Ikea incl. lat-
tenbodem en matras 75 euro.
Tel. 0297-522960
Te koop:
Mooie rieten fauteuil 35 euro.
Tel. 0297-564270

Te koop:
Authentieke opklapbare bios-
coopstoel zeker vijftig jaar oud 
50 euro.
Tel. 0297-564245
Gevraagd:
C1000 zegels bestek.
Tel. 0297-540317

Te koop:
Zwart lederen fauteuil op hou-
ten draaivoet i.pr.st. 40 euro.
Tel. 0297-566061
Te koop:
Uit privé bezit gashaard rondom 
glas/hout gr. capaciteit t.e.a.b.
Tel. 0297-560211

Te koop:
USB 2.0 4 ports hub + adaptor 
7,50 euro. Sweex usb 2.04 ports 
hub + adaptor 7,50 euro.
Tel. 0297-288692
Te koop:
Melkbus inh. 30 ltr. 25 euro.
Tel. 0297-565152

Te koop:
Chopper fi ets zoals vroeger 
nw. ongebruikt merk Raleigh 
200 euro.
Tel. 0297-521487
Te koop:
Bija 400 magic kaarten 40 euro.
Tel. 0297-521777
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

‘Nacht der Girondijnen’ 
in de Thamerkerk
Uithoorn - Op zondagmiddag 16 
maart om 14.30 uur presenteert de 
SCAU de acteur Klaas Hofstra in de 
Thamerkerk. Twee jaar geleden was 
hij daar ook en toen maakte hij een 
indrukwekkende voorstelling met 
‘Rembrandt’.
Dit jaar speelt hij zijn solovoorstel-
ling ‘Nacht der Girondijnen’ naar 
de bekende novelle uit 1957 van J. 
Presser, in een tekstbewerking en 
onder regie van Fons Eickholt.
De tijd dringt. Hoofdpersoon 
Jacques Suasso Henriques, leraar 
geschiedenis, bevindt zich, anno 
het oorlogsjaar 1944, in een precai-
re situatie. Vanuit de strafbarak van 
kamp Westerbork zal hij over enkele 
dagen op transport gesteld worden. 
Tot voor kort had hij zelf aan de or-
ganisatie van de jodentransporten 
‘naar het oosten’ meegewerkt als lid 
van de Joodse ordedienst.
Hij stelt zich de vraag hoever kun je 
gaan in het verraden van anderen 
om je eigen leven te redden. Hem 
resten nog slechts enkele dagen om 
de waarheid over hemzelf en het 

kamp op papier te krijgen en naar 
buiten te smokkelen. Zo wil hij de 
buitenwacht op de hoogte stellen 
van het kampleven met zijn hoererij, 
diefstal, vernederingen, treindien-
sten, willekeur, maar ook met zijn 
vrolijke revues. Wil hij zichzelf vrij-
pleiten of zijn rol in het kamp aan 
de kaak stellen? Het is een onthut-
sende analyse van zijn persoon-
lijke drijfveren en de machinaties 
van Westerbork. Het verhaal van 
een mens die op het punt stond een 
monster te worden. De Girondijnen 
is een politieke groepering geweest 
tijdens de Franse Revolutie, eind 18e 
eeuw. Toen zij werden verdrongen 
door de Jacobijnen dolven zij let-
terlijk het onderspit: hen wachtte de 
guillotine. De nacht der Girondijnen 
verwijst naar de nacht voorafgaande 
aan hun terechtstelling.
Kaarten voor deze middag zijn ver-
krijgbaar à 8.- euro bij de boekhan-
dels Ten Hoope, Zijdelwaardplein 
en Bruna, Amstelplein, bij Disco-
centrum Krijtenberg, Dorpsstraat en 
aan de zaal zolang er plaats is.
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

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

Vreemd bezoek aan 
kippenhok in De Kwakel
De Kwakel, Boterdijk - Deze week ontvingen wij van Annie Kok-
Spijker uit De Kwakel deze foto’s met het volgende bericht: “Van de 
week heeft ons duivenhok vreemd bezoek gehad.. Een van de duiven 
werd slachtoffer van deze vogel. De vogel bleek heel erg mak want 
je kon hem tot op +/- 3 meter benaderen. De buurman heeft mijn 
duif uit zijn lijden verlost, want hij leefde nog.. Ondertussen wachtte 
de vogel op het schuurdak, daarna ging hij verder aan zijn prooi. Na 
2,5 uur had hij de duif keurig uitgekleed, darmen lagen er uit en de 
overige ingewanden waren schoon zichtbaar. Toen vertrok de vogel 
op z’n gemak..
Mijn vraag is: Wat voor soort vogel dit is en zal hij nog terug keren 
voor een volgende duif.”

Weet iemand het antwoord? Bel, (0297-581698/06-55847419), mail 
(redactieuithoorn@meerbode.nl)
of schrijf het ons;
Redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht

Advertentie Berliner Editie: X Week: X
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home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij
huis

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

is de Ekster een gevaar 
voor de zangvogelstand?

Eksters staan bij veel mensen 
in een kwade reuk. Het zijn 
nestplunderaars en vogel-
moordenaars, hoor je vaak 
zeggen. Zijn eksters echt zo 
bedreigend voor de zang-
vogelstand? Hoe vaak staan 
zangvogels op het menu van 
de ekster? 
Als nestrovers staan de ek-
sters alom bekend, terwijl 
men hen ook uitgevlogen 
jongen van merels, spreeu-
wen en lijsters zag doden. 
Wanneer onderzoekers ech-
ter uitgebreid het menu van 
eksters bestuderen door mid-
del van maaganalyses en het 
pluizen van braakballen van 
nestjongen, blijken ze zich
70-90% met insecten te 
voeden, die ze op de grond 
verschalken. Dat betekent 
dat ook schadelijke insecten 
worden gegeten. 
Nabij snelwegen worden veel 
aas en etensresten gegeten. 
Het zijn dus uitstekende op-
ruimers samen met kauwen 
en zwarte kraaien. De kunstig 
gemaakte stevige nesten (met 
een dak erop) blijven jaren 
in takt en worden graag als 
broedgelegenheid gebruikt 
door: Torenvalk, Boomvalk en 
Ransuil. Na specifiek ecolo-
gisch onderzoek, waarbij de 
ekster in verband werd ge-
bracht met de achteruitgang 
van de zangvogelstand, blij-
ken andere mechanismen 
daarvoor verantwoordelijk te 
zijn. Biotoopverlies, gebrek 
aan voedsel en nestgelegen-
heid beïnvloeden de aan-
talschommelingen in zang-
vogelpopulaties het meest. 

Omdat eksters voor hun le-
ven een partner hebben, 
stelt de zang niet veel voor. 
Schetteren is het alarm en met 
korte lage krasgeluiden wordt 
gecommuniceerd.

is bejaging nodig?
De sterfte bij volwassen ek-
sters kan beïnvloed worden 
door natuurlijke vijanden
zoals de havik, de bos-
uil, de sperwer en de 
mens. Ook zwarte kraai-
en verjagen eksters.
In gebieden zonder jacht 
blijft de dichtheid schomme-
len rond een bepaald maxi-
mum, afhankelijk van de 
‘draagkracht’ van het gebied. 
Overigens, zonder onthef-
fing mag volgens de Flora- 
en Faunawet niet op eksters 
worden gejaagd. Als de mens 
niet ingrijpt wordt door tal 
van andere beperkende oor-
zaken toch een evenwicht in 
stand gehouden. Explosieve 
bevolkingsaanwas komt wel 
bij mensen voor, maar ab-
soluut niet bij kraaiachtigen. 
Het afschot van eksters in 
het broedseizoen leidt vaak 
zelfs tot een hoger broedsuc-
ces van de niet door de kogel 
gevelde exemplaren. Zij heb-
ben immers minder last van 
voedselconcurrentie, totdat 
de plaatsen van de gescho-
ten vogels weer zijn opgevuld.
Hiermee is opnieuw betoogd 
dat deze slimme en mooie 
vogels niet hoeven te worden 
bejaagd, ook niet ten be-
hoeve van de bescherming 
van andere vogelsoorten.
Gun hen een deel van de na-
tuur te blijven. 

ad van uchelen
iVN, de ronde Venen 

en uithoorn

Koffieconcert Tavenu en 
Brassmania
De Kwakel – Op zondag 16 maart 
a.s. geeft Tavenu vanaf 12.00 uur 
een koffieconcert in het dorpshuis 
in De Kwakel. Naast de fanfare van 
Tavenu zal ook het jeugdorkest van 
Tavenu optreden en er is een gast-
optreden van het koperensemble 
Brassmania.
De fanfare van Tavenu staat sinds 
augustus 2007 onder leiding van 
Leo Huis, een jonge dirigent die de 
leden enthousiast maakt om uit-
dagende muziek te spelen. Zo zal 
er muziek uit de film The Rock ge-
speeld worden en een medley van 
Tom Jones. Ook wordt het bekende 
Perhaps Love ten gehore gebracht, 
waarbij de solo door euphonium en 
tuba gespeeld wordt. Met de num-
mers The Olympic Dream en The 
Ring of Fire wordt alvast vooruitge-
blikt op het Tavenu midzomeravond-
festival op 14 juni, dat in het teken 
zal staan van de olympische spelen.
Ook de leerlingen van Tavenu zullen 
tijdens het koffieconcert van zich la-
ten horen. Zij zullen Chinese Puppet 
Theatre ten gehore brengen. Ook 
zullen ze het nummer Animal King-
dom spelen, samen met de rest van 
het fanfareorkest.

10 stemmig
Na de pauze is er een gastoptre-

den van Brassmania. Brassmania 
is een 10-stemmig koperensemble 
met leden van het Zaandijks Fanfare 
Corps en staat onder leiding van di-
rigent/arrangeur Rogier Kramer. De 
naam zegt het al: zij zijn gek op ko-
per! De bezetting bestaat dan ook 
uit alleen koperblazers: 4 trompet-
ten, 4 trombones, een hoorn en een 
bastuba. Het doel van het ensemble 
is om veel muziekplezier te beleven 
door het spelen van een gevarieerd 
repertoire en dit te bewerken voor 
deze bezetting. De uitdaging voor 
Brassmania is om van alle mark-
ten thuis te zijn: George Gershwin, 
Glenn Miller, Carlos Jobim, maar 
ook Mozart, Bruckner, Brahms en 
Puccini. Koper kan namelijk ontzet-
tend veelzijdig zijn!
Brassmania brengt een afwisselend 
programma met onder andere een 
Gershwin Selection, Theme from 
Schindler’s List, Send in the Clowns 
en The girl from Ipanema.
Als afsluiting zal Tavenu samen met 
Brassmania het muziekstuk In your 
own time laten horen. Al met al een 
afwisselend programma, waarbij u 
van harte bent uitgenodigd.
Het koffieconcert begint om 12.00 
uur in het dorpshuis De Quakel aan 
de Kerklaan 16 in De Kwakel. De 
toegang is gratis.
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”Als dit nou Ronde Tafel Gesprekken zijn voor de inwoners? “

Bewoners Marickenland zwaar teleurgesteld 
in gemeente De Ronde Venen

vervolg van de voorpagina
Het was druk in de raadzaal, niet 
zo gek als men gaat beslissen over 
een groot deel van je leven. Klinkt 
misschien dramatisch, maar zo is 
het wel. Veel gezinnen hebben daar 
hun boerenbedrijf al heel veel jaren. 
Veelal van vader op zoon, zelfs van 
opa, naar vader, naar zoon of doch-
ter. Vast staat dat ze weg moeten. 
Daar is niet veel meer aan te ver-
anderen. Het minste wat je dan nog 
wilt, is een goede prijs voor je land, 
je boerderij enz. Maar daar ligt nu 
natuurlijk de moeilijkheid. Je leven, 
je geschiedenis, je liefde voor je be-
drijf, is niet in geld uit te drukken. 
Maar als je dan ‘gewoon’ de dag-
waarden krijgt en voor je grond 
agrarische waarden, wat moet je 
dan? Nergens vind je voor dat geld 
een nieuw bedrijf, nieuw land. Je 
moet in feite helemaal opnieuw be-
ginnen en een echte compensatie? 
Zit er niet in. Dat doet zeer. 

Maar blijkbaar wordt dat door de 
heren en dames van de gemeente 
De Ronde Venen toch niet zo aan-
gevoeld. Hoe kun je namelijk bij 
zo’n belangrijk onderwerp, waarbij 
je toch op je klompen kunt aanvoe-
len dat er veel belangstelling voor 
is, een uurtje uittrekken, een uurtje. 
Er waren maar liefst 12 burgers, die 
aan de tafel wilden deelnemen aan 
het gesprek. Er zat een deskundige, 
die alles weet over onteigenen, een 
ambtenaar, wethouder Ingrid Lam-
bregts en van elke raadsfractie een 
raadslid. Twaalf sprekers aan de ta-
fel dat ging al niet, dus werd dat 
gesplitst. De eerste ronde 6 en de 
tweede ronde 6. En dat allemaal in 
een uurtje? Vergeet het maar.

Ook de publieke tribune was goed 
gevuld. Het kon beginnen. Aller-
eerst nam wethouder Lambregts 
het woord voor een inleiding, het-
geen ons inziens, maar ook dat van 
de vele belangstellenden in de zaal, 
zonde van de tijd was. Iedereen 

daar aanwezig wist heel goed waar 
het om ging en gezien de beschik-
bare tijd voor de burgers, was dat 
kwartier beter te besteden geweest. 
Maar goed, er was anders beslist. 

Hierna mochten de eerste zes ge-
nodigden aan tafel hun zegje doen. 
Het zou te ver voeren om alles wat 
zij naar voren brachten te beschrij-
ven, maar er sprak leed uit. Verdriet 
en woede, dat zij weg moesten. En 
natuurlijk ook, dat zij vonden dat zij 
recht hadden op een redelijke en 
billijke uitkoopsom om elders op-
nieuw te beginnen. En daar ligt hem 
nou juist de moeilijkheid. De ge-
meente staat met haar rug tegen de 
muur. Zij moet zich houden aan de 
wet en er zijn gewoon regels voor 
wat ze mogen uitbetalen. Maar leg 
dat maar eens uit aan mensen bij 
wie, letterlijk en figuurlijk, de grond 
onder zich vandaan gehaald wordt.

“Wij hebben hier toch niet omge-
vraagd? Wij worden hierin meege-
sleurd? Waar vinden we weer zo 
iets? Het zou toch op basis van vrij-
willigheid gaan? Nu zegt u, tot 2014 
kunt u het vrijwillig aan ons te koop 
aanbieden en daarna wordt er ont-
eigend. Is dat op basis van vrijwillig-
heid? Weet u wat dit is? Koehandel 
met andermans grond. We zijn echt 
niet van plan ons mooie bedrijf te 
verruilen voor een plaghut.”

Toen begon het. Wat een gesprek 
tussen belanghebbenden en de 
raad en wethouder had behoren 
te worden, werd weer een gewone 
ouderwetse commissievergadering. 
De raadsleden stelden hoofdzake-
lijk hun vragen aan de wethouder 
en de deskundige. Zij stelden tech-
nische vragen (horen niet thuis in 
een Ronde Tafel Gesprek), gingen 
in discussie (mag niet tijdens een 
Ronde Tafel Gesprek). Het was ver-
schrikkelijk. De zes genodigden za-
ten er voor spek en bonen bij. Een 
enkel raadslid, Hoogstraten CDA, 

”Als dit nou Ronde Tafel Gesprekken zijn voor de inwoners? “

Bewoners Marickenland zwaar teleurgesteld 
in gemeente De Ronde Venen

Koedam van Ronde Venen Belang 
en Palm van de Christen Unie/ SGP 
trachtten zich nog aan de nieu-
we regels te houden, maar zelfs zij 
werden op een gegeven moment 
meegezogen. En de voorzitter, Rob 
Blans, hij greep niet een keer in. Hij 
liet alles maar op zijn beloop. Jam-
mer, het had zo mooi kunnen zijn. 
Misschien dat de raadsleden tevre-
den waren, maar de mensen aan de 
tafel zeker niet. Zij kwamen niet aan 
bod. Voelden zich voor de zoveelste 
keer, niet serieus genomen.

Maar goed, in plaats van een uur  
duurde deze eerste sessie maar 
liefst twee uur en een kwartier. En 
er zaten nog heel wat belangstel-
lenden te wachten voor de verga-
dering deel 2: Recreatie visie Ma-
rickenland, die om half negen had 
moeten beginnen. Wel,die kon he-
lemaal worden vergeten. Deel twee 
met nog zes bewoners van Maric-
kenland begon om kwart over tien. 
En ja hoor, dat werd een Ronde Tafel 
Gesprek. Niet zo gek, want de raad 
had de twee uur en een kwartier 
daarvoor haar verhaal kunnen doen, 
en nu konden ze luisteren en praten 
met deze zes burgers. Om elf uur 
was de vergadering rond. In plaats 
van een uur, duurde het drie en een 
half uur. De wachtenden voor Tafel 
Gesprek  twee van deze avond kon-
den onverrichter zaken naar huis. 

Volgende week donderdag (dus 
morgenavond) kunnen ze terug ko-
men, hoewel er dan ook alweer vijf 
Tafel Gesprekken gepland staan.

Misschien een idee voor het college 
van De Ronde Venen om de raads-
leden nog eens een cursus te ge-
ven hoe dit vergaderen wel moet. 
Ook de voorzitter vertellen dat hij 
gewoon moet ingrijpen. Hij is de 
baas. Want als dit zo doorgaat komt 
er straks geen burger meer aan de 
tafel zitten en dat zal toch niet de 
bedoeling zijn?

pagina 8 Nieuwe Meerbode - 12 maart 2008



De Ronde Venen - Op vrijdag 22 
februari stonden 50 VLC-leerlin-
gen te trappelen bij de bus voor 
een weekje sneeuwpret in Oosten-
rijk. De nachtelijke reis ging naar 
Pfarrwerfen, waar ze in een gezellig 
jeugdhotel waren gehuisvest.
De eerste dag is uitgetrokken voor 
acclimatiseren, kamers inrichten, 
omgeving verkennen en natuur-
lijk het uitdelen van ski- en snow-
boardmateriaal. Er werden vijf groe-
pen geformeerd: bij het snowboar-
den een beginnersgroep en een 
groep licht-gevorderden, bij het ski-
en twee beginnersgroepen en een 
groep licht-gevorderd.
Zondag begon het pas echt en met 
de ski-bus vertrokken de leerlin-
gen naar het skigebied Werfen-
weng. Voor de beginners met name 
een geweldige belevenis. De prach-
tig besneeuwde bergen, een helder 
blauwe lucht en hoge temperatu-
ren. Skiën/boarden in je T-shirt, dat 
had men niet verwacht. De gehele 
week zou het aantrekkelijk en warm 
weer blijven. Normaal gesproken 
slecht voor de sneeuw, maar dit sei-
zoen was er in oktober(!) al zo veel 
sneeuw gevallen dat men daar wel 
enige maanden mee vooruit kan. 
Wat betreft de ongelukjes was het 
ook een erg goed jaar voor het VLC: 
slechts drie lichte blessures.

Bonte avond
Naast het boarden en skiën was er 
ook voldoende aandacht voor ande-
re zaken. De après-ski in de plaat-

selijke horeca-gelegenheden moest 
natuurlijk bestudeerd worden; ver-
der was de kegelavond op dins-
dag een groot succes. Vrijdagavond 
de gebruikelijke afsluiting: de bon-
te avond. Diverse leerlingen lieten 
zien dat het VLC niet voor niets be-
kend staat als een school met o.a. 
zang- en danscultuur. Een hoogte-
punt was het optreden van een re-
gionale topattractie:  ‘Die Salzburger 
Blauburgunder Bubbelpuppen’. Dit 
was speciaal georganiseerd voor de 
leerlingen om ook iets van de Oos-
tenrijkse cultuur te proeven.
Zaterdag een heftige thuisreis: het 

weer was omgeslagen en een ware
(sneeuw-)storm maakte het alle-
maal erg spannend. Rond midder-
nacht werd iedereen, moe maar 
voldaan, toch veilig afgeleverd in 
Mijdrecht.

Na 13 jaar hebben de begeleiders 
Otto en Ineke Hoogendijk, Erik van 
Lint en Jan van den Berg besloten 
om er een punt achter te zetten. 
Maar ongetwijfeld zal er een nieu-
we begeleidingsgroep geformeerd 
worden, zodat deze populaire win-
tersportweek voor het VLC behou-
den kan blijven.    

De Ronde Venen - Al vele jaren is 
het traditie om in de weken voor Pa-
sen de Mattheus- of Johannes Pas-
sion van Johann Sebastian Bach uit 
te voeren, waarin de geschiedenis 
van het lijden en sterven van Jezus 
bezongen wordt. Deze passionen 
zijn door Bach gecomponeerd om 
te gebruiken in de kerkdienst die op 
Goede Vrijdag gehouden wordt. 
Zo wordt elk jaar op die dag de Mat-
theus Passion uitgevoerd in de Gro-
te Kerk in Naarden. 

Op Palmzondag (a.s. zondag 16 
maart) zal het Regiokoor De Ronde 
Venen, onder leiding van Gert Hans, 
in De Rank, het kerkgebouw aan de 
Prins Bernhardlaan in Mijdrecht, ko-
ralen en het slotkoor uit de Johan-
nes Passion uitvoeren in een kerk-
dienst. Ds. Burger zal de muziek 
toelichten met passende teksten.

Dit is een unieke gelegenheid om 
voor het eerst of opnieuw kennis 
te maken met dit meesterwerk van 

Bach en het Regiokoor!
De dienst begint om 19.00 uur en de 
toegang is gratis.

Mijdrecht - Het duurt nog maar een 
paar dagen voordat de voorverkoop 
voor kaarten van het AJOC Festival 
2008 van start gaat. Op zaterdag 15 
maart om 11.00 uur start de voor-
verkoop in clubgebouw ‘Immitsj’ 
aan de Windmolen 75 te Mijdrecht.
Tot 18.00 uur bespaar je 2 euro ser-
vicekosten per kaart, dus het is ze-
ker de moeite waard om naar Im-
mitsj te komen. Wanneer er na 18.00 
uur nog kaarten beschikbaar zijn 
dan gaat de verkoop alleen verder 
via www.ajoc.nl, maar dan betaal je 
dus wel 2 euro per kaart extra aan 
servicekosten.
Het AJOC Festival heeft voor het 
pinksterweekend weer Nederlands 
grootste artiesten en bands we-
ten binnen te halen. Vrijdagavond 
9 mei wordt het AJOC Festival ge-
opend door Moke, Alain Clarke en 
Jan Smit. Een kaart voor deze avond 
kost 24,- euro Op zaterdag 10 mei 
is het de beurt aan Dennis, Racoon, 
Stevie Ann, Silkstone, VanVelzen om 
Mijdrecht uit zijn tent te laten gaan. 
De klapper van dit jaar, niemand 
minder dan ANOUK, zal ook op za-
terdagavond haar bekendste num-
mers ten gehore brengen. Van de-
ze bands kun je vanaf 15.30 uur ko-
men genieten en de kaarten kosten 

30,- euro.
De Golden Earring is een vast item 
op het AJOC Festival. Na het op-
treden van Leaf zullen zij een roc-
kend optreden verzorgen. Voor deze 
avond betaal je 20,- euro per kaart. 
Op maandag 12 mei is de spekta-
keldag. Deze dag zal in het teken 

staan van familie. Voor jong en oud 
is er van alles te beleven, zowel bin-
nen in de tent als buiten op het Fes-
tivalterrein. Zo zullen er onder an-
dere een kindershow en illusieshow 
te zien zijn en buiten een spectacu-
laire demonstratie van de RC-Jun-
kies met hun radiografisch bestuur-
bare model racewagens. Ook zullen 
de meiden van KUS, Jeroen van der 
Boom en de Band Zonder Banaan 
langskomen om een knallend optre-
den neer te zetten.
Voor de spektakeldag vindt er geen 
voorverkoop plaats. Op maandag 12 
mei betaal je 6 euro entree bij de in-
gang en kun je de hele dag op het 
festivalterrein verblijven.

Op www.ajoc.nl vind je de regels 
voor de voorverkoop. Kom op de 
fiets, want er is weinig parkeerge-
legenheid. Kom je toch met de auto, 
dan kun je parkeren op het parkeer-
terrein bij Argon. Betalen met pin 
heeft voorkeur. 

Op 15 maart start voor-
verkoop AJOC Festival 2008

VLC Wintersport in de zon

Regiokoor De Ronde Venen 
voert delen uit de Johannes 
Passion uit

Te leen in Amstelveen: meesterwerken

Collectie Theo Heuft naar 
galerie Timeless
Uithoorn/Amstelveen - Galerie en 
kunstuitleen Timeless uit Amstel-
veen neemt vanaf 15 maart de ge-
hele collectie van Theo Heuft over. 
Hij stopt met zijn werkzaamheden 
voor Galerie Vermeer, maar wilde 
zijn nageschilderde meesterwerken 
overdragen aan collega-kunstlief-
hebbers. Na twee goede gesprek-
ken was de samenwerking tussen 
hem en Timeless een feit.
Galerie Vermeer, in de Amsterdamse 
Johannes Vermeerstraat, exposeert 
al ruim drie jaar bekende meester-
werken die zijn nageschilderd door 
onbekende, Franse kunstenaars. 
Theo Heuft is, samen met zijn vrouw 
Monique, de eigenaar van deze ga-
lerie. Eerder hadden zij al samen-
gewerkt met de Nederlandse schil-
der Geert Jan Jansen die eveneens 
bekend stond om zijn imitaties van 
meesterwerken. Dus het metier was 
hen niet vreemd.

Succes
De galerie is dan ook een groot 
succes geworden. Niet in de laat-
ste plaats omdat Theo Heuft steeds 
meer schilders aan zich wist te bin-
den waardoor de collectie niet al-
leen groter werd, maar ook breder 
en dieper. Toch wil hij het nu rusti-
ger aan doen en zich niet meer met 
de dagelijkse gang van zaken van 
de galerie bemoeien.
Theo Heuft: “Ik ben 73 jaar en heb 
mijn hele leven hard gewerkt. Mijn 
vrouw en ik hebben samen ook nog 
een Chambres d’Hôtes in Midden-
Frankrijk en daar zijn we ook graag. 
Het werd steeds moeilijker te com-
bineren met onze werkzaamheden 
hier. Maar ja, onze collectie ‘zomaar’ 
van de hand doen, wilden we ook 
niet.”

Om de hoek
Heuft herinnerde zich een prettig 
gesprek met Richard Miltenburg, 
collega-kunstliefhebber en mede-
eigenaar van galerie en kunstuitleen 
Timeless. Samen met zijn vrouw Ida 

reisde hij al de hele wereld over om 
bijzondere kunststukken te expose-
ren. “Maar onze meest opzienba-
rende collectie vonden we gewoon 
‘om de hoek’, in Amsterdam.”
Richard en Ida zijn dan ook zeer ver-
guld met het feit dat zij de collec-
tie van Theo Heuft gaan overnemen. 
Ida: “Elke keer als ik naar deze schil-
derijen kijk, word ik hebberig. Alles 
wat wij exposeren, moet ons gevoel 
aanspreken. En dat is bij deze wer-
ken zeker het geval. We willen deze 
kunstvorm graag voortzetten en zijn 
er apetrots op dat juist wij de kunst-
stukken van Theo Heuft in onze col-
lectie krijgen.”
Voor Richard en Ida is dit boven-
dien een interessante nieuwe stap. 

Ida: “We denken hiermee een bre-
dere doelgroep aan te spreken. Ver-
der blijven we trouw aan ons ‘oude’ 
concept: kunst moet betaalbaar zijn 
voor iedere beurs. Particulieren be-
talen dus slechts 15 euro inschrijf-
geld en twee procent van de ver-
koopwaarde per maand om een 
meesterwerk in huis te hebben. Van 
die twee procent gaat de helft ook 
nog eens in een spaarpotje, zodat 
de huurder het werk later ook kan 
kopen.”
Galerie en kunstuitleen Timeless 
houdt op 15 maart a.s. vanaf 12.00 
uur een feestelijke opening van de 
expositie. Iedereen is welkom om de 
werken te komen kijken, kopen of 
zelfs huren. 
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De vrouw in het middel-
punt bij tentoonstelling 
Fort aan de Drecht
Uithoorn - Nu eens één thema bij 
een tentoonstelling die zo om de zes 
weken in het Fort aan de Drecht ge-
houden wordt. Namelijk: de vrouw 
en dan in alle facetten. Vanaf een 
dame in fleurig zomertoilet naar de 
schilderijen van Monet, Manet en 
Césanne tot een abstract schilderij 
waar je fantasie aan het werk wordt 
gezet. Wethouder Maarten Leven-
bach opende deze expositie en me-
moreerde aan de voorgeschiedenis 
van het culturele leven in Uithoorn. 
“In de negentiger jaren werd het 
centrum voor creativiteitsontwik-
keling geprivatiseerd en gesplitst 
in vier afdelingen waarvan een be-
langrijke pijler de Expogroep van de 
galerie Fort aan de Drecht is en was 
van mening dat de titel van de ten-
toonstelling ‘Ontmoeting tussen ui-
tersten’ de naam recht doet.

Van vijf kunstenaars was werk te 
zien en te bewonderen. Van schil-
derijen tot beelden of liever gezegd 
beeldjes tot verschillende moder-
ne sieraden:  Annemiki Bok die in 
een voormalige Rooms Katholieke 
kerk in Espel woont. Na haar oplei-
ding aan de Rietveldacademie en de 
rijksacademie in Amsterdam vertrok 
zij naar de Algarve en werden haar 
doeken gekenmerkt door felle kleu-
ren. Zij wordt ook wel de kunste-
naar van de innerlijke ziel genoemd. 
Ook zijn er invloeden van Hollandse 
schilders in haar werk. 
Julia Spijkers komt oorspronke-
lijk uit Bosnië en Herzegovina. Zij 
woont en werkt zowel in Linne als 
in Kroatië. 

Olieverf
Er zijn zowel schilderijen in olieverf 
van haar te zien maar ook verschil-
lende beeldjes. Bij de beeldhouwer 
Liliane Alandt speelt de vrouw een 
centrale rol De verbondenheid van 
een groepje vrouwen op een bankje 
komt steeds weer terug. Haar beel-
den zijn niet groot maar de vrou-

wen zijn robuust van aard. En zo-
als de wethouder het uitdrukte “Zo 
zie en beleef ik ze ook graag.” Van 
Marc Lange waren allerlei sieraden 
in strakke vormgeving te zien. Hij 
heeft de vakschool edelsmeden en 
fijne techniek in Amsterdam gedaan 
en daarna het vakdiploma goud-
smeden, juwelier en meesterteken 
behaald en heeft nu een juweliers-
zaak in Alkmaar. Erik Bosma is ei-
genlijk de enige kunstenaar die iets 
met Uithoorn te maken heeft. Hij 
vertelt: “Ik ben opgegroeid in Uit-
hoorn tot mijn achttiende jaar. Als 
kind zat het schilderen er al in en 
wel het figuratieve tekenen. Ik ben 
toen een grafische opleiding gaan 
volgen in Utrecht en ontwierp logo’s 
voor huisstijlen en ontwerpen voor 
tijdschriften en boeken. Toen naar 
de Hogeschool in Utrecht en na drie 
jaar afgestudeerd. Mijn serie pas-
santen is toen in de prijzen geval-
len”. Zijn eerste serie was zoals ge-
zegd ‘Passanten’ en zijn tweede se-
rie en daar komt zijn deelname aan 
deze tentoonstelling om de hoek 
kijken ‘portretten van vrouwen’. Zelf 
zegt Erik erover: “Het zijn allemaal 
portretten met een onvervuld ver-
langen. 

Houtlijm
Zij gaan op in hun eigen gedachte-
wereld en wat dat verlangen is laat 
ik over aan de toeschouwer.” Het 
bijzondere van Erik is dat hij niet 
alleen gebruik maakt van de tradi-
tionele grafiekmethoden maar ook 
van carborundum. Een plaat karton 
wordt voorzien van een laag ver-
nis, Dan schildert hij de portretten 
met houtlijm en dat wordt bestrooid 
met carborundumpoeder. Daarna 
komen er diverse lagen vernis over 
het carborundum, zodat er verschil-
lende variaties ontstaan. Dan wordt 
de plaat afgedrukt onder een pers. 
De uitvinder van deze techniek was 
de Frans-Amerikaanse kunstenaar 
Henri Goetz. Maar Erik is nog lang 

niet uitgekeken: “Er is nog zoveel 
meer te ontwikkelen en te ontdek-
ken”, vindt hij. Sonja Bruning van de 
galerie legt uit hoe een tentoonstel-
ling wordt georganiseerd: ”wij spre-
ken dan van kunstenaars die wij in 
de ‘vijver’ hebben (het archief) en 
naar aanleiding van een thema wor-
den die dan uit de vijver gehaald. 
Wij hadden al een aantal kunste-
naars uitgezocht en toen bleek dat 
er bepaalde overeenkomsten maar 
ook tegenstellingen waren. Het ex-
pressieve en dynamische van Julia 
Spijkers, de statische doeken van 
Bosma, het impressionisme van An-
nemiki Bos.” Als je langs de schil-
derijen loopt in de galerie vallen in-
derdaad de tegenstellingen en de 
verbondenheid op. De felle kleuren 
geel en rood van Annemiki Bos. Da-
mes op het strand die bijna impres-
sionistisch aandoen. Dan de een-
voud van de zilveren sieraden van 
Marc Lange, de voluptueuze vrou-
wenfiguren van Liliane en dan de 
afgewende vrouwengezichten van 
Bosma die of melancholiek naar be-
neden kijken of naar een punt dat 
in de verte ligt. Het geheel werd na-
tuurlijk weer muzikaal verlevendigd 
door Reza die een eigen compositie 
speelde van een mix van klassieke 
muziek. Reza heeft zijn opleiding zo-
wel aan het conservatorium in Den 
Haag als in Amsterdam gedaan. “Ik 
speelde eerst piano, maar heb toen 
beide armen gebroken en ben ge-
stopt. Toen ben ik klassieke com-
positie gaan studeren en verder ge-
gaan en daar verdien ik nu mijn geld 
mee”, aldus Reza die hedendaagse 
klassieke muziek componeert. Voor-
al Bach en Stravinsky zijn de com-
ponisten die hem beïnvloeden. Tot 
en met zes april loopt de tentoon-
stelling nog in het fort.
Op tweede paasdag is de tentoon-
stelling ook te bezichtigen en verder 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur en zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Reactie fractievoorzitters op uitspraken wethouder 
over Irenebrug

CDA: ‘Wij zijn hogelijk
verbaasd over de uitspraken 
van deze wethouder’
Uithoorn - Wat is de consequen-
tie van het weghalen van een di-
recte autoverbinding tussen Am-
stelhoek en het Dorpscentrum van 
Uithoorn- en het creëren van een 
nieuwe langzame verkeersverbin-
ding ten aanzien van de economi-
sche effecten voor de ondernemers 
en de maatschappelijke effecten 
voor de inwoners van Amstelhoek 
en –indien dit naar aanleiding van 
het voorgaande wenselijk is- is het 
mogelijk een vaste oeververbinding 
te realiseren voor snelverkeer (met 
uitzondering van vrachtverkeer) op 
een dusdanige manier vormgege-
ven dat er geen doorgaande route 
ontstaat maar het enkel voor lokaal 
verkeer wordt gebruikt (circa 700 
voertuigen per dag). Uit deze onder-
zoeksvraag blijkt duidelijk dat het 
college alleen één variant wil on-
derzoeken en als blijkt dat voldaan 
wordt aan de maatschappelijke en 
economische eisen men niet verder 
gaat met andere varianten wat wel 
door de raad is verwoord in twee 
moties. De reacties van de verschil-
lende fractievoorzitters op dit voor-
stel zijn als volgt: 

Betreuren het
Joop Hoogkamer (VVD): Op 13 
maart wordt dit voorstel in het infor-
matief beraad besproken. Wij moe-
ten kijken of het onderzoeksvoorstel 
in harmonie is met de aangenomen 
moties en amendementen. Mocht 
dat niet zo zijn dan valt er nog heel 
wat te discussiëren. Natuurlijk weegt 
een amendement zwaarder dan een 
motie, maar het gaat wel om een 
motie die raadsbreed is aangeno-
men en het college kan die motie 
niet per definitie van tafel vegen. 
Het is een uitermate gevoelig dos-
sier en ik betreur het dat er weer zo 
ongelukkig gecommuniceerd is. Wij 
doen ook een oproep aan het colle-
ge om dit soort slechte communica-
tie voortaan te vermijden.

Verbaasd
Trudy Veninga (CDA): “Ik kan het in 
drie zinnen verwoorden: Er moeten 
drie onderzoeken plaatsvinden, zo-
dat wij onderling kunnen vergelij-
ken. Bij alle varianten moeten zowel 
de financiële economische als pla-
nologische effecten op een rijtje ge-

zet worden. Een brug weghalen is 
niet niks. Wij zijn hogelijk verbaasd 
over de uitspraken van de wethou-
der en het is zeer teleurstellend te 
constateren dat het alweer mis gaat 
met de communicatie. Het amende-
ment is verschrikkelijk duidelijk en er 
bestaat dan ook geen enkele twijfel 
over. Wij zullen op 13 maart aan de 
wethouder vragen of deze een eigen 
agenda heeft of er zijn eigen draai 
aan het amendement geeft. Dat lijkt 
er in ieder geval wel op.”

Meerderheid
Jan Mollema (PvdA): “Om alle mis-
verstanden uit de weg te ruimen wil 
ik wel even duidelijk stellen dat wij 
van meet af aan tegen het voorstel 
van het college zijn geweest om de 
Irenebrug af te sluiten. Wij hebben 
altijd gezegd dat er steeds gezegd 
wordt ‘het zou kunnen’. Er wordt een 
beslissing in  blaue Hinein genomen 
zonder dat men precies de conse-
quenties ervan weet en als straks 
blijkt dat er geen geld is zit je wel 
met een verkeerde stap die gezet is 
en tot ver in de toekomst zijn sporen 
achterlaat. Dat blijkt ook wel weer 
uit de presentatie over het UVVP 
dat men geen antwoord weet hoe 
het verder moet met het verkeer. 
Wij hebben zowel inwoners gecon-
sulteerd in De Hoef als in de ande-
re kernen van De Ronde Venen en 
Amstelhoek en op grond daarvan 
zijn wij tot die beslissing gekomen.” 
Wat het onderzoeksvoorstel betreft 
vindt Jan Mollema dat het college 
wel de moties noemt en zij doen wat 
voor hen het beste is. “Of dat eerlijk 
is, daar heb ik mijn twijfels over. Het 
college is voorzichtig ook omdat zij 
niet weten hoe het verder moet met 
het verkeer. Waarom is er geen refe-
rendum gehouden onder de bevol-
king om te kijken wie tegen de af-
sluiting is. Voor het college is dit een 
ontsnappingsclausule en dat is niet 
mijn optie. Als een raad wat beslist 
dan werk je daarmee. Een meerder-
heidsstandpunt moet gerespecteerd 
worden. Door bepaalde kunstgre-
pen kan de raad op het verkeerde 
been gezet worden.”

Onderzoek
Jaap Baak (Gemeentebelangen: 
“Als indiener van het amendement 

zullen wij het college houden aan 
dit raadsbesluit. Dat betekent een 
grondig onderzoek naar de conse-
quenties van het eventueel verwij-
deren van de Irenebrug. De conse-
quenties moeten betrekking hebben 
op de economische impact voor on-
dernemers en de maatschappelij-
ke gevolgen voor Amstelhoek”, en 
voegt Jaap Baak daar nog in een te-
lefoongesprek aan toe “Het finan-
ciële plaatje is ook nog steeds niet 
rond ondanks dat de raad daar ver-
schillende keren op heeft aange-
drongen. Wat daarachter zit is niet 
helemaal duidelijk.” Als op basis van 
deze onderzoeken vervolgens voor-
stellen aan de raad worden voorge-
legd moeten deze financieel en qua 
haalbaarheid onderbouwd zijn en 
moet er ook duidelijkheid zijn over 
de kostenverdeling tussen Uithoorn 
en De Ronde Venen. Wij moeten op 
dit moment de uitwerking van de 
onderzoeksvragen nog grondig be-
oordelen en bespreken.

Op dit moment is het nog te vroeg 
om te constateren of het college de 
raad wel of niet serieus neemt. Wan-
neer dat echter wel het geval blijkt 
te zijn dan is het duidelijk dat wij dat 
niet zullen accepteren en daar met 
passende maatregelen op zullen 
reageren.” Verder vindt Jaap Baak 
wel dat meteen bij het eerste on-
derzoek ook de variant van de par-
keergarage moet worden meegeno-
men en betreurt ook het feit van de 
‘weer’ slechte communicatie. “Is dit 
met opzet gebeurd? Wij hebben al 
meerdere malen de laatste tijd aan-
gegeven als raad dat op het gebied 
van communicatie er nogal het één 
en ander schort en dat is toch zeker 
naar de inwoners toe het laatste wat 
wij willen.”

Wachten
Ria Zijlstra (GL): “Wij wachten op 
het officiële stuk. Wij hebben altijd 
aangegeven dat drie varianten moe-
ten worden uitgewerkt. Dat is ook 
afgesproken. De boodschap is dui-
delijk. Het college kan dat moeilijk 
naast zich neerleggen.” En ook Ria 
Zijlstra zet duidelijk vraagtekens bij 
de manier van communiceren. “Dat 
is weer raar gegaan. Zo is het col-
lege wel verkeerd bezig”.

Oproep voor hulp aan vrouwen 
in achtergestelde landen
Regio - ‘Landelijke Vrouwendag’. 
Misschien zegt het niet zoveel maar 
toch wordt er wereldwijd aandacht 

aan deze dag besteed. Hoe is vrou-
wendag ontstaan? Volgens de ge-
gevens voor het eerst uitgeroepen 

door Clara Zetkin op de internatio-
nale vrouwenconferentie in Kopen-
hagen in 1910. Internationale Vrou-

wendag staat voor het gevoel van 
solidariteit en strijdbaarheid van 
vrouwen overal ter wereld. Meestal 
is er een thema. Dat kan zijn vrou-
wenrechten of geweld of armoede. 
Maar wat was de aanleiding?. Daar-
over verschillen de meningen. Het 
zou de staking van de textielarbeid-
sters in New York in 1857 zijn, hoe-
wel het niet zeker is of er inderdaad 
toen een staking is geweest. Of de 
staking in 1908, waarbij men streed 
voor een achturige werkdag, bete-
re arbeidsomstandigheden en kies-
recht. Aanvankelijk stond dat on-
derwerp ook centraal. Een andere 
lezing is de vrouwenstaking en de-
monstratie in St. Petersburg in 1917. 
Maar de eerste datum die in de ge-
schiedenis opduikt die betrekking 
heeft op de rechten van vrouwen 
is 1907, namelijk de eerste inter-
nationale Socialistische Vrouwen-
conferentie in Stuttgart. Tijdens de 
tweede conferentie in 1910 is be-
sloten om jaarlijks een internatio-
nale vrouwendag te organiseren. In 
1911 wordt dan vrouwendag voor 
het eerst in verschillende landen 
gevierd en in 1912 voor het eerst in 
Nederland georganiseerd door de 
Sociaal Democratische Vrouwen-
clubs. En dan nog even over de da-
tum. Waarom 8 maart? Weer vol-
gens bronnen zou het ter herinne-
ring zijn aan de staking in 1917 in 
St. Petersburg waar vrouwen in op-
stand kwamen tegen het voedselte-
kort en de verschrikkingen van de 
oorlog.

Grappig
Maar het grappige is ook dat aan-
vankelijk vrouwendag ook alleen 
door communistische vrouwen 
wordt gevierd en pas in 1978 erkent 
de Verenigde Naties 8 maart als In-
ternationale Vrouwendag. Tijdens 
de eerste wereldoorlog werd vrou-

wendag niet gevierd, maar met de 
feministische beweging in de jaren 
zestig kwam ook vrouwendag weer 
in beeld en sinds de jaren zeven-
tig is er veel aandacht voor vrou-
wendag in vele landen. Ook dit jaar 
werd er veel aandacht aan besteed, 
zowel in Brussel bij het Europees 
Parlement, in de Verenigde Staten, 
en natuurlijk ook in Nederland, di-
verse lezingen, een conferentie over 
de Palestijnse catastrofe, aandacht 
bij de FNV en Mama Cash die zich 
inzet voor de rechten van de vrouw. 
Ook in De Ronde Venen werd aan-
dacht aan vrouwendag besteed en 
Ina van der Munnik, voorzitter van 
de Plaatselijke Vrouwenraad, stipte 
nog eens het belang aan van de-
ze dag: “Vrouwen moeten opko-
men voor hun rechten. In ons land 
is natuurlijk veel bereikt, maar nog 
steeds zijn er in Nederland te weinig 
vrouwen aan de top. Wij stimuleren 
ook dat vrouwen carrière maken. 
Maar in veel landen is het daarmee 
nog slecht gesteld. Daarom roep ik 
u ook op om vrouwen te helpen met 
de mogelijkheden die u hebt.” Het 
thema dit jaar is: ‘Onbeperkt houd-
baar’. De muzikale noot werd gege-
ven door Netty v.d. Torn, de trouba-
dour die ballades uit verschillende 
landen zong en dan toegespitst op 
de vrouw zoals Don’t cry for me Ar-
gentina. Maar ook het lied van de 
levensloop van een feministe tot de 
Franse gouvernante van Georget-
te Hagedoorn, verder Ierse liederen 
en het Cent mille de chansons. “Het 
gaat om enerzijds de kracht van de 
vrouw en het feit dat de vrouw on-
losmakelijk is verbonden met de 
liefde”, aldus Netty. 

Passage
De PVR is de overkoepelende or-
ganisatie van aangesloten vrou-
wenverenigingen zoals vrouwen-

netwerk, vrouwen van nu, Passage 
en de WAC (Woon Advies Commis-
sie). Van elke vereniging zit een ver-
tegenwoordiger in het bestuur. De 
PVR is opgericht in 1979 maar al in 
1960 was er de vrouwelijke vrijwilli-
ge hulpverlening waarbij de burge-
meestersvrouw de presidente was. 
Zowel in ziekenhuizen als bij zieken 
thuis werd door deze instantie hulp 
verleend. De PVR organiseert col-
lectes zoals de Beatrix collecte en 
de zomerpostzegels. Die instantie is 
dus in 1979 overgegaan in de PVR. 
Verder werden er cursussen gege-
ven zoals zelfverdediging, massage, 
kookcursussen en de VOS (Vrouwen 
Oriënteren zich op de Samenleving) 
op datgene wat er in de maatschap-
pij te doen is. Daaruit is de Moeder-
mavo voortgekomen, verder Engel-
se les en themadagen over gezond-
heid. Maar er is hedentendage veel 
veranderd zowel in de maatschap-
pij als in de samenleving. Er is wei-
nig aanwas van jonge vrouwen. “Wij 
hebben ons uit de markt geprijsd.” 
Ook zijn sommige onderdelen over-
genomen door de Stichting Baat zo-
als weerbaarheid voor meisjes. Het 
feit dat er zo weinig jonge vrouwen 
komen heeft alles te maken met 
de betere opleiding, gezinnen en 
banen. Er is minder behoefte aan, 
maar je mist wel de gezelligheid. 
Ook landelijk gezien is er een afne-
mende belangstelling volgens Ina. 
Het aantal vrouwenverenigingen zit 
in een neerwaartse spiraal.

Ook vindt Ina het jammer dat er wei-
nig terechtgekomen is van de verte-
genwoordiging van vrouwen naar 
de gemeente toe. “Dat had te ma-
ken met subsidie en dat was moei-
lijk te verkrijgen. De gemeente heeft 
niet zo erg meegewerkt en nu zijn 
de subsidies zo langzamerhand af-
geschaft”. 
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Die 
tafelgesprekken

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

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

John B. Grootegoed 

Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Marjo Reijinga, 3648 XM Wilnis

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

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

J.Baris, Uithoorn 

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

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

Namens de vier bewoners van Waeterrijck: 
A. Ruiter.

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

   Redactie Nieuwe Meerbode

Ja! Ja! 
Viooltjes

Niets is culinaire koks te dol. 
Het is geen aprilgrap. Echt niet. 
Heerlijk zijn ze. Mooi zijn ze. Ge-
zellig op de sla en in de boter en 
een voordeel is dat ze het hele 
jaar beschikbaar zijn. Een culi-
nair hoogstandje. Het geeft de 
hele maaltijd meer fleur en kleur. 
Paars, geel, paars/geel, het is 
een lust voor het oog. Nieuws-
gierig? Het maakt elke maaltijd 
feestelijk. Ja! Ja! Viooltjes ma-
ken de maaltijd bijzonder, zeg-
gen meesterkoks. Het zal wel. 
Ik heb ze gekocht. Ze staan bij 
mij in een mand op het balkon 
vrolijk te stralen in de winterzon, 
maar om eerlijk te zijn ben ik er 
nog niet toe gekomen om er een 
af te happen. Gek idee. Viooltjes 
eten. Viooltjes zijn eetbare bloe-
men zegt men. Ja! Ja! Even iets 
anders. Niks anders. Het is al-
tijd zo geweest. Wij kunnen in 
de kranten weer lezen over de 
kunststukjes van list en be.. on-
begrip en van de /onze bestuur-
ders. De bestuurders van de ge-
meente die voor ons allen op de 
bres moeten staan maar hun ei-
gen spelletjes spelen. Ze staan 
lijkt het wel op de bres voor een 
kleine kapitaalkrachtige minder-
heid als projectontwikkelaars. 
Daar is natuurlijk veel meer eer 
mee te behalen denken ze. Ja! 
Ja! De overigen, die zijn onbe-
nullige nummers die aan de 
kant geschoven kunnen worden. 
Neem nou die Levenbach, (een 
kranige man, zoals ik al eerder 
beweerde). Een man als Wilders, 
die zich van de zooi niets aan-
trekt en denkt, denk ik: Ik doe 
wat ik wil. Ik ben niet gekozen 
door de bewoners van Uithoorn, 
dus ik doe wat ik wil. Ze kunnen 
de pot op met z’n allen. Ik wil dat 
die brug gesloopt wordt. Zo is 

het.”  Kijk dat is er een als Wil-
ders die zich nergens door opzij 
laat zetten. Een man met doorzet-
tingsvermogen. Een kerel uit één 
stuk. Ja! Ja! Hij gebruikt wel wat 
slimme trucs, want hij gaat alles 
onderzoeken zegt hij, maar al-
leen als het niet lukt om de brug 
te slopen. Kijk, dat is slim. Dat is 
ontzettend slim. Ja! Ja! en B&W 
van De Ronde Venen speelt dat 
spelletje lekker mee. Die houden 
ook van zulke spelletjes. Die Le-
venbach denkt, denk ik: “Ik hou 
ze lekker een worst voor en dan 
kunnen die mensen, dat volk 
uit Amstelhoek en de midden-
stand van het Amstelplein enz. 
enz., daar dan hijgend en kwij-
lend achteraan rennen. Maar hij 
vergeet een ding. Hij vergeet ge-
woon een ding. “Dat is toch wel 
een beetje dom.” Zou prinses 
Màxima zeggen. Als de men-
sen het beu zijn, dan gaan ze de 
straat op. Dan gaan ze gewoon 
met z’n allen de straat op en slui-
ten de N201 op klaarlichte dag 
gewoon met z’n allen uit protest 
af. En wat doet hij dan?
Ja! Ja! Wat doet hij dan?

Er zijn namelijk grenzen hoe je 
met mensen om kan gaan. Er 
zijn echt grenzen aan hoe je met 
mensen om kunt gaan. Hoelang 
je ze in het ootje kunt nemen. Wat 
doet hij dan? De politie erbij roe-
pen? Die staakt. De brandweer? 
Die laat zich niet gebruiken? Wat 
doet hij dan? Ja! Ja! Daar moet 
ik eens over nadenken. Wat doet 
hij dan. Tja, dat zou ik even niet 
weten. Misschien de volgende 
week. In mijn droom zie ik on-
ze B&W ook zitten puzzelen wat 
zij er aan kunnen doen, want 
aan hun kant is de weg ook ge-
blokkeerd. Ja! Ja! Want zij heb-

ben ook van de Raad meegekre-
gen dat zij niet zomaar akkoord 
mogen gaan met de sloop van 
de brug. Dat is wel in een el-
lig briefje verwoord maar, maar, 
onze raad ( Oh! een hoofdlet-
ter), Raad is niet voor de poes, 
die laat het er niet bij zitten na-
tuurlijk. Die roept de mensen op 
om in de Ronde Tafel Gesprek-
ken hun mening te geven. Dat 
zijn trouwens mooie onderwer-
pen waar je als bevolking wat 
mee kan en waar je als inwoners 
het gevoel bij krijgt dat je iets in 
te brengen hebt.  Ja! Ja! Wij la-
ten het er natuurlijk niet bij zit-
ten. Ik zit mij eigenlijk af te vra-
gen hoeveel handtekeningen je 
moet vergaren om een bepaald 
onderwerp op de agenda van de 
Ronde Tafel Gesprekken te krij-
gen (binnen afzienbare tijd na-
tuurlijk en niet van: de agenda is 
de eerste twee maanden vol, dus 
we zien het nog wel).
Dat is trouwens ook een mooi 
onderwerp voor “Zeg je Zeg je.” 
Zou onze fractievoorzitter Jan 
van het Loo van het CDA nog 
wel zo’n avond voor de inwoners 
willen organiseren? Ik ben be-
nieuwd. Ik ben zo benieuwd. De-
ze meester in, (waarin?) zal dat 
toch wel doen? “Doet hij het of 
doet hij het niet?” Als hij het niet 
doet? Ja! Ja! Wat als hij het niet 
doet? Dan laat hij het CDA een 
modderfiguur slaan. Nou, dat is 
dan geen goede beurt voor de 
nieuwe gemeente (werknaam) 
Vecht en Venen. Ze zullen voor 
de nieuwe Raad in 2010 allemaal 
de benen uit hun lijf moeten lo-
pen. @@@@@ Net zolang dat 
ze er een @ van krijgen.
Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Onverantwoord
De Kwakel - Op basisschool De 
Zon in De Kwakel is op dinsdag-
ochtend 4 maart jl. een brand- en 
ontruimingsoefening gehouden. 
Voor personeel en leerlingen is 
geheel onverwachts deze jaarlijks 
verplichte oefening gehouden. Al-
le leerlingen en al het personeel 
werden zo snel mogelijk naar bui-
ten geleid, echter 1 kleuterklas was 
op dat moment aan het gymmen in 
ondergoed in de gymzaal van de 

school. De 4- en 5-jarige kinderen 
werden in hun ondergoed buiten 
op het schoolplein gezet in de ijzi-
ge wind met temperaturen net bo-
ven nul graden.
Als ouder van een van deze kin-
deren vind ik dat je als school je 
verantwoordelijkheid en zorg over 
deze kinderen moet kunnen dra-
gen. Het is ongekend om deze jon-
ge kinderen zo letterlijk in onder-
broek buiten te zetten onder win-

terse omstandigheden (het had 
ook nog gevroren die nacht en er 
waaide een straffe wind). 

Misschien moet bij een volgende 
brand- en ontruimingsoefening de 
directie maar in onderbroek wor-
den buiten gezet!
 

Een bezorgde ouder
(naam en adres bij onze

redactie bekend)

Fietsers, let op uw zaak,
wilt u dood?

De Kwakel - WAAROM ZÓ’N 
HARDE KOP?
Om u wakker te schudden. Waar-
om? Omdat de Provincie N-H en 
de gemeente Uithoorn het voorne-
men hebben de huidige fietsover-
steekplaats van de Noord–Zuid 
route naar de Achterweg te sluiten 
en een nieuwe gaan realiseren op 
de meest gevaarlijke plek die je  je 
maar kan bedenken, naast de krui-
sing N-Z route en de parallel lo-
pende Achterweg, ongeveer recht 
tegen over W v Diemen. Met als 
gevolg dat  u als fietser, die rich-
ting Kudelstaart wilt (dat is 94%)  al 
het afbuigend en rechtdoorgaand 
verkeer moet trotseren en dat zijn 
meestal vrachtwagens, die over het 
algemeen geen vriendschappelijke 
verstandhouding hebben met de 
zwakste verkeersdeelnemer in het 
verkeer.
En als u als fietser, voetganger, 
sporter of buiten-genieter vanaf 
de Achterweg het fietspad aan de 
overkant  van de N-Z route wilt be-
reiken moet u voor uw leven vre-
zen. U moet hoofdzakelijk rechts-
afslaand vrachtverkeer kruisen en 
tegemoetkomend, afslaand verkeer 
zien te ontwijken. Als u deze dood-
enge hobbel hebt overleefd, dan 
wacht u nog een beproeving. U 
gaat de concurrentieslag aan met 

het verkeer dat de N-Z op- of af-
slaat. Waarom de bestaande gun-
stig liggende oversteekplaats niet 
verbeteren, kleine niet veel kos-
tende aanpassingen, eenvoudig te 
realiseren, waarom moet toch al-
les anders dan logisch is in de Ge-
meente Uithoorn.
Nu ik toch aan het schrijven ben 
zal ik daar ook gelijk mijn zeg-
je maar over doen. De omlegging 
van de 201, ook door provinciale 
bedacht, wordt een weg van Nul 
naar Niks, in de Haarlemmermeer 
strand je daar tussen de stoplich-
ten van de nu al overspannen Fok-
kerweg, dwars door Chipshol park 
heen moet al het verkeer richting 
A4.
Als u vanuit De Kwakel naar 
Mijdrecht of Vinkeveen wilt, dan 
moet u via allerlei sluip- en kruip-
routes misschien via de heerlijk 
snelle Zijdelweg de nieuwe krui-
sing, ongeveer ter hoogte van Am-
stelveen, de nieuwe 201 op, en als 
u daar dan net lekker op zit staat u 
vast bij de prachtige nieuwe roton-
de bij Pothuizen in de Amstelhoek, 
want daar moet u de bestaande 
tweebaans, overbelaste 201 weer 
op. Waarom de Irenebrug ophef-
fen? Hij functioneert toch prima 
en de route is 5 keer korter, waar-
om door Uithoorn heen en er weer 

omheen om op dezelfde plaats uit 
te komen. Laat die brug toch lig-
gen, het vrachtverkeer van hoofd-
zakelijk de bloemenveiling neemt 
de omlegging wel en ontlast de 
bestaande 201 aanzienlijk, zodat 
nu het lokale verkeer eens zonder 
groot oponthoud zijn beoogde be-
stemming eenvoudig kan bereiken. 
Dat is toch de bedoeling!
Waarom trekt de gemeente weer 
een aanzienlijk bedrag uit voor een 
bureau dat een verkeerscirculatie-
plan moet  gaan opstellen. Dit zijn 
altijd mensen van de andere kant 
van de wereld vandaan die in Uit-
hoorn de verkeerssituatie overdag 
in kantoortijd gaan bespioneren.
Dan is er geen kip meer op de weg, 
iedereen heeft zich dan net via een 
file naar zijn werkplek geworsteld 
en is de rust weergekeerd. Gaan de 
vreemde, niet met de plaatselijke 
moeilijkheden op de hoogte zijnde, 
deskundigen zich een beeld vor-
men van uw verkeersproblemen. U 
bent echt de weg kwijt!
Ik roep u op om te protesteren te-
gen de onbezonnen veranderingen 
van de fietsoversteekplaats van de 
Noord-Zuid route en sluiting van 
de Irenebrug. 

Willem van Doorn
De Kwakel

Wethouders en inspraak: 
dat valt niet mee

De Ronde Venen - Wethouders 
houden niet zo van in- of tegen-
spraak, niet van de raad en ze-
ker niet van de burgers. Aan een 
eenmaal gelanceerd plan of pro-
ject, waarbij meer of minder geld 
schijnbaar geen rol meer speelt, 
wordt nauwelijks iets veranderd. 
Voor Amstelhoek gaat dat op 
voor wethouder Levenbach van 
buurtgemeente Uithoorn, die 
voor vele Amstelhoekers geen 
knip voor de neus waard is van-
wege zijn drang om een mooie 
brug te vervangen door een van 
oude prentkaarten afgehaald 
ontwerp waarop alleen plaats is 
voor voetgangers, fietsers en een 
paard en wagen. Dat hij tevens, 
althans volgens de wethouder 
zelf, hier in gesteund wordt door 
de gemeente De Ronde Venen, 
moet voor onze grensbewoners 
een hard gelag zijn. Vooral als zij 
ook nog mogen meebetalen aan 
deze door hun niet gewenste en 
wat fors uitgevallen kippenbrug. 

Ook de gemeente De Ronde Ve-
nen heeft wethouders die van 
snelle {?} beslissingen houden. 
Neem nu wethouder Rosendaal 
die zijn estafetteplan er door wil 
drukken, hoeveel dat dan ook 
mag kosten, inspraak als hinder-
lijk ervaart, een door de burgers 
veroorzaakte zes maanden ver-
traging al een doodzonde vindt 
en dan met droge ogen vertelt 
dat het starten van het estafet-
teproject pas over tien à vijftien 
jaar zal plaatsvinden.
De driehoek, de locatie waar het 
in eerste instantie om draait, is 
zelfs niet in het bezit van de ge-
meente maar het eigendom van 
projectontwikkelaars die voor-
lopig in die ‘gouden’ driehoek 
rustig afwachten op wat komen 
gaat. “Maar we zijn wel eigenaar 
van de sportcomplexen”, zei de 
wethouder triomfantelijk en een 
tikje dreigend naar grote dwars-
ligger Argon, daarmee een mo-
gelijkheid naar voren brengend 

dat er misschien wel gedwon-
gen van grondgebied geruild 
kan worden. Het zal wel meeval-
len. Er kan in de toekomst nog 
zoveel veranderen. Misschien 
als Argon betaald voetbal gaat 
spelen en de worst die hun door 
de gemeente wordt voorgehou-
den zo aantrekkelijk is dat ze wel 
moeten toehappen. Maar binnen 
die tien tot vijftien jaar komt er 
ook een herindeling met bijbe-
horende gemeenteraadsverkie-
zingen die de verhoudingen in 
de raad wel zo zou kunnen wij-
zigen dat prioriteiten op geheel 
andere projecten en in een ge-
heel ander deel van de gemeen-
te Vecht en Venen komen te lig-
gen en het zou best eens kun-
nen dat onder een ander bestuur 
en wethouder de driehoek wordt 
aangewezen als natuurgebied. 
Alles is nog mogelijk.

Jan van der Maat
Vinkeveen

Opgehaald
als topcrimineel

Mijdrecht - Naar aanleiding van 
het vorige stukje in de Meerbode 
over het valselijk beschuldigen van 
minderjarige jongeren, wil ik u het 
volgende verhaal niet ontnemen. 
Weer een staaltje van knap politie-
werk in Mijdrecht.
Het betreft een gebeurtenis van af-
gelopen week over de vernieling 
van de beveiligingscamera’s in het 
dorp, en het zogenaamd vinden 
van de daders door middel van de 
beelden?!
Afgelopen dinsdagmorgen ging 
om 06.00 uur de deurbel. Ik kan 
je vertellen dat je je een ongeluk 
schrikt. Mijn dochter riep uit haar 
slaapkamer dat het politie was, dus 
toen was de schrik nog groter. Je 
haalt je van alles in je hoofd, fami-
lie, vrienden, er moet vast iets ergs 
zijn gebeurd. Maar nee, ze kwa-
men mijn zoon van 16 ophalen.
Met een politieauto voor de deur, 
twee agenten binnen en één agent 
buiten (die de achterkant van het 
huis in de gaten hield), dacht ik 
eerst: hij heeft een bank overval-
len of iemand halfdood geslagen. 
Maar nee, schrik niet, hij werd op-
gehaald vanwege vernieling in het 
dorp!
Wij hebben hem wakker gemaakt, 
met de mededeling dat de poli-
tie er was en hij mee moest. Be-
neden heb ik nog aan de politie-
man/vrouw gevraagd of dit nou 

nodig was en wat er precies aan 
de hand was. Echter, in het kader 
van het onderzoek mochten ze ons 
niets vertellen. Ja, dit is de normale 
gang van zaken.
Ik heb ze gezegd, dat als ze maan-
dag hadden gebeld, ik mijn zoon 
zelf dinsdag naar ze toe had ge-
bracht. Maar nee hoor, liever groot 
machtsvertoon en ophalen. En ge-
loof me, het is absoluut niet fijn om 
je kind zo opgehaald en afgevoerd 
te zien worden.
In de loop van de middag zou-
den we horen hoe of wat. Om half 
twaalf ontvingen we een telefoontje 
dat mijn zoon naar huis zou worden 
gezonden, daar er na enige intimi-
datie van hun zijde toch was ge-
bleken dat hij er achteraf helemaal 
niks mee te maken had of kon heb-
ben. (We hadden een trouwfeest 
van een familielid en waren er met 
het hele gezin naartoe).
Nu weet ik dat mijn zoon niet altijd 
een schatje is, maar dit is toch bui-
ten alle proporties. ‘s Nachts opha-
len als een zware crimineel. Drie 
verhoren achter elkaar, je niet wil-
len geloven, maar op hem inpraten. 
Dat hij wel de persoon is die op de 
foto staat van de ‘videocamera’ (va-
ge camerabeelden van iemand met 
kleren aan die hij niet heeft of zou 
kopen), en uiteraard niet de moeite 
nemen om het verhaal te verifiëren 
bij de ouders.

Ik vroeg of ze hem terug naar huis 
konden brengen, aangezien ze 
hem ook opgehaald hadden en 
een grove fout hadden gemaakt 
ten aanzien van de beschuldiging. 
Nou, daar was geen sprake van, 
we moesten hem maar komen ha-
len of wat regelen. Ze waren nog 
druk met het verdere onderzoek en 
hadden geen tijd. 
Het moraal van dit verhaal is, dat 
de jeugd al weinig respect heeft 
voor de politie, maar daar werken 
ze zelf hard aan mee met hun inti-
midatie. Na dit voorval van schrik, 
angst en boosheid, nog geen sor-
ry of excuus. Toch wel het minste 
dat je kan doen. Helemaal níks, ja, 
jammer.
En geloof me, als hij inderdaad het 
slopen van andermans spullen op 
zijn conto heeft, ben ik de eerste 
die hem daarvoor straft en aan-
pakt, maar ook dan kan en hoort 
de politie dit soort zaken niet zo 
aan te pakken. Ze hebben geen 
enkel idee wat voor een impact dit 
op een gezin heeft.
Achterblijvend met een jongen van 
16 in een examenjaar, compleet in 
shock, en ouders die niks meer van 
het rechtssysteem snappen. Met 
dank aan de politie Mijdrecht, en 
de echte criminelen maar lachen.

D. de Graauw
Mijdrecht

Belediging
Mijdrecht - Een 16-jarige jongen 
uit Mijdrecht werd op donderdag-
avond 6 maart aangehouden voor 
belediging.
Rond 23.00 uur bevonden twee 
agenten zich op het Hofland ter 
hoogte van een horecagelegen-
heid. De zijdeur van de gelegenheid 
werd geopend en de agenten wer-
den door een jongen uitgescholden. 
Daarop werd de jongen, 16 jaar oud 
en afkomstig uit Mijdrecht, aange-
houden voor belediging.
Hij werd overgebracht naar het po-
litiebureau en tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt. Om 01.45 uur 
mocht hij het politiebureau verla-
ten.

Bromfietser gewond
Mijdrecht -  Een 18-jarige brom-
fietser uit Wilnis raakte op donder-
dag 6 maart gewond bij een aanrij-
ding met een auto.
Rond 08.05 uur reed een 20-jarige 
automobiliste uit Uithoorn over de 
Industrieweg, komende uit de rich-
ting van Wilnis. Bij de in-/uitrit van 
een perceel sloeg zij rechtsaf, maar 

verleende daarbij geen vrije door-
gang aan de 18-jarige bromfiet-
ser die naast haar over het fietspad 
reed, met een aanrijding tot gevolg. 
De bromfietser kwam ten val.
De Wilnisser raakte gewond aan zijn 
been en werd per ambulance naar 
het Hofpoortziekenhuis in Woerden 
gebracht.

Kledingdiefstal
Mijdrecht - Een 42-jarige vrouw 
uit Bellingwolde werd op maandag 
3 maart jl. aangehouden voor kle-
dingdiefstal. Haar kompaan in het 
kwaad wist te ontkomen.

Rond 14.05 uur zag een medewerk-
ster van een winkel aan de Dorps-
straat dat twee vrouwen kleding in 
een tas stopten. Toen de medewerk-
ster het tweetal aansprak, ging één 
van de verdachten ervandoor.

De ander, een 42-jarige vrouw uit 
Bellingwolde, werd staande gehou-
den. Zij bleek voor bijna vijfhonderd 
euro aan kleding in een geprepa-
reerde tas te hebben gestopt. Daar-
op werd zij aangehouden en even 
later aan de politie overgedragen.

De vrouw werd naar het politiebu-
reau overgebracht, ingesloten en 
in verzekering gesteld. Zij bleek af-
komstig uit Mongolië, maar in Ne-

derland een verblijfstatus te hebben 
aangevraagd. Tegen haar wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Verkeersongeval
bromfietsers
Mijdrecht - Een 16-jarige bestuur-
der van een bromfiets uit Amster-
dam heeft op zondagmorgen 2 
maart jl. een verkeersongeval ver-
oorzaakt waarbij een 19-jarige man 
uit Mijdrecht gewond raakte.

Omstreeks 03.45 uur kreeg de po-

litie een melding van een verkeers-
ongeval in de Anselmusstraat. De 
16-jarige jongen reed over de An-
selmusstraat en verleende op de 
kruising met de G. van Stoutenbor-
chstraat geen voorrang aan een van 
rechtskomende bromfietser en zijn 
passagier. De passagier, een 19-ja-

rige man uit Mijdrecht, vloog over 
de bestuurder heen en belandde 
met zijn gezicht op het wegdek. De 
man is naar het ziekenhuis in Woer-
den gebracht.

Controle
Wilnis - De politie heeft op 3 maart 
van 15.20 tot 17.30 uur een snel-
heidscontrole op de Ir. Enschede-
weg gehouden. Van 1475 voertui-
gen werd de snelheid vastgelegd, 17 
bestuurders hielden zich niet aan de 
snelheid van 80 km/u. De hoogstge-
meten snelheid was 107 km/u.

Aanhouding door familie
Mijdrecht - Een 38-jarige man uit 
Den Haag werd op zondagavond 9 
maart jl. aangehouden op verden-
king van het plegen van een in-
braak.
Rond 21.10 uur bevond een 85-ja-
rige man zich in zijn woning aan de 
Oosterlandweg. Plotseling zag hij 
een deur in de woning opengaan en 
een vreemde man de keuken inlo-
pen. De betrapte inbreker vluchtte 
vervolgens de woning uit.
De geschrokken bewoner belde di-
rect zijn in de buurt wonende zoon. 

Vervolgens kwam de 53-jarige zoon 
met een 27-jarige kleinzoon ter 
plaatse. Zij troffen de verdachte, de 
38-jarige Hagenaar, op de Ooster-
landweg bij zijn auto aan. Hij werd 
door het tweetal aangehouden en 
even later aan de politie overgedra-
gen. Zijn auto werd in beslag geno-
men. De verdachte bleek een raam 
van de woning te hebben openge-
broken, maar had nog geen kans 
gezien iets te stelen. Hij is naar het 
politiebureau overgebracht en is 
voor nader onderzoek ingesloten.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Is de hengelsport levend 
of dood?
De Ronde Venen -Het wordt zo 
langzamerhand voor de natuur wel 
problematisch om alles nog in goe-
de banen te leiden.  Door alle re-
geltjes en het afsluiten van het land 
is het voor de dierenstand steeds 
moeilijker om nog in hun natuurlijke 
omgeving te blijven ondanks dat er 
eco- zones worden aangelegd maar 
die hebben dan ook niet zoveel ef-
fect meer. Dat blijkt weer uit de ge-
sprekken met sportvisserij Neder-
land die onlangs een petitie heeft 

aangeboden aan de Tweede Ka-
mer onder de titel ‘Groen of Rode 
stroom’. Als leek begrijp je niet met-
een waar dat op slaat, maar Gerard 
de Laak legt uit: “Er komen steeds 
meer krachtcentrales zoals twee bij 
de Lek en ook in Duitsland staan 
veel centrales.  Bij die centrales wor-
den vistrappen gebouwd om de vis-
sen een doorgaande route te verze-
keren. Maar wat is nu het probleem.  
De forel en de zalm laten zich met 
de stroom meevoeren. Dat heeft te 

maken met het feit dat zij giganti-
sche afstanden afleggen over de 
oceaan en zo kunnen zij hun paar-
gebieden niet meer bereiken. Vooral 
voor de zalmsmolt en de schieraal 
die zich passief laten meedrijven op 
de stroom is dit gevaarlijk. Zij wor-
den meegevoerd de krachtcentrales 
in en het eind van het verhaal is te 
raden. Wij zijn nu aan het lobbyen 
in Brussel om de bouw van kracht-
centrales te verbieden en bij reno-
vatie de vergunningen in te trekken. 

Sportvisserij Nederland is niet al-
leen individueel actief maar dus ook 
op Europees niveau. 

Dammetjes
Ook vindt Gerard, en samen met 
hem vele anderen, dat er te veel 
dammetjes aangelegd zijn. Dat is 
destijds gebeurd om de boeren het 
oversteken naar hun verschillende 
gronden te vergemakkelijken, maar 
het resultaat is wel dat daardoor 
de vis niet meer door kan zwem-
men en verdwijnt. Een goed voor-
beeld daarvan is de aal. Door de ve-
le dammetjes en sluizen kan de aal 
het gebied niet meer in of uit. Vroe-
ger konden de vissen vrij migreren, 
maar dat wordt dus steeds moeilij-
ker. Het leefgebied voor de vissen 
wordt steeds kleiner. Ook de gema-
len vormen een probleem. Het wa-
ter wordt uitgepompt bij de gema-
len en de vis zwemt door de pom-
pen en wordt óf beschadigd óf gaat 
zelfs dood. Wat doet nu sportvisserij 
Nederland. Voor 1975 werden, als er 
problemen waren bij de hengelclubs 
in Nederland, die neergelegd bij het 
Ministerie van LNV. Nu is dat gepri-
vatiseerd en is er nu een overkoepe-
lende organisatie van visfederaties. 
“Als wij een aanvraag krijgen dat er 
ergens in het land een probleem is 
dan gaan wij in mei kijken. Dat is 
de beste tijd ook qua waterplanten-
groei en het nagaan wat voor type 
viswater het is. Er wordt diepteme-
ting gedaan, hoe helder het water is 
en een milieu-inventarisatie en fos-
faat en stikstofgehalte (zegt wat van 
de voedselrijkheid van het water)  
en de grootte van het water.  

Open water
Er wordt gekeken naar het visstand-
beheer, het verbeteren van de wa-
terkwaliteit en de inrichting van het 
water, soms ondiepe waterzones. En 
er wordt bepaald hoe wij als sport-
visserij moeten vissen, of met de ze-
gen (een groot net dat door het wa-
ter wordt getrokken), of met elek-
trisch vissen, dus met stroom. Aan 
de oever zitten plantenminnen-
de soorten zoals snoek, rietvoorn, 
zeelt, brasem, karper, blankvoorn 
en snoekbaars. De gewone baars 
kun je zowel in het open water vin-
den als aan de oever. De baars en 
de snoek groeien op aan de oever 
en trekken dan naar het open water. 
De aal is een belangrijke soort maar 
die kan trouwens niet met de zegen 
gevangen worden, omdat die tus-
sen de mazen doorglipt. De bitter-
voorn is een beschermde vissoort. 
In de herfst en de winter wordt er 
gevist omdat het water dan koud is 
en de vis een koudbloedig dier en 
is dan dus makkelijk te vangen en 
te wegen. Per jaar krijgt sportvisserij 
Nederland ongeveer 40 aanvragen. 
Soms kan dat schriftelijk worden 
afgehandeld. In het voorjaar en de 
zomer wordt er een plan van aan-
pak gemaakt en volgt een afspraak. 
Sportvisserij Nederland komt dan 
met een eigen boot en er is ook vaak 
een  beroepsvisser bij. Na een aantal 
maanden wordt er contact opgeno-
men met de sportclub en kan er ook 
eventueel door de sportvisserij be-
middeld worden bij het waterschap 
en extra ondersteuning geven. De 
aanbevelingen worden vermeld op 

een formulier en opgestuurd aan de 
hengelsportclub die dat vervolgens 
doorgeeft aan het waterschap of het 
hoogheemraadschap.

Kroeskarpers
Er worden meerdere trekken ge-
daan. Dat gebeurde dus ook aan de 
Bovendijk in Wilnis op donderdag 
6 maart. Door de hengelsportclub 
was gemeld dat er veel problemen 
met bagger zijn. Er wordt te weinig 
gebaggerd vinden de leden  en ook 
hier geldt weer het probleem van de 
dammetjes. Bij de eerste trek werd 
350 kg vis gevangen. Grote bra-
sems, 150 snoekbaarzen, zeelt, kar-
per, pos, bittervoorn en alver. Bij de 
tweede trek was het getal aanzien-
lijk minder, hoewel er toen op een 
andere plek gevist werd met een 
diepte van een meter. Twee gro-
te snoeken, drie karpers en twee 

kroeskarpers. In totaal met een ge-
wicht van 14 kg. De grootste vis die 
gevangen werd was een karper van 
82 cm. Ook komt de modderkruiper 
voor in dit gebied. Gerard vertelt dat 
zij wel eens snoeken van 1.27 me-
ter hebben gevangen en laatst een 
karper van 23 kg. Wat de verschil-
lende visgebieden in Nederland be-
treft zijn er in het zuiden meer vis-
vijvers en daardoor vrij eenzijdig. 
Zandgrond is voedselarm en rela-
tief weinig vis. De meeste vis wordt 
gevangen in Groningen, Friesland, 
kleigronden en in veengebieden.  
Gerard de Laak benadrukt nog even 
het belang van de vissers. “Zij zien 
als eersten of er iets mis is met het 
gebied zoals vissterfte of verande-
ring van de waterkwaliteit en ande-
re calamiteiten en melden dit dan 
ook onmiddellijk. Zij zijn onze ogen 
en oren”. 

Venen literair ontvangt 
Douwe Draaisma
Vinkeveen -  Vrijdag 14 maart komt 
de auteur en buitengewoon hoogle-
raar in de geschiedenis van de psy-
chologie, Douwe Draaisma, in het 
kader van de Boekenweek naar Vin-
keveen. 

Bij Venen Literair geeft hij dan 
een lezing over eigen werk. Aan-
vang 20.00 uur in De Boei aan de 
Kerklaan 32. Kaarten à 7,50 euro uit-
sluitend in de voorverkoop bij de bi-
bliotheken in De Ronde Venen en bij 
Mondria in Mijdrecht en The Read-
shop in Vinkeveen. Het thema van 

de Boekenweek is “Van oude men-
schen…. De derde leeftijd en de let-
teren”.
De titel van de Boekenweek is ont-
leend aan het door Louis Couperus 
begin vorige eeuw geschreven boek 
“Van oude menschen, de dingen, 
die voorbij gaan“.
Draaisma is schrijver van verschil-
lende met prijzen bekroonde boe-
ken. Titels van zijn hand zijn on-
dermeer “Waarom het leven sneller 
gaat als je ouder wordt” en “Ontre-
gelde geesten, ziektegeschiedenis-
sen”.

Dit jaar verschijnt “De heimweefa-
briek, geheugen, tijd en ouderdom”
Voor meer informatie over Venen Li-
terair kunt u bellen met Anneke van 
Gessel, tel. 0297-261382 of met Er-
win Horwitz, tel. 0297-263195 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Woensdag 2 april extra aandacht voor War Child 
bij Hizi Hair

Totale knipopbrengst naar 
het goede doel
Regio - Woensdag 2 april wordt 
een speciale dag voor alle vestigin-
gen van kappersketen Hizi Hair. Als 
partner van War Child zullen alle 
medewerkers deze dag extra aan-
dacht vragen voor het goede werk 
van de hulporganisatie. De totale 
knipopbrengst zal bovendien gedo-
neerd worden, zodat geïnvesteerd 
kan worden in een vreedzame toe-
komst voor kinderen in oorlogsge-
bieden.
Hizi Hair besteedt graag aandacht 
aan haar klanten, maar heeft ook 
aandacht voor de wereld om ons 
heen. Niet iedereen heeft het even 
goed en ook zij verdienen beter. 
Kinderen in oorlogsgebieden zijn 
daarbij dubbel slachtoffer. Oorlog 
en geweld zijn voor kinderen onbe-
grijpelijk, de impact op hun ontwik-
keling is enorm. Omdat Hizi Hair ge-

looft dat investeren in jonge men-
sen bijdraagt aan een vreedzame 
toekomst, is de organisatie partner 
geworden van War Child.

Geld voor waardevolle projecten
Alle vestigingen van Hizi Hair zul-
len woensdag 2 april helemaal in 
het teken staan van War Child. Me-
dewerkers zullen aandacht vragen 
voor de activiteiten van War Child, 
om kinderen weer kind te laten zijn. 
Aangezien de hulporganisatie hele-
maal afhankelijk is van giften heeft 
Hizi Hair besloten de totale dagop-
brengst van het knippen te doneren. 
Een bezoek aan de kapper heeft dus 
dubbel resultaat!
“Iedereen moet komen! Het wordt 
een leuke, feestelijke dag in alle 
vestigingen, waarbij we hopen heel 
veel te kunnen betekenen voor War 

Child”, zo vertelt Dimitri Last, direc-
teur van Hizi Hair.
Help de oorlog uit een kind te halen
War Child richt zich met haar pro-
jecten op de psychosociale ontwik-
keling van de kinderen in oorlogsge-
bieden, zodat zij de kans krijgen op 
te groeien tot evenwichtige volwas-
senen, met begrip en respect voor 
elkaar. Creativiteit en sport staan 
daarbij centraal. Met dans, muziek, 
theater en sport leren kinderen hun 
emoties uiten en hun oorlogserva-
ringen te verwerken. Hizi Hair helpt 
graag mee om aandacht te vragen 
voor het werk van War Child.
Hizi Hair is de snelst groeiende kap-
persketen met ruim 50 vestigingen. 
U kunt altijd zonder afspraak te-
recht, 6 dagen per week en dus ook 
op 2 april. Voor meer informatie kijkt 
u op www.hizihair.nl.

Atelier De Kwakel
De Kwakel - Stichting Atelier De 
Kwakel start op 26 maart met een 
nieuwe cursus tekenen en schilde-
ren voor kinderen. De cursus zal be-
staan uit 10 lessen van een uur. De 
lessen worden in het Dorpshuis in 
De Kwakel gegeven door Cock en 
Rianne Lek.
In de cursus zullen o.a. de volgende 
onderwerpen behandeld worden: 
-stenen om toveren tot insecten
-striptekenen

-3D tekenen
-fantasie tekenen
-en natuurlijk, als het weer het toe-
staat, schilderen in het bos! 
Hierbij worden verschillende mate-
rialen gebruikt, zoals, potlood, verf, 
stiften, inkt, enz.
De lessen beginnen om 19.00 uur 
en duren tot 20.00 uur. Voor een in-
schrijfformulier kunt u een mailtje 
sturen naar: wiadejong@hetnet.nl 
of bellen naar 02975 562937.

IVN-excursie Guntherstein
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen & Uithoorn verzorgt aan-
staande zondag 16 maart een ex-
cursie naar de Ridderhofstad Gun-
therstein in Breukelen.

Ook dit keer zal de jonkheer voor 
deze speciale gelegenheid  de privé 
binnentuin openstellen.
Er zal samen met de IVN-natuur-
gidsen worden gekeken naar stin-
zeplanten die in maart al volop in 
bloei staan.

Verder wordt gekeken en geluisterd 
naar vogels, die op het landgoed 
uitbundig hun voorjaarsliederen ten 
gehore brengen.

Ook de uitlopende knoppen van bo-
men en struiken worden bekeken 
en besnuffeld. Tevens zal even wor-
den stil gestaan bij het kasteel zelf.
 
Vertrek om 14.00 uur uit Vinkeveen 
bij het Spoorhuis aan het Spoor-
plein aan de Demmerik.
De deelnemers rijden zoveel mo-
gelijk gezamenlijk. Aanvang van de 

excursie op het landgoed 14.30 uur. 
De excursie is gratis voor IVN-leden 
en -donateurs. Andere deelnemers 
betalen 1,25 euro. 

Warme kleding, laarzen of stevige 
schoenen en een verrekijker mee-
nemen. 

Belangstellenden kunnen zich voor 
deze excursie aanmelden bij Riet 

de Bruijn, telefoon 0297-263115 of 
Piet van der Neut, telefoon 0297-
261559. 

Verdachten aangehouden
Mijdrecht - De politie heeft in het 
onderzoek naar de openlijke ge-
weldpleging/ vernielingen van de 
camera’s van het Cameratoezicht de 
verdachten die hierbij waren betrok-
ken op dinsdag 4 maart aangehou-
den. Het gaat om twee jongens van 
17 jaar en een jongen van 16 jaar af-
komstig uit Mijdrecht en een 16-ja-

rige jongen uit Wilnis. De openlijke 
geweldpleging/vernielingen aan de 
camera’s op de Dorpsstraat, Raad-
huislaan en Raadhuisplein vonden 
plaats in de nacht van zaterdag 26 
op zondag 27 januari 2008. Aan de 
hand van de beelden van het Ca-
meratoezicht en uit het ingestelde 
onderzoek kwam de politie de ver-

dachten op het spoor. De gemeen-
te De Ronde Venen heeft aangif-
te gedaan en stelt de verdachten 
aansprakelijk voor de toegebrach-
te schade. In het opgemaakte dos-
sier wordt vastgelegd of de schade 
is vergoed. Hierna wordt het dossier 
voor verdere afhandeling aangebo-
den aan het Openbaar Ministerie.
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Boekenweekkrant
‘Van menschen die
voorbijgaan…’
De Ronde Venen - Van oude men-
schen… De derde leeftijd en de let-
teren. Dat is het thema van de Boe-
kenweek 2008. Een thema waar het 
Johannes Hospitium in Wilnis en 
Stichting Thuis Sterven De Ronde 
Venen  erg vertrouwd mee zijn. De 
vrijwilligers helpen mensen en hun 
naasten om nog het best mogelijke 
uit de laatste periode te halen, wan-
neer genezing niet meer mogelijk is. 
Bij mensen thuis, of in een hospice.  
Lang niet iedereen weet dat deze 
hulp van vrijwilligers bestaat. Reden 
om een eigen krant uit te brengen 
die tijdens de Boekenweek in een 
oplage van 100.000 door het hele 
land wordt verspreid.
Terminaal ziek zijn gaat niet alleen 
over oude mensen. De derde leef-
tijd en de laatste levensfase val-
len niet altijd samen. Maar ieder-
een op leeftijd krijgt in zijn of haar 
omgeving onmiskenbaar te maken 
met afscheid van het leven. Dat kan 
heel dichtbij zijn, wanneer een dier-
bare ziek wordt. Of wat verder weg, 
door, net als de vrijwilligers, hulp te 
bieden aan anderen in de laatste 
maanden. Of wellicht door voor een 
bekende mee te denken over goede 

hulp. In al die gevallen is het goed 
te weten dat er in De Ronde Venen 
circa 150 vrijwilligers palliatieve ter-
minale zorg zijn die kunnen helpen. 
Niet omdat iedereen voor wie de 
dood dichtbij is de hulp van vrijwil-
ligers zou moeten inroepen. Maar 
zodat degenen die dat wel willen, 
weten dat het kan. Want nog steeds 
zeggen veel nabestaanden achteraf: 
“Hadden we maar geweten dat dat 
bestaat. Dan was het minder zwaar 
geweest.”
De krant ‘Van menschen die voor-
bijgaan…’ vertelt de verhalen uit 
de praktijk. Van vrijwilligers, nabe-
staanden en huisartsen. Veel van de 
verhalen zijn ook in boekvorm ver-
schenen. In het openingsartikel ver-
telt auteur Marjan Berk over haar 
boeken waarin de laatste levensfase 
een rol speelt en haar eigen bevin-
dingen over het ouder worden.
Tijdens de Boekenweek is er 
een stand ingericht bij Boekhan-
del Mondria in De Lindeboom te 
Mijdrecht waar de krant en meer in-
formatie te verkrijgen is. De kranten 
liggen voorts in de plaatselijke bibli-
otheken, bij de huisartsen, apothe-
ken en servicepunten.

Nieuwe speelzaal van de
Duikelaar open
De Ronde Venen - Vorige week 
was het zover. De peuters van 
speelzaal de Duikelaar mochten in 
hun nieuwe speelzaal gaan spelen. 
Op de nieuwe locatie hing voor ie-
dereen een mooie ballon klaar en 
de leidsters hadden gezorgd voor 
een echt springkussen op de speel-
plaats. Omdat er verschillende groe-
pen zijn was het drie dagen feest. 
Ook was er natuurlijk iets lekkers 
om te snoepen voor de peuters. 
Maar eerst moest natuurlijk alles 

verkend worden en gelukkig was 
al het speelgoed er nog. Al was het 
wel even zoeken af en toe. De peu-
ters voelden zich snel thuis op de 
nieuwe locatie. 
Woensdag 5 maart werd de speel-
zaal officieel geopend door wethou-
der Van Breukelen. Het was gezellig 
druk met het open huis. 
Heeft u het open huis gemist en wilt 
u graag informatie over de nieuwe 
speelzaal, dan kunt u bellen met 
0297-254778.

Toneel: 

‘Dorpsbelangen’
Wilnis - De Toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt 
op vrijdag- 14 en zaterdagavond 15 
maart a.s. het blijspel ‘Dorpsbelan-
gen’, geschreven door Jos Schepers, 
in De Schakel aan de Dorpsstraat 20 
te Wilnis. Aanvang 20.00 uur.
De gemeente wil het dorp uitbrei-
den. Burgemeester Huitinga heeft 
de ambtenaren Frans en Manon 
daarmee belast. Dit lijkt simpel, 
maar dat is het zeker niet!
Een dossier is zoek. Met boer Stam 
dienen er zaken gedaan te worden, 

maar er lijkt voorkennis in het spel. 
De milieubeweging bemoeit zich er 
mee en vindt een schijnbaar zeer 
zeldzaam plantje. Als bij dit alles 
ook nog de hunkering naar liefde 
een rol speelt, is het de vraag of het 
uitbreidingsplan er komt..?
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop bij Schilderswinkel van 
Harberden, Herenweg 48 in Wilnis. 
De prijs is 6,- euro voor volwasse-
nen en 4,- euro voor kinderen 
t/m 12 jaar (op de avond van opvoe-
ring ook verkrijgbaar a.d. zaal).

Kleding- en Speelgoedbeurs 
op de Vlinderbos
Wilnis - Op zaterdag 29 maart aan-
staande vindt op de Jenaplanschool 
Vlinderbos in Wilnis weer de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
plaats. De school verandert op die 
dag voor even in een grote winkel 
waar allerlei koopjes te halen zijn.
Naast (tweedehands) kinder-
kleding, maat 92 t/m 176, en  
(buiten)speelgoed, worden er ook 
boeken, skates, schaatsen, kinder-
fietsen, kinder-cd’s e.d. verkocht.
Voor de kinderen is er een video-
en kleurhoek. Wie spullen voor de 
verkoop wil aanbieden kan voor in-
formatie en een klantnummer tot 
woensdag 26 maart informatie op-
vragen via het e-mailadres: 
kledingbeurs@vlinderbos.nl

Voor het telefonische aanvragen van 
een klantnummer kun je terecht bij; 
Jeannette van Adrichem, tel. 0297-
242225 of Marcella Postma, tel.  
0297-287838. Wacht niet te lang met 
de aanvraag, want het aantal klant-
nummers is beperkt!
De beurs wordt gehouden op zater-
dag 29 maart van 09.00 uur tot 11.30 
uur. 
Van de opbrengst is 60% bestemd 
voor de verkopers en 40 % voor de 
school. 
Spullen die niet worden verkocht, 
kun je schenken aan het goede doel 
(Kindertehuis in Hongarije).
Het adres van de school is Veenweg 
117A in Wilnis en iedereen is wel-
kom!

Schoon water voor de 
Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De natuur- en milieu-
vereniging De Groene Venen orga-
niseert een lezing door Luuc Mur 
over de defosfatering van het wa-
ter voor de Vinkeveense Plassen. 
In 2007 is begonnen met de bouw 
van de defosfateringsinstallatie bij 
Demmerik. Deze zal in de toekomst 
al het water dat naar de Vinkeveen-
se Plassen stroomt ontdoen van fos-
faat. Daardoor zal de algengroei in 
de plassen nog verder verminderen 
en zullen de plassen helderder wor-
den. De defosfatering heeft nogal 

wat gevolgen voor het waterleven in 
de plassen. De lezing gaat over het 
zeer diverse leven onder water, van 
microscopisch plankton tot brasem 
en snoek. Wat hebben die allemaal 
met elkaar te maken en wat veran-
dert er door de vermindering van de 
hoeveelheid fosfaat in het water?

De lezing is op dinsdag 25 maart 
aanstaande, aanvang 20.00 uur, in 
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
32 in Vinkeveen. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis.

Jaarvergadering
De Ronde Venen - De jaarverga-
dering van de Protestants Christelij-
ke Ouderenbond afd. De Ronde Ve-
nen wordt op donderdag 20 maart 
a.s. gehouden in het verenigingsge-
bouw van de Hervormde Kerk aan 
de Herenweg 201 in Vinkeveen.
Het gedeelte voor de pauze wordt 
besteed aan de huishoudelijke za-
ken.
Na de pauze volgt een lezing door 

de heer P.A. van Golen met als on-
derwerp ‘Hollandgänger’. 
De heer Van Golen is inwoner van 
Vinkeveen en velen van ons ken-
nen hem als een boeiend spreker. 
Het belooft een interessante bijeen-
komst te worden.
Aanvang van de bijeenkomst is 
14.30 uur. Bent u geïnteresseerd, 
kom dan gerust eens kijken. U bent 
van harte welkom.

Sterrenkijkdagen
De Ronde Venen - Komend week-
end, van 14 t/m 16 maart, worden 
in Nederland voor de 32ste keer op 
rij de jaarlijkse Landelijke Sterren-
kijkdagen gehouden.  Op een 70-
tal plaatsen door heel Nederland is 
het publiek, jong en oud, van harte 
welkom. De bedoeling is dat het pu-
bliek op een informele wijze kennis 
kan maken met de wereld van ster-
ren en planeten én met de mooie 
hobby, Sterrenkunde. De landelijke 
coördinatie van de sterrenkijkdagen 
is ook dit jaar weer in handen van 
Stichting ‘de Koepel’ te Utrecht.
De tijden van deze dagen in Wilnis 
zullen zijn:
Vrijdagavond
14 maart 19.30 uur–01.00 uur
Zaterdag
15 maart 13.00 uur–01.00 uur
Zondag
16 maart 13.00 uur–19.30 uur
Gastheer van deze dagen zal zijn 
Roland Taams van de Sterrenwacht 
De Ronde Venen, die voor de 4e 
keer op rij de sterrenkijkdagen or-
ganiseert en net als vorig jaar op de 
O.B.S. de Willespoort te Wilnis zal 
hij zijn 3 professionele telescopen 
buiten opstellen, mits het helder en 
droog weer is.

Sterren
Wat valt er zoal te zien tijdens de-
ze dagen. De maan is tijdens deze 
sterrenkijkdagen ongeveer half ver-
licht (14 maart eerste kwartier). De 
maan trekt langzaam door het ster-
renbeeld Tweelingen. Op 14 en 15 
maart is de maan vlakbij de oranje 
stip van de planeet Mars.
Met behulp van een verrekijker kun-
nen we op de maan al vele kraters 
zien, een telescoop daarentegen to-
nen er vele tientallen of zelfs honder-

den. In de Tweelingen bevindt zich 
een mooie sterverzameling, messier 
35, waarbij tientallen sterren op een 
kluitje een mooi schouwspel verto-
nen door een telescoop!
Mars is tijdens de dagen prominent 
aanwezig. Door een telescoop ge-
zien ziet het eruit als een klein rood 
bolletje. De planeet is op dit moment 
vrij ver van de aarde vandaan en is 
dus schijnbaar klein. Met een vol-
doende vergroting kun je wel zien 
dat het een piepklein bolletje is en 
niet- zoals de sterren- een stip.
De planeet onder de planeten is toch 
wel Saturnus! De planeet siert op 
dit moment het sterrenbeeld Leeuw. 
Het is de helderste stip die we kun-
nen zien in de Leeuw. Rechtsbo-
ven Saturnus zien we Regulus, de 
hoofdster van de Leeuw. Saturnus 

staat bekend als de Planeet met 
de ringen. Het is een van de mooi-
ste hemellichamen die we met een 
grote telescoop kunnen zien. Behal-
ve de ringen kunnen we ook de ma-
nen zien die Saturnus met zich mee 
brengt. Een ware ontdekking om dit 
door de telescopen van de dagen te 
zien.

Extra programma,
Tijdens deze dagen zal de gastheer 
van de dagen diverse presentaties 
meenemen met zelfgemaakte foto 
opname en zelfgemaakte filmbeel-
den van de hobby, waarover Roland 
Taams vol enthousiasme kan vertel-
len.

Het is namelijk zo, als het geen hel-
der weer is en uiteraard overdag, 
kunt u altijd een kijkje komen ne-
men met meegebrachte spullen om 
in te zien en er zal ook een koop-
jesmarkt aanwezig zijn. Voor koffie 
en thee zal uiteraard ook gezorgd 

worden.

Eigen Sterrenwacht
Ook is het een grote wens om zelf 
een eigen sterrenwacht in de Ge-
meente De Ronde Venen neer te 
zetten, aldus Roland Taams. 
Het kost nogal wat moeite om dit 
te realiseren, gelet op de enorme 
investeringen die er mee gemoeid 
gaan. Ideeën zijn uiteraard welkom 
en u kunt in contact komen met Ro-
land Taams om deze ideeën te be-
spreken.

Voor verdere informatie kunt u via 
de website www.sterrenrubriek.nl 
aan de desgewenste informatie ko-
men, en uiteraard op de nationa-
le televisie via teletekstpagina 718 
voor meerdere adressen in Neder-
land. De toegang is gratis.
Adres van deze dagen is: Vos-
sestaart 1 te Wilnis. 
Telefoonnummer Roland Taams:
06-10225188.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

Het scheppingsverhaal 
van de Maya’s

De Maya bevolking bestond voor de kolonialisatie door de Spanjaarden uit land-
bouwers die streefden naar respect, harmonie en een zinvol leven. Na eeuwen-
lange kolonisatie en onderdrukking, en na vele decennia van dictatoriale regimes 
en volkerenmoord heeft de overheid van Guatemala in 1996 het bestaansrecht 
van de Maya’s erkend. Met recht op eigen cultuur, talen, religie en grond. Papie-
ren rechten moeten de komende decennia in de praktijk worden gebracht. Daar-
voor zijn Maya scholen van wezenlijk belang. In de bergdorpen in de provincie 
Solola staat nu ruim 10 jaar een Maya school voor middelbaar onderwijs. Mede 
dankzij de financiële steun die u gaf. Er worden vooral onderwijzers voor lagere 
scholen opgeleid. Onderwijzers die niet alleen de taal van de overheid maar ook 
de taal van het volk verstaan en onderwijzen. 

De Pop Wuj is het scheppingsverhaal van de Maya’s
Volgens dit verhaal werden de eerste mensen gevormd uit deeg van gele en witte 
maïs. In talrijke offers en rituelen wordt de verbondenheid onderstreept tussen 
de gewijde kracht van de kosmos, de eenheid binnen de gemeenschap en de 
verbondenheid met alles wat bestaat. 
De denkwijze is voor een groot deel spiritueel, maïs staat voor respect, harmonie 
en zinvol leven. Het zaaien van de maïs is een gewijde handeling. De maïskorrels 
die worden gezaaid komen van de mooiste kolven die het hele jaar door met 
grote eerbied worden bewaard op het huisaltaar. In gezamenlijk overleg wordt 
de dag voor het zaaien vastgesteld. De voorbereidingen duren enkele dagen. Er 
worden veel kaarsen gebrand, de maïs wordt bewierookt, er wordt gebeden, er 
wordt vergiffenis gevraagd aan planten en bomen die moeten wijken voor het 
maïsveld. In die dagen houdt de gemeenschap zich aan strikte regels. Ruzies 
binnen de gemeenschappen worden zo goed mogelijk opgelost: harmonie is de 
enige vruchtbare bodem waarin maïs gezaaid kan worden. 
De nacht voor het eigenlijke zaaien brengt de gemeenschap wakend door. Licht 
en de geur van kaarsen en wierook, de kracht van muziek en gebeden en de 
harmonie en gelijkheid binnen de gemeenschap stimuleren de groeikracht van 
de maïskorrels. Als de dageraad is aangebroken worden met een stok openin-
gen gemaakt in de aarde. In iedere opening worden zeven maïskorrels gelegd: 
drie voor de landbouwers, een voor de vogels, een voor de wind, een voor de 
weduwen en een voor dieven en reizigers. 
Je bent wat je eet, je oogst wat je zaait. Voor Maya’s is dat: heilige  maïs die kun-
dig verbouwd en geëerd wordt. Eerbiedige respectvolle omgang met alles wat de 
mens omgeeft en voedt vormt het hart van het Maya-geloof.

Voor meer informatie: www.mayaschool.nl

Madelon van der Stap
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Amstelpleinbode

LUDIEKE AH-ACTIVITEITEN OP WOENSDAG T/M ZATERDAG
Ter gelegenheid van de opening van winkelcentrum Amstelplein en Albert Heijn Jos van den Berg worden er door AH voor

jong en oud van woensdag 12 maart tot en met zaterdag 15 maart leuke activiteiten georganiseerd:

Woensdag 12 maart:
Van 12.00-16.00 uur:  kindermiddag met schminken,
kaboutermaaltijden, ballonnenclown.
Promotie en proeverij bij Albert Heijn van diverse producten

Donderdag 13 maart: 
Van 12.00-16.00 uur: popcornkraam
Warme stroopwafelbakker bij Albert Heijn
Promotie en proeverij van diverse producten

Winkelcentrum Amstelplein anno 2008

Uithoorn - Zaterdag 15 maart is het zover. Dan heropent wethouder Je-
roen Verheijen van de gemeente Uithoorn om 10.30 uur een feestelijk 
versierd winkelcentrum Amstelplein. Na maandenlange verbouwing, 
wat natuurlijk voor zowel de winkeliers als het winkelend publiek veel 
te lang duurde, wordt het winkelcentrum door het bouwbedrijf opge-
leverd.

Het resultaat mag er zijn, althans wat betreft het nieuwe gedeelte aan de 
kant van het Amstelplein zelf. Daar is een nieuwe overkapping bijgekomen 
en een entree met een draaideur. De HEMA is het winkelcentrum komen ver-
sterken, het Theehuis heeft een nieuw en groter onderkomen gekregen en 
ernaast aan de pleinzijde zijn nieuwe ruimten gecreëerd voor onder andere 
de visspecialiteitenzaak Ozawa, bloemenspeciaalzaak Otto en Randstad Uit-
zendbureau. Overigens zal Otto op korte termijn gaan verhuizen naar waar 
nu nog de schoenenzaak van Hopman is gevestigd.
Maar eerst wordt er zaterdag feestgevierd en daarvan profi teren alle be-
zoekers van het winkelcentrum. Dat begint eigenlijk al voor de kinderen op 
woensdag 12 maart. Die kunnen vanaf 12 uur terecht in de hal van het win-
kelcentrum om mee te doen aan ludieke activiteiten. Het kinderfeestgedruis 
gaat door tot en met zaterdag. Dit omdat Albert Heijn van Jos van den Berg 
óók een verbouwing achter de rug heeft en op woensdagmorgen om 9.00 
uur zijn deuren voor het winkelend publiek weer opent. De avond daarvóór 
waren drie buurtbewoners uitgenodigd om bij AH hun boodschappenkar 
vol te stouwen met boodschappen, bestemd voor een goed doel!
Op zaterdag 15 maart kunnen ook de volwassenen meedelen in het winkel-
plezier en niet alleen vanwege Albert Heijn. Alle winkeliers van het winkel-
centrum Amstelplein hebben ter gelegenheid van de heropening diverse 
aantrekkelijke aanbiedingen in petto. En Albert Heijn komt met fantastische 

prijzen. Dat alles mag u niet missen! U leest het allemaal in deze bijlage die 
voor deze gelegenheid de toepasselijke naam ‘Amstelpleinbode’ heeft ge-
kregen.

Ondernemende winkeliers
Goed geteld is het de vijfde verbouwing die het Amstelplein recentelijk 
heeft ondergaan. Het werd in 1991/1992 gebouwd binnen een complex 
waarvan ook woonappartementen deel uit maakten. Het heeft vóór deze 
laatste verbouwing nóg vier verbouwingen gekend. Inmiddels telt het win-
kelcentrum 21 winkels binnen en buiten. Een aantal winkeliers behoort tot 
de ondernemers van het eerste uur. Zoals Gerard Vork met de groente- en 
fruithal, Keurslager Gert Stronkhorst, Juwelier Aad Sparnaay en Dierenspe-
ciaalzaak Van Tol. Maar ook Blokker, Gall & Gall en Modehuis Blok kun je tot 
de eerstelingen rekenen. In winkelcentrum Amstelplein worden door de 
winkeliersvereniging regelmatig leuke en feestelijke activiteiten voor kinde-
ren en volwassenen georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens de Kerstdagen, op 
Moederdag, Vaderdag e.d. Daarnaast wordt in het voorjaar de traditionele 
en kleurrijke Tuinmarkt gehouden. Al met al zijn het de ondernemende win-
keliers die het winkelcentrum Amstelplein hebben gemaakt tot wat het nu 
is: een gezellig winkel- en koopcentrum met een gevarieerd winkelaanbod 
voor jong en oud. Er is voldoende gratis parkeerruimte boven het winkel-
centrum, naar keuze overdekt of niet op het bovendek. 

Het huidige winkelbestand biedt een aantrekkelijk en breed assorti-
ment dat door het winkelend publiek ronduit op prijs wordt gesteld.
De meeste winkeliers zijn dan ook zeer tevreden. Ze kijken niet meer 
terug op allerlei verbouwingen, maar eerder naar wat de toekomst 
brengen zal. Dat is immers veel belangrijker!

Vrijdag 14 maart:
Van 13.00-18.00 uur: clown met suikerspin
Van 12.00-20.00 uur: clown met ballonfi guren
Warme stroopwafelbakker
Promotie en proeverij van diverse producten

Zaterdag 15 maart:
Van 10.00-18.00 uur: Ballonnenclown
Warme stroopwafelbakker
Promotie en proeverij van diverse 
producten

   17.00 uur:      prijsuitreiking   
              kassabonnenactie!!!!

        (Wijzigingen voorbehouden)
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Amstelpleinbode
Toen er nog geen Amstelplein was...
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Het dorp Uithoorn is al een paar 
honderd jaar oud. Het is destijds 
ontstaan op de plaats waar vroeger 
het Zijdelmeer via een sluis (foto 5) 
uitmondde in de Amstel. Dat was ach-
ter De Schans, waar nu de straat naar 
het parkeerterrein achter de kerk is. 
Het water liep vlak achter en opzij 
van de kerk. Dat is duidelijk te zien op 
de foto’s 1, 2 en 4 (1920). Vanaf De 
Schans kon het verkeer via een op-
haalbrug (foto 6) bij de sluis langs de 
Amstel naar Vrouwenakker en Alphen 
a/d Rijn. In de loop van de decennia 
is het water rondom de RK-kerk alle-
maal gedempt. Op de plaats van foto 
2 (1905) staat nu het winkelcentrum. 
Op de overzichtsfoto 1, daterend 
van begin jaren zestig, ziet u ook dat 
het Zijdelmeer pal achter de behui-
zing langs de doodlopende Meerlaan 
(midden boven) liep. Aan de overkant 
van het water ligt de Boterdijk. Links is 
de RK-kerk van Sint Jan aan De Schans 
dominant in beeld. 
Rechts daarvan ligt aan de toen al aan-
gelegde N201 het halfrond gebouwde 
pand van Auto- en garagebedrijf Van 
Bunningen, daterend van 1939, dat 
er tot 1975 heeft gestaan (foto 10). 
Hij verkocht onder meer kachels en 
land- en tuinbouwgereedschappen, 
later ook auto’s van het merk Ford. 
Zelf woonde Van Bunningen met zijn 
gezin tot 1971 in het grote witte huis 
op de hoek van wat nu het kruispunt 
van de N201 met de Thamerlaan is 
(het hoekhuis uiterst rechts op foto 
1). Het dateert van 1910 en wordt nog 
steeds bewoond. Naast het pand van 
Van Bunningen aan De Schans, waar 
nu de Bruna, Bart Smit en Gall & Gall 
zijn gevestigd, was een kapsalon an-
nex boekhandel en ook het pand van 
Mirande lingerie stond daar. Schuin 
achter Van Bunningen lag de brand-
weerkazerne. Verder is achter zijn 
pand een rond bouwsel te zien. Dat 
is het onderste deel van Korenmolen 
‘Het Lam’ die sinds de 19e eeuw mede 
het dorpsbeeld bepaalde. De molen 
stond toen op de plaats van Graan- 
en Voederhandel Van Tol, waar nu het 
midden van de hal in het winkelcen-
trum is. Hij dateerde oorspronkelijk 
van 1673, maar werd na een brand in 
1781 weer herbouwd. Het was een bij-
zondere korenmolen want men kon 
er onderdoor varen om te laden en te 
lossen. De molen torent hoog boven 
de bebouwing uit op de foto’s 2 en 
3. Foto 3 toont, met de rug naar het 
Rechthuis, een stukje van De Schans. 
Op het dwarse einde is nu de ingang 
van het winkelcentrum. In 1934 werd 

de molen deels afgebroken, waarna 
in 1967 de rest volgde.

Tegenover Van Bunningen was op 
de hoek een tabakszaak met erach-
ter een fi liaal van Albert Heijn. Dat is 
destijds allemaal afgebroken voor de 
aanleg van de provinciale weg N201 
en de Irenebrug. Het stuk weg vanaf 
de brug tot aan de kruising met wat 
thans de Laan van Meerwijk is, was 
ooit de Raadhuisstraat. Op de plaats 
van het Kruidvat stond het Raadhuis 
van Uithoorn. Op foto 11 ziet u rich-
ting Irenebrug rechts het pand van 
Van Bunningen met het benzinesta-
tion, nu winkelcentrum Amstelplein. 
Op de voorgrond is tegenwoordig de 
kruising met de Thamerlaan.
Foto 12 toont de andere richting met 
de parallelstraten naast de provinciale 
weg en aan beide zijden het bussta-
tion van Maarse & Kroon. De zebra op 
de voorgrond bij deze foto is vandaag 
de dag de met stoplichten bevei-
ligde oversteekplaats van de Dorps-
straat naar het Amstelplein. Rechts 
van het pand van Van Bunningen op 
overzichtsfoto 1 staat een vierkant 
gebouw, de vroegere jongensschool 
uit 1921 die enkele keren is ver-
bouwd. Daarnaast is de Schoolstraat. 
De Meerwijk was er toen nog niet. 
De voorkant van het oude schoolge-
bouw van voor de oorlog is te zien op 
foto 7 en geheel rechts op foto 8 nog 
net een stuk van de achterkant uit 
de jaren zeventig met de toenmalige 
Schoolstraat. Links van het midden 
staat de woning van Van Bunningen. 
Het stukje straat aan de linkerkant is 
nu het begin van de Laan van Meer-
wijk. Op die plaats zijn tegenwoordig 
de huidige ING Bank en het politiebu-
reau met aansluitend restaurant De 
Fransche Slag gesitueerd. De plaats 
van de school is ingenomen door 
het Amstelplein achter het winkel-
centrum. Op de voorgrond is te zien 
dat een deel van het Zijdelmeer al is 
gedempt. Duidelijker is dat op foto 
9; de plek waar nu het gemeentehuis 
staat. Rechtsboven de woningen aan 
de Meerlaan. Het winkelcentrum Am-
stelplein werd in 1990 gebouwd om 
te voorzien in de winkelbehoefte van 
de bewoners in de Meerwijk.

Bij de samenstelling van dit artikel is 
gebruik gemaakt van gegevens en af-
beeldingen die ons welwillend zijn ver-
strekt door de stichting Oud Uithoorn/
De Kwakel; het boek ‘Uithoorn, zeven 
eeuwen geschiedenis’, door drs. P.J.J.M. 
van Wees en de heer Evert Poelwijk.
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De vinken 2 pakt moeizaam 
belangrijke punten voor 
kampioenschap
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 8 
maart speelde door de Veensteker 
gesponsorde tweede team van de 
Vinken tegen het Leiderdorpse Ve-
loticas 3. De Vinken 2 staat gedeeld 
aan kop met Fiducia 3, maar ook 
Luno 2 en Fluks 2 waren nog in de 
race om kampioen te worden. Velo-
ticas staat zesde en speelt nog te-
gen degradatie. De uitwedstrijd was 
9-9 geworden, De Vinken 2 was ge-
waarschuwd. De Vinken won met 9-
7 na een matige wedstrijd. Nu Luno 
2 en Fiducia 3 ook hebben gewon-
nen blijft het nog steeds erg span-
nend  de laatste wedstrijden van het 
seizoen.
In de aanval begonnen: Helene 
Kroon, Melanie Kroon, Kelvin Hoog-

enboom en aanvoerder Marcel St. 
Nicolaas. Het verdedigingsvak start-
te met Joyce Kroon, Annelies Bobel-
dijk, Rogier Schoenmaker en Rudy 
Oussoren. De vorige wedstrijd werd 
door Veloticas veel gespeeld op de 
doorbraak door hun dames. Belang-
rijk was om goed voor te verdedigen 
en geen doorloopballen tegen te 
krijgen. 

Het eerste doelpunt kwam na een 

aantal minuten van Veloticas-zijde. 
Snel na dit doelpunt schoot Helene 
de gelijkmaker door de korf. Door 
afstandsschoten van Annelies en 
Joyce kwam De Vinken op 3-1 voor-
sprong. Na de 3-2 schoot Kelvin de 
bal van afstand door de korf. Gere-
geld zaten er aanvallen bij waar de 
bal goed rondgespeeld werd en de 
posities goed werden ingevuld.

Veloticas verdedigde in één vak 
achter, wat niet goed door De Vin-
ken werd opgelost. Veloticas hield 
verdedigend veel afstand waardoor 
makkelijk kon worden geschoten. 
Helaas scoorde De Vinken veel te 
weinig met deze ruimte. De rust-
stand was dan ook 5-3.

Rebound
De Veensteker-equipe speelde een 
mindere tweede helft. Kelvin scoor-
de weliswaar snel de 6-3, maar hier-
na duurde het erg lang voordat er 
weer gescoord werd. Verdedigend 
had De Vinken de zaken goed op 
orde. Onder de korf werden veel 
ballen onderschept waardoor Velo-
ticas weinig de rebound had. Rudy 
scoorde halverwege de tweede helft 
een afstandsschot, de stand was 

toen 7-5. Maarten Verbeek kwam 
er in voor Rudy en scoorde al snel 
een afstandsschot. Na de inbreng 
van Diana van Dasler voor Mela-
nie maakt Helene Kroon het laatste 
doelpunt met een klein kansje voor 
de korf. De eindstand was 9-7. Als 
de wedstrijd in het kort zou moeten 
worden beschreven, zou de beste 
beschrijving zijn, dat De Vinken een 
stuk beter was, maar dit niet kon la-
ten zien op het scorebord.

Omdat Fiducia uit tegen Madjoe 
met 16-13 won en ook Luno heeft 
gewonnen van Fluks met 14-10 blijft 
het erg spannend in deze poule. 
Het tweede moet de aankomende 
wedstrijd uit tegen Triaz en de wed-

strijd thuis tegen Fiducia winnen om 
zo kampioen te worden. Tegen de 
laatstgenoemde ploeg zal het een 
belangrijke wedstrijd worden voor 
wie zich kampioen mag noemen 
van dit zaalseizoen, aangezien beide 
teams die wedstrijd waarschijnlijk 
evenveel kans hebben op het kam-
pioensschap. Zet 29 maart dus al-
vast maar in uw agenda, want dan 
speelt De Vinken 2 om 15:45 uur de 
kraker thuis tegen Fiducia.

Jeugdschaak Denk en Zet

Tik op de neus voor 1e 
jeugdteam
Regio - Twee jeugdteams van Denk 
en Zet zijn actief in de externe com-
petitie. Het eerste team bestaat 
uit Robin en Daniël Ekholm, Arno 
Kroon en Gerben Roos. Halverwe-
ge de competitie, na vier wedstrij-
den, was dit sterrenteam nog onge-
slagen! Maar de haan kan niet al-
tijd victorie kraaien. In de uitwed-
strijd tegen Nieuwegein op 3 maart 
jl.trof het A1-team een sterkere te-
genstander. 
Arno Kroon doet verslag: “Op het 
eerste bord kwam Robin Ekholm vrij 
snel een remise overeen. Nadat zo’n 
beetje alle stukken afgeruild waren 
hielden beide spelers een handvol 
pionnen en ongelijke lopers over. 
Robin bood remise aanbood aan. 
Daar nam de tegenstander na enig 
nadenken genoegen mee. Op het 
derde bord won Gerben Roos en 

behield daarmee zijn ongeslagen 
status. Zijn roem was hem al voor-
uit gesneld. De tegenpartij had op 
her derde bord al een verliespunt 
ingecalculeerd en Gerben maakte 
het helemaal waar.  Doordat zijn te-
genstander zijn koning liet pennen 
kwam Gerben een dame voor. Hij 
speelde de partij daarna goed uit.
Op bord twee werd Daniel Ekholm 
langzaam maar zeker door zijn te-
genstander achteruit gedrukt, wat 
hem onderweg twee pionnen kostte. 
Uiteindelijk moest hij de winst aan 
zijn tegenstander laten. 

Verloren
Op het vierde bord verloor ook Arno 
Kroon zijn wedstrijd. Na een ge-
lijkopgaand begin kwam Arno in 

het middenspel twee pionnen ach-
ter, wat hem in het eindspel par-
ten speelde en uiteindelijk de winst 
kostte.Al met al een spannende 
wedstrijd waarbij de titelstrijd weer 
helemaal open ligt.” Helaas moest 
het A1-team deze ronde een nipte 
2½-1½ nederlaag accepteren  Met 
nog twee wedstrijden voor de boeg 
heeft concurrent Nieuwegein A1 de 
beste papieren voor het kampioen-
schap. Denk en Zet A1 speelt 25 
april de laatste wedstrijd, maar heeft 
het helaas niet meer in eigen hand. 
Maar wie weet: zoals een bal raar 
kan rollen, kan een pion rare spron-
gen maken. 
Overigens zal Robin Ekholm zijn re-
mise niet al te zeer betreuren. On-
langs ontving hij uit handen van 
Bert Drost, de wedstrijdleider van 
Denk en Zet,  de nieuwe ‘Harmen 

Kroon’ trofee. Vrijdag 28 december 
jl. wist Robin als eerste jeugdspeler 
ooit het snelschaaktoernooi te win-
nen. 

Stijgende lijn
Ook het tweede jeugdteam is weer 
in actie gekomen Het C1-team be-
staat uit  Junior en Binky Vuur, Mat-
thijs Meijers en Stefan Rijsbergen. 
Van de drie gespeelde rondes werd 
er één verloren, werd één remise en 
was er winst in de derde. Een dui-
delijke stijgende lijn! Zou het ze luk-
ken deze stijgende lijn vast te hou-
den? De spelers ontvingen afgelo-
pen vrijdag de vier spelers van de 
schaakvereniging ‘Het dikke toren-
tje’ uit Eemnes. Op het vierde bord 
speelde Binky een degelijke partij 

en kwam vrij snel een Loper voor. 
Die voorsprong liet hij niet glippen. 
In de slotfase stonden zelfs twee pi-
onnen van hem te trappelen om tot 
Dame te promoveren. Toen was het 
snel gedaan met de tegenstander. 
Broer Junior liep op het derde bord 
te fors materiaalverlies op, om de 
partij nog een goede wending te 
kunnen geven. In een hoekje moest 
de treurende Koning van Junior aan-
zien hoe hij door Paard en Dame van 
de tegenstander verschalkt werd. Al 
met al stond de familie Vuur ook nu 
weer garant voor één vol punt. 
Matthijs liet op het eerste bord zien 
dat een Dame prima is opgewassen 
tegen twee Paarden en een Loper. 
De stelling was vaak lastig te beoor-
delen  Maar Matthijs behield prima 
het overzicht en zorgde dat de Paar-
den van de tegenstander wel druk 

sprongen maar feitelijk geen poot, 
of om de paardenliefhebbers niet 
te bruuskeren, been aan de grond 
kregen. Op het tweede bord leverde 
Stefan het langste gevecht.

Het was een spannende, gelijke 
strijd met een verrassende ontkno-
ping. Met een kwaliteit achterstand 
(loper tegen toren) gaf Stefan door 
concentratiegebrek een Loper ca-
deau. Daarmee was de partij in zijn 
nadeel beslist. Al met al houdt het 
C1-team met deze 2-2 goed stand 
in de externe competitie. 

Zoals altijd zijn alle spannende ont-
wikkelingen op de voet te volgen op 
de website van Denk en Zet www.
svdenkenzet.nl.

Dinsdagmiddag bridgeclub 
‘Ups en Downs’
Regio - De verrassing is groot bij 
het zien van de uitslag na onze 6 
weken competitie.  Voor het eerst 
dit bridgeseizoen hebben wij nieu-
we winnaars in de A-lijn. Proficiat Til 
en Beppie met dit mooie resultaat.
De uitslag van paren met een 
score boven de 50% in de A-
lijn is:
Til en Beppie 55,82%
Ada en Irene 54,44%
Carla en Ingrid 54,18%
Hedy en Elly 51,59%

Miep en Ria 51,14%

In de B-lijn is een spannende strijd 
geleverd. Hier gaan de twee hoogst 
geëindigde paren hun succes pro-
beren vast te houden in de A-lijn tij-
dens de laatste 6 wekencyclus van 
dit bridgeseizoen.
De uitslag van paren met een 
score boven de 50% in de B-
lijn is:
Thea en Henne 55,71% (promotie)
Marijke en Carla 54,19% (promotie) 

Jan en Riet 52,22%
Annie en Toos 51,86%
Marijke en Anneke 51,59%
Willy en Anja 50,59%
Anneke en Ria 50.02%

Wenst u nadere informatie over on-
ze bridgeclub of wilt u eens ken-
nismaken met onze club, neem dan 
contact op met onze voorzitter Ada 
Groenewegen, tel 0297-593452.   
Een keer meespelen, hoort zeker tot 
de mogelijkheden.

De twintig kilometer door Brussel
De Ronde Venen - Zondag 25 mei 
wordt de 29ste editie van de 20 km 
door Brussel gelopen start 15.00 
uur.
Met deze wedstrijd doen ongeveer 
24.000 lopers mee. 

Dit is een leuke mogelijkheid om 
eens een “Buitenlandse”wedstrijd 
te lopen. De Veenlopers gaan met 

een touringcar hier naar toe. Ieder-
een kan mee zowel lopers als sup-
porters. De opstapplaatsen voor 
de bus zijn Aalsmeer, Uithoorn en 
Mijdrecht. 
De prijs van deze dag is e 47.50 p.p. 
incl. de reis per touringcar en een 
startbewijs!  Voor de supporters is 
het bedrag e 32.50. Er is een deel-
nemers limiet voor deze loop dus 

moeten we op tijd inschrijven!!  

Lijkt het je leuk om mee te gaan 
geef je dan op via 0172-572346 of 
06-14148253. Wel voor 25 maart. Je 
krijgt dan een inschrijfformulier toe-
gezonden. 
Voor meer info kijk op 
www.20kmdebruxelles.be/20km/
set_nl.htm  

Klikobranden
Wilnis - Op maandagavond 11 
maart werd in drie kliko’s brand ge-
sticht. 

Even na middernacht kreeg de po-
litie de melding dat bij een woning 
aan de Blauwe Zegge een kliko in 

de brand had gestaan. 

Agenten gingen ter plaatse kijken 
en spraken met een getuige. 

Daarbij bleek dat op de Blauwe 
Zegge door onverlaten twee kliko’s 

Meer dan dubbele snelheid
Mijdrecht - Twee bromfietsers re-
den op maandagmiddag 10 maart 
met meer dan het dubbele van de 
maximumsnelheid door Mijdrecht.
Rond 16.35 uur surveilleerden agen-
ten met een onopvallende politieau-
to op de Constructieweg. 
Daar zagen zij twee bromfietsers 

met duidelijk een te hoge snelheid 
rijden. De agenten gingen achter 
hen aan en klokten heet tweetal op 
70 km/u, terwijl voor hen een maxi-
mumsnelheid van 30 km/u geldt.
 
Het tweetal, jongens van 17 jaar en 
afkomstig uit Mijdrecht en Zeven-

hoven, werd aan de kant gezet. 
Tegen hen is proces-verbaal opge-
maakt. 
Gezien de zwaarte van de overtre-
ding wordt de hoogte van de boe-
te door het Openbaar Ministerie be-
paald. Dat zal vermoedelijk in de 
honderden euro’s gaan lopen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698

in de brand waren gestoken. Een 
buurman was door de wijk gefietst 
en had nog een derde afgebrande 
kliko gezien. 
Die werd niet meer door de agenten 
aangetroffen.

Aan getuigen van de brandstich-
tingen wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie van district 
Rijn & Venen op telefoonnummer 
0900-8844.
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Afzwemmen bij De Amstel
De Ronde Venen / Uithoorn -

Afgelopen zaterdag was het weer 
zover; onder grote belangstel-
ling van vaders, moeders, opa’s en 
oma’s vond in het Veenbad in Vin-
keveen weer een afzwemmiddag 
plaats van zwem- en polovereniging 
De Amstel. 

Dit keer werd er afgezwommen voor 
het Amstel-1 en Amstel-2 diploma 
en voor de NRZ zwemvaardigheids-
diploma ’s 1, 2 en 3. 

De vele geslaagden hebben hun di-
ploma niet cadeau gekregen; ruim 
anderhalf uur hebben ze er hard 
voor moeten werken! 

Maar, geslaagd zijn ze allemaal:

GESLAAGDEN:
AMSTEL 1
Luc Voorend, Alice Polmantuin, Jas-
mijn Kleinendorst, Thomas James 
Chamberlain en Sam de Beij.

AMSTEL 2
Sybe Andringa

ZWEMVAARDIGHEID 1
Bo Voorend, Mike van Vliet, Bas Kla-
ver, Saskia Pijper, Julien de Haan, 
Daniël van der Laan, Michelle Pol-
mantuin, Bram Flick, Marijn van de 
Maat en Sanne Weber.

ZWEMVAARDIGHEID 2
Sakiena Elasri-Meliani, Jacqueli-
ne Jongkind, Evelien Dekker, Floris 
Whitton, Marloes Zaal, Kristel Zaal, 
Tashja Farmer, Lichelle Farmer en 
Iris van der Moolen.

ZWEMVAARDIGHEID 3
Maud Geerts en Nienke Böhm.

Wederom een grote groep

Explosieve training met maximaal resultaat

XCO-Training: Nieuwe 
workout bij PK Sport
Vinkeveen - “Squad position, han-
den in de bovengreep, ellebogen in 
de zij en schouders laag! Beweeg 
van links naar rechts! Zorg dat 
het gewicht voluit van deksel naar 
deksel beweegt. En...doe de Twist, 
shake, shake, shake!” Welkom bij dé 
nieuwe workout: XCO-Training. De 
les met de buis die je lijf gaat ver-
anderen. PK Sport lanceert vanaf 20 
maart deze nieuwe workout!
XCO-Training is de nieuwe manier 
om je spieren te trainen, in conditie 
te blijven én af te vallen. In deze les 
van 45 minuten worden kracht en 
dynamiek gecombineerd met een 
intensieve training voor de buik-, 
rug- en schouderspieren. 
De XCO is een rode metallic ge-
kleurde buis gevuld met grit. Het 
grit beweegt bij elke beweging die 
je maakt, heen en weer. Doordat het 
grit ‘doorschiet’ of ‘terugslaat’, wor-
den niet alleen je spieren maar ook 
je bindweefsel aangespannen. Dit 
bijzondere effect noemen we ‘Re-
active Impact’. Het resultaat is een 

unieke trainingsprikkel, meer spier-
kracht en aanpassing van het bind-
weefsel. 

Kennis
De XCO-Training zorgt bovendien 
ook voor verbranding van calorieën! 
En dat alles op opzwepende muziek. 
Zonder moeilijke pasjes, de chore-
ografie zit zo in elkaar dat iedereen 
de les makkelijk kan volgen!
Op meer dan honderd sportcentra 
in Nederland wordt de XCO-Trai-
ning nu met succes gegeven. De 
leden van PK Sport zijn dan al we-
ken nieuwsgierig naar deze nieu-
we les. Op 20 maart om 10.15 uur 
wordt de XCO-Training feestelijk ge-
lanceerd. Veel leden hebben zich al 
ingeschreven voor de lancering, het 
loopt echt storm! Om alle sporters 
en eventuele nieuwe leden kennis 
te laten maken met XCO, zijn er ex-
tra introductielessen ingepland. 
Sportcentrum PK Sport wil u de 

kans geven het effect van de XCO-
Training zelf te ervaren. Daarom no-
digen wij je hierbij graag uit voor de 
lancering op 20 maart om 10.15 uur! 
Dus trek je sportschoenen aan en...
Shake it! 
XCO-Training is geschikt voor ieder-
een en voor alle leeftijden. Of je nou 
fanatiek sport of minder ervaren 
bent, je traint op je eigen niveau. De 
buizen zijn er in vier verschillende 
maten variërend van 450 gram tot 
en met 1200 gram. De XCO-Trainer 
wordt in de fysiotherapie gebruikt 
bij revalidatie en is ook uitermate 
geschikt voor mensen die herstel-
len van een blessure. In 2003 heeft 
de XCO-Trainer de ID-NL prijs voor 
beste uitvinding van het jaar ge-
wonnen. 

Atalante H1 pakt weer 
punten

De Ronde Venen - De Mulderman-
nen van Atalante bezetten momen-
teel de 11e plaats in de competitie. 
Om degradatie te voorkomen moe-
ten zij stijgen naar de 9e plaats. Dit 
leek enkele weken geleden een 
haast onmogelijk opdracht, maar na 
de 2 punten die zij bij de nummer 
3 weghaalden en de klinkende 4-0 
overwinning op de nummer 2 (goed 
voor 5 punten) lijkt de achtervolging 

ingezet.
Vrijdag 7 maart stond de thuiswed-
strijd tegen Omniworld H3 op het 
programma, de nummer 7 in de 
competitie. De uitwedstrijd werd 
met 3-1 verloren, zodat er in de 
thuiswedstrijd mogelijkheden la-
gen. Helaas was top-middenaanval-
ler Robert Hardeman voor zijn werk 
naar het buitenland en diagonaal-
speler Joost Platijn geblesseerd aan 

zijn enkel, zodat er weer een groot 
beroep gedaan moest worden op de 
spelers van Heren 2. 
Heren 2 speelde zijn wedstrijd voor 
de wedstrijd van Heren 1, zodat de 
4 invallers met het zweet nog op de 
rug, meteen weer aan de bak moes-
ten. Mede omdat de spelverdeler 
Frans Roos ook al een dagje ouder 
wordt en het liefst een pass netjes in 
z’n handen krijgt, werd ook jeugdta-

lent Leroy Kuiper ingezet om op de 
libero positie te spelen, waarbij hij 
zich de hele wedstrijd alleen in het 
achterveld begeeft. Ook de coach 
van Heren 2, Erik 

Raket, was bereid om zijn coach-
kwaliteiten in te zetten bij Heren 
1. Het begin van de wedstrijd was 
niet goed, was het de vermoeidheid 
van de Heren 2 spelers ? Die man-
nen hebben een puike conditie, dat 
kon het dus niet zijn. Er was weinig 
communicatie en er werd niet gelet 
op de positie van de tegenstander. 
Gelukkig kon coach Erik Raket het 
team hierop wijzen, maar het leed 
was al geschied, een 19-25 verlies 
van de eerste set. 

De tweede set vond de ommekeer 
plaats, vol overgave werd er gestre-
den voor elk punt en er werd slim-
mer aangevallen. Leonard de Jong 

wist zijn kogelharde aanvallen af 
te wisselen met tactische ballen, 
net als Tino van het Hoenderdaal 
die veel wist te scoren, en ook Ton 
Plomp was onvermoeibaar op de 
middenpositie. Zijn redelijk verse 
enkelblessure begon hierdoor dus-
danig op te spelen dat een wissel 
noodzakelijk was nadat de tweede 
set overtuigend met 25-17 was bin-
nengesleept. 

Nog zo’n jeugdtalent, Bas Bouw-
kegt, nam de positie van Ton op het 
midden over in de derde set. Deze 
derde set was duidelijk weer voor 
de Muldermannen van Atalante. Le-
roy leverde zijn passes nog scher-
per af bij de spelverdeler dan in de 
eerste 2 sets, waardoor er naar de 
middenaanvallen van Bas v/d Lubbe 
door de tegenstander alleen maar 
vol bewondering gekeken kon wor-
den. De derde set was met 25-18 

voor Atalante.  De vierde set werd 
de moeilijkste, Omniworld zette al-
les op alles om er nog een vijfde set 
uit te slepen, maar zij trokken toch 
aan het kortste eind omdat ook Erik 
Verbruggen uit Heren 2 een onge-
looflijk goede wedstrijd speelde. 
Als diagonaalspeler kreeg Erik de 
meeste set-ups te verwerken, die 
niet altijd even goed lagen. Maar 
vanaf links, rechts en vanaf de 3-
meter wist hij elke bal te scoren, on-
getwijfeld de man van de wedstrijd. 
Mooi voor hem ook dat hij de laatste 
bal, een verkeerde rally-pass van de 
tegenstander, vol overgave mocht 
binnentimmeren. Een 3-1 overwin-
ning en weer 4 punten erbij. 

Van de laatste 6 wedstrijden moe-
ten er 3 gewonnen worden om uit 
de degradatiezone te komen, een 
moeilijke, maar niet onmogelijke op-
gave, we houden u op de hoogte.
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Techniek steunt het goede 
doel Day for Change in 
O.b.s. De Eendracht
Mijdrecht - Door samenwerking 
tussen de OBS De Eendracht in 
Mijdrecht en de Technotheek, die 
gevestigd is in de OBS Willespoort 
in Wilnis, was het mogelijk om op 
dinsdag 4 maart jl. alweer de der-
de algemene techniek nascholings-
avond van dit schooljaar te realise-
ren. In totaal waren 42 leerkrach-
ten vanuit 20 scholen naar de OBS 
De Eendracht gekomen. Daarbij dit 
keer ook leerkrachten uit Kocken-
gen en docenten van het Veenlan-
den College. Deze laatstgenoemden 
in verband met het afstemmen van 
de overgang van het vak techniek 
van de basisschool naar het middel-
baar onderwijs.

De avond begon met een aanspre-
kende presentatie van Marc Klein 
Essink over de door hem opgerichte 
stichting Day for Change. De stich-
ting leent aan groepen in de ba-
sisschool een bedrag van 20,- eu-
ro. Met dit bedrag kunnen de kin-
deren in hun groep vervolgens aan 
de slag. Zij kopen materiaal om een 
eigen onderneminkje op te zetten. 
De werkstukjes die zij bijvoorbeeld 
maken worden vervolgens verkocht. 
Door middel van het microkrediet 
proberen de kinderen door hun on-
dernemerschapactiviteiten het ge-
leende bedrag van 20 euro te ver-
meerderen. Na afloop ontvangt Day 
for Change van de basisschool het 
geleende bedrag terug plus de winst 
die behaald is. Day for Change be-
steedt vervolgens het geld aan mi-
crokrediet-projecten in de ontwik-
kelingsgebieden. 

Techniek
Prinses Maxima moedigde in het in-
formatiefilmpje de leerkrachten aan 
om mee te doen aan deze tastbare 
manier van inzetten voor een goed 
doel. Immers, met het door de kin-
deren opgehaalde geld kunnen de 
mensen in de armere landen zelf 
ook een onderneming starten en 
op deze wijze zichzelf weer zo goed 
mogelijk voorzien in het levenson-
derhoud. 
Marc Klein Essink nodigde de scho-
len uit om vooral mee te doen aan 
deze actie in de maanden april/
mei en het aan te laten sluiten bij 
de techniekprojecten, die al in de 
scholen draaien. Immers, zo opper-
de hij, kunnen de leerkrachten na 
de workshops van deze avond bij-
voorbeeld aan de slag door kinde-
ren webgames te laten maken. Door 
aan anderen vervolgens een klein 
bedrag te vragen om een zelfge-
maakt computerspelletje mee te la-
ten spelen kan geld voor het project 
worden verdiend.

Ook kunnen de techniekwerkstuk-
ken, die gemaakt kunnen worden 
met de Techcard materialen door de 
kinderen in een eigen schoolwinkel-
tje, worden verkocht. Op deze ma-
nier ben je én met techniekonder-
wijs én met ondernemerschap én 
met maatschappelijke betrokken-
heid van de kinderen bezig! Edu-
catief helemaal verantwoord, want 
de kinderen zullen hun uiterste best 
doen om hun techniekwerkstuk zo 
mooi mogelijk te maken. Hun werk-
stuk moet immers dan nog verkocht 

gaan worden. Marc Klein Essink zei 
te hopen dat de basisscholen in de 
gemeente dit project in combinatie 
met techniek zullen omarmen. 

Game maker
Tijdens de workshops waren de 
deelnemers heel actief bezig met 
het zelf ontwerpen van een com-
puterspelletje met het programma 
‘Game maker kids’. Het computerlo-
kaal van OBS Eendracht was, dank-
zij de medewerking van ict-coördi-
nator Harry de Grood, voor deze ge-
legenheid speciaal aangepast. 
Met het materiaal uit Techcard 
workshop maakten de leerkrach-
ten deze avond ook nog technische 
hoogstandjes zoals een zweefmo-
lentje en een ventilator. Tussendoor 
was er met het oog op de komende 
paastijd een semi-wetenschappelijk 
intermezzo. Suzanne ’t Hart, tech-
niekcoördinator van de gemeente 
De Ronde Venen, liet hierin aan de 
aanwezigen een aantal proefjes zien 
met eieren. Deze bleken op simpe-
le wijze ook zelf door leerkrachten 
in de klas uit te voeren. Aanvanke-
lijk was het de bedoeling dat dit in-
termezzo verzorgd zou worden door 
een gastspreker. Door zelf deze 
proefjes te verzorgen was Suzanne 
’t Hart in de gelegenheid het geld 
anders te besteden. Zo kon zij dus 
na afloop een bedrag van 100,- eu-
ro overhandigen aan Marc Klein Es-
sink, die uiteraard aangenaam ver-
rast was met deze leuke geste. Voor 
meer informatie over het project 
‘Day for Change’ kunt u terecht op   
www.dayforchange.nl

Nieuwe conservator in 
museum De Ronde Venen
De Ronde Venen - “In 2006 had-
den we de tijdelijke luxe van een 
conservator omdat het toen al dui-
delijk was dat wij niet voldoende tijd 
hadden om alle werkzaamheden op 
orde te krijgen. Dat was naar aanlei-
ding van het convenant dat toen tus-
sen de provincie en de gemeente is 
gesloten. Wij hebben toen al aange-
geven dat wij behoefte hadden aan 
een permanente conservator. He-
laas is aan onze wens geen gevolg 
gegeven in verband met het ontbre-
ken van voldoende geldmiddelen. 
Uiteindelijk is er nu een  structure-
le bijdrage voor 2008 door de raad 
goedgekeurd van 90.000 euro. Maar 
een extra bijdrage van 36.000 euro 
is door het college afgewezen. Wat 
een nieuwe locatie voor het muse-
um betreft is wel door de gemeente 
bevestigd dat binnen twee jaar een 
nieuwe locatie gerealiseerd wordt 
en als dat niet mogelijk is dat in ie-
der geval de besluitvorming rond is. 
In de nieuwe locatie het paviljoen 
is het de bedoeling dat een aantal 
functies samen wordt gebracht, zo-
als het bezoekerscentrum, een edu-
catie en informatie museum, het 
NME centrum, de Historische Ver-
eniging en de VVV. Wat het bezoe-
kerscentrum in Marickenland be-
treft is het college nog niet helemaal 
zeker of dat op die plaats ook inder-
daad gerealiseerd wordt. Maarten 
vervolgt: “Omdat wij een meer ge-
professionaliseerd museum wilden 
worden moeten wij om het keur-
merk te verkrijgen voldoen aan een 
aantal kwaliteitseisen. Dat houdt in: 
een juiste collectie van het muse-
um, beheer, conservering en derge-
lijke. Naar aanleiding van die eisen 
was het zoals gezegd noodzakelijk 
een conservator aan te stellen en in 
de begrotingsraad van november is 
door de raad met een amendement 
van RVB toestemming gegeven voor 
een conservator. 

Verzamelbeleid
Wij zijn toen gestart met de sollici-
tatieprocedure, omdat wij dat ge-
regeld wilden hebben voor de start 
van het nieuwe museumseizoen. Er 
kwamen 25 brieven en na de eer-
ste sollicitatieronde hadden wij zes 
kandidaten en uiteindelijk na de 
tweede ronde nog twee kandida-
ten en tenslotte is de keus gevallen 
op Sanne van Galen. De bedoeling 
is dat zij de collectie in kaart gaat 
brengen, eventuele problemen ook 
bekijkt, een collectie verzamelbeleid 

gaat opstellen en de huidige collec-
tie gaat toetsen aan de eisen en het 
organiseren van tentoonstellingen. 
Sanne van Galen komt uit Haarlem 
en is blij dat zij weer in deze regio 
terug is. Zij heeft  de eerste helft 
van een studie museologie gedaan 
en wel het onderdeel beheer en be-
houd en is toen naar de universi-
teit in Leiden gegaan en heeft daar 
Egyptologie gestudeerd. “Ik houd 
veel van musea en heb de master-
studie cultureel erfgoed aan de uni-
versiteit van Utrecht afgerond. Toen 
kreeg ik een baan als student assi-
stent bij het project ‘Venster op de 
Vecht” (digitaal eco-museum), heb 
een haalbaarheidsstudie daarvoor 
gedaan en een kostenonderzoek 
om fondsen te werven. Maar na een 
half jaar moest ik stoppen omdat ik 
afgestudeerd was en kwam toen bij 
het stadsmuseum in Harderwijk te-
recht en was daar projectmedewer-
ker. Ik heb daar het collectiebeheer 
gedaan, tentoonstellingen georgani-
seerd naast de PR voor het Linnaeus 
jaar en het organiseren van andere 
activiteiten. Dat was een baan van 
een jaar. 

Kinderprojecten
Maar omdat ik veel van kleine mu-
sea houd heb ik gereageerd op de 
advertentie van dit museum. Een 
klein museum heeft het voordeel 
dat je met allerlei dingen bezig kunt 
zijn en niet alleen op één afdeling 
werkt.” Sanne vindt het depot al vrij 
professioneel ingericht en vertelt 
dat de collectie geregistreerd moet 
zijn en dat de objecten ook gedigi-
taliseerd worden. “Er is een aantal 
objecten dubbel en er moet geke-
ken worden wat we daarmee gaan 
doen. Die kunnen bijvoorbeeld ge-
bruikt worden voor kinderprojecten. 
Verder moeten er plannen geschre-
ven worden over wat voor insecten 
er in het museum zijn die een gevaar 
vormen voor de collectie en straks 
weer het organiseren van tentoon-
stellingen.” Sanne vindt dat het mu-
seum heel modern in haar opvat-
tingen is: “Maar alles kan verbeterd 
worden”, vindt zij. Wel is zij van me-
ning dat het museum beschikt over 
topstukken zoals de Veensteker 
en ook de modelspoorbaan is heel 
bijzonder. Wat de Veensteker be-
treft vindt er medio mei een evene-
ment plaats rond de Veensteker. Dat 
heeft te maken het officiële herstar-
ten van de Veensteker. Men is druk 
bezig met de restauratie. De eerste 

fase is afgerond en het evenement 
luidt dan de tweede fase in. De eer-
ste fase bestond uit het in de verf 
zetten van het bovenwaterschip, de 
originele luiken zijn weer opgediept, 
gerepareerd en teruggeplaatst, de 
houten handvatten zijn opnieuw ge-
construeerd, andere luiken zijn ver-
vangen in de oude stijl en nu wordt 
het onderwaterschip onder handen 
genomen. De losse kielplaat wordt 
nu vastgelast, de huiddiktemeting 
(in verband met de staat van het 
ijzer) wordt gesponsord, laswerken 
worden ook tegen een aardig prijs-
je gesponsord en men is nu bezig 
met het reviseren van de motor. Ter 
inluiding van de tweede fase wordt 
nu een cultuurhistorische waarde-
bepaling geschreven (verleden, he-
den en toekomst) en op basis daar-
van wordt een restauratieplan ge-
maakt en dat wordt dan gepresen-
teerd aan de vrienden van het mu-
seum. Qua tentoonstellingen is op 
5 en 6 april het nationale museum-
weekend en is er in het kader van 
het Jaar van het religieus erfgoed 
de tentoonstelling ‘Devotie’ (over 
geloofsbelijdenis in De Ronde Ve-
nen). Er waren destijds twee gro-
te stromingen, namelijk het katho-
licisme en het Gereformeerde ge-
loof en op de tentoonstelling wordt 
de beleving daarvan getoond, zowel 
in de huiskamer als in de kerk, Ook 
het bijgeloof komt aan de orde, wel-
ke diensten er waren, foto’s’ van de 
kerken, tegenstellingen en overeen-
komsten tussen beide geloven en 
wat dies meer zij. De tentoonstelling 
loopt tot eind juni.

Mijdrechtse Robin Spraakman 
wint kleurwedstrijd
Mijdrecht/Amstelveen - Afgelo-
pen zaterdag 8 maart heeft de zesja-
rige Robin Spraakman uit Mijdrecht 
de hoofdprijs van Disney’s kleur-
wedstrijd in ontvangst mogen ne-
men bij Vroom & Dreesman in Am-
stelveen. De prijs werd voor het win-
kelend publiek uitgereikt door Peter 
Beekman.

Uit de vele inzendingen is Robin de 
winnares van levensgrootte Balou-
beer geworden.

Vierjarig Inloophuis
‘t Anker verwent gasten

Mijdrecht - Op vrijdag 7 maart jl. 
heeft ter gelegenheid van de vier-
de verjaardag van Inloophuis ‘t An-
ker een verwendag plaatsgevon-
den. Maar liefst 17 professionele 
verwenners kwamen de vaste gas-
ten van het inloophuis verwen-
nen met o.a. stoelmassage, pedi-
cure, schoonheidsbehandeling, rei-
ki, voetreflexologie, lymfedrainage 
en therapeutic touch. Zo’n 40 vaste 
gasten hadden zich ingeschreven 
voor één of meerdere behandelin-
gen, anderen kwamen gewoon voor 
een gezellig babbeltje én een stukje 
feesttaart.
Wie jarig is trakteert, nodigt vrien-
den en dierbaren uit en verwent ze. 
De vierde verjaardag van ‘t Anker 
werd één groot feest, waar 17 des-
kundigen steeds een half uur lang 
cadeautjes (in de vorm van behan-
delingen) uitdeelden aan de gasten. 
Voor stoelmassage waren daar Mar-
ja Niesten, Petra Sibeijn en Frank de 
Vries. Voor manuele lymfedrainage 
Sophy-Ann Bakkeren. Ida van Gin-
kel gaf pedicure, Sylvia Knol-Sa-
ras gaf manicure en Anneke Tijmes 
gaf voetmassage. Voor een schoon-
heidsbehandeling waren er Karin 
van Hartevelt en Dorothé Zwemer. 
Gerrie Stevenhagen gaf therapeu-
tic touch. Voor reiki waren er Johan 
en Corri Liesveld, René en Yvonne 
van Remmen en Hen Tabak. En voor 
voetreflexologie waren er Cora Ver-
brugge, Dorine Hofmeester en Ka-
rin Balvers.
Zoals de verwenners, die belange-
loos meewerkten aan deze verwen-
dag, zelf ook merkten: de gasten 
vonden het fantastisch: “Zo zalig, 
die voetmassage!”; “Je herkent me 
zeker niet meer hè, na mijn schoon-
heidsbehandeling?”; “Oh, ik zweef 

nog een beetje!”, na de voetreflexo-
logie; “Zo heerlijk, die stoelmassa-
ge: mijn schouder is weer helemaal 
los en soepel.”;  “Heb je mijn nagels 
al gezien? Zo mooi, joh!”
“Met deze verwendag willen we on-
ze gasten eens extra in de watten 

leggen. Het was de derde keer dat 
we zo’n dag organiseerden, en het 
is elke keer een topdag. Niet alleen 
door de blije gezichten van de gas-
ten, maar ook door het enthousias-
me waarmee de verwenners aan de 
dag deelnemen. Zij maken de dag 
tot een enorm succes”, aldus coör-
dinator Bert Schaap van Inloophuis 
‘t Anker. “Over een jaar is ’t Anker 
vijf jaar oud geworden. Dat wordt 
minstens wéér zo’n leuke verjaar-
dag!”

Over Inloophuis ‘t Anker
Regionaal Inloophuis ’t Anker wil 
mensen met kanker, hun naasten 
en nabestaanden een open huis 
bieden, waar zij alleen of met ande-
ren in een rustige sfeer kunnen ont-
spannen, contacten metlotgenoten 
kunnen hebben, informatie kunnen 
uitwisselen en aan activiteiten kun-
nen deelnemen.

Regelmatig worden er ook thema-
avonden georganiseerd. Elke dins-
dag van 10-16 uur en donderdags 
van 10.00-15.30 uur kunt u terecht.
Kijk voor actuele informatie op www.
inloophuishetanker.nl

Johannes Passion in Mijdrecht
De Ronde Venen - Aanstaande 
vrijdag 14 maart wordt in samen-
werking met stichting Cultura De 
Ronde Venen, stichting Vrienden 
Monument Johannes de Doper en 
stichting Vrienden van Amicitia de 
Johannes Passion van J.S. Bach uit-
gevoerd 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 Nahapet-

jan-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 begelei-
den koor en solisten. 
De toegangsprijs, inclusief tekst-
boekje 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 re-
serveren op www.cultura-drv.nl en  

verkrijgbaar bij de volgende adres-
sen:
Drogisterij Nap en boekhandel 
Mondria te Mijdrecht
Drogisterij de Nagtegaal te Wilnis
Drogisterij de Bree te Vinkeveen
Boekhandel Ten Hoope te Uithoorn
Op 14 maart vanaf 19.15 uur aan de 
ingang van de R.K. kerk Johannes 
de Doper te Mijdrecht/Wilnis wor-
den eveneens entreebewijzen ver-
kocht. 
Verdere informatie is te vinden op  
www.cultura-drv.nl 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Mijdrecht - Met de opnieuw bij-
na volle bus vertrokken wij van de 
Show- & Marchingband van V.I.O.S. 
op 2 maart naar het Belgische Ham-
me om aldaar aan een carnavalsop-
tocht mee te doen.
Chauffeur Remco, een muzikant uit 
Leiden met schoenen aan, moest 
via Rotterdam rijden in verband 
met omgewaaide bomen op de A27. 
Een heel verhaal vooraf in een traag 
tempo waar je normaal gesproken 
bij in slaap valt. De rij-snelheid was 
er niet minder om en het gezelschap  
had evengoed een half uur pauze bij 
de grens waar weer veel euro’s ge-
wisseld werden. Ook had Remco 
een dvd van Blast die erg mooi was, 
maar je krijgt er wel een keer genoeg 
van. Bij de stop nog even een toe-
tertje, omdat een paar opgeschoten 
jongelui dachten na de vertrektijd 
nog even wat te kunnen bestellen, 
maar toch ruim op tijd in Hamme. 
Saai dorp! Kale sporthal, Meulen-
broek. Wie verzint dat, kleedkamer 
3 en 5. Ook de gang werd gebruikt 

en het scheidsrechterhok, oh, wat 
wordt V.I.O.S. groot. Nog een stuk-
je met de bus, lopen langs de stoet 
van achter naar voren en daar ston-
den we op nummer 1. Even wachten 
voor vertrek. Politie en ziekenwagen 
even doorlaten die er niet ontspan-
nen en verkleed uitzagen. Zal wel 
om het echie zijn geweest. Staan er 
plots nog twee mooie dames tegen 

een heg te plassen, moest één van 
de (trom)bones ook ineens. Ach ja, 
moet kunnen.

Tijgers
We hebben gespeeld als tijgers, we 

moesten wel steeds wachten, maar 
daar had de maître wat op gevon-
den. Rondjes lopen, kruisen, slan-
getje met twee, even naast de weg 
op een pleintje, om de politiewagen 
heen e.d. Koud kregen we het niet. 
We hebben dan ook veel gespeeld 
en dat was prettig. Het was dan ook 
niet koud en er is een enkel spat-
je gevallen. Dat hebben de mees-

ten niet eens gemerkt! Ze hebben 
ruim drie uur gelopen en zijn drie 
keer aan het marsboekje begonnen. 
De slagwerkers hebben wel 6 keer 
het repertoire doorgespeeld. Door 
deze lange tocht, de ongelijke weg 
en de vele rondjes die we hebben 
gelopen waren er ook meer (tijde-
lijke) uitvallers dan normaal. Zelfs 
een verrekte enkelband bleek later. 
Veel publiek over het hele parcours. 
Er kwam ook nog een klein karre-
tje naast ons staan die daar beken-
den hadden wonen. Eén van de mu-
zikanten had in een pauze toch even 
een borreltje meegepakt, op de val-
reep overigens. Het was pas afgelo-
pen na de kermis. Wij bleken de eni-
ge band die daarheen was doorge-
lopen. Voor notabelen op de tribune 
speelden we het slotlied.

Trommetje
Op de grote trom gingen we nog zo’n 
twintig minuten richting de sport-
hal. Het duurde dan ook niet lang of 
er kwam een trommeltje bij en nog 
één. Ze kunnen het gewoon niet la-
ten. Maître stuurde nog wat aan en 
zo liepen we met veel plezier terug. 
Het was in één keer weer leuk, de 
moeheid verdween als sneeuw voor 
de zon. Vanuit de blazers werden 
wat oerwoudgeluiden terug gege-
ven, konden de slagwerkers ook.

Dit was wel het mooiste stukje van 
de tocht. Allemaal bekaf en dan dit, 
ik vind het geweldig. We hadden 
er zo’n zin in gekregen dat we het 
laatste nummer van kant A ook nog 
even deden op aangeven van de 
maître, gevolgd door een verplicht 
slagwerknummer. Dan heel even 
weer de grote trom en dat hoefde 
deze keer geen aanwijzing, de rest 
ging weer vanzelf. Hierbij wil ik alle 
muzikanten en vooral het slagwerk 
heel hartelijk bedanken voor voor-
al het laatste stukje. Tof meisjes en 
jongens.
Het was een fijn optreden en ik kan 
er tot het volgende weer even te-
gen.

Groeten van de op stoom gebla-
zen toeter die genoten heeft van 
het slagwerk.

Zorg voor iedereen

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

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

  Alphahulpen (3 tot 12 uur per week)
Zuwe opent op 15 maart 
de deuren
De Ronde Venen - Op zaterdag 
15 maart a.s. opent Zuwe tijdens de 
Landelijke Open Dag van de Zorg 
de deuren. Inwoners uit de regio 
West-Utrecht zijn van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen bij 
de drie zorgcentra van Zuwe, Zu-
we Maria-Oord in Vinkeveen, Zuwe 
Snavelenburg in Maarssen en Zuwe 
Zorgcentrum Woerden. Er zijn rond-
leidingen en de complete zorg- en 
dienstverlening van Zuwe wordt op 
verschillende manieren gepresen-
teerd. Daarnaast kan iedereen zich 
oriënteren op de mogelijkheden en 
het werken binnen de zorg.

Zuwe Maria-Oord
In 2006 is op het terrein van Zuwe 
Maria-Oord een geheel nieuw zorg-
centrum in gebruik genomen: een 
kliniek voor kort- en langdurende 
revalidatie, kleinschalige woningen 
voor dementerenden en groepswo-
nen voor diverse doelgroepen, zoals 
cliëntenpsychiatrie. Tijdens de Open 

Dag kunnen bezoekers rondwande-
len over het terrein met behulp van 
routebeschrijvingen en kan men 
kennis maken met alle zorgvormen 
die Zuwe Maria-Oord biedt, inclu-
sief het verzorgingshuis Vinkenoord. 
Er zijn videopresentaties en bezoe-
kers kunnen een kijkje nemen bij 
de dienst Welzijn en in het Behan-
delcentrum van de kliniek. Voor in-
formatie over de complete zorg- en 
dienstverlening van Zuwe Zorg kun-
nen bezoekers terecht bij de infor-
matiekramen in restaurant Brink-
zicht. Denk hierbij aan informatie 
over de thuiszorg, jeugdgezond-
heidszorg, maatschappelijk werk, 
dieetadvisering en een uitgebreid 
pakket cursussen. Belangstellenden 
kunnen ook informatie krijgen over 
vacatures, opleidingen, stageplaat-
sen en vrijwilligerswerk. Bezoekers 
worden hartelijk ontvangen met 
koffie en koek. De Open Dag duurt 
van 10.00 tot 15.00 uur. Adres: He-
renweg 69 in Vinkeveen.

Zuwe Snavelenburg
Zuwe Zorg in de regio Maarssen 
presenteert zich tijdens deze lan-
delijke open dag op verschillende 
locaties. Bezoekers zijn welkom in 
Zuwe Snavelenburg waar medewer-
kers klaar staan om bezoekers te 
ontvangen, te woord te staan en een 
kijkje te laten nemen in het zorgcen-
trum. Daarnaast staat Zuwe in win-
kelcentrum Bisonspoor in Maarssen 
met een kraam met allerlei informa-
tie. En ook rondom het winkelcen-
trum staan medewerkers van Zuwe 
met flyers om geïnteresseerden van 
informatie te voorzien; van jeugdge-
zondheidszorg en maatschappelijk 
werk tot thuiszorg en verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg, maar ook voor 
informatie over een baan, opleiding 
of vrijwilligerswerk. Tussen 10.00 en 
16.00 uur zijn dus alle geïnteres-
seerden in een van de diensten van 
Zuwe in de regio Maarssen van har-
te welkom op één van bovenstaan-
de locaties (winkelcentrum Bison-

spoor en Zuwe Snavelenburg, Sna-
velenburg 1 in Maarssen).

Zuwe Zorgcentrum Woerden
In de centrale hal van het zorgcen-
trum kunnen belangstellenden zich 
oriënteren op het dienstenaanbod 
van Zuwe op het gebied van wonen, 
werken, welzijn en zorg in de regio 
Woerden. Bezoekers kunnen meer 
te weten komen over verpleeg-
huiszorg, maatschappelijk werk, di-
eetadvisering, cursussen en thuis-
zorg. Er is informatie verkrijgbaar 
over wonen in Hofplein, de Lange-
wiek en De Cope. Er zijn rondlei-
dingen waarbij bezoekers een kijkje 
kunnen nemen in de ruimtes waar 
fysiotherapie en ergotherapie gege-
ven worden. Daarnaast is een ge-
deelte van de somatische afdeling 
en revalidatieafdeling te bezichti-
gen. Verder is het mogelijk de ka-
pel te bezoeken, die ook verhuurd 
wordt aan externen om te trouwen. 
Voor mensen die op zoek zijn naar 
een baan is er informatie beschik-
baar over vacatures. Ook zijn er me-
dewerkers aanwezig die informatie 
geven over cursussen, opleidingen, 
stageplaatsen en vrijwilligerswerk. 
De Open Dag duurt van 10.00 tot 
14.00 uur, adres: Utrechtsestraat-
weg 50 in Woerden.

Voorlichtingsavond
Vrouwen in de overgang
De Ronde Venen - Op maandag 7 
april organiseren de apotheken in 
Mijdrecht en Wilnis een voorlich-
tingsavond over de overgang. Ieder-
een heeft wel eens gehoord van de 
termen overgangsklachten en me-
nopauze. Maar wat betekenen ze 
nou eigenlijk? Heeft iedere vrouw 
overgangsklachten? Wat is de me-
nopauze en wanneer ontstaat die? 
En moeten of kunnen deze klach-
ten behandeld worden? Tijdens de-

ze avond zullen al deze vragen toe-
gelicht worden door een apotheker, 
een gynaecologe en een verpleeg-
kundige.
De bijeenkomst is van 19.00 uur tot 
21.00 uur en zal plaatsvinden in Par-
tycentrum De Meijert. Het bijwo-
nen van deze avond is geheel gratis. 
Aanmelden kan tot 31 maart aan de 
balie van de apotheek,  telefonisch 
(0297-285163) of per e-mail:
majorapotheken@planet.nl

Relaas van een V.I.O.S. toeter

Intersport Duo terug in 
nieuwe behuizing
Mijdrecht -  Na vijf maanden in-
tensieve verbouwing konden direc-
tie en medewerkers afgelopen week 
met de herinrichting beginnen van 
het geheel vernieuwde pand van In-
tersport Duo in de Dorpsstraat 37 in 
Mijdrecht. De afgelopen maanden 
was men gehuisvest in het oude 
pand van Van Kreuningen. Op een 
‘luchtige’ reclamezuil bij de ingang 
na verliep de opening op vrijdag de 
7e rond 12.00 uur in de middag ge-
ruisloos. Niet met een spetterende 
actie of een bekende sporter? Eige-
naar Han Berkelaar antwoordt ont-
kennend: “Nee, dat hoeft niet. We 
hebben al zo vaak van ons laten ho-
ren. Nu willen we het bescheiden 
houden. Tenslotte is het slechts een 
heropening”, aldus Berkelaar die in-
tussen met de stofzuiger druk be-
zig is de laatste restjes stof en snip-
pers van de nieuwe grijze vloer tus-
sen de rekken op te zuigen. Ook zijn 
compagnon Peter Snel is nog vol-
op in de weer, want het is ‘vijf voor 

twaalf’. Dat het ‘slechts’ een herope-
ning is doet niets af aan het feit dat 
het nieuwe onderkomen van Inter-
sport Duo er schitterend uitziet met 
een surplus aan sportattributen. Op 
ongeveer 500 vierkante meter vindt 
men hier nagenoeg alle uitrusting 
en toebehoren voor elke sport, maar 
ook voor Nordic Walking, Fitness, 
wandelen en hardlopen. Tevens 
wordt voorzien in een stukje vrije-
tijdskleding. 

Verbouwing
Erbij gekomen is een complete af-
deling voor veldhockey, waarbij te-
vens het nieuwe shirt van HVM is te 
bewonderen. Het zal niemand ver-
bazen dat Intersport Duo deze ver-
eniging sponsort. Maar ook alles 
op het gebied van tennissen vind 
je hier. Tevens kan men hier zijn/
haar racket opnieuw laten bespan-
nen, maar dat kon altijd al. Berke-
laar en zijn medewerk(st)ers zijn in 
hun nopjes met het nieuwe pand 

dat zonder meer in de behoefte van 
sportief De Ronde Venen voorziet. 
Het verkoopteam, onder wie Illo-
na, Collin, Jurgen en Lia, vindt even 
een momentje om tussen alle druk-
te van de laatste details door op de 
foto te gaan. Tevreden zijn Berkelaar 
en Snel ook over Bouw- en Aanne-
mersbedrijf Mulckhuyse uit Vinke-
veen dat het bouwkundige gedeel-
te professioneel heeft uitgevoerd en 
op tijd het vernieuwde pand heeft 
opgeleverd. Tijdens de verbouwing, 
waarbij een extra uitbreiding van 
het pand aan de achterkant heeft 
plaatsgevonden, zijn de zijmuren 
anderhalve meter opgetrokken en 
is ‘de kap’ (het dakgedeelte) ver-
nieuwd. Daardoor ziet het er nu als 
een ruime (sport)hal uit.
Géén spectaculaire opening dus, 
maar wel leuke openingsaanbie-
dingen voor de sportieve klanten 
van Intersport Duo, die vanaf heden 
welkom zijn in de geheel vernieuw-
de sportzaak.
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Rondeveense VEP turners 
naar kwartfinale NK
Mijdrecht/Woerden - Zaterdag 8 
maart hebben vijf  VEP turners zich 
in Den Helder weten te plaatsen 
voor de kwartfinales van het Neder-
lands Kampioenschap turnen.
Als eerste verscheen Benjamin La-

kerveld en Casper de Visser aan de 
start. Zij turnden beiden in de ca-
tegorie Pupillen niveau 9, derde di-
visie. Benjamin turnde een stabiele 
wedstrijd en liet moeilijke sprongen 
zien die beloond werden met 17,85 
punten. Zijn puntentotaal van 95,75 
punten was voldoende voor een 
veertiende plek en precies genoeg 
voor een ticket naar de kwartfinale. 
Casper liet zien dat hij vooruit was 
gegaan op de brugoefening. Hij liet 
een moeilijkere oefening zien dan 
de vorige wedstrijden en kreeg uit-
eindelijk een score van 15,75 pun-

ten. Zijn rekoefening werd uiteinde-
lijk beloond met een 18,30, welke de 
derde beste score van de wedstrijd 
was op dat toestel. Zijn twaalfde 
plaats met een totaal van 96,85 pun-
ten was uiteindelijk ook voldoende 

om uit te mogen komen in de vol-
gende ronde voor het NK.
In de tweede wedstrijd kwam Kees 
van den Brand in de categorie in-
stap niveau 9, eerste divisie uit. Kees 
turnde een wedstrijd zonder fouten 
en werd uiteindelijk heel knap zes-
de. Hij noteerde de tweede score 
op sprong en zijn puntentotaal van 
99,25 punten was ruim voldoende 
voor een plaats bij de laatste 33 tur-
ners die naar de kwartfinale voor 
het NK gaan.

Hun wedstrijd
In de laatste wedstrijd turnden Luc 
Verwijs en Koen de Koning hun 
wedstrijd. Luc kwam uit in de ca-
tegorie Benjamin Talentendivisie 
en Koen kwam uit in de categorie 
jeugd niveau 8, derde divisie. Luc 
werd de vorige plaatsingswedstrijd 
vijfde en kon net de aansluiting met 
de absolute topturners niet vinden. 
Zaterdag had Luc echter een goede 
dag en behaalde de hoogste score 
op sprong (17,95) en de derde score 

op rek (18,15). Zijn persoonlijk pun-
tenrecord van 105,25 punten leverde 
hem een derde plaats op, waarmee 
gezegd kan worden dat hij zich tot 
de top mag rekenen. Ook Luc heeft 
zich met dit resultaat geplaatst voor 
de kwartfinale van het NK. 
Koen de Koning liet zien dat vloer 
zijn favoriete toestel is en turnde 
een goede oefening die beloond 
werd met 11,20 punten. Ook zijn 
voltige oefening was flink verbeterd 
en zijn score van 9,10 punten was 
bijna een verdubbeling ten opzichte 
van de vorige wedstrijd. Zijn twaalf-
de plek en eindscore van 53,05 pun-
ten was precies genoeg om door-
stroming naar de kwartfinale waar 
te maken.
Casper de Visser, Benjamin Laker-
veld en Koen de Koning turnen hun 
kwartfinale 29 maart in Zwijndrecht. 
Kees van den Brand en Luc Verwijs 
turnen hun kwartfinale 12 april in 
Emmen. Vanuit deze wedstrijd zal 
doorstroming naar de halve finale 
gerealiseerd moeten worden om uit-
eindelijk een gooi te doen naar een 
ticket voor het Nederlands Kampi-
oenschap.

Tobias Hagenbeek Open Ronde 
Venen Biljart Kampioen
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
werd er in café de Merel te Vinke-
veen gestreden om de titel Open 
Ronde Venen Kampioen. 

Vrijdagavond startten maar liefst 56 
deelnemers en deelneemsters de 
strijd om uiteindelijk te kijken  wie 
zondag de felbegeerde titel in ont-
vangst zal mogen nemen. 

Dit bleek na zeer fraaie partijen en 
een ongemeen spannende strijd 
in de finale tegen Bertus van Vee-
nendaal uit Breukelen  Tobias Ha-
genbeek  te zijn van Bobs Bar te 
Mijdrecht.  

Bertus had de kans om de strijd in 
zijn voordeel te beslissen maar mis-
te jammerlijk een makkelijke bal 
en die kans moet je Tobias niet ge-
ven,  wat ook bleek, Tobias tikte het 
uit in de 19de beurt en was dus de 

winnaar en mag zich een jaar lang 
Open Ronde Venen kampioen noe-
men.  
Als derde eindigde  Henny v `t Hul 
die Bart Dirks - de fut was eruit bij 
Bart na zo`n slopende dag - geen 
kans gaf en Bart  dus vierde werd. 
De prachtige bekers waren ge-
schonken door Signaal Service van 
Wim Roest uit Vinkeveen. 

Met dank aan deze sponsors, want 
zonder deze mensen is het bijna niet 
mogelijk een dergelijk toernooi te 
organiseren. De organisatie was als 
vanouds in goede handen van Ca-
ty Jansen, en kon men spreken van 
een zeer geslaagd toernooi.

De Merel gaat zich de komen-
de weekenden  opmaken voor de 
kwart-, halve en hele finales van het 
driebandentoernooi van Biljartclub 
D.I.O.

Mentaal sterk Atalante D1 
wint thuiswedstrijd
Vinkeveen – Vrijdagavond 7 maart 
2008 speelde de dames gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame in de bijna tot de nok 
toe gevulde “Boei” tegen Spaarne-
stad dames 1. Een wedstrijd waarop 
een enorm negatief stempel werd 
gedrukt door de scheidsrechter.
De eerste set werd begonnen met 
Janine Könemann als spelverdeel-
ster en Marlieke Moen als libero. De 
verdere veldbezetting kwam voor re-
kening van Irma Schouten, Carin van 
Tellingen, Mirjam van der Straten, 
Inge Tanja en Suzan Heijne. Er werd 
in het begin goed en fel gestart wat 
ook direct in een 9-5 voorsprong 
tot uiting werd gebracht. Vanaf dat 
moment begon de scheidsrechter 
een steeds negatievere nadruk op 
de wedstrijd te leggen. Bij twijfel 
gevallen werd elk punt aan Spaar-
nestad toegewezen. Toen ook nog 
eens fantastisch ingeslagen ballen 
van Atalante door de scheidsrech-
ter als uit werden bestempeld, vloog 
de vlam in de pan. De Atalante da-
mes gingen zich steeds feller tegen 
de scheidsrechter verzetten en dat 
ging weer ten koste van hun spel. 
Het spel van Atalante werd steeds 
rommeliger en was niet verzorgd. 
Spaarnestad maakte dankbaar ge-
bruik van de vele cadeautjes die ze 
van de scheidsrechter kregen en zij 
wonnen deze set met maar liefst 13-
25.

Omzettingen
In de tweede set werden wat om-
zettingen in het team van Atalan-
te gedaan. Zo kwam de ruim een 
half jaar lang geblesseerde Nancy 
Schokman tussen de lijnen op de 
plaats van Carin. Verder werd afge-
sproken om vooral het eigen spel te 

spelen en niet meer op de scheids-
rechter te ageren. De set ging ge-
lijk op tot 11-11. Daarna begon de 
scheidsrechter zich weer negatief 
te roeren. Ballen die door Spaar-
nestad maar liefst een halve meter 
buiten het veld werden geslagen 
zag hij in en dus gingen die pun-
ten onverdiend naar Spaarnestad. 
Atalante liet zich weer van de kook 
brengen door deze scheidsrech-
ter en ook deze set werd met 19-25 
door Spaarnestad gewonnen.
Voor aanvang van de derde set werd 
door trainer / coach Sjaak Immer-
zeel aangegeven absoluut niet meer 
tegen de scheidsrechter in verweer 
te gaan. De dames moesten hun ei-
gen spel gaan spelen en alle agres-
sie die ze hadden maar op de bal af 
reageren. In deze derde set kwam 
Carin weer terug in het veld voor 
Suzan. De set ging in het begin ge-
lijk op. Het publiek op de tribune en 
de wisselspelers van Atalante onder 
leiding van de bloedfanatieke Lotte 
Schreurs zette Atalante aan tot be-
ter spel. De agressie werd inder-
daad afgereageerd op de bal. Irma 
en Inge sloegen ballen in waarbij 
de tegenstander echt het nakijken 
had. Bij 13-12 vluchtte Spaarnestad 
in een time-out om te zien of ze het 
ontketende Atalante tot een halt 
konden roepen. Dit lukte niet Ata-
lante ging steeds slimmer aanval-
len en ook Mirjam, Nance en Carin 
maakte punt na punt. De setwinst 
ging met 25-18 naar Atalante.

Moelijk
Vastberaden ook de vierde set te 
winnen gingen de dames het veld 
weer in. Suzan nam de plaats van 
Carin weer in, om met iets meer 
lengte in de blokkering het de da-

mes van Spaarnestad nog moei-
lijker te maken. De scheidsrechter 
bleef vreemde beslissingen nemen, 
maar er werd totaal niet meer op 
gereageerd. De Atalante dames wa-
ren alleen nog bezig met het spel. 
In deze vierde set scoorde spelver-
deelster Janine een aantal mooie 
puntjes door de tweede bal snel 
door te spelen op een onverdedigde 
plek van de tegenstander. De blok-
kering bij Atalante was ook goed 
verzorgd en met een aantal killing-
bloks werden mooie punten ge-
maakt. Het was Spaarnestad die in 
deze set achter de feiten aan bleef 
lopen. Ook de vierde set werd door 
de Atalante dames knap gewonnen 
met 25-19.
Met een lekker gevoel van de twee 
laatste sets werd onveranderd be-
gonnen aan de vijfde set. Tot 5-5 
ging ook deze set gelijk op. Daar-
na werden drie fantastisch mooie 
punten door de Atalante dames ge-
maakt en met een stand van 8-5 
werd gewisseld van speelhelft. Ata-
lante voelde dat ze dit niet meer uit 
handen zouden geven. Spaarnestad 
wisselde de ene na de andere aan-
valler om maar door de verdediging 
van Atalante heen te kunnen bre-
ken. Maar de als een huis verdedi-
gende libero Marlieke liet niet toe 
dat Spaarnestad ook maar een se-
conde de illusie kreeg dat ze de set 
zouden kunnen winnen. De setwinst 
ging met 15-12 naar de thuisploeg, 
waardoor Atalante een verdiende 3-
2 overwinning behaalde.
Een knappe overwinning van de da-
mes. Door de sterke mentaliteit en 
de herwonnen vechtlust werd een 
voor menig toeschouwer reeds ver-
loren wedstrijd alsnog in winst om-
gezet.

Zonneveld geplaatst voor 
halve finale NK
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 8 
maart 2008 heeft Thomas Zonne-
veld zich geplaatst voor de halve 
finale van de NK turnen heren. De 
pupillen van divisie 2 moesten om 
kwart voor negen beginnen met de 
warming-up in Den Helder. Thomas 
begon met een bijna foutloze oe-
fening op de rekstok waarmee hij 
19.25 punten scoorde, een persoon-
lijk record! Daarna ging hij naar de 
vloer. In de kleine zaal in Den Hel-
der was er geen plaats voor een he-
le wedstrijdvloer en er moest wor-
den geturnd op een houten tum-
blingbaan met wat extra matten om 
aan de 12 meter te komen. Hier zet-

te hij een mooie prestatie neer met 
een score van 18.70. Het volgende 
toestel was voltige, waarop Thomas 
een score van 18.00 punten wist te 
behalen. Hiermee verbaasde hij het 
publiek, omdat dit normaal gespro-
ken een van de toestellen is waar-
op hij gemiddeld slechter presteert. 
Vervolgens werd de aandacht ge-
vestigd op de ringen, waar Thomas 
een bijzonder fraaie krachtoefening 
tentoonspreidde, getuige de bijge-
voegde foto. Met deze oefening be-
haalde hij een score van maar liefst 
18.40 punten. Op het volgende on-
derdeel, sprong, sleepte hij met 17.95 
punten een 1e plaats op dit toestel 

in de wacht. Hiermee breidde hij 
zijn voorsprong op de rest uit naar 6 
punten, een groot verschil. Met zijn 
finale op de brug, die de jury 16.40 
punten waard achtte, behaalde hij 
een eerste plaats op deze wedstrijd. 
Thomas eindigde met 108.70 pun-
ten, nog een persoonlijk record! Zijn 
uiteindelijke voorsprong op zijn ri-
vaal Dylan Callanan, die de twee-
de plaats behaalde, bedroeg 3.20 
punten. Al met al is deze wedstrijd-
dag dus zeer productief geweest, en 
heeft deze geresulteerd in plaatsing 
voor de halve finale van het Neder-
lands Kampioenschap Turnen He-
ren, Pupil 8, Divisie 2.
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Legmeervogels D2 wint weer
Uithoorn - Een belangrijke wed-
strijd om de aansluiting met de bo-
venste ploegen te behouden. De 
eerste helft speelde de D2 super 
goed. Alles liep goed; het samen-
spelen, tegen tegenstander vroeg 
storen, niet laten schieten van de 16 
meter, noem maar op. Er vooral de 
inzet om te winnen was er! Hierdoor 
werd het een mooie eerste helft. Het 
eerste doelpunt werd gemaakt door 
Yannick van de Veer nadat Mou-
nir Rejeb de bal goed veroverd had. 
Legmeervogels was veel  sterker. 

Het tweede doelpunt viel door een 
goede verdedigingsactie van Wes-
sel de Jong die de bal over ieder-
een heen trapte naar Yannick van 
der Veer die goed afronde op doel. 
Het derde doelpunt kwam doordat 
Bas Lefferts de bal op het midden-
veld onderschepte en Carlo van An-
del op snelheid wegstuurde en zijn 
goede voorzet liet Martijn van Ree-
nen scoren. Een uitstekende aanval. 
Het vierde doelpunt werd gescoord 
door Yannick van de Veer uit een 
hoekschop van Wessel de Jong. De 

tweede helft kwam Diemen sterk uit 
de kleedkamer. Ze creëerde meer-
dere kansen. Maar door goed en at-
tent keepen van Anko Smit kwam 
Diemen niet tot scoren. Diemen 
werd in deze fase van de wedstrijd 
sterker. Met een afstandschot werd 
het 1-4. Aan de linkerzijde werd er 
goed samengespeeld tussen Ferdy 
Brakke, Bas Lefferts, Tex Koster en 
Yannick van der Veer. De 1-5 werd 
gescoord door Wessel de Jong uit 
een vrije trap. Jongens een uitste-
kende overwinning.

Legmeervogels F15 en 
Hairsensation
Uithoorn - Na Jos van den Berg 
AH, wiens naam wij met trots op ons 
tenue dragen, heeft Hairsensations 
trainingshesjes beschikbaar gesteld 
aan ons. Nu kunnen we ook trainen 
met een sponsor op ons shirt. Ook 
hebben we weer een wedstrijd ge-
speeld. Thuis tegen de F7 van Ar-
senal. We hebben nipt met 3-1 ver-
loren, maar waren zeker gelijkwaar-
dig aan de tegenstander. Met on-

ze lengte hadden we iets meer last 
van de wind, dan de iets grotere te-
genstander. Ik de verdediging ston-
den “stofzuiger” Daniel samen met 
Teun, Bob en Lars (U) een berepartij 
te spelen. Keeper Morvan kon hele-
maal niets doen aan de hoog inge-
schoten bal van Arsenal. Ons mid-
denveld o.l.v. Jeffrey die samen met 
Pawan, Lars (A) en Devin keihard 
werkte om de tegenstander tegen te 

houden. In de spits Noah en Jens , 
die in de 2e helft vlamhard uithaalde 
(van een meter of 15) en zo zijn 1e 
officiële doelpunt maakte. Ook de 
strafschoppen werden door ieder-
een weer zeer goed ingeschoten.

Het vermelden waard is ook, dat Jan 
(de vader van Jens)  een hele goede 
wedstrijd floot. De toppers van afge-
lopen wedstrijd: Daniel en Jens.

Natte start BMX-west 
competitie in Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 9 maart is de 
eerste wedstrijd om de BMX-west 
competitie verreden op de thuis-
baan in Uithoorn. Helaas was het de 
gehele dag regenachtig, waardoor 
de rijders, toeschouwers en mede-
werkers het behoorlijk nat en koud 
kregen. Deze competitie heeft een 
nieuwe naam gekregen want voor-
gaande jaren was het nog de afde-
lingskampioenschap (AK). De op-
zet is hetzelfde gebleven. De rij-
ders kunnen meedoen in de eigen 
klasse. Ze rijden dan een competi-
tie van 9 wedstrijden in hun eigen 
leeftijdsgroep, waarna in oktober 
de kampioenen worden gehuldigd. 
Maar daarnaast is er ook een wed-
strijd om de open klasse. Dit is een 
wedstrijd om de dagprijzen waarbij 
steeds 2 leeftijdsgroepen worden 
gecombineerd. Naast de wedstrijd 
in Uithoorn zal er ook gereden wor-
den in Velsen-Noord, Heiloo, Oud-
Beijerland, Baarn, Langedijk, Scha-

gen, Rijswijk en Zoetermeer. Maar 
liefst 36 rijders van de UWTC de-
den vandaag mee. Voor een aantal 
was dit de eerste echte wedstrijd en 
dus extra spannend. Voor de overi-
ge rijders weer even afwachten hoe 
zij ervoor stonden na de winterstop, 
is de concurrentie sterker geworden 
of ben je zelf weer wat sneller ge-
worden?

Finale
In de open klassen de volgende fi-
nale plaatsen: 2) Bart van Bemme-
len (leeftijd 7-), 4) Mitchell Vink (7-), 
6) Sam Verhulst (8-9), 2) Tom Brou-
wer (10-11), 7) Roberto Blom (10-
11), 8) Jaivy Lee Vink (10-11), 1) Pim 
de Jong (12-13), 6) Wiljan Brouwer 
(12-13), 2 ) Michael Schekkerman 
(16+), 7) Mike Pieterse (16+)
In de eigen klasse in de A-finale: 1) 
Tom Brouwer, Michael Schekker-
man  2) Bart van Bemmelen, Jaivy 
Lee Vink, Roan van de Berge, Pim 

de Jong  3) Wouter Plaissant van de 
Wal (cr)  4) Mitchell Vink, Sam Ver-
hulst, Roberto Blom, Erik Schoen-
makers (cr)  5) Rowan Voshart, Ro-
an van de Berge (cr)  6) Scott Zet-
hoff, Mike Pieterse, Eelco Schoen-
makers (cr)  7) Mike Veenhof  8) Ar-
jan van Bodegraven, Mats de Bruin, 
Sven Wiebes
In de B-finale:1) Bart de Veer, Maar-
ten de Jong (cr)  2) Rick Doornbos  
3) Thomas van de Wijngaard  2) Wil-
jan Brouwer  4) Dane Caldenhove, 
Mitchell de Kuijer, Gerard de Veer 
(cr)  5) Danny de Jong, Remon van 
de Greft, Peter Wiebes (cr)  6) Tes-
sa Harmsen, Michiel Jansen  7) Mi-
chael Bon, Wouter Plaissant van de 
Wal
De volgende wedstrijd om de BMX-
west competitie wordt op 16 maart 
verreden in Velsen-Noord. Wilt u 
meer weten over fietscrossen bij 
de UWTC kijk dan op www.uwtc.nl/
bmx

Legmeervogels

Is het wel of is het geen 
hattrick?
Uithoorn - Deze vraag, is het wel of 
geen echte hatttrick werd afgelopen 
zondag veelvuldig gesteld. Wanneer 
is het eigen een hattrick? Als je drie 
doelpunten op rij maakt in de eer-
ste of tweede helft? Mogen er te-
gentreffers tussen zitten of moet 
je drie treffers maken zonder dat 
de tegenpartij een treffer heeft ge-
maakt? Wie het weet mag het zeg-
gen. Eigenlijk is het een discussie 
om niets. Belangrijk was dat Leg-
meervogels in Tuindorp-Oostzaan 
(zeg geen Amsterdam tegen een 
echte Tuindorper) tegen De Me-
teoor een mooie en ook verdiende 
overwinning wist te behalen.
Legmeervogels begon meer dan 
goed. Binnen 8 minuten stonden 
er al twee treffers genoteerd in het 
boekje van de scheidsrechter. Er is 
toch iemand die de score moet bij-
houden als er geen bord is. Op aan-
geven van Stefan van Grieken was 
het Robin Oussoren die de doelman 
van de De Meteoor Jeffery Janssens 
voor de eerste keer deze middag het 
nakijken gaf. Twee minuten later was 
al 0-2 Deze keer was het Stefan van 
Pierre die weet te score. De aange-
ver is  deze keer Cyrill Gill.  Binnen 
tien minuten dus al twee treffers in 
Vogels voordeel. Wie had dit ver-
wacht?  Maar wat belangrijk is Leg-
meervogels ging deze keer niet  rus-
tig aan doen maar bleef aandringen. 
Was ook heer en meester. Vooral 
het optreden van Mels Bos was in 
deze wedstrijd groots. Bij hem be-
gonnen vaak de acties. De kansen 
die hij aan medespelers verschaf-
te werden dan niet altijd afgerond 
maar het was een genot om deze 
spelers in het duel tegen De Mete-
oor te zien acteren. Geheel tegen de 
verhouding in weet De Meteoor dan 
toch een treffer te produceren. Een 
toegekend volkomen terecht toege-
kende strafschop werd door Ben-
nie van Stein achter kansloze Joost 
Mesland geschoten 1-2. Legmeer-
vogels trok zich weinig aan van dit 
feit en bleef het doel van De Mete-
oor bestoken. In de 20ste minuut is 
het dan wel raak. Op aangeven van 
Mels Bos maakt Stefan van Pierre er 
1-3 van. Twee minuten later hetzelf-
de feit en weer waren Mels Bos als 
aangever en Stefan van Pierre als af-
maker er bij betrokken. 1-4. Is dit nu 
wel of is dit nu geen hattrick?  Nog 
is het niet gebeurd. Vlak voor het 
rustsignaal dier corners op rij voor 
De Meteoor. Bij de eerste  twee cor-

ners was er niets aan de hand maar 
bij de derde was het wel raak. Via 
het lichaam van een Legmeervogels 
speler verdwijnt  de bal in het doel. 
2-4 is gelijk een mooie stand om te 
gaan rusten.

Goed veld
Ondanks de vele regen die er ge-
staag uit de hemel valt blijft het veld 
uitstekend bespeelbaar. En dat is in 
het voordeel van Legmeervogels. De 
ene na de andere mooie combinatie 
laten de spelers van de Vogels aan 
de weer talrijk meegereisde suppor-
ters zien. En dan helemaal uit het 
niets staat het 3-4 Het is Terence 
van Stein die met een lage schuiver 
Joost Mesland het nakijken geeft. 
Zou het dan toch nog een echte 
wedstrijd worden? Niets is minder 
waar. Legmeervogels verhoogd het 
tempo en De Meteoor wordt weer 
gedwongen om alleen maar te ver-
dedigen. Dit gaat de ploeg, die weer 
werd getroffen door een vertrekken-
de trainer, een tijdje goed af. Maar in 
de 72ste minuut is het op aangeven 
van Bart v.d.Tol dat Robin Oussoren 
er 3-5 van weet te maken. Eigenlijk 
had het eerder 3-5 moeten worden 
toen Mels Bos een gave actie op 
zette die maar deze jammer genoeg 
niet doeltreffend weet af te maken.. 
Als er iemand verdiend om te score 
in dit duel dan was dit zeker Mels 
Bos. Maar goed dit lukt dan niet 
en Mels Bos wordt leeg gestreden 
in de 60ste minuut vervangen door 
Melvin Gits.  Het staat dan 3-5 maar 
Legmeervogels wil meer. En ver-
dient ook meer gezien het vertoon-
de spel. In de 84ste minuut  valt dan 
de zesde treffer. Robin Oussoren is 
het die de actie voorbereidt en  Ste-
fan van Pierre die de actie vakkun-
dig weet af te ronden en de doel-
man van De Meteoor voor de zesde 
keer deze middag het nakijken geeft 
3-6.  Na precies negentig minuten 
maakt de scheidsrechter een eind 
aan dit duel waarin Adrie Tap naast 
Melvin Gits ook nog het veld heeft 
ingestuurd Bob Uitermarkt voor Cy-
rill Gill en Bas Schuffelen voor Yan-
nick v.d.Akker. Terug kijkend op dit 
duel was dit duel toch een van de 
betere wedstrijden van Legmeervo-
gels. De inzet van de gehele ploeg 
en het vertoonde spel 
geeft heel veel vertrouwen voor om 
de laatste 4 duels van deze compe-
titie in te gaan en misschien daarna 
nog wel de na-competitie.

Vertrouwen
Het eindresultaat is natuurlijk voor-
treffelijk 3-6 tegen De Meteoor geeft 
toch meer vertrouwen  voor het duel 
aanstaande zondag tegen RKDES. 
Dit is natuurlijk niet zo maar een du-
el. RKDES moet winnen om er ze-
ker van te zijn dat men kan deelne-
men aan de na-competitie. Bij winst 
namelijk is RKDES winnaar van de 
tweede periode. Bij een gelijk spel 
zijn de DES-ers namelijk afhankelijk 
van het resultaat van Hillegom, Ab-
coude en RKAV. Deze ploegen heb-
ben immers ook nog een kans op de 
tweede periode. De stand in deze 
wteede periode is met nog een du-
el te gaan Voorland 7-14 maar deze 
ploeg heeft al een periodetitel, na-
melijk de eerste,   

En telt du niet meer mee. Twee-
de staat RKDES met 12 uit 6 en 
een doelsaldo van +4. Op de der-
de plaats zien wij, in deze wteede 
periode want daar hebben wij het 
over Hillegom met 11 uit 6 en ook 
een doelsaldo van + 4. Vierde staat 
Abcoude met 10 uit 6 een doelsaldo 
van +5 en ook nog kansrijk is dan 
RKAV op een 5e plaats met 10 uit 6 
en een doelsaldo van +3.

Ranglijst
Naast het feit dat er dus aanstaande 
zondag een periodetitel op het spel 
staat voor RKDES is het voor Leg-
meervogels toch ook belangrijk om 
zo hoog mogelijk op de ranglijst te 
eindigen. De nummers twee van de 
totale eindrangschikking krijgt na-
melijk de  periode titel van Voorland 
in de schoot geworpen en mag dan 
alsnog deelnemen aan de na-com-
petitie. Legmeervogels/UBA is ge-
woon verplicht om deel te nemen 
aan de na-competitie. Slechts een-
maal heeft Legmeervogels in haar 
bestaan niet deelgenomen aan de 
na-competitie. Het mag niet gebeu-
ren dat daar nog een tweede keer 
bij komt, toch?  

De top zes van de huidige ranglijst : 
VOORLAND 18-41. 
LEGMEERVOGELS 18-32. 
CTO’70  18-32. 
RKDES  17-31. 
ABCOUDE  18-30 
FC WEESP  18-28
Het duel aanstaande zondag RK-
DES – Legmeervogels begint als al-
les volgens plan verloopt om 14.00 
uur

De rijders stonden droog in het parc-fermé

Dozijn ereplaatsen voor 
AKU in Voorschoten loop
Regio - Regen en wind vormden 
een  bedreiging voor de vijfde loop 
van het Zorg en Zekerheid circuit in 
Voorschoten. De thuisblijvers kre-
gen echter ongelijk, na een kletsnat-
te start viel de wind weg en bracht 
de resterende motregen extra zuur-
stof in de lucht.
De lopers groep van AKU profiteer-
de hier optimaal van door maarliefst 
twaalf keer bij de eerste drie te ein-
digen.
Primus inter pares was Jolanda ten 
Brinke, die op de 15 km. vrouwen 
eerste overall werd in de prima tijd 
van 1.01.09 en daarmee minuten 
voorsprong op nummer twee had, 
zodat ze het de laatste kilometers 
eigenlijk rustig aan kon doen!
Op deze afstand diende zich ook 
een nieuw AKU talent aan in de 
persoon van Irma v/d Balken. Na 
vorige week, eigenlijk onopvallend, 
al een prima tijd van 45 minuten 
in Aalsmeer gelopen te hebben op 
de 10 km. presteerde ze het nu om 
tweede te worden in haar klasse in 
een schitterende 1.10.25. Met dank 
aan Fred van Rossum en Jos Snel 
die zich als zeer ervaren hazen over 
haar ontfermden.
Bij de mannen 15 km. deed John 
van Dijk niet veel voor echtgenote 
Jolanda onder door in een uitste-
kende 54.28 vierde overall en twee-

de in zijn klasse te worden. Paul 
Hoogers scoorde bij de veteranen 
55 plus weer een keurige eerste 
plek in 56.44, waarbij hij in de laat-
ste kilometer de veel jongere Bram 
van Schagen nog even leerde hoe 
je een wedstrijd moet winnen door 
hem met 24 seconden te pakken. 
Bram liep echter met zijn 57.08 wel 
een PR! Ook Theo Noij kon terug 
zien op een geslaagde loop met een 
derde plaats in 1.03.44. bij de 55+. 
Paul Staneke deed het ook voortref-
felijk met zijn 1.00.01, evenals Huub 
Jansen die 1.10.47 nodig had. Arie 
Ligtvoet sloot hier het AKU optre-
den af met 1.18.02.

Opmars
Atie van Oostveen zette haar op-
mars naar de eind overwinning 
voort door een eerste plaats op de 
10 km. in 49.31 bij de vrouwen bo-
ven de 55 jaar. Claire van der Post 
werd tweede als ver boven de 65 
jarige in 53.26, Corrie ten Broeke 
liep een gedegen 55.06 waarmee ze 
Marja Breedijk, 55.22 en Gerda Dei-
bert, 56.28, net te vlug af was.
Corrie van Dam en Wendy Deibert 
kwamen net boven het uur uit in 
60.22 om 63.15.
Bij de mannen 10 km. was Theo van 
Rossum de snelste AKU loper in een 
erg mooie 36.54 en veroverde Jaap 

Bouwmeester bij de 55 plus een 
fraaie tweede plaats in 40.08. John 
Celie deed wat van hem verwacht 
kon worden door met 44.14 ruim 
binnen de vijfenveertig minuten te 
blijven. Dit moet Harry Schoordijk 
nog maar waar zien te maken, hij fi-
nishte nu in 46.26, vrijwel gelijk met 
Edwin Oud die met 46.25 wel een PR 
liep. Jeroen Breggeman sprintte in 
de laatste 300 meter zijn vader voor-
bij en versloeg hem in 56.15 met 24 
seconden.  Sjoerd Deibert hield zijn 
dochter gezelschap en bereikte de 
eindstreep in 63.15.

Ook op de 5 km. timmerde AKU aan 
de weg. Lotte Krause kreeg het weer 
eens op haar heupen en werd twee-
de in een keurige 19.56 bij de meis-
jes tot 16 jaar. Githa de Wildt deed 
het ook goed met haar 21.29 en He-
len van Rossum moest deze meiden 
nu laten voor gaan met haar 26.29.
De jongens tenslotte lieten zien er 
ook bij te horen. Wouter Heinrich 
veroverde een uitstekende eerste 
plaats bij de klasse tot 16 jaar in 
17.02. Marcel de Jong werd keurig 
derde bij de 20+ in 16.57 en Thom 
de Wildt had 21.30 nodig. Veteraan 
Jaap Verhoef bleef ook netjes bin-
nen de gemiddeld  vijf minuten per 
kilometer door in 24.34 binnen te 
komen.
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TVW en MIDRETH B.V. 
slaan de handen ineen!
De Ronde Venen - De voorberei-
dingen zijn weer begonnen. Ten-
nis vereniging Wilnis maakt zich op 
voor hét toernooi van het jaar, het 
Midreth Open 2008! Bouwbedrijf 
Midreth B.V. heeft zich tot ons gro-
te genoegen weer bereid gevonden 
het Open Toernooi dit jaar te spon-
soren!
Het voorweekend zal worden ge-
houden op 21 en 22 juni en de fina-
ledag van het toernooi zal plaatsvin-
den op 29 juni. 
Zoals ieder jaar wordt het Midreth 
Open georganiseerd door een ster-
ke groep vrijwilligers. Dit jaar in een 
iets veranderde formatie. Nick de 
Vink, Ronald Lucassen, Willem de 
Lange en Ineke Hoenselaar zetten 
zich dit jaar weer in voor een spet-
terend toernooi. Na een succesvol 
toernooi in 2007 heeft Caroline Prins 
afscheid genomen van de Open-
toernooi Commissie. In haar plaats 
zijn Harry de Vink en Jochem van 
Bergen toegetreden om de organi-
satie te komen versterken.
Ieder jaar weer zet de commissie 
zich in het toernooi gezellig en spor-
tief te laten verlopen. Zij zijn daar ie-

der jaar opnieuw goed in geslaagd. 
Dit alles kan echter niet gebeuren 
zonder de hoofdsponsor van het 
toernooi “Bouwbedrijf Midreth B.V.”, 
ieder jaar in deze vertegenwoordigt 
door André Hoenselaar.
Vorig jaar heeft het toernooi zich 
een aantal maal wegens wat slech-
tere weersomstandigheden naar de 
hal moeten verplaatsen. Dit jaar is 
het weer vroeg besteld, dus voor 
de zon staat TVW bovenaan de lijst! 
Ook kunnen we melden dat TVW 
dit jaar als enige in de Ronde Ve-
nen geheel nieuwe hard-court ba-
nen heeft! De banen 1 tot en met 4 
zijn geheel gerenoveerd en liggen 
er weer goed bij. Grijp dus uw kans 
en laat dit toernooi niet zomaar aan 
u voorbij gaan. Als tennisliefhebber, 
fanatiek speler en/of allround gezel-
ligheidsdier kunt u dit toernooi niet 
overslaan!

Met de hoofdsponsor Midreth B.V., 
de Opentoernooi Commissie, het 
alom bekende eettentje en alle an-
dere hardwerkende vrijwilligers ligt 
hier wederom een formule voor een 
fantastisch toernooi!

De Vinken sprokkelt punt
Vinkeveen - Het was De Vinken 
afgelopen zaterdag weer eens ge-
gund om een competitiepuntje mee 
te pikken. Het in de eerste klasse 
F onderaanstaande Fortisteam kan 
degradatie bijna niet meer ontlo-
pen. Toch bleek het op de tweede 
plaats staande Tjoba voor de volge-
lingen van Dirk van der Vliet geen 
onneembare hobbel. Na een 7-7 
ruststand werd uiteindelijk een 13-
13 remise overeengekomen.
De Vinkeveense korfbalhoofdmacht 
had als vanouds Susanne de Wit en 
Angela Sloesarwij in de eerste aan-
val staan samen met Peter Koele-
man en Arjan Kroon. Charita Haze-
leger en Mariska Meulstee begon-
nen in de verdediging samen met 
Peter Kooijman en Pascal Kroon. 
Het eerste wapenfeit was voor de 
thuisploeg. Susanne de Wit wist 
een vrije bal keurig te verzilveren. 
En na een dubbele tegenstoot van 
de Zeeuwse bezoekers deed Ma-
riska Meulstee hetzelfde. Ook haar 
vrije bal leverde een fraaie treffer 
op: 2-2.
In het eerste kwart van de wedstrijd 
bleef het op die manier wat stui-
vertje wisselen. Susanne de Wit en 
Pascal Kroon scoorden voor de For-
tisploeg, maar Tjoba haakte keurig 
aan; 4-4 halverwege de eerste helft. 
Vervolgens had de thuisploeg het vi-
zier even goed op scherp. Opnieuw 
Susanne de Wit, vervolgens aan-
voerde Arjan Kroon en daarna ook 
Mariska Meulstee wisten met loep-
zuivere afstandsschoten de thuis-
ploeg naar een comfortabele 7-4 
voorsprong te schieten. Helaas viel 
het daarna weer helemaal stil. In de 
laatste tien minuten voor rust kon-
den de bezoekers weer volledig 
aanhaken: 7-7 ruststand.

Tweehonderdvijftig
Ook in het eerste kwart na rust wa-
ren de Vinkeveners onvoldoende 
scherp. Het mooiste wapenfeit was 
weliswaar de treffer van Peter Kooij-
man die keurig op maat bediend 
werd vanuit het andere vak door 
Arjan Kroon. Maar na deze 8-8 kon 
Tjoba uitlopen naar 8-11. De Vinken 
kon echter vanaf de stip het tij ke-
ren. 
Eerst mocht Charita Hazeleger een 
strafworp verzilveren en vervolgens 
kon captain Kroon hetzelfde doen. 
Toen enkele minuten hierna diezelf-
de Arjan Kroon vanachter de korf 
opnieuw trefzeker was, lag de strijd 
weer helemaal open: 11-11 met nog 
vijf minuten te gaan. 

Tot twee maal toe kwamen de be-
zoekers uit Goes op voorsprong. 
Maar even zovele keren waren Vin-
keveense afstandstreffers het enig 
juiste antwoord. Pascal Kroon zorg-
de voor 12-12 en neef Arjan, die 
vandaag zijn tweehonderdvijftig-
ste competitiewedstrijd in het eer-
ste van De Vinken speelde, liet niet 
lang voor het eindsignaal de 13-13 
op het scorebord verschijnen.
Met deze gelijke stand namen bei-
de teams genoegen. Voor De Vinken 
een aardige opsteker. Voor Tjoba de 
zekerheid uitgeschakeld te zijn voor 
de titel.

Komende zaterdag wacht De Vinken 
de zware uitwedstrijd tegen streek-
genoot SDO. De Kamerikkers staan 
vlak voor het kampioenschap en het 
is aan De Vinken om te proberen het 
feestje nog even uit te stellen. Aan-
vang 19.30 uur in de Schulenburch 
in Kamerik.

Bridgevereniging Hartenvrouw
De Ronde Venen - Dinsdag 4 maart 
werd de voorlaaatste ronde van de 
parencompetitie gespeeld, volgen-
de week de “dag van de waarheid”: 
wie promoveert, wie degradeert, wie 
wordt definitief eerste in de A-lijn?

 In de A-lijn, met 15 paren, werden 
eerste Elly van Nieuwkoop en Jes-
sie Piekaar met 60.07%, gedeelde 
tweede werden de paren Alice de 
Bruin/José Möller, Greet Overwater/
Guus Pielage en An Heimeriks met 
An van Schaick met een gelijke sco-
re van  55.42%. Je vraagt je af hoe 
is het mogelijk! Derde werden Ge-
ke Ludwig en Margo Zuidema met 
54.17%. Na de aardverschuiving van 
vorige week is het nu weer rustig 
op het “A-front”: Eerste in de com-
petitie: Gerda Bosboom en Nel Ha-
melijnck met een gemiddelde van 
56.88%. Goede tweede wederom 
Greet Overwater met Guus Pielage, 
met een gemiddelde van 56.36%. 
Een eventuele bedreiging voor hun 
positie kan het paar Van Nieuw-
koop/Piekaar nog zijn met een ge-
middelde van 55.76%

In de B-lijn, met 12 paren, werden 
Renske Visser en Ria van Geelker-
ken eerste met 64.58%, gedeelde 
tweede werden de paren Thecla 
Maarschalk/ ReesVan der Post en 
het combipaar Wil Blanser/Kokkie 
van de Kerkhoven met 57.08% Als 
derde plaatsen zich Annet Roosen-
daal en Rini Tromp met 56.67%

Voor de competitiestand blijft alles 
hetzelfde, ietwat saai dames, schrijf-
ster dezes kan  “niets nieuws onder 
de zon”melden: Eerste zijn Thecla 
Maarschalk/Rees van der Post met 
een gemiddelde van 58.55%, op de 
voet gevolgd door Renske Visser/
Ria van Geelkerken met gemiddeld 
57.69%. 

Vermeldenswaard is dat het paar 
Wil Blansert en Anneke Rood zich 
als derde in de competitie plaatsten 
met een gemiddelde van 55.19%. 
Een knappe prestatie van Wil Blan-
sert die het deze competitie, door 
omstandigheden, zonder haar vaste 
partner (Anneke Rood) heeft moe-
ten doen.

Biljarten
Koploper DIO 1 neemt 
steeds meer afstand
De Ronde Venen  - In speelweek 
28 lieten finalespelers hoogste klas-
se PK-libre John Beets en Kees de 
Zwart zien dat ze na een slopend 
weekend nog niet biljartmoe waren. 
Kees de Zwart had in een schitte-
rende partij tegen Desmond Drie-
huis maar 16 beurten nodig. Kees 
z’n moyenne was 7,500 en Desmond 
scoorde een prachtige 3,875. John 
Beets is een van de weinige spelers 
in de Ronde Venen die het “kleine 
spel” aardig onder de knie heeft. Nu 
rolde er weer een hoogste serie van 
de week uit z’n keu met 47 caram-
boles = 36,15% van zijn te maken 
punten.
De Paddestoel 2 kon de hoge posi-
tie op de ranglijst niet waarmaken 
en verloor met 2-7 van De Schans. 
John Beets, Henk Doornekamp en 
Dirk van Yperen zorgden dat de 
punten naar De Schans gingen.
Bob’s Bar 1 verloor met de duidelij-
ke cijfers 2-7 van Bob’s Bar 3. Tobias 
Hagenbeek met winst in 18 beurten 
en Stefan Vos met een overwinning 
in maar 19 beurten,  lieten zien veel  
geleerd te hebben bij het scheids-
rechteren in het weekend van de fi-
nale PK 4/5-sterklasse.
De Vrijheid had met 0-9 geen schijn 
van kans tegen De Merel/Metaal 
Mijdrecht 4. Wim Roest had met 
24 beurten de kortste partij in deze 
wedstrijd.
De Kromme Mijdrecht 1 had met 7-
2 geen enkel probleem met De Pad-
destoel 3. 
Dio 2 veegde met 9-0 De Merel/Me-

taal Mijdrecht 1 van het biljart. Hen-
nie Hofmann en Jos Boeijen hadden 
maar 20 beurten nodig om John 
Vrielink en Bert Fokker te verslaan.
De Kuiper/van Wijk 2 blijft door een 
7-2 overwinning op Cens 1 goed 
meedraaien in de top.
Samen met Kees de Zwart was Mi-
chael de Kuiper sterk op dreef. In 
25 beurten bleef hij Joris van Put-
ten met 3 caramboles verschil de 
baas. Ab Siegrits redde de eer voor 
Cens 1.
De Kuiper/van Wijk 1 won verras-
send met 7-2 van Cens 2. Pieter 
Coenen, Wil Bouweriks en Eduard 
Kroon hielden de punten in eigen 
huis.
De Kromme Mijdrecht 2 won in een 
spannende wedstrijd met 5-4 van 
de Paddestoel 1. Alle partijen wer-
den met een paar caramboles ver-
schil gewonnen of verloren.
Dio 1 was met 9-0 veel te sterk voor 
De Merel/Metaal Mijdrecht 2. Paul 
Schuurman en Bert Dijkshoorn had-
den ieder maar 17 beurten nodig om 
Peter Marsen en Ignace Vink te ver-
slaan.
Bob’s Bar 2 won met 7-2 van een 
teleurstellend De Merel/Metaal 
Mijdrecht 3. Door dit resultaat blijft 
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 rode 
lantaarndrager.
Stand na speelweek 9 (2e periode):
1. Dio 1 64 punten
2. De Schans 55 punten
3. De Kuiper/v.Wijk 2  52 punten
4. Bob’s Bar 3 50 punten
5. Cens 2 47 punten   

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - De vorige week aan-
gekondigde Paas-koppelkaartavond 
op zaterdag 15 maart is door om-
standigheden verplaatst naar dins-
dag 18 maart. er zijn mooie paas-
prijzen te winnen,waaronder een 
paasbrood van een meter. De avond 
begint om 20.00 uur in het Meertje 
Achterbos 101 in Vinkeveen. er wor-
den keer 16 gifjes gespeeld op zijn 

Amsterdams. Iedereen is welkom. 
Bij de competitieavond van dinsdag 
4 maart was Diny Mollema de uit-
blinker met 5212 punten, 2e. Frans 
Bierstekers met 5002 punten, 3. Jo-
pie de Busser met 4937 punten, 4. 
Bep Schakenbos met 4936 punten, 
5. An van de Meer met 4816 punten. 
Ben ten Den was de hekkensluiter 
met 4082 punten.

Senior Plus tennis bij TV 
Mijdrecht
De Ronde Venen - Ook in 2008 
zullen er weer volop activiteiten zijn 
voor 50plussers op de banen van 
TVM: aparte trainingsgroepen, wed-
strijden voor gevorderden op maan-
dagochtenden, tossen op woens-
dagochtenden, dubbelwedstrijden 
op vrijdagochtenden in de zomer-
maanden, het intussen in de regio 
goed bekende open seniorplus-
ééndagstoernooi op donderdag 9 
augustus en tenslotte de traditione-
le veteranendag op 20 september. 
Op woensdag 2 april zullen heel wat 
50+TVMers weer voor het eerst in 
seizoen 2008 naar het park komen; 
er wordt dan een seniorplusochtend 
gehouden.. 
Als u meer wilt weten over de ve-
le mogelijkheden bij TVM wordt 
u dringend aangeraden te komen 
naar de 
Open Ochtend op woensdag 2 april.  

Om 10 uur ontvangt de SeniorPlus-
Commissie van TVM belangstellen-
den om alle informatie te geven.
 Ouderen die vroeger al eens vaker 
getennist hebben en nu meer tijd 
beschikbaar krijgen om deze gezon-
de sport in een gezellige omgeving 
te gaan beoefenen kunnen uiter-
aard ook nu al rechtstreeks lid wor-
den via de ledenadministratie, Jos 
de Jonge, G. van Stoutenborchstraat 
65, tel 284301 mailadres : ledenad-
ministratie @ tvm-mijdrecht.nl. 
U kunt dan meteen nog profiteren 
van de gratis lessen voor nieuwe le-
den, die plaats vinden op de zater-
dagen 29 maart, 5 en 12 april van 19 
tot 21 uur.
Algemene informatie over TVM is 
ook te vergaren op de Open Avond, 
dinsdag 25 maart, vanaf 8 uur en via 
de web-site van TVM : www.tvm-
mijdrecht.nl.

Zaterdagvoetbal
Argon stunt tegen koploper
Mijdrecht - In een aantrekkelij-
ke wedstrijd heeft Argon koploper 
DVVA verslagen. Nadat Argon al na 
zeven minuten op voorsprong was 
gekomen, werd er in de tweede helft 
dezelfde inzet en werklust getoond 
en dat resulteerde uiteindelijk in een 
3-0 overwinning. Beide partijen wa-
ren het er over eens dat de punten 
dik verdiend waren en dat de ploeg 
uit Amsterdam eigenlijk nog goed is 
weggekomen.
Zoals vermeld, al in de zevende mi-
nuut lag de bal in het net, een ver-
dedigingsfout bij de gasten lag aan 
de basis, Patrick Berkelaar profiteer-
de een bracht Argon verrassend op 
voorsprong. Argon speelde fel en 
moest het tegen deze tegenstander 
duidelijk van vechtlust hebben en 
daar wist DVVA geen raad mee. Wel 
probeerde het iets terug te doen 
maar met de mogelijkheden van 
met name Teun Meurs werden een 
prooi voor Argondoelman Niels Ver-
haar en bij een omhaal ging de bal 
over. Argon had de eerste helft nog 
twee goede kansen, Leroy Leijgraaff 
zag zijn schot door keeper Van He-
teren onschadelijk gemaakt en ook 
Youri van Adrichem was dichtbij z’n 
doelpunt maar zijn schot ging via 
buitenkant paal naast.

Versterken
De tweede helft mocht Van Adri-
chem in de kleedkamer achter blij-
ven, hij werd om tactische redenen 
door coach Frank den Oudsten ge-
wisseld, Ian Zevenhoven kwam de 
aanval versterken. Hoewel DVVA 
met duidelijk aanvallende bedoe-
lingen was gestart bleef de verde-
diging van Argon, ondanks enke-

le hachelijke situaties overeind. Zo 
werd een vrije trap van Maarten 
Smakman door keeper Niels Ver-
haar tot hoekschop verwerkt. En bij 
andere pogingen grepen Alexander 
Bos, Garry Fokker en Lars Sloothaak 
in het doelgebied tijdig in. Bij een 
uitval van Argon omspeelde Patrick 
Berkelaar op rechts z’n tegenstan-
der en zette vervolgens de bal laag 
voor richting Ruben Kraan die van 
dichtbij met een subtiele voetbewe-
ging doelman Van Heteren kansloos 
liet 2-0. De tegenstander leek van 
slag en daardoor kreeg Argon nog 
meer mogelijkheden, met name Ru-
ben Kraan drukte in aanvallend op-
zicht zijn stempel op deze wedstrijd, 
hij voorzag z’n medespelers van veel 
bruikbare ballen. 

Ruimte
Zo bracht hij Berkelaar is stelling 
die vervolgens via een voet rake-
lings naast schoot. De hoekschop 
die daar op volgde werd door Pie-
ter Aafjes loeihard over de kruising 
geknald. Met nog een kwartier te 
gaan ruimde Pieter Aafjes het veld 
voor Tony van Reyn, die z’n eer-
ste balcontact gelijk zag beloond, 
via Kraan en Berkelaar kwam hij in 
kansrijke positie met als gevolg de 
definitieve genadeklap voor DVVA. 
Daarna kreeg Argon nog wel kans-
jes, maar Ian Zevenhoven kon alleen 
voor doelman Van Heteren niet sco-
ren en de tweede poging van Tony 
van Reyn ging maar net naast.

De komende twee zaterdagen is Ar-
gon vrij van competitieverplichtin-
gen, men speelt oefenwedstrijden 
tegen Huizen en Gouda.

Atlantis 1 wint overtuigend 
van NIO 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis 1 thuis tegen NIO 
1 uit Rotterdam-Schiebroek. NIO 
staat tweede in de competitie. Van 
tevoren werd gerekend op een las-
tige wedstrijd voor Atlantis. Voor de 
eerste selectie van Atlantis was het 
dan ook erg belangrijk om nog er-
gens tijdens de competitie punten te 
pakken om degradatie uit de derde 
klasse te voorkomen. Er was weer 
veel publiek gekomen om Atlantis 
aan te moedigen.
Voor de wedstrijd werd er bekend 
gemaakt van wie de prijsvraag tij-
dens het Kerstkorfbaltoernooi had 
gewonnen. De vraag hiervoor was: 
Wie weet een leuke naam voor de 
nieuwe mascotte van Atlantis. Uit de 
meer dan honderd inzendingen is 
het “Balou” geworden. Deze naam 
is gekozen door het eerste zelf. De 
prijswinnaar is Mats Rammers ge-
worden. Hij kreeg een mooie Kika 
beer en een lekkere zak snoep van 
Paul Plaatsman, trainer van Atlan-
tis 1.
Vorige week werd er uit verloren bij 
Korbis met 16-5. Dit was een zeer te-
leurstellende wedstrijd voor Atlantis. 
Omdat er uit verloren werd bij Kor-
bis stonden ESDO en Atlantis alle-
bei nog steeds met twee punten on-
deraan in de competitie. ESDO was 
deze zaterdag vrij en zou dan ook 
niet in actie komen. Voor Atlantis 
was het een mooie gelegenheid om 
punten te pakken van de nummer 2. 
Atlantis begon zoals vertrouwd in de 
basis opstelling. In de aanval werd 
gestart met: Chantal Poolman, Eline 
Laaper, Jacco van Koevorden-Brou-
wer en Mark Goverse. In de verde-
diging starte: Lisanne van Doornik, 
Kim Stolk, Jelmer Steen en Pim de 
Munter.
Het eerste aanvalsvak zat goed in 
de wedstrijd, er werd vrij gemakke-
lijk aan het begin van de wedstrijd 
aan een voorsprong gewerkt. Het 
tweede aanvalsvak had veel moei-
te om tot scoren te komen. De bal 
wou er maar niet invallen. In de ver-
dediging werden veel ballen onder-

schept. NIO wist niet precies wat 
hiermee te doen. Het heeft een lan-
ge tijd geduurd voordat er aan bei-
de kanten werd gescoord. Geluk-
kig bleef Atlantis doorspelen en dit 
resulteerde uiteindelijk in een rust 
stand van 4-4. 

 Atlantis kwam na rust goed uit de 
start blokken. Gelukkig vielen de af-
stand schoten en doorloopballen er 
nu wel in. Atlantis kon uiteindelijk 
een voorsprong van 3 punten ma-
ken, de stand was 9-6 in het voor-
deel. Met nog een kwartier te spe-
len kwamen Sandra Pronk en Ma-
sha Hoogeboom in het veld. Aan het 
einde van de wedstrijd werd er door 
beide ploegen nog  gescoord wat 
resulteerde in een mooie 10-8 over-
winning voor Atlantis. 
 Volgende week speelt Atlantis thuis 
tegen Animo. De eerste wedstrijd 
tegen Animo werd uit verloren met 
9-8. Atlantis zoekt ook dan de winst 
om degradatie te ontlopen. U bent 
van harte welkom om Atlantis aan te 
moedigen. De wedstrijd begint om 
16:40 in sporthal de Phoenix aan de 
hoofdweg in Mijdrecht.

Mark Goverse van Atlantis 1 speelde 
verdedigend erg sterk.

CSW doet zichzelf tekort
Wilnis - Op een winderig sportpark 
in Hilversum is het CSW niet gelukt 
zich van een bijna zekere periode-
titel te verzekeren. De tegenstander 
van afgelopen zaterdag was Altius, 
dat nog een punt nodig had om zich 
veilig te spelen in de derde klasse. 
Het werden er uiteindelijk drie voor 
de Hilversummers.
Vanaf het begin werd CSW vastge-
zet en met een straffe wind tegen. 
Dit leidde al direct tot wat hachelij-
ke situaties voor het doel van Jor-
dy Wens. De voorsprong voor Alti-
us kon niet uitblijven en een coun-
ter werd in de verre hoek afgemaakt 

door de spits van Altius. CSW had 
voetballend het beste spel, maar 
kon niet mee in de strijdlust van Al-
tius. 
Ruud Lakerveld gaf even later een 
cornerbal weg en uit die corner kon 
Altius zomaar de 2-0 binnenkoppen. 
CSW vermande zich maar kon geen 
uitgespeelde kansen creëren. Ro-
nald Lucassen kwam een teenleng-
te tekort en een prachtig schot van 
Nick de Vink werd uit de bovenhoek 
geranseld. Vlak voor de rust was 
er een uitlezen mogelijkheid voor 
Frank Zaal om de aansluitingstref-
fer te maken, maar oog in oog met 
de keeper van Altius schoot hij op 
de paal.

Druk
De tweede helft werd er direct druk-
gezet. Deze middag werd maar weer 
eens bewezen dat het met een hard 
wind mee toch lastiger spelen is. 
Passes kwamen niet aan of waren te 
hard. Altius counterde deze tweede 
helft naar hartelust en het was dat 
Jordy Wens een goede partij keepte, 
anders had er een grote nederlaag 
op het bord verschenen. CSW scoor-
de uit een vrije trap de 2-1. Cesar 
de Kuyer kegelde de bal op de kee-
per en de terugspringende bal was 
een prooi voor Jay Klaas Wijngaar-
den. CSW zette nog meer aan. Met 
de lange mannen werd getracht ge-
vaarlijk te worden, maar Jochem van 
Bergen, Nick de Vink en John Groe-
newegen hadden geen geluk deze 
middag. De 3-1 bleek een kwestie 
van tijd te zijn want Altius verscheen 
nog zeker drie maal één op één met 
Wens. Een vlotte aanval via de lin-
kerkant en de spits kon de 3-1 bin-
nen werken.

Een domper voor CSW, dat zich nu 
weer in een lastig positie brengt. De 
aankomende weken is CSW vrij van 
competitie en op 29 maart wacht de 
thuiswedstrijd tegen SCW, de ploeg 
van oud trainer Hans Verhoogt.
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LR&PC Willis rijdt een natte 
maar gezellige krokusrit
De Ronde Venen - Eindelijk was 
het dan zover. Nadat de snertrit in 
januari wegens storm en zware re-
gen was afgelast, werd afgelo-
pen zondag de Krokusmenrit door 
LR&PC Willis gereden. Ook deze 
keer waren de weergoden ons he-
laas niet erg gunstig gezind. De 
menners van Willis zijn echter ech-
te bikkels en dus werd besloten de 
rit gewoon door te laten gaan. Om 
11 uur vertrokken 5 aanspanningen 
vanaf de Bovendijk in Wilnis. Als een 
echte “zwaan-kleef-aan” werden er 
onderweg nog even 3 aanspannin-
gen opgepikt en ging de rit uitein-
delijk met 8 aanspanningen op pad. 
Er waren aanspanningen van aller-
lei pluimage. Zo waren er 2 Friezen, 
een appaloosa pony, een Fjord en 
ook een tweespan shetlanders. De 
rit bracht ons langs een aantal van 
de mooiste plekjes van de Ronde 
Venen waarbij ook een aantal keer 
wat “spannende” oversteken ge-
maakt moesten worden. Gelukkig 
zagen de menners bij elke oversteek 
al ruim van tevoren de kenmerken-
de lichtblauwe bus van Henk de 
verkeersregelaar staan, die ieder-
een elke keer veilig naar de over-
kant loodste. Via Mijdrecht en Wa-
verveen ging de route over Achter-

bos naar Vinkeveen. Bij de spoor-
laan werden we door de Vinkeveen-
se slager Bob van der Spruijt opge-
wacht met een lekker soepje en een 
drankje.  Nadat alle menners weer 
een beetje opgewarmd waren en de 
paarden weer wat uitgerust vertrok 
de stoet weer. 

De rit ging via Wilnis en met een 
paar omzwervingen kwamen we 
op de oude spoorbaan waar vroe-
ger het treintje “Bello” van Vinke-
veen naar Uithoorn reed. Eenmaal 
in Mijdrecht aangekomen namen 
we bij de verschillende afslagen af-
scheid van steeds meer aanspan-
ningen, die de kortste route naar 
hun stal namen.  Al met al kijken we 
terug op een zeer geslaagde dag, 
die zeker navolging zal krijgen. 

Op 16 maart organiseert LR&PC 
Willis weer een officiële dressuur-
wedstrijd bij Manege Lucky Stable 
in Mijdrecht. Op 29 maart gaan we 
een kijkje nemen bij gehandicap-
tenmanege Lis Hartel. Voor meer in-
formatie over deze en andere acti-
viteiten van LR&PC Willis kijkt u op 
l”www.lrpcwillis.nl of neemt u con-
tact op met Frank de Jong op 0297-
250030

Sterk Atalante Dames 1 
wint thuiswedstrijd
Vinkeveen – Vrijdagavond 7 maart 
2008 speelde de dames gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame in de bijna tot de nok 
toe gevulde “Boei” tegen Spaarne-
stad dames 1. Een wedstrijd waarop 
een enorm negatief stempel werd 
gedrukt door de scheidsrechter.
De eerste set werd begonnen met 
Janine Könemann als spelverdeel-
ster en Marlieke Moen als libero. De 
verdere veldbezetting kwam voor re-
kening van Irma Schouten, Carin van 
Tellingen, Mirjam van der Straten, 
Inge Tanja en Suzan Heijne. Er werd 
in het begin goed en fel gestart wat 
ook direct in een 9-5 voorsprong 
tot uiting werd gebracht. Vanaf dat 
moment begon de scheidsrechter 
een steeds negatievere nadruk op 
de wedstrijd te leggen. Bij twijfel 
gevallen werd elk punt aan Spaar-
nestad toegewezen. Toen ook nog 
eens fantastisch ingeslagen ballen 
van Atalante door de scheidsrech-
ter als uit werden bestempeld, vloog 
de vlam in de pan. De Atalante da-
mes gingen zich steeds feller tegen 
de scheidsrechter verzetten en dat 
ging weer ten koste van hun spel. 
Het spel van Atalante werd steeds 
rommeliger en was niet verzorgd. 
Spaarnestad maakte dankbaar ge-
bruik van de vele cadeautjes die ze 
van de scheidsrechter kregen en zij 
wonnen deze set met maar liefst 13-
25.

Omzettingen
In de tweede set werden wat omzet-
tingen in het team van Atalante ge-
daan. Zo kwam de ruim een half jaar 
lang geblesseerde Nancy Schok-
man tussen de lijnen op de plaats 
van Carin. Verder werd afgesproken 
om vooral het eigen spel te spelen 
en niet meer op de scheidsrechter 
te ageren. De set ging gelijk op tot 
11-11. Daarna begon de scheids-
rechter zich weer negatief te roeren. 
Ballen die door Spaarnestad maar 
liefst een halve meter buiten het 
veld werden geslagen zag hij in en 
dus gingen die punten onverdiend 
naar Spaarnestad. Atalante liet zich 
weer van de kook brengen door de-
ze scheidsrechter en ook deze set 
werd met 19-25 door Spaarnestad 
gewonnen.

Voor aanvang van de derde set werd 
door trainer / coach Sjaak Immer-
zeel aangegeven absoluut niet meer 
tegen de scheidsrechter in verweer 
te gaan. De dames moesten hun ei-
gen spel gaan spelen en alle agres-
sie die ze hadden maar op de bal af 
reageren. In deze derde set kwam 
Carin weer terug in het veld voor 
Suzan. De set ging in het begin ge-
lijk op. Het publiek op de tribune en 
de wisselspelers van Atalante onder 
leiding van de bloedfanatieke Lotte 
Schreurs zette Atalante aan tot be-
ter spel. De agressie werd inder-

daad afgereageerd op de bal. Irma 
en Inge sloegen ballen in waarbij 
de tegenstander echt het nakijken 
had. Bij 13-12 vluchtte Spaarnestad 
in een time-out om te zien of ze het 
ontketende Atalante tot een halt 
konden roepen. Dit lukte niet Ata-
lante ging steeds slimmer aanval-
len en ook Mirjam, Nance en Carin 
maakte punt na punt. De setwinst 
ging met 25-18 naar Atalante.

Moelijk
Vastberaden ook de vierde set te 
winnen gingen de dames het veld 
weer in. Suzan nam de plaats van 
Carin weer in, om met iets meer 
lengte in de blokkering het de da-
mes van Spaarnestad nog moei-
lijker te maken. De scheidsrechter 
bleef vreemde beslissingen nemen, 
maar er werd totaal niet meer op 
gereageerd. De Atalante dames wa-
ren alleen nog bezig met het spel. 
In deze vierde set scoorde spelver-
deelster Janine een aantal mooie 
puntjes door de tweede bal snel 
door te spelen op een onverdedigde 
plek van de tegenstander. De blok-
kering bij Atalante was ook goed 
verzorgd en met een aantal killing-
bloks werden mooie punten ge-
maakt. Het was Spaarnestad die in 

deze set achter de feiten aan bleef 
lopen. Ook de vierde set werd door 
de Atalante dames knap gewonnen 
met 25-19.

Met een lekker gevoel van de twee 
laatste sets werd onveranderd be-
gonnen aan de vijfde set. Tot 5-5 
ging ook deze set gelijk op. Daar-
na werden drie fantastisch mooie 
punten door de Atalante dames ge-
maakt en met een stand van 8-5 
werd gewisseld van speelhelft. Ata-
lante voelde dat ze dit niet meer uit 
handen zouden geven. Spaarnestad 
wisselde de ene na de andere aan-
valler om maar door de verdediging 
van Atalante heen te kunnen bre-
ken. Maar de als een huis verdedi-
gende libero Marlieke liet niet toe 
dat Spaarnestad ook maar een se-
conde de illusie kreeg dat ze de set 
zouden kunnen winnen. De setwinst 
ging met 15-12 naar de thuisploeg, 
waardoor Atalante een verdiende 3-
2 overwinning behaalde.

Een knappe overwinning van de da-
mes. Door de sterke mentaliteit en 
de herwonnen vechtlust werd een 
voor menig toeschouwer reeds ver-
loren wedstrijd alsnog in winst om-
gezet.

Rabobank tekent sponsor-
contract SV Argon
Mijdrecht - Rabobank Veenstro-
men toont wederom haar maat-
schappelijke betrokkenheid door 
het tekenen van een drie jarig spon-
sorcontract met SV Argon. 

De ondersteuning die geboden 
wordt komt ten goede aan de grote 
jeugdafdeling van de voetbalvereni-
ging. Het betreft het ondersteunen 
van de E-pupillen, het mogelijk ma-
ken van het Rabobank E en F pupil-
len toernooi SV Argon, het G-team 
(team voor spelers met een handi-
cap) en The School, een initiatief 
waarbij huiswerkbegeleiding wordt 
geboden aan intensief sportende 
SV Argon jeugdspelers.
Ruud van der Vliet, algemeen direc-
teur Rabobank Veenstromen: “SV 
Argon is een grote en ambitieuze 
vereniging, met veel aandacht voor 
de op hoog nivo acterende voetbal 
opleiding, als ook voor de breedte-
sport met aandacht voor de sociale 
kanten van de sport. Het G-team is 
daarbij een goed voorbeeld en past 
prima in onze wil tot maatschap-
pelijke betrokkenheid bij en onder-
steuning van lokale verenigingen”.

Partners
SV Argon en Rabobank Veenstro-
men zijn al vele jaren partners van 
elkaar. Op een aantal fronten wordt 
intensief samengewerkt, onder an-
dere in de ondersteuning van SV 

Argon in het jaarlijkse Rabobank 
straatvoetbaltoernooi in Mijdrecht. 
Recent zijn de besprekingen, samen 
met de gemeente De Ronde Venen, 
over de realisatie van Het Estafette-
project gestart.  Tevens ondersteunt 
de Rabobank het topamateurvoetbal 
van SV Argon, wat door de Stichting 
Topsport Argon wordt gerealiseerd. 
Gert van Hasselt, secretaris/vice-
voorzitter van SV Argon: “Een am-

bitieuze en grote vereniging als SV 
Argon kan niet zonder sponsors. Wij 
zijn dan ook zeer verheugd met de 
voortzetting en uitbreiding van de 
sponsorrelatie met Rabobank Veen-
stromen.  Het stelt ons in staat om 
onze plannen met betrekking tot het 
verbeteren van zowel de jeugdoplei-
ding als de breedtesport met haar 
sociale kanten verder uit te bou-
wen”.

Op bijgaande foto wordt het sponsorcontract getekend door Ruud van der 
Vliet namens Rabobank Veenstromen en door Joop Smaling, Ronald Meijer 
en Gert van Hasselt namens SV Argon.

Turnsters behalen acht 
podium plaatsen
Mijdrecht - Zaterdag 8 maart werd 
in Hooglanderveen de eerste voor-
wedstrijd voor de verplichte oefen-
stof divisie 5,6 en 7 ge-
turnd.In totaal zouden er 
15 turnsters van G.V.M 
mee doen, maar helaas 
moest Melissa Oudhoff 
van stek laten gaan door-
dat zij ziek was. Vanaf de-
ze plaats willen wij Melis-
sa beterschap wensen en 
we hopen haar snel weer 
op de training te zien. In 
de eerste wedstrijdronde 
was het Saki Kato die in 
divisie 5, instap NTS 12 
uitkwam voor G.V.M. Saki 
turnde op alle vier de toe-
stellen prachtige, strakke 
oefeningen wat haar een 
mooie reeks cijfers ople-
verde: sprong 8.250, brug 
9.800, balk 8.350 en op 
vloer 8.400 punten. Met 
een totaal van 34.800 
was de gouden plak dan 
ook voor Saki Kato in de-
ze eerste ronde. In ronde 
twee deed Lotte Zout-
man mee in divisie 7, pu-
pil 1, NTS 13. Ook Lotte 
turnde een goede wedstrijd, maar 
liet helaas bij de brug wat puntjes 
liggen. Lotte haar behaalde punten 
zijn: op sprong 8.200, brug 7.550, 
balk 8.450 en tenslotte op vloer een 
9.000, al met al een mooie serie wat 
Lotte een totaal van 33.200 punten 
opleverde en een 7de plaats.

Beloond
Vijf G.V.M turnsters waren  in de 
derde ronde actief. Zij kwamen uit 
in divisie 6, in de categorie  pupil 1, 
NTS 12, in een deelnemersveld  met 
maar liefst 31 turnsters begonnen zij 
vol goede moed aan hun wedstrijd. 
Op een 9de plaats eindigde Cares-
sa van der Galiën, met een punten 
totaal van 32.700, voor haar sprong 

kreeg zij een 8.500, op de brug 
8.800, op balk 7.100 en tenslotte op 
vloer 8.300. Met een punten totaal 

van 33.100 was de 6de plaats voor 
Romy de Kuijer, haar sprong werd 
beloond met 8.500, de brug ook met 
8.500, balk met 7.850 en voor haar 
vloer kreeg zij 8.250 punten. De 5de 
plaats ging naar Giny Stam met 
8.500 punten voor haar sprong, voor 
brug 8.400, voor balk 8.000 en 8.350 
punten voor haar vloer.
Ja, en dan komen we aan bij de po-
diumplaatsen!!! Op de 3de plaats 
mocht Joline Twaalfhoven gaan 
staan met een mooie serie pun-
ten: sprong 7.950, (JA, JOLINE KAN 
SPRINGEN!!!),
brug 8.800, balk 7.850 en op vloer 
9.050, totaal 33.650.
Lisa van Scheppingen mocht op 
plaats 2 van het podium gaan staan, 

een extra goede prestatie daar zij 
voor het eerst in divisie 6 uitkwam. 
Lisa behaalde op sprong een 9.500, 

op brug 7.850, op balk 7.700 en ten-
slotte werd haar vloer beloond met 
9.000 punten wat haar een totaal 
score opleverde van 34.050.

Spannend
Dan was er de vierde en tevens laat-
ste ronde. Voor deze meisjes was dit 
hun eerste wedstrijd in de divisies, 
reuze spannend dus!!!

Bij de opstappers divisie 7 NTS 15 
waren het Lynn de Bruin, Marjolein 
Werkhoven en Sara Roodenburg 
die voor G.V.M op de wedstrijdvloer 
stonden.Lynn de Bruin wist beslag 
te leggen op de 7de plaats met de 
volgende scoren: sprong 9.500, brug 
6.450, balk 7.600 en 8.600 voor haar 

vloer, een punten totaal van 32.150 
punten. Op het podium was de 3de 
plaats voor Marjolein Werkhoven, 
zij behaalde op sprong 9.900, op 
brug 8.700, op balk 8.100 en voor de 
vloer 8.300, dit geeft een totaal van 
35.000 punten. Ja, en dan werd Sa-
ra Roodenburg zomaar 1ste op haar 
aller eerste wedstrijd!!! 

Voor haar sprong werd Sara be-
loond met 9.850, op brug 8.600, 
op balk 8.900 en op vloer 8.300 
wat een totaal van 35.650 punten 
maakt. Dan waren er in divisie 7 ook 
nog de instappers NTS 14, Maxime 
Kok en B’lana Siereveld. Maxime 
werd 4de met een punten totaal van 
34.250, haar sprong werd beloond 
met 9.100, op brug 7.500, op balk 
9.000 en op vloer 8.650 punten.  Op 
het podium was de 3de plaats voor 
B’lana met een 8.900 op sprong, op 
brug 8.100, op balk 9.300 en ten-
slotte op vloer 8.250, wat B’lana een 
puntentotaal opleverde van 34.550 
punten.

Dan waren er in deze laatste ronde 
nog twee meisjes divisie 6, opstap 
NTS 14. Beide turnstertjes deden 
het uitstekend en legde beslag op 
de twee hoogste podiumplaatsen.
De 2de plaats was voor Joyce 
Brands met een puntentotaal van 
33.200 punten. De sprong werd be-
loond met 8.900, de brug met 7.400, 
de balk met 9.350 en voor haar vloer 
kreeg Joyce een 7.530. 

Het hoogste plaatsje op het podi-
um, de 1ste plaats, was voor Lynn 
Loman, zij turnde goed en behaal-
de mooie cijfers: op sprong 9.000, 
op brug 8.200, de balk 9.200 en ten-
slotte haar vloer oefening 8.550, wat 
een totaal van 34.950 punten op-
leverde. Het was een gezellige dag 
met prachtige resultaten!!! De train-
ster en  alle turnsters, bedanken 
Anne Böhm voor haar hulp op deze 
dag en ook bedanken wij de organi-
serende verenigingen, Abcoude en 
BEO uit Baambrugge voor de orga-
nisatie van deze wedstrijd.  
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CSW dames

Geen loon naar werken
Wilnis - Als het resultaat van een 
voetbalwedstrijd door een jury zou 
worden beoordeeld, dan zou er za-
terdag hoogstwaarschijnlijk een ge-
lijkspel op het scorebord aan de Pie-
ter Joostenlaan hebben gestaan. Nu 
ging ’t Zand als de gelukkigste met 
de punten aan de haal. CSW moest 
het doen met de complimenten, 
maar ook met gevoel, dat er tegen 
kampioenskandidaat ’t Zand meer 
in had gezeten.

Met de wind mee was CSW van 
meet af aan de meest aanvallende 
ploeg. Al in de vijfde minuut ont-
stond de eerste kans voor CSW, 
toen bij een vrije trap van Linda van 
Beek zo maar drie aanvalsters van 
CSW vrij voor het doel kwamen te 
staan. 
Helaas kreeg niemand ook maar 
een teentje tegen de bal. Even la-
ter kreeg Linda de kans de keepster 
van ’t Zand met een lob te passeren, 
maar de bal kreeg te weinig hoogte 
mee. CSW bleef agressief de aanval 
zoeken en zo ontstonden voor het 

doel van ’t Zand nog een paar ge-
vaarlijke situaties, maar de verdien-
de goal bleef uit.

De druk op het doel van ’t Zand 
nam nog meer toe en misschien 
had CSW in die fase wat meer men-
sen naar het front moeten sturen 
om een goal te forceren. In de 37 ste 
minuut was CSW nog het dichtst bij 
de 1-0 toen Linda van Beek van af-
stand de lat raakte en de bal bij de 
aansluitende scrimmage tot twee 
keer toe als door een wonder niet 
in het doel verdween. Pas 2 minuten 
voor de rust kreeg ’t Zand de eerste 
kans, waarbij CSW keepster Quinda 
Verheul overigens moeiteloos over-
eind bleef.

Bakens
Na de hervatting ontsnapte eerst ’t 
Zand ternauwernood aan een ach-
terstand toen de keepster mistast-
te bij een voorzet van links; de bal 
mistte het doel op een haar na. Pas 
hierna ontstond er een fase, waar-
in de Brabantse ploeg haar positie 

op de ranglijst enigszins waarmaak-
te. Goed combinerend verwierf de 
ploeg zich een overwicht, waarin 
CSW zich overigens hardwerkend 
goed staande kon houden. Slechts 
één keer haperde het CSW motortje 
en het was gelijk mis ook. 

Eén enkel misverstand in de CSW 
achterhoede was genoeg om de 
voorhoede van ’t Zand tot twee keer 
toe een open kans te geven en de 
laatste keer was het bingo: 0-1. 

CSW slaagde er nog wel in om de 
bakens nog weer wat te verzetten 
en meer in de aanval te gaan. Zo 
kreeg centrumspits Nelleke Vrie-
link nog een unieke kans om met 
een lobje te scoren, maar een dubi-
eus vlagsignaal vanaf de zijlijn voor-
kwam een Wilnis feestje. 
Ook Iris van Dijk kreeg uit een moei-
lijke hoek met de keepster uit de 
goal nog een kans, maar gerechtig-
heid bleef uit en omdat aan het eind 
alleen de goals tellen bleef CSW 
met lege handen achter.

Veenland turnsters presteren prima in voorronde

Saskia wint brons!
De Ronde Venen - Op zaterdag 8 
maart werd in Amersfoort de eerste 
voorronde gehouden voor de ver-
plichte oefenstof.  Angela  van der 
Vaart mocht ‘s morgens het spitst 
afbijten. Ze  moest beginnen op 
brug helaas was het niet zo goed 
begin. De buikdraai mislukte en 
daarna ook nog de afsprong.
Maar Angela liet zich niet uit het 
veld slaan en turnde daarna drie 
prima oefeningen. Op de balk liet ze 
zelfs het een na hoogste cijfer note-

ren en op de vloer werd ze vierde. 
Ondanks de mislukte brugoefening 
werd Angela nog keurig 10de.

Daarna was het de beurt aan haar 
zusje Saskia van der Vaart, Naomi 
Bouman en Tessa Groeneweg. Voor 
Naomi en Tessa was het hun eer-
ste wedstrijd in deze categorie. Alle-
maal erg spannend en dat was dan 
ook duidelijk op hun gezichten lees-
baar. Maar uiteindelijk bleken de ze-
nuwen helemaal voor niets geweest 
te zijn daar ze keurige oefeningen 
hebben neergezet. Heel goed ge-
daan meiden! Saskia begon op de 
balk. Daar zat die vervelende kop-
rol in en we hadden haar een zak-
je chips in het vooruitzicht gesteld 
als ze erop zou blijven, maar helaas 
ze rolde er naast en dat kost je veel 
punten. 

Prachtig
Op de vloer liet ze een prachtige 
oefening zien en dit werd beloond 
met het en na hoogste cijfer. Op 
naar sprong voor het eerst met de 
plank een overslag over de kast. En 
wat voor overslag ze sprong naar 
het hoogste cijfer. Ook op de brug 

maakte ze geen fouten en dit resul-
teerde een uitstekende derde plaats. 
De wedstrijd was helaas alweer ver 
uitgelopen toen Nadi Snel en Mar-
lies Samsom Denise Offerman en 
Gerjanne Meijers in de derde ron-
de mochten beginnen. Ze begonnen 
allemaal met een keurige oefening. 
Marlies werd zelfs 4de op de vloer. 
Daarna volgde er keurige oversla-
gen op de kast. Op naar de brug 
hier waren af en toe een paar krom-
me benen te zien en deed Gerjanne 

ons subliem verbazen door een 8 te 
scoren! Op naar de balk. Helaas had 
Nadi vandaag haar dag niet op de 
balk en moest twee keer eraf.  Deni-
se draaide spontaan een paar extra 
onderdelen en verdraaide haar oe-
fening. Maar in de wetenschap dat 
ze ziek op de wedstrijdvloer stond, 
zegt wel wat over karakter! Marlies 
draaide een keurige oefening maar 

ja vergat in haar zenuwen de zweef-
stand wat haar een punt aftrek kost-
te maar wat erger was het kostte 
haar de derde plek.  

Te laat
Marlies werd nog keurig 9e en De-
nise 13e. Nadi werd 21ste.en Ger-
janne 27ste. Op naar alweer de laat-
ste ronde helaas begon die een uur 
te laat. Voor Veenland turnde Floor 
Kouwenberg, Sascha Stam, Julie 
Postma, Donya Selim, Nades Ka-
minga, Kimberly Bouman, Puck 
Straver, Romy de Graaff en Lois Ver-
hoek. Ook hier voor een aantal hun 
eerste wedstrijd. Ze waren dan ook 
op van de zenuwen. Bij een aantal 
gelukkig als eerste de sprong, want 
die beheersten ze goed. Ze maakten 
dan ook allemaal een prima koprol. 
Op naar de brug. Ondanks een paar 
foutjes ook hier prima oefeningen. 
Het springen van de lage naar de 
hoge legger blijft erg leuk en span-
nend. Helaas voor Sascha was de 
jury wel erg streng en viel het cij-
fer uiteindelijk heel erg tegen. Op de 
balk liet iedereen een strakke oefe-
ning zien!

Alsof er helemaal geen zenuwen 
waren. En zelfs de arabieren van de 
balk af  werden keurig gedaan. Sa-
cha behaalde op dit onderdeel zelfs 
een 4e plaats!

Op de vloer turnde iedereen hele 
strakke oefeningen en deze wer-
den dan ook dik beloond. We zijn 
erg trots op de meiden en met een 
4e,5e,2x een7e,10e,11e,13e en 17e 
gingen we uiteindelijk weer naar 
huis. In de andere baan turnde Floor 
haar oefeningen. Floor turnde een 
prima vloeroefening. Toen op naar 
sprong. Donderdag tijdens de trai-
ning lukte het niet meer met plank, 
maar Floor liet zich op de wedstrijd 
van haar beste kant zien en sprong 
naar de jawel vierde plaats. 
Op de brug zwaaide Floor zich met 
hoge strekhang zwaaien zich naar 
het een na hoogste cijfer. Op naar 
de balk. Ook hier viel een zakje 
chips te verdienen en ja hoor Floor 
bleef erop met de koprol op al was 
het wel met enige moeite. Uiteinde-
lijk behaalde Floor die vervelende, 
maar wel uitstekende  4de plaats. 
De trainsters zijn trots op de pres-
taties en op naar de volgende wed-
strijd die is alweer over een maand 
om precies te zijn op 5 april in Har-
melen.

Atalante Heren 2 pakt 
mooie punten
De Ronde Venen - Terugkijkend op 
een week van drukte en stress, was 
de vrijdagavond dan toch gekomen 
met de wedstrijd van A-side H2 te-
gen Huizen H4. Wat zou er mooier 
zijn om met een goed bevochten 
winst dit weekend in te gaan. De 
aanloop, de training was in mineur 
afgesloten. 

De vonk was er niet, en heren 2 kab-
belde rustig de dinsdagavond uit. 
Maar terug naar de vrijdagavond. 
Bij de boei aangekomen, zijn er op-
eens stoplichten geplaatst. Tja zo 
kan je ook winnen, zorg dat je eigen 
team binnen is, stoplicht op rood, en 
dus winst. Ook het stoplicht werk-
te op een bepaalde manier, 3 auto’s 
mochten er door, dan mocht er weer 
1 auto van de andere kant. Een soort 
3-1 dus..

Eerste set. Lekker fanatiek, beide 
kanten ware goed bezig, de mid-
denaanval bezorgde ons wat pijn, 
dus werd het lek van de vorige 
wedstrijd opgesteld, good old Ton 
Plomp. Ton kan als geen ander ga-
ten dichtlopen en blokkeren. Zo ook 
nu. De rest is kort samen te vatten, 

rotzooi op Erik Verbruggen (dan 
gaat het goed). Balletje door het 
midden voor Bas van der Lubbe, en 
Sven Pothuizen als veegploeg. In de 
eindfase komt de veegploeg in ac-
tie, die ervoor zorgt dat de rotzooi 
naar Erik kan. Stand 21-24, een “fi-
nest moment” breekt aan voor He-
ren 2 en op karakter wordt de set 
gepakt met 26-24 voor de Atalante 
mannen. Gelukkig was deze set niet 
zo spannend!

Tweede set. Het team toch maar iets 
anders samenstellen, de midden-
mannen op midden en de aanvallers 
op buiten. Als coach zie je de mak-
kelijkste oplossingen pas later in. 

Dit liep. Het vloog niet het sprintte 
niet, het liep. En er zijn maar twee 
momenten dat je loopt met volley-
bal: als je gewisseld wordt, en als je 
gaat serveren. 

Serveren ging goed dus er moet ge-
wisseld worden. Weer: de dingen 
zijn soms zo simpel. Lengte in het 
team en scoren. Het team dat Heren 
2 heet beleefde zijn “second finest 
moment” in de tweede set. 19-23 

achter, en op dat moment komt het 
ware karakter weer boven van heren 
2, niet denken het is gebeurd, maar 
doen. Set pakken met weer 26-24.
Na deze twee dreunen was de der-
de set aan de beurt. Huizen wankelt 
het veld in. Murw geslagen door het 
onophoudelijke sterke spel van de 
Atalante mannen. 

Deze set is het slaapliedje voor he-
ren 2. De set wordt gepakt met 25-
17, maar de winst was te makkelijk, 
3-0 voor en nog één set te gaan. Tot 
20-20 gaat het gelijk op, en dan, tja 
dan lijkt het of er nog één klein beet-
je oud heren 2 boven komt. We gaan 
alles, maar dan ook alles prikken, En 
als er iets is waarin onze kracht niet 
ligt, juist, dan is dat prikken. Dus de-
ze set gaat reddeloos verloren met 
20-25. 3-1 gewonnen van Huizen 
die één plaats boven ons stond. Dus 
net als de stoplichten 3 door/voor 1 
tegen. Soms is het zo simpel. 

Zoals Einstein al zei:”Alles moet zo 
simpel mogelijk gemaakt worden, 
maar niet simpeler.” Vrijdag spelen 
de heren uit in Almere tegen Om-
niworld H4.

25 jaar badmintonvereni-
ging  De Kwinkslag
De Ronde Venen - De Kwinkslag 
bestaat dit jaar 35 jaar en wil dit op 
grootste echter wel gezellige wijze 
vieren. Vandaar dat er bedacht is dat 
het leuk zou zijn om een toernooi te 
organiseren. 

Het toernooi beëindigen we met een 
drankje en een hapje zodat er dan 

de mogelijkheid is om oude succes-
verhalen en dieptepunten op te die-
pen uit ons geheugen. Dit toernooi 
wordt gehouden in DE BOEI op za-
terdag 19 april a.s. 

Tijdens dit toernooi wordt gespeeld 
met senioren, junioren en oud-le-
den.

Vandaar dat wij oud-leden zoeken 
die het leuk vinden om weer eens 
een racket vast te houden en om 
weer een bij te praten. Graag U voor 
1 april opgeven bij Nel Kok e-mail 
: n.kok@casema.nl of bel overdag 
met Leo Driebergen tel 0297 212479 
De Kwinkslag hoopt er een super-
dag van te maken. 

Atalante D2 werkt hard 
De Ronde Venen -Zaterdag 7 
maart vertrok Oudenallen D2 naar 
Amersfoort voor een duel van de 
nummer 10 tegen de nummer 2. 
Aan het begin van de eerste set wa-
ren er wat slordige foutjes hier en 
daar aan Vinkeveense zijde. Zo van-
af de 10 ging het gelijk op. Alles 
ging redelijk, er werd goed gewerkt. 
En dat na 3 weken niks. Maar bij de 
19 stopte de telling bij Atalante, de 
tegenstander maakte de reeks snel 
af met name dankzij allerlei foutjes 
aan de Vinkeveense kant, 25-19.

In de 2de set werd er weer hard 
gewerkt, nu vanaf het begin. Als 
de foute services eruit waren dan 
konden we de set pakken. Lange 
tijd ging het gelijk op, het was lek-
ker werken. En heel verrassend de-
ze keer, want het is niet ons sterk-
ste punt, het blok stond als een dijk. 
Met name Loeps Kuijper en Mar-
jan Blenk zetten een Chinese muur 

waar de veel langere middenaanval-
lers niet doorheen kwamen. Mooie 
punten! En dat tegen de nummer 2. 
Helaas waren er aan het eind van 
deze set alweer een aantal foutjes 
op rij van allerlei aard waardoor de 
set in een keer af was. Dat was erg 
jammer omdat we zo voortvarend 
draaiden maar ja, punten op het tel-
bord horen daar ook bij, 25-21.

Jet Feddema en Joke Ruizendaal 
kwamen in het veld. Van de self-
coach moesten we met name de 
hoeken achterin opzoeken en alert 
blijven in zowel de service als de 
rally pass. Dat ging goed. De klei-
ne voorsprong werd allengs groter, 
de Amersfoortse dames hadden na-
tuurlijk gedacht een makkie te heb-
ben in de derde set. Maar niks daar-
van, deze set werd prima afgemaakt 
met 19-25. 

Set 4 startte ook positief. Mooie 

hoogtepunten en soms wat missers. 
Lange tijd bleef het gelijk op gaan, 
de story of our live lately.. Zou dit de 
vijfde vijfsetter op rij worden? Ge-
zien het spel van de Amersfoortse 
dames moest het kunnen. 

Tot de 22 ging het gelijk op en daar 
waren weer een paar foutjes aan 
onze kant waardoor het spel ineens 
uit was. Die foutjes, echt van aller-
lei aard: serveren, service pass, rally 
pass, set-up en aanval, daar maken 
we er iets te veel van. 

De wedstrijd was op zich leuk, maar 
net die paar puntjes doet ons te 
vaak de das om.  

Hoe staan we er nu voor met nog 
5 wedstrijden te gaan? Nog steeds 
nummer 10, op 3 punten achter de 
nummer 9. Volgende week spelen 
de dames thuis in De Boei tegen de 
nummer 12, Keistad D4.
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Legmeervogels E14: 
Dat is wennen!
Uithoorn - Zonder Ties Schukking 
(griep) en Remon van Schooten(bijna 
fit na gebroken middenvoetsbeen-
tje) hadden ze een vreemde verde-
diging. 

In de eerste helft de spits Lars Veen-
hof  en in de tweede helft de rechts-
buiten Deniz Gijssel als laatste man. 

Deze verschuivingen zorgden er-
voor dat LMV in de eerste helft bin-
nen 10 minuten 0-3 achter stonden, 
hierdoor liep LMV de hele wedstrijd 
achter de feiten aan. 

Na de 10 minuten kregen ze wel 
meer grip op de wedstrijd omdat ie-
dereen een beetje gewend was aan 
zijn nieuwe plek. In de eerste helft 
zag je hard werkende backs Ramon 
Koch en Jeffrey van Schaik, Danny 
Spit moest in zijn eentje het mid-
denveld invullen, dus was overal te 
vinden, hij noemde zichzelf al de 
“schakelaar” tussen verdediging en 
aanval. 

Nuttig
Thom Luttenberg maakte zeer nutti-

ge reddingen. De tweede helft kreeg 
LMV nog meer grip, goede passes 
van Jeffrey van Schaik naar De-
niz Gijssel en Lars Veenhof, en van 
Ramon Koch naar Jimme Karsten, 
zorgden voor  het eerste doelpunt. 
Jimme Karsten speelde zijn man 
goed uit, paste naar Deniz Gijssel 
die zijn man uitkapte en scoorde. 

NFC bleef goed aanvallen en scoor-
de ook weer, in die fase was NFC 
beter, maar keeper Thom Lutten-
berg had een groot aantal zeer goe-
de maar ook fraaie reddingen, waar-
door de stand hetzelfde bleef. 

LMV  scoorde ook weer doordat 
Danny Spit met een mooie hoge 
pass Lars Veenhof bereikte die met 
een kopbal, over de keeper heen, 
scoorde. Afstandschoten van LMV 
mochten niet helpen, NFC liep ver-
der uit naar 2-7. 

LMV heeft de hele wedstrijd hard 
gestreden voor de bal, veel inzet ge-
toond, dus hun best gedaan, en vol-
gende week winnen wie weet, win-
nen zij weer.

Bridge “De Legmeer”
in Uithoorn
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 7 maart jl. speelden de leden 
van de bridgevereniging “De Leg-
meer” de Topintegraal Ruitenboer-
drive. Zij speelden willekeurig ver-
deeld in drie lijnen. Aan het einde 
van deze  avond bleek dat de ver-
werking van de gespeelde spellen in 
de computer had plaats gevonden 
als een normale lijnendrive. Deze 
uitslag wijkt dan ook af van Topin-
tegraal. 
In de “A “ lijn werden Renske en 
Kees Visser eerste met 64,17% en 
Joop van Delft tweede met 57,50% en 
derde Frans Kaandorp met 56,67%. 
De eerste drie paren in de “B “lijn 
werden Bob van Liemt en Evert We-
vers met 57,81%, Mieke van den Ak-
ker en Ria van Geelkerken 55,63% 
en Greet Overwater met Guus Piela-
ge 54,38%. In de “C “ lijn eindigden 
Wim Slijkoord en Francis Terra op de 
eerste plaats met 59,17% als tweede 

het paar Ben en Fien Leefting met 
58,33% en Gerda van Liemt met Els 
van Wijk derde met 56,67%. Al de-
ze paren gingen naar huis met een 
fles wijn en tevens het paar dat in 
deze situatie 50% scoorden dat was 
het echtpaar Selman. En nu de Top 
integraal berekende uitslag die een 
grote verschuiving te weegt brengt 
in de einduitslag van deze avond. 
De eerste  plaats gaat nu naar het 
echtpaar Ben en Fien Leefting met 
65,49% ( 2e in lijn C met 58,33% ) 
ook op de tweede en derde plaats 
echtparen respectievelijk Renske 
en Kees Visser nu 62,50% ( 1e in de 
A lijn met 64,17% ) en An met Jan 
van Schaick 60,55%  ( 4e in de B lijn 
met 54,17% ). De vierde plaats gaat 
naar Thea Kruik en Ada van Maar-
seveen met 58,59% ( 4e in de A lijn 
met 55,42% ). Proficiat voor deze pa-
ren. Er mogen vier paren door naar 
de halve finale in Amstelveen. 

‘Slemregen’ bij BVK
De Kwakel - Op donderdag 6 
maart 2008 viel er een nooit eerder 
vertoond aantal geboden en al dan 
niet gemaakte slems te noteren bij 
de BVK. Maar liefst 3 paren kunnen 
zich aanmelden bij de Nederlandse 
7 Sans Atout Club, 1x werd er 7 Kla-
veren geboden en gemaakt en niet 
minder dan 12x werd er een klein 
slem uitgeboden, waarvan er 7 met 
een overslag werden gemaakt!
In de A lijn begint de suprematie van 
paar Mann-van Vliet angstige vor-
men aan te nemen. Ook deze avond 
waren zij met 64,6% oppermach-
tig. Echtpaar Bader eindigde weer 1 
stek hoger dan vorige week, dus op 
de 2e plaats met 57,7% en echtpaar 
Langelaan werd met 56,6% 3e.
Waar echtgenoot Jan zeer hoge 
ogen gooide presteerde Rina van 
Vliet met partner Gerda Bosboom 
aanzienlijk minder, want met 37,9% 
eindigden de dames op de 15e en 
dus laatste plaats. Van de 15 paren 
scoorden overigens slechts 5 paren 
meer dan 50%.
 
B lijn
In de B lijn was daar dan eindelijk 
de al veel langer verwachte toppres-
tatie van Wim Maarschalk en Henk 
Poll. Hun allereerste nt 1 notering 
in deze lijn is dan nu eindelijk een 
feit en er lijkt voorlopig geen einde 
te komen aan de prestatiedrang van 

dit in dit seizoen sterk presterende 
paar.  Loes Schijf en Riet Wesselingh 
volgden met 55,3% op de 2e plaats 
en echtpaar van Beek werd met 
54,6% 3e. De nieuwbakken combi-
natie Ria van Zuylen-Cor Hendrix 
moet nog even aan elkaar wennen 
gezien hun score van 39,6%, waar-
mee zij deze avond onderaan ein-
digden. In de C lijn lijkt paar Hillia-
rd-Conijn elkaar steeds beter te be-
grijpen. Deze week werden zij met 
59,65% 1e. Op de 2e plaats vinden 
we Irene en Annie en die prestatie 
leverde een storm van applaus op. 
Waar gaat dit eindigen nu de dames 
duidelijk het bridgelicht gezien lij-
ken te hebben en zomaar eventjes 
ruim 59% bijeen kaartten? Echtpaar 
de Koning leverde met 56,5% even-
eens een puike prestatie, goed voor 
de 3e plaats.
Normaal komt de 5e plaats niet voor 
vermelding in dit verslag in aanmer-
king, maar deze week maak ik daar 
graag een uitzondering voor, want 
Tilly en Frans Wouda scoorden een 
door henzelf waarschijnlijk niet voor 
mogelijk gehouden 53,2% (de ken-
ners in de club weten wel beter, dit 
paar gaat nog voor verrassingen 
zorgen na dit eerste seizoen).
Paar Boerlage-Brockhoff scoorde 
met 41,7% helemaal niet zo slecht, 
maar het hield hen toch niet van de 
onderste plaats af.

Ruitenboer bij Bridge 
Vereniging Uithoorn 
Uithoorn - Afgelopen maandag 
avond 3 maart speelde de Bridge 
Vereniging Uithoorn (BVU) de laat-
ste ronde van de 3e parencompe-
titie. Dit jaar heeft het bestuur ge-
kozen voor de “Ruitenboer variant” 
als onderdeel van de competitie. 
Dat viel niet bij iedereen even goed, 
maar velen waren ook enthousiast 
over de door de NBB gesorteerde 
spellen, die over heel Nederland op 
maandagavond worden gespeeld. 
De uitslagen zijn als volgt:

A lijn
In de A-lijn hebben de (echt)paren 
Limburg en Stolwijk stuivertje ge-
wisseld. Greet en Henk werden 1e 
met 62,92% en daarmee winnaar 
van de 3e parencompetitie. Agnes 
de Kuijer en Atie Overwater wer-
den deze avond 2e met 56,25%. Zo-
als vorige week gememoreerd ston-
den de nummer 7 tot en met 12 heel 
dicht bij elkaar. Agnes en Atie wa-
ren een van de gelukkigen en ste-
gen van een kansloze 12e plaats 
naar de veilige 6e. Gedeeld derde 
werden Hans Wagenvoort en Nico 
van der Meer samen met Ben ten 
Brink en Hennie Westendorp, met 
52,92%. Voor Ben en Hennie was dat 
niet genoeg: weliswaar stegen zij 1 
plek maar degradatie is onvermijde-
lijk. Hans en Nico blijven op 3 staan 
in de eindstand.

B lijn
In de B-lijn hetzelfde verhaal tussen 
de nummers 1 en 2; Kokkie van den 
Kerkhoven en Corrie Smit werden 
weliswaar 3e met 55,21%, maar dat 
was genoeg om de overwinning op 
te eisen. Zij verwezen Bep en John 
de Voijs naar de 2e plaats in de eind-
stand. Lodi van Ginkel en Jan Win-
kelaar werden deze avond 1e in de 
B-lijn, met 59,72% en bleven daar-
mee op 5 staan, net niet genoeg om 
te promoveren. Riki Spook en Theo 
van Vliet namen met 59,38% de 2e 

plaats in en ook zij blijven staan. Als 
4e eindigden Ada van Maarseveen 
en Hetty Houtman met 54,17%. In 
het eindklassement zijn To van der 
Meer en Tineke van der Sluijs derde 
gebleven en promoveren daarmee 
naar de A-lijn.

C lijn
In de C-lijn waren de 3 koplopers ei-
genlijk al bekend: Greetje van den 
Bovenkamp en Ria Wezenberg pro-
moveren samen met Gerda en Joop 
van Duren, en Elisabeth van den 
Berg en Maarten Breggeman. Dit 
ondanks het magere resultaat dat 
zij allen behaalden op deze avond. 
De overwinning ging naar Gerard 
van den Bosch en Ria Smit die sa-
men met Truus de Ruiter en Henk 
Stahl 56,60% haalden. Derde wer-
den Gijs de Ruiter die deze avond 
met Cor Hendrix speelde. Zij scoor-
den 56,25%. Marja Slinger en Marja 
Calis werden 4e met 53,15% en Loes 
Kroon en Theo Vermeij behaalden 
met 52,08% de vijfde plaats. Voor 
de complete uitslag en meer info, 
verwijzen wij u naar de website van 
BVU: www.nbbportal.nl/1048.

Al met al een enerverende avond en 
velen zullen de uitgereikte spelver-
delingen nog eens vergelijken met 
hun scores, die op de website van 
de BVU staan. Volgende week wordt 
het 11e lustrum gevierd. De club be-
staat al weer 55 jaar en dat gaat met 
een feestelijke drive gevierd wor-
den.
De BVU speelt in een zaal van acti-
viteitencentrum De Scheg op maan-
dagavond, in de zaal mag niet ge-
rookt worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om (kosteloos) 
een paar avonden mee te spelen, 
om sfeer te proeven. Mocht uw inte-
resse zijn gewekt en wilt u eens kij-
ken of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met Hessel Oos-
terbeek, tel. 566103.

Voorjaarstoernooi bij SAS
Uithoorn - Na het succes van voor-
gaande jaren wordt ook dit jaar weer 
een recreatief volleybal toernooi ge-
organiseerd door de Uithoornse vol-
leybalvereniging SAS’70. 
Dit toernooi is een gezellig en spor-
tief samenkomen met collega’s, fa-
milie, vrienden en buren. Je bent 

verzekerd van een leuke middag 
ontspanning en vertier. Op zondag 
13 april is iedereen van harte wel-
kom in sporthal De Scheg. Wil je 
meedoen, meld je dan nu aan. Per 
e-mail: toernooi@SAS70.nl of Tele-
fonisch: 0297-560064 (Gerrit Val-
kenburg)

Schaken

Schaken Amstel 1 wint, 
Amstel 2 speelt gelijk
Uithoorn - In de 5e ronde van de 
SGA-competitie hebben het 1e en 
2e team van SV de Amstel zich goed 
hersteld van de nederlagen uit de 
vorige ronde. Het 1e team won van 
het 5e team van Zukertort-Amstel-
veen, het 2e team behaalde door 
een gelijkspel tegen Euwe 5 uit Am-
sterdam het eerste wedstrijdpunt.
Amstel 1 heeft de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen het 5e team van Zu-
kertort op het nippertje met een 4.5-
3.5 winst kunnen afsluiten. De Am-
stelveners kwamen met een zeer 
jeugdig achttal, waarvan de oud-
ste speler zelfs beneden de 20 was. 
Theoretisch waren deze jonge spe-
lers goed onderlegd, alleen qua er-
varing kwamen ze nog net iets te-
kort.
De basis voor de Amstel overwin-
ning werd gelegd aan de borden 5 
t/m 8, die 3 punten scoorden. 
Aan bord 8 speelde Lex van Hat-
tum een Morragambiet, waarin de 
tegenstander finaal werd wegge-
speeld. In zulke partijen is Lex echt 
in zijn element. Hij won de dame 
en kort daarna de partij. Ook Cora 
van der Zanden speelde dit gambiet 
en ook daar ging het van een leien 
dakje. Een paardvork leverde Cora 
een kwaliteit op. De 6e bordspeel-
ster wist daarna wel raad met haar 
voordeel. 

Voordeel
Aan het 5e bord speelde Ysbert van 
Hoorn een uitstekende partij. Hij 
won in de opening een pion, breid-
de zet voor zet zijn voordeel uit en 
won gedecideerd.
Helaas ging het op bord 7 bij Her-
man Freek in de opening minder 
goed. Zijn tegenstander hield zijn 
voordeel daarna vast en gaf Herman 
geen enkele kans.
Deze tussenstand van 3-1 gaf reden 
tot optimisme bij de Amstelsuppor-
ters.

Aan de topborden was het echter 
lange tijd volstrekt onduidelijk hoe 
de partijen zouden aflopen. De te-
genstandster van Dawood Asfar viel 
fel aan , Dawood had een pion ge-
offerd voor tegenspel , maar moest 
nauwkeurig spelen om alle witte 
dreigingen te pareren. Dat deed hij 
keurig en later werd in ongeveer ge-
lijke stelling tot remise besloten. 

Mirza Bro aan bord 2 won al in de 
opening een pion, kreeg groot voor-
deel, maar wist niet goed verder 
te komen .De tegenstander kreeg 
nogal wat compensatie. Meer dan 
remise zat er daarna niet meer in. ( 
Stand 4-2 ).

Beslissing
De partijen aan bord 4 en 1 moesten 
toen de beslissing brengen. Henk 
Elserman kwam goed uit de ope-
ning, hij bracht toen echter een on-
duidelijk pionoffer, waarvan alleen 
zijn tegenstander profiteerde. Het 
zag er een tijdlang somber uit voor 
de Amstel veteraan. 

Hij kon echter afwikkelen naar een 
eindspel met ongelijke lopers, dat 
potremise was. Dat was een meeval-
ler, de stand 4.5-.2.5 en de winst was 
binnen. Tenslotte ging alle aandacht 
uit naar de partij van Piet Geertse-
ma aan bord 1. Piet had een loper 
tegen enkele gevaarlijke witte vrijpi-
onnen. In een hectische uitvlugger-
fase dacht Piet op winst te kunnen 
spelen, hij werd echter verrast door 
enkele sterke tegenzetten en verloor 
helaas nog. Eindstand dus 4.5-3.5. 
Door deze zege is het degradatie 
gevaar voor Amstel 1 weer iets min-
der geworden, maar de teams staan 
in deze klasse nog dicht bij elkaar. 
Het Uithoornse team moet in de 2 

laatste ronden nog zeker één keer 
winnen om definitief veilig te zijn.

Wedstrijdpunt
Amstel 2 had in de thuiswedstrijd 
tegen Euwe 5 lange tijd zicht op de 
eerste overwinning, maar ook nu 
kwam dat er helaas niet van .Dat 
lag beslist niet aan 8e bordspeel-
ster Riek Spook, die als in haar bes-
te dagen de tegenstander onder 
druk zette en een snelle overwin-
ning boekte .Haar kleinzoon Michiel 
Spook, net terug van een lange reis 
naar Nieuw-Zeeland, was nog niet 
in zijn speelritme. Aan bord 2 kreeg 
hij weinig kans van zijn tegenstan-
der.           Joop van der Linden 
speelde tegen oud 2e Kamer voor-
zitter Dick Dolman. Joop is de laat-
ste tijd weer goed op dreef en dat 
heeft de oud-parlementariër gewe-
ten. Hij kreeg zelfs een triple-pion 
op de f-lijn en moest later de da-
me geven om mat te voorkomen. 
Joop maakte het toen snel uit. Jan 
van Willigen ging in een goede par-
tij recht op de vijandelijke koning af 
en won in de aanval. Stand 3-1 voor 
Amstel 2.

Dies Bouterse had steeds kleine 
problemen, omdat een van zijn lo-
pers buitenspel stond. Hij verdedig-
de zich echter inventief en sleepte 
er een remise uit.
Simon Veldhuijzen stond eerst min-
der, maar zette dit later in een iets 
betere stelling om. Deze partij ver-
zandde echter in remise. Stand 4-2 
en gezien de stand van de laatste 
twee partijen was er eindelijk eens 
hoop bij de Amstelspelers op een 
eindoverwinning.

Jan van Ommeren kwam in tijdnood 
en deed daarin eerst steeds de goe-
de zetten. Hij zag echter de remi-
sezet Dg5 over het hoofd, waarna 
hij in enkele zetten verloor. Nog dra-
matischer ging het in de partij van 
Jeroen Smit aan het 1e bord. Jeroen 
had nog 3 minuten, zijn tegenstan-
der slechts 1. Jeroen kon met de da-
me eeuwig schaak geven als hij, om 
te beginnen , een pion op e5 met 
schaak zou nemen. Tot ontzetting 
van alle omstanders deed hij echter 
een andere zet, die vrijwel onmid-
dellijk verloor. Zo werd de eindstand 
4-4 en ging menig Amstel  suppor-
ter met een kater naar huis .Bij een 
overwinning had Amstel 2 nog een 
kleine kans op redding gehad. Nu 
lijkt degradatie vrijwel onafwend-
baar.

Interne Competities.
Bij de junioren is in de interne com-
petitie de tweestrijd tussen Mark 
Meijerink en Paul Oomen nog 
steeds in volle gang. Beide spe-
lers staan een straatlengte voor op 
de overigen, het wachten is op een 
misstap van een van beide. De rest 
van het veld in de Kopgroep wordt 
aangevoerd door Robert Meijerink, 
die ruim voor ligt op Daniélle Oo-
men en Bastiaan Claus.

In de Middengroep leidt Maarten 
Last voor Kenneth Wiersum en in de 
Basisgroep heeft Aryan Niknamma-
teki de leiding voor Jasper Tuithof . 
Deze twee hebben een flinke voor-
sprong op de rest van het veld.
Bij de senioren is er aan de kop een 
regelmatig stuivertje wisselen tus-
sen Jan Bosman en Piet Geertsema. 
Zij staan ruim voor op Dies Bouterse 
en Theo Hendriks. Op enige afstand 
volgen verder bij de eerste 10 Da-
wood Asfar, Cora van der Zanden, 
Mirza Bro, Henk Elserman, Carel 
Kok en Ysbert van Hoorn. De com-
petitie is echter nog lang en verras-
singen zijn zeker dit seizoen nooit 
uit te sluiten.

Prijsklaverjassen in de Merel
Jan v. Kouwen haalt uit
Vinkeveen - Op vrijdag 14 maart is 
er prijsklaverjassen in café de Me-
rel in Vinkeveen. Er worden vier gif-
fies gespeeld. De aanvang is 20.00 
uur. De uitslag van de laatste speel-
avond is als volgt:

1. Jan v. Kouwen 8228 pnt
2. Dorus v.d. Meer 7592 pnt
3. Carla v. Nieuwkerk 6621 pnt

4. William Mayenburg 6494 pnt
5. Loes Verbruggen 6445 pnt
De poedelprijs was voor Bianca Ko-
lenberg met 4565 punten. De prijs-
klaverjasavonden in café de Me-
rel zijn voorlopig 28 maart, 11 en 25 
april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en 
4 juli. Het klaverjassen vindt plaats 
in café de Merel, Arkenpark MUR 
43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562 of 
0297-264159.

Eredivisie-darts in ’t fort
Bak bv 1 gooit voor
lijfsbehoud
De Kwakel - Het dartsteam BAK 
BV 1 werd vorig seizoen overtui-
gend kampioen in de 1e divisie van 
de Darts Organisatie Regio Amster-
dam.  Net als bij het voetbal is het 
niveau verschil tussen de Eredivi-
sie en de eerste divisie aanzienlijk. 
Bekende namen in deze divisie zijn 
o.a. Vincent van der Voort, Rem-
co van Eijden en Co Stompé.  Met 
name de kennismaking met ‘Lake-
side’ ganger Remco van der Eijden 
zal niet snel vergeten worden in Bar 
’T Fort.  Van de eerste 9 pijlen die 
Remco gooide telde de scores al 
twee keer 180.  Met maar liefst 0-9 
werd er die avond verloren van het 
team “Oh Ja Ja”.
Afgelopen maandagavond wachtte 
wederom een zware thuiswedstrijd.  
“Kamia Idea” was de tegenstander.  
De uitwedstrijd werd met 9-0 verlo-
ren.  Anders dan bij voetbal telt bij 
darts elk punt.
De mannen van BAK BV 1 weten dat 
als geen ander.  Zo zijn er flink wat 
punten afgesnoept van teams die in 
de bovenste regionen verkeren.  Het 
zijn met name de wedstrijden tegen 
de directe concurrenten waarbij 
BAK BV de punten laat liggen.
Op een competitie avond worden 
er dus negen wedstrijden gespeeld.  
Een team bestaat uit vier spelers en 
een reserve. Er mag één keer gewis-
seld worden.  Eerst worden er vier 
Single partijen gespeeld.  Daarna 
vier Koppelwedstrijden en als laat-
ste de teamgame (vier tegen vier).  
Om de avond ten alle tijden gezellig 
af te sluiten wordt er ook nog een 
bierronde gespeeld, maar u begrijpt; 
daar zijn geen punten mee te ver-
dienen.

Verrassend
De Single wedstrijden tegen Ka-
mia Idea verliepen verrassend voor-
spoedig.  Twee van de vier partijen 
werden gewonnen.  Kamia Idea had 

hierbij de hoogste finish, namelijk 
160.  Triple 20, Triple 20, Dubbel 20. 
Geen extra punten, wel respect voor 
deze mooie pijlen.
Een 2-2 tussenstand bij de Singles. 
Captain Corné de Jong kon tevre-
den zijn.
De Koppelwedstrijden waren spec-
taculair, met regelmatig beide kop-
pels op een dubbel.  Bij de Singles 
gaat het van 501 naar 0, maar bij 
de koppels gaat het van 701 naar 0.  
Veel score’s van boven de 100 , er 
werd een goed niveau gehaald.  In 
de Eredivisie kun je niet te veel dub-
bels missen, dat wordt gauw afge-
straft.  Na een reeks van nederlagen 
zag het er vanavond goed uit voor 
BAK BV.
De dubbels werden geraakt ! Drie 
van de vier koppelwedstrijden wer-
den dan ook gewonnen.
De teamgame (van 1001 naar 0) 
werd daarna verloren, een 5-4 over-
winning was het gevolg.  Vijf punten 
voor de dartfanaten uit De Kwakel.  
Dat deze punten welkom zijn kunt u 
zien in de stand.  De eredivisie be-
staat uit 14 teams waarvan de on-
derste twee rechtstreeks degrade-
ren.  De plekken 11 en 12 betekenen 
play-offs tegen de nummers twee 
van de eerste divsisie A en B.  Ja, 
BAK BV 1 gooit voor lijfsbehoud !

ERE DIVISIE, de stand :
1. De Vluchtheuvel 114 - 17
2. ’T Kasteeltje 112 - 19
3. Groeten uit Purmerend 101 – 18
4. Snorretjes 99 – 19
5. Oh - Ja Ja! 94 – 18
6. Daco Diamonds 91 – 18
7. Nooit Verwacht 79 – 19
8. Kamia Idea 78 – 18 
9. Mamas’s Boys 73 – 18
10. BAK BV 1  64 – 20
11. Mazzelaars I  61 - 19
12. Dubbel 16  59 – 17
13. Piri Piri!  58 – 17
14. The Birds 56 – 19

BAK BV 1, Rob Broeren, René Kruit, Gerard Bak, Mike Kouwenhoven,
Jeroen van den Helder, Corné De Jong

Qui Vive MA1-Amersfoort (1-6)
Uithoorn - Zaterdag 8 maar speel-
de Qui Vive MA1 weer hun eerste 
competitiewedstrijd na de winter-
stop. Deze was gepland in en tegen 
Amersfoort MA1, een onbekende 
ploeg voor de dames. Dit weerhield 
hen er echter niet van om hun eigen 
spel te spelen en een goed resul-
taat neer te zetten. Na 10 minuten 
spelen had Qui Vive de score al we-
ten te openen door middel van een 
strafcorner: de bal ging via Wille-
mijn de Bruin omhoog, waarna Bar-
bara Schmidt hem rustig het doel 
in kon tikken. Vlak daarna wisten 
de dames nog een keer te scoren: 
Morrin O’shea 
wist de bal met 
een slimme flats 
achter de kee-
per te krijgen. 
Helaas zakte Qui 
Vive daarna een 
beetje in en lie-
ten ze Amers-
foort in hun spel 
komen. Dit kostte 
een tegendoel-
punt. Met een 1-
2 stand gingen 
ze de rust in. De 
tweede helft was 
Qui Vive weer 
de betere partij, 
de score kon uit-

gebreid worden naar 1-3 door Wil-
lemijn de Bruin. Ook de 1-4 kwam 
op Willemijn’s naam: na een mooie 
aanval en goede combinaties met 
Dulcia Spee kon Willemijn de bal 
het doel in glijden. Uiteindelijk gin-
gen de dames met een 1-6 overwin-
ning het veld af met doelpunten van 
Michelle Karemaker: ze schoot een 
strafcorner goed binnen. Het laatste 
doelpunt was wederom van Wille-
mijn de Bruin. 
Een goed resultaat om de competi-
tie weer mee te hervatten. Volgen-
de week ontvangt Qui Vive SCHC 
thuis.
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Tien winnaars bij Postcodeloterij in 
Uithoorn, samen 275.000 euro
Uithoorn - Het overkomt je na-
tuurlijk niet vaak dat je rustig op 
je bank in de huiskamer zit en dat 
er dan opeens bij je wordt aange-
beld met de mededeling dat je een 
gigaprijs in de postcodeloterij hebt 
gewonnen. Dat overkwam dus An-
neke van Schaik in de Prinses Mar-
grietstraat en met haar nog negen 
anderen. Anneke vertelt: ”Ik doe al-
tijd mee met de postcodeloterij. Al 
vanaf 1992. Ik ben al twee keer uit-
genodigd in de studio en ik heb al 
eens een koffer en ijsprijzen gewon-
nen en bijna een BMW en in januari 
nog 600 euro. Ik val altijd wel in de 
prijzen. Maar dit is natuurlijk hele-
maal te gek. 
Wat gebeurde er? “Op 3 maart 
werd ik ’s morgens opgebeld met 
de vraag of ik tussen 14.00 en 15.00 
uur thuis was. Omdat het postbe-
drijf langs zou komen met een pak-
je. Maar ik dacht: “Ik heb niks be-
steld, dus ik begreep er niets van. 
Mijn man moest werken en is om 
13.30 uur weggegaan. Ik moest naar 
Aalsmeer, maar ik heb nog maar 
even gewacht en om 13.55 uur zag 
ik een witte auto die tegen het ver-

Ontmoeting-/Spelmiddag 
en creatief in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Heeft u wel eens zin om 
op donderdagmiddag eruit te gaan, 
andere mensen te ontmoeten, mee 
te doen met sjoelen of aan te schui-
ven bij de creatieve club, dan bent u 
altijd van harte welkom op donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
in ‘t Buurtnest. U kunt gratis en vrij-
blijvend mensen ontmoeten en aan-
schuiven voor een spel, zoals sjoe-
len, rummicub, kaarten. 
Vindt u het leuk om onder leiding 
van ervaren vrijwilligers kaarten te 

maken, te tekenen, schilderen of 
heeft u zelf nog leuke ideeën, komt 
u dan een keer (vrijblijvend) naar 
creatief. U hoeft zich van te voren 
niet op te geven.
Is het vervoer een probleem voor u, 
neemt u dan contact op met Judith.
Adres: ‘t Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59, ingang achterzij-
de contactpersoon: Judith Smeenk, 
Sociaal cultureel werker Vita welzijn 
en advies. Telefoon: 0297-532 327/ 
567 209. 

De Zon houdt fancy-fair
De Kwakel - In het weekend van 
zaterdag 15 en zondag 16 maart a.s. 
wordt er op basisschool De Zon in 
De Kwakel de tweejaarlijkse fancy-
fair gehouden.
Basisschool De Zon, voorheen De 
Robert Kennedyschool, opent haar 
deuren op beide dagen van 13.00 
tot 17.00 uur.
Er zijn tal van activiteiten voor jong 
en oud, zoals darten, sjoelen, knut-
selen, touwtje trekken, er staat een  
roosjesboom en er hangen envelop-
pen met kans op een prijs. Kinde-
ren kunnen zich laten schminken en 
een prijsje winnen bij de bingo.
Uiteraard mogen de kinderrommel-
markt en de grote rommelmarkt niet 
ontbreken. 

Ook het rad van fortuin, onder lei-
ding van Willem Klijn, de veiling-
meester, draait in de ruime aula. 
Hierbij is kans op veel verschillen-
de kleine, en zeker ook grote prij-
zen, zoals een fi ets en een week-
endje weg.
Aan de inwendige mens is ook ge-
dacht, er zijn wafels, tosti’s, taart en 
niet te vergeten drankjes en snoep 
bij de kinderbar te koop.
Verder is er een plantjesmarkt met 
een grote verscheidenheid aan 
voorjaarsplantjes en vaste planten.
En er staat voor de kleintjes een 
springkussen. 
Al en al genoeg te doen en te bele-
ven. Dus kom langs bij basisschool 
De Zon, Anjerlaan 1 in De Kwakel.

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, 
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden 
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. 

Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
    voor   mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
    arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
    mantelzorgmakelaar. 

Mantelzorgmakelaar

Het Steunpunt Mantelzorg heeft sinds vorig jaar een mantelzorgmakelaar 
in dienst. De mantelzorgmakelaar analyseert de problemen van de 
mantelzorger op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Inkomen, Arbeid, 
Individuele belangen, Wet- en regelgeving en verzekeringen. 
De Mantelzorgmakelaar beschikt over een kennisbank van o.a. 
regelingen op divers gebied evenals het aanbod in de zorg en de 
zorgvoorzieningen en kent daar de weg. Praktisch gezien betekent het 
dat de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger de situatie thuis 
in kaart brengt en bekijkt welke taken hij of zij zou willen overdragen. Dit 
kan variëren van het opzoeken van informatie, bellen naar instanties tot 
het bemiddelen met de werkgever.  

Voor meer informatie kunt u bellen met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Corry Brouwer, 0900-1866 (lokaal tarief) of e-mail steunpuntmantelzorg@amstelring.nl

Belastingaangifte

Bent u mantelzorger van uw partner of kind, een inwonende ouder, broer of zus? Of voor iemand 
ouder dan 27 jaar met een handicap of chronische ziekte die bij u inwoont? Dan kunt u misschien 
geld terugkrijgen van de belastingdienst. Per jaar maken tienduizenden mantelzorgers geen 
gebruik van deze regeling. En dat is jammer, want ze hebben er recht op. MEZZO helpt u om het 
aan te vragen: belastingspecialisten vullen voor u het aangiftebiljet van de belasting in.

Als u lid van MEZZO bent krijgt u 50% korting op deze belastingservice. Het normale tarief is €35,00 
per uur. U betaalt slechts € 17,50. Voor meer informatie belt u de mantelzorglijn telefoon: 0900-
2020496 of kijk op www.mezzo.nl/belastingservice.

Het lidmaatschap van Mezzo bedraagt €10,00 per jaar. Daarvoor heeft u recht op:
• Gratis sociaaljuridisch advies en ondersteuning bij problemen m.b.t. mantelzorg.
• Aanbiedingen exclusief voor leden zoals Reis-en Annuleringsverzekering

voor mantelzorgers.
• Vier keer per jaar het ledenblad.
• Deelname aan ontmoeting en ontspanningsactiviteiten voor mantelzorgers.

Reis- en annuleringsverzekering speciaal afgestemd op mantelzorgers

In samenwerking met Elvia heeft Mezzo een nieuwe
annuleringsverzekering ontwikkeld.

Voor mantelzorgers bestaat per 1 januari 2008 een speciale 
verzekering tegen de kosten die het voortijdig afbre-

ken of annuleren van een vakantie in een speci-
fieke situatie met zich meebrengt. De nieuwe 
mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering ver-
goedt de kosten als de reis wordt geannuleerd 
omdat de waarnemend verzorger iets is overko-

men of als de geregelde logeerplek niet 
doorgaat. Ook annulering is mogelijk bij 
dringende zorgbehoefte, levensgevaar 
of overlijden van degene voor wie de 
mantelzorger zorgt, ook al is deze geen 
directe familie maar bijvoorbeeld een 
buurvrouw of kennis.

Voor meer informatie en volledige
polisvoorwaarde:  

www.mezzo.nl/vakantieverzekeringen
of bel Elvia: 020-5618711

AgEndA
27 MAART  Alzheimer café Amstelveen

24 APRIL  Alzheimer café Amstelveen

keer inreed en dubbelparkeerde. Ik 
dacht toen, wat is dat nou voor een 
rare vent. Toen zag ik Gaston Star-
reveld (ambassadeur van de Na-
tionale Postcodeloterij) lopen met 
vier mannen met camera’s. Ik dacht 
toen, het zal toch niet waar zijn.

Aangebeld
Het duurde nog een half uur en 
toen werd er bij mij aangebeld en 
ontving ik een cheque voor 75.000 
euro. Ik was degene met de mees-
te loten. Ik had er vijf gekocht, maar 
het bleek dat mijn man door op het 
verkeerde knopje te drukken er zes 
had gekocht.” 
Wat gaat Anneke met het geld doen? 
“Ik kan het eigenlijk nog steeds niet 
bevatten. Maar ik wil in ieder geval 
de tuin laten opknappen en ande-
re meubels. Ik was al bezig met het 
opknappen van het huis en ik zou 
graag een vakantie in het buitenland 
willen. Ik ben nog nooit in het bui-
tenland geweest. Jos (haar man) zit 
nog in het buitenland en ik zit hier 
in mijn uppie te shaken. Ik heb twee 
dagen niet kunnen eten van de ze-
nuwen. Het komt zo koud op je dak”,  

aldus Anneke die lachend zegt dat 
zij wel al een staatslot heeft gekocht 
met een drie aan het eind. “Je weet 
maar nooit”. Iedereen was trouwens 
helemaal enthousiast en de ande-
re winnaars zijn ook nog ’s avonds 
bij mij geweest. De buurvrouw was 
niet thuis, maar ik heb meteen haar 
dochter gebeld.” Ook Gerij Cordes 
kan haar geluk niet op. Zij heeft wel 
iets minder gewonnen dan Anneke, 
maar toch nog steeds een aanzien-
lijk bedrag, namelijk 37.500 euro. “Ik 
hoef er niet lang over na te denken 
wat ik met het geld doe”, zegt Gerij. 
Wij zijn binnenkort 40 jaar getrouwd 
en we hadden al plannen voor een 
weekje vakantie met kinderen en 
kleinkinderen, dus dat gaan we in 
ieder geval doen.” Maar de mensen 
die echt in de prijzen waren geval-
len zijn Thea en Paul Barendse.

Boodschappen
 Paul vertelt: “Ik kwam net terug van 

de sportschool toen mijn mobiel af-
ging en iemand vroeg of ik tussen 
de middag thuis was, omdat er een 
pakje bezorgd zou worden. Ik vroeg 
nog van wie is dat pakje, maar de-
gene die ik aan de telefoon had zei 
dat zij alleen de planner was. Nou 
bestellen wij nooit wat, dus wij za-
ten ons af te vragen wat het kon 
zijn. Wij zijn boodschappen gaan 
doen en toen even een praatje ge-
maakt met de buurman die net van 
wintersportvakantie terug was ge-
komen en die ons vroeg of wij mee-
speelden met de postcodeloterij. Ik 
zei toen ja, met twee loten. Daarna 
hoorden  we een hoop kabaal hier-
naast en toen belde Gaston Starre-
veld aan en kreeg Thea de beken-
de envelop in haar handen gedrukt.” 
Thea vervolgt: “Ik maakte hem open 
en het enige wat ik uit kon bren-
gen was: ‘Oh te gek’ en helemaal 
niet dat ik blij was of zo. Wij hadden 
25.000 gewonnen en toen zei Gas-

ton tegen Paul ‘jij klust nogal veel, 
hè? De buurman wordt er gek van. 
Nou, als je zoveel klust, dan heb je 
spullen nodig en die kun je voort-
aan met deze auto halen’ en daar 
stond een witte BMW. Het was een 
prachtauto, maar we hebben er toch 
voor gekozen om een andere auto 
uit te zoeken, omdat die BMW ook 
duur in onderhoud is en nogal laag 
zit. Maar we zijn er heel blij mee, 
want onze auto is twaalf jaar oud en 
we hadden eigenlijk wel een nieu-
we auto nodig. Je beseft het niet, 
het gaat allemaal in een waas aan je 
voorbij en dan zit je op de bank el-
kaar aan te kijken en kun je het niet 
geloven. Thea wil in ieder geval ook 
de tuin wat opknappen en er moe-
ten nieuwe tegels in de badkamer 
en de rest gaat op de bank.” “Dan 
heb je wat als het nodig mocht zijn”, 
lacht zij. Ook kregen zij hele leuke 
reacties van mensen uit de straat. 
“We wonen hier pas twee jaar en op 
die manier leer je de mensen ook 

wat beter kennen.” In totaal zijn er 
tien winnaars gevallen in die straat 
met het postcodenummer 1421 XE 
en zij waren goed voor een totaal 
bedrag van 275.000 euro. Per lot 
ontvingen de winnaars 12.500 euro. 
Het gezin Barendse viel helemaal 
in de prijzen, want zij zijn ook nog 
buiten de geldprijzen de gelukkige 
bezitter van een BMW geworden. 
De uitreiking wordt uitgezonden op 
zondag 23 maart om 21.30 uur in 
Eén tegen 100 bij RTL4. Vijftig pro-
cent van de bruto-opbrengst van de 
Nationale Postcode Loterij is trou-
wens bestemd voor het goede doel. 
Dankzij 2,4 miljoen deelnemers aan 
de Postcode Loterij is er in 2007 een 
recordbedrag van 225 miljoen eu-
ro verdeeld over 56 goede doelen-
organisaties. Deze organisaties zijn 
werkzaam op het gebied van mens 
en natuur. Dit zijn onder meer Cor-
daid Mensen in Nood, Natuurmonu-
menten, Oxfam Novib, Unicef, Stich-
ting Aap en Stichting DOEN. 
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