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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Coniferen en Japanse sierkers worden gekapt

Renovatie Oranjepark gaat
dit jaar nog gebeuren
Uithoorn – Burgemeester en wethouders hebben vorige week besloten mee te gaan met het voorstel van
de afdeling Leefomgeving, om het
Oranjepark te renoveren. Na eerst
in november een inspraakavond te
hebben gehouden voor de omwonenden kwam ook daar duidelijk
naar voren dat zij voor een renovatie waren. Over het algemeen waren
de aanwezige bewoners tevreden
met de plannen van de gemeente.
Tijdens de bijeenkomst werden de
volgende opmerkingen gemaakt:
Kunnen de hoge coniferen blijven staan? Kan een houten bankje
worden geplaatst, in plaats van een
roestvrijstalen bankje. Kunnen de

brugleuningen zo worden gemaakt
dat er geen kind doorheen kan vallen. Kan na het maaien, het gras van
de paden worden opgeruimd en ook
kwam de vraag of er rioleringswerkzaamheden waren gepland.
Coniferen
De vraag of de hoge coniferen konden blijven staan, omdat ze nu het
zicht op de supermarkt ontnemen.
De coniferen zijn echter beschadigd
en staan te dicht op de treurconifeer. Op de plaats van de te kappen
coniferen wordt een boom ( Parottia
persica) van een behoorlijk formaat
herplant.
Een houten bankje haalde het ook

niet. De deskundigen raden dat af:
“meer gevoelig voor vandalisme en
minder duurzaam. Ook het zitcomfort van een roestvrijstalen bank is
goed.”
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de ruimte van de brugleuning. Wat betreft het opruimen van
het gemaaide gras, blijkt dat met het
bedrijf is afgesproken dat zij de paden wel moeten schoonvegen, maar
ze hoeven het niet af te voeren.
Van de te kappen bomen is er 1 een
Japanse sierkers. Deze boom staat
op de lijst van waardevolle bomen.
Het college heeft inmiddels hiervoor
een vergunning verstrekt.

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Tel. 0297-283834

Wie doet
nou zoiets?
Uithoorn - Boos, verdrietig en teleurgesteld ben ik.
Zaterdag 28 februari jl. is de scooter van mijn zoon, een oranje Yamaha Aerox R met kenteken FS-162J, gestolen uit de Beellaan in Uithoorn (nabij het busstation). Boos
om de onrechtvaardigheid van deze daad. Verdrietig omdat het mijn
zoon is overkomen. Hij heeft zo hard
gewerkt om het bedrag voor deze scooter bij elkaar te sparen, die
hij nodig heeft voor vervoer naar
school en werk. Het afgelopen jaar
heeft hij hem zelfs nog gepimpt met
verschillende carbon- en lexus-ac-

cessoires. Zijn laatste aanwinst was
een vlamvormige carbon kickstarter. Teleurgesteld omdat het “mijn
en dijn” en het “handen af van andermans spullen” geen grootgoed is
in onze huidige maatschappij.
Is u zaterdag 28 februari jl. iets opgevallen in de buurt van de Beellaan, heeft u de scooter gezien of

weet u waar de scooter zich nu bevindt? Elke tip is welkom. U kunt uw
reactie sturen naar: ronenbrenda@
live.com. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de politie, telefoonnummer 0900-8844.
Een boze, verdrietige en
teleurgestelde moeder.

Afdeling Leefomgeving verhuist naar ‘dependance Meerlaan’

Gemeentehuis wordt weer
leefbaar en werkbaar gemaakt
Zittend van links naar rechts: Monique de Vries (Vita welzijn en advies), Monique Oudshoorn (gemeente Uithoorn),
Elke Heidrich (Woongroep Holland). Staand van links naar rechts: Ad van Leeuwen (Ons Tweede Thuis), Harmke van
de Fliert (steunpunt mantelzorg Amstelland en Meerlanden), Hans van Fulpen (Amstelring), Paul Kuyper (zorgkantoor
Amstelland en de Meerlanden; Zorg en Zekerheid).

Ondertekening Convenant
Wonen, welzijn en zorg Uithoorn
Uithoorn – Vorige week woensdagmiddag ondertekende de gemeente samen met de partners het convenant Wonen, welzijn en zorg Uithoorn 2009-2011. Er is al veel bereikt, maar de klus is nog niet geklaard. Daarom is door de gemeente
samen met de partners een nieuwe
beleidsnotitie opgesteld. Met deze
ondertekening bekrachtigen de gemeente en de partners de intenties
zoals verwoord in de beleidsnotitie.
Enkele (nieuwe) projecten uit het
nieuwe uitvoeringsprogramma:
• stimuleren Opplussen eigen
woningbezit

•
•
•
•

kleinschalige woonvormen
voor mensen met dementie
steunpunt vrijwilligerswerk
Uithoorn
Alzheimercafé Uithoorn
Onderzoek toegankelijkheid Uithoorn 2010.

De partners
De beleidsnotitie Wonen, welzijn en
zorg Uithoorn 2009-2011 is samen
met de partners opgesteld. De partners in Uithoorn zijn:
• Woongroep Holland
• Vita welzijn en advies
• Amstelring
• Ons Tweede Thuis

•
•

Steunpunt Mantelzorg
Zorgkantoor Amstelland
en Meerlanden.

Bij het opstellen van de beleidsnotitie is ook dankbaar gebruikgemaakt
van de input vanuit de participatiebijeenkomsten WWZ en het advies
van de voormalige adviesraden (Seniorenraad en Participatieraad Gehandicapten) en de nieuwe Wmoraad Uithoorn.
De beleidsnotitie is besproken in het
informatief beraad van 22 januari en
op 12 februari heeft de gemeenteraad van Uithoorn een positief besluit genomen.

Uithoorn – Vorige week heeft het
college het besluit genomen het
gemeentehuis inwendig wat te gaan
opknappen en met opknappen
wordt dan bedoeld: ruimte creëren
voor de ambtenaren. Zij kunnen dat
gaan doen, aangezien er tevens het
besluit werd genomen dat de gemeente het bovenste deel van het
naast het gemeentehuis gelegen
ING gebouw gaat huren en daar de
afdeling Leefomgeving haar intrek
neemt.

Dit gaat dan ‘dependance Meerlaan’
heten.
In de loop van de jaren was het
steeds drukker en voller geworden
in het gemeentehuis. Je zou kunnen zeggen: het is te klein. Er werd
steeds meer werk door de overheid
overgeheveld naar de gemeenten,
waardoor er steeds meer werkplekken gecreëerd moesten worden in
het gemeentehuis. Zelfs vergaderzalen werden gebruikt als kantoorruimte.

Dit kwam zeker niet ten goede aan
de werksfeer. Alles zit op elkaar gepropt. Nu er een afdeling verhuist,
kan de indeling van het gemeentehuis wat worden aangepast. Wat
muren eruit, ruimere werkplekken,
wat vrolijke muurschilderingen.
Kortom: gewoon een werkplek die
voldoet aan de eisen anno 2009.
Ook de kantine, nu direct rechts bij
de ingang, krijgt een andere plaats
zodat daar een ontvangstruimte kan
worden gecreëerd.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

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 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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De aanleiding voor het initiatief
van de buurtouders is een toename van het aantal overlastklachten
in de Europarei. Een aantal bewoners heeft genoeg van deze overlast
en wil zelf een bijdrage leveren aan
het verbeteren van de leefbaarheid
in de buurt. Zij doen dit in de vorm
van een buurtouderproject samen
met Woongroep Holland, politie en
gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor wat er in de buiten-

ruimte gebeurt en daarom heeft zij
een werkgroep de opdracht geven
het buurtouderproject uit te werken.
Er zijn afspraken gemaakt over de
taken van de buurtouders en andere betrokken instanties. De buurtouders gaan een training volgen voordat ze de straat opgaan.
De buurtouders lopen door de week
en in het weekend door de wijk. Ze
zijn duidelijk herkenbaar aan hun
kleding: een bodywarmer met opdruk ‘buurtvader’ of ‘buurtmoeder’.
De buurtouders beschikken over
een mobiele telefoon, zodat ze tijdens hun rondes overleg kunnen
hebben met politie, gemeente en
Woongroep Holland. Ook kunnen de
buurtouders misstanden doorgeven
aan deze instanties. Om met elkaar
de gang van zaken te kunnen bespreken, heeft het buurtbeheer een
ruimte gehuurd in de Romeﬂat.

Maandelijkse sirenetest
Sinds september 2003 wordt maandelijks het landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel luid
getest. Om overlast en irritatie te voorkomen
duurt deze test anderhalve minuut. Het
luid testen gebeurt in alle gemeenten
op de eerste maandag van de
maand, maar niet op religieuze en nationale feestdagen en ook niet
op 4 mei.
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ALGEMENE INFORMATIE

Uithoorn? Mooi wel!

Samen ruimen we
zwerfafval op
Ergert u zich ook aan lege
blikjes op straat? Rondwaaiende plastic zakken? Zwerfafval is al jaren één van de grootste ergernissen van burgers.
De huidige situatie in Uithoorn
en De Kwakel is vergeleken
met andere gemeenten in Nederland zeker niet slecht, maar
het kan toch nog beter. Daarom heeft de gemeente samen
met Cardanus, Buurtbeheer
en enkele verenigingen tussen 16 en 21 maart acties gepland om de gemeente te ontdoen van zwerfafval.

stichting Cardanus, 06-55343141
(kantooruren).

Uithoorn sluit hiermee aan bij de
Week van Nederland Schoon, een
landelijke actie die voor de zevende
keer plaatsvindt, waarbij iedereen
helpt om zwerfafval uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Tijdens
deze week van 16 tot 21 maart doen
scholen, buurten en andere organisaties hun best voor een schoon Uithoorn. Hieronder ziet u wie, wanneer
en waar. Wilt u ook meewerken aan
een schoon Uithoorn, meldt u dan
aan bij de contactpersoon van de actie. Op 21 maart kunnen we dan letterlijk en ﬁguurlijk zeggen: Uithoorn?
Mooi wel!

Zijdelwaard
Groep 7 en 8 van basisschool De
Tweemaster gaan tussen 11 uur en
12 uur de omgeving van de school
goed schoonmaken. De actie begint
op het schoolplein, waar afvalknijpers, afvalzakken en een grote container klaar staan.
Contactpersoon Sietse Bouma,
stichting Cardanus tel. 06-30722239
(kantooruren)

Woensdag 18 maart

Meerwijk
De groepen 7 en 8 van de basisscholen De Kajuit en De Springschans gaan tussen 9 en 11 uur aan
het werk in de omgeving van hun
scholen. De Kajuit in Meerwijk-Oost
en De Springschans neemt Meerwijk-West onder handen. De actie
begint op de schoolpleinen van beide scholen en eindigt rond 11 uur
bij de skatebaan, waar al het afval
wordt verzameld en gewogen.
Contactpersoon: Frans Huijbregts,

Start Buurtouderproject
Europarei
Zaterdag 14 maart is rond 14.45
uur in ’t Buurnest aan de A. van
Schendellaan de startbijeenkomst voor het buurtouderproject in de Europarei. Dit
project is een initiatief van een
aantal buurtbewoners. Het
buurtbeheer Europarei juicht
dit initiatief van harte toe en
helpt hen daarbij.
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Thamerdal
Leerlingen van basisschool De Regenboog gaan samen met buurtbeheer Thamerdal op woensdagochtend de hele buurt zwerfvuilvrij maken. De actie gaat van start op het
schoolplein, waar afvalknijpers en
vuilniszakken worden uitgedeeld.
Na afloop zorgt Buurtbeheer voor
een drankje voor alle deelnemers.
Contactpersoon Gerrit de Schiffart,
stichting Cardanus tel. 06-30722247
(kantooruren).

Vrijdag 20 maart

De Legmeer
Buurtbeheer De Legmeer gaat samen met de groepen 7 en 8 van
de scholen Toermalijn en De Kwikstaart op vrijdagmiddag van 13 uur
tot 15 uur aan de slag in omgeving.
De aftrap is op de pleinen van beide scholen, waar ook een afvalcontainer staat.
Contactpersoon: Frans Huijbregts,
stichting Cardanus, 06-55343141
(kantooruren)

Zaterdag 21 maart

De Amstel en Zijdelmeer
Leden van roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter gaan op zaterdagochtend tussen 9 uur en 11 uur met
boten en vanaf de oever aan de slag
om het afval in en om het water op
te ruimen. De Amsteloever, de oever
van de Kromme Mijdrecht en drijfafval in het Zijdelmeer worden aangepakt. Om 11 uur verzamelen alle deelnemers zich bij het clubhuis
aan Amsteldijk-Zuid om de actie af
te sluiten.
Contactpersoon: Mattijn Vroon,
Roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter, tel. 540499.
Oevers Zijdelmeer
Vanuit de Jeugd Activiteiten Pas

HPV-vaccinaties
van start
De minister van VWS heeft
besloten om de vaccinatie
tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, de zogenoemde
HPV-vaccinatie, in het Rijksvaccinatieprogramma op te
nemen. Voor meisjes die
vanwege hun leeftijd de
vaccinatie niet via dit standaardvaccinatieprogramma
krijgen, is een inhaalcampagne nodig.
Inhaalcampagne

In maart 2009 gaat daarom een
inhaalcampagne van start voor
meisjes die geboren zijn in de periode 1993 t/m 1996. Dit betekent
dat in Amsterdam, Amstelveen,
Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen in totaal 18.000
meisjes worden opgeroepen
voor vaccinatie. Zij worden drie

keer gevaccineerd (maart, april
en oktober) en ontvangen daarvoor per postcodegebied een uitnodiging. De vaccinaties worden
uitgevoerd door de GGD Amsterdam.

Priklocatie Uithoorn

Meisjes uit Uithoorn en Aalsmeer
worden gevaccineerd in de kantine van de Legmeervogels op het
sportpark Randhoorn. De eerste
prik is op 16 maart, de tweede op
14 april en de derde en laatste op
12 oktober. Ongeveer 2000 meisjes uit Uithoorn en Aalsmeer zijn
opgeroepen.

Meer informatie

www.gezond.amsterdam.nl/hpv
www.prikenbescherm.nl
Voor vragen kunt u bellen met het
gratis tel. 0800-3018051 of mailen naar hpv@ggd.amsterdam.nl

(JAP) worden in samenwerking met
stichting Natuureducatie de oevers
van het Zijdelmeer opgeruimd. De
actie begint om 10 uur vanaf de trappen voor het gemeentehuis aan de
Laan van Meerwijk.
Contactpersoon: Bart de Koning,
stichting Natuureducatie,
tel. 06-29096804.
De Kwakel
Op zaterdag wordt ook het zwerfafval in De Kwakel aangepakt. Buurtbeheer De Kwakel gaat samen met
basisschool De Zon aan de slag.
Kinderen en begeleiders beginnen
om 12 uur bij dorpshuis De Quakel waar de gemeente aanwezig is
met spullen voor het opruimen. Met
paard en wagen worden de groepjes afgezet op verschillende plekken
in het dorp.
De actie eindigt om 15 uur met een
traktatie voor alle kinderen die hebben meegewerkt. Contactpersoon:
Gertie v.d. Meer, Buurbeheer De
Kwakel, tel. 520 135.

De gemeente

In deze week zet ook de gemeente

zich extra in. De hele week rijden de
veegwagens extra rond op plekken
die niet in bovenstaande acties zijn
opgenomen, maar wel bekend zijn
als verzamelplekken van zwerfafval.
Daarnaast zorgt de gemeente voor
grijpers, handschoenen, vuilniszakken en bakken waar het verzamelde
zwerfafval in kan. Aan het einde van
de actie zorgt de gemeente ervoor
dat alles ook echt weg is.

Zelf iets organiseren

U kunt ook zelf een actie organiseren met uw straatbewoners. En wilt
u daarbij ondersteuning? Dan kunt
u dit aanvragen door te mailen naar
philip.ter.laak@uithoorn.nl onder
vermelding van ‘opschoondag’.
Kijk voor ideeën ook eens op
www.nederlandschoon of
www.ikprikmee.nl.

Veiligheid

Iedereen die aan de actie meewerkt,
van jong tot oud, krijgt een speciaal
opvallend hesje. Wij vragen u daarop te letten en tijdens de acties op
woensdag, vrijdag en zaterdag extra
voorzichtig te zijn in het verkeer.

Drie varianten
Hélène Swarthlaan
Medio 2009 verhuist basisschool De Dolﬁjn naar de Brede School Legmeer in Legmeer
West. De schoollocatie aan de
Hélène Swarthlaan komt hiermee vrij voor woningbouw.

In de afgelopen maanden heeft de
gemeente samen met stedenbouwkundig bureau Royal Haskoning, de
herinrichtingmogelijkheden voor de
locatie aan de Hélène Swarthlaan
onderzocht. Dit onderzoek heeft drie
stedenbouwkundige varianten voor
woningbouw opgeleverd. De gemeente wil graag weten wat de direct omwonenden van deze varianten vinden. Zij kunnen hun voorkeur
bekend maken tijdens een informatieavond, maar ook op een voor Uithoorn unieke manier: via internet.
De stedenbouwkundige varianten
laten zien hoe de schoollocatie kan
worden ingevuld met woningbouw.
Het gaat hier dus om een zogeheten massastudie. Pas na de keuze
voor de deﬁnitieve variant gaat een
architect de woningen ontwerpen.
De drie varianten zijn te vinden op
www.uithoorn.nl/voorkeur.

Direct omwonenden kunnen op deze website met een persoonlijke code hun voorkeur kenbaar maken en
motiveren.

Informatieavond

Daarnaast organiseert de gemeente
een informatieavond op woensdag
18 maart a.s. in de Thamerkerk, aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze informatieavond geven
wethouder Levenbach en de stedenbouwkundige van het bureau Royal Haskoning uitleg over het proces
dat is doorlopen en uiteindelijk heeft
geleid tot de drie stedenbouwkundige varianten. Vervolgens worden de
varianten gepresenteerd en kunnen
de aanwezigen hun voorkeur aangeven en motiveren.
Aan de hand van de mening van de
omwonenden zal het college van
B&W een afweging maken en een
besluit nemen over de uit te werken
variant.
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met Frank Gerritsen of
met Andrea Jaarsma 0297513111
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Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
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Convenant Wonen,
welzijn en zorg
Uithoorn ondertekend

Op 5 maart heeft wethouder Monique Oudshoorn namens de
gemeente samen met de partners het convenant Wonen, welzijn en zorg Uithoorn 2009-2011 ondertekend. Met deze ondertekening bekrachtigen de gemeente en de partners de intenties
zoals verwoord in de gezamenlijk opgestelde beleidsnotitie.

Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op
de dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD
UITHOORN VAN
26 FEBRUARI 2009

Tijdens de raadsbijeenkomst is door
burgers geen gebruik gemaakt van
het recht om in te spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid aandacht besteed aan:
• de nota Grondbeleid;
• de afbakening van de opdracht
van de werkgroep rekenkamer;
• de nota inkoop- en
aanbestedingsbeleid;
• het ﬁnancieel overzicht
rekeningresultaat 2006.
In het vragenuur zijn mondelinge
vragen gesteld door de fractie van
het CDA. De vragen gingen over de
economische crisis in relatie tot wonen in Uithoorn en ondernemers in
Uithoorn en over de voortgang van
het speelbeleidsplan.
In het Politiek Debat is
gediscussieerd over de:
• boodschappenlijstjes van de
fracties en het college van b&w
voor de begroting 2010;
• tussentijdse evaluatie
minimabeleid;
• ontwikkelingen rond luchthaven
Schiphol.
Bij de bespreking van de boodschappenlijstjes hebben de fracties van de
VVD, de PvdA en het CDA gezamenlijk een motie ingediend. Deze motie is met de steun van de genoemde fracties en van EDU aanvaard.
GroenLinks heeft twee moties ingediend waarvan één met de steun van
CDA, PvdA en VVD is aanvaard; de
andere motie is verworpen.
De raad heeft de volgende
raadsvoorstellen aangenomen:
- tussentijdse evaluatie
minimabeleid;
- vaststellen archiefverordening.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
12 maart 2009. Deze vergadering
wordt gehouden in de raadszaal van
het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de
grifﬁer (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of
telefonisch 0297-513963).

E

Staand van links naar rechts: Ad van Leeuwen (Ons Tweede Thuis), Harmke
van de Fliert (steunpunt mantelzorg Amstelland en Meerlanden), Hans van
Fulpen (Amstelring), Paul Kuyper (zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden; Zorg en Zekerheid)

Speel mee, doe mee,
denk mee
Een speelplek in uw buurt,
waar zou u deze graag zien en
hoe moet deze ingericht worden? En hoe gaan we de bestaande speelplek inrichten?
Na een eerste ronde op 7 maart jl.
gaat de gemeente Uithoorn met deze vragen ook op zaterdag 14 maart
de buurt in.

Kinderfeest

U bent van harte welkom om samen
met uw kinderen, al uw wensen kenbaar te maken. Een cartoonist zal ter
plekke alle ideeën omzetten in een
fantastische tekening. Ook is er een
ballonnentovenaar die met de kinderen de mooiste speeltoestellen van
ballonnen gaat maken.

Bewonersbijeenkomsten

Na het gesprek met u en uw kinderen op 7 en 14 maart zullen wij op
17, 18, 23 en 24 maart in de bezochte wijken bijeenkomsten organiseren
om met u wat dieper in te gaan op de
locatiekeuze en de inrichting van de
nieuwe speelplek.
Ook de inrichting van de bestaande
speelplek wordt dan besproken.
Voor deze bijeenkomsten ontvangt
u binnenkort een schriftelijke uitnodiging.

Meer informatie?

www.uithoorn.nl/speelbeleidsplan

Locatie en tijd

Onderstaande planning geeft aan
op welke locaties u en uw kinderen
op zaterdag 14 maart van harte welkom zijn.

14 maart

Locatie
Pr. Irenelaan
Johan van
Oldenbarneveldtlaan
Sportlaan
Wederik
Brunel
Elsschotlaan

Tijd
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45

E

U

W

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

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

1

19.30-19.35

1.1
1.2
1.3

19.35-19.45
19.45-19.55
19.55-20.20

1.4

20.20-20.55

S

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 12 maart 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt
om 21.00 uur de Raadsvergadering.

INFORMATIEF BERAAD

20.55

Voorzitter:
mw. D.J. Zijlstra
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Procesbeschrijving kwaliteitsplan openbare ruimte (incl. presentatie)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de procesbeschrijving en met
de notitie over de meetmethoden. Doel: Informatieve bespreking in de raad en
met het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.13
Nota “Voorzieningen onder dak”. Het college van b&w stelt voor de nota vast
te stellen. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.67
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - agenda Informatief Beraad

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 12 maart 2009
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 26 februari 2009
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.40

3.1

21.40-22.10

3.2

22.10-22.40

3.3

22.40-22.55

Speelbeleidsplan 2008-2012

In juni 2008 heeft de gemeenteraad het ‘Speelbeleidsplan 2008 –
2012’ aangenomen. In dit plan is elke buurt opgedeeld in speelzones.
De raad wil voor kinderen tot en met
8 jaar per speelzone twee speelplekken realiseren, tenzij dit door ruimtegebrek onmogelijk is. In dit laatste
geval krijgt de bestaande plek meer
speelmogelijkheden. Natuurlijk moeten deze speelplaatsen aantrekkelijk ingericht en veilig zijn. Het plan
zal de komende 3 jaar worden gerealiseerd.

I

Nieuws uit de
gemeenteraad

2

Zittend van links naar rechts: Monique de Vries (Vita welzijn en advies), Monique Oudshoorn (gemeente Uithoorn), Elke Heidrich (Woongroep Holland)

N
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23.00

4

23.00-23.15

4.1

23.15-23.30
23.30

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Bussluis Meerwijk. Op verzoek van raadslid Veninga discussieert de raad over
de ontwikkelingen rond de openstelling van de bussluis in de Meerwijk.
Doel: Politiek debat
Nota grondbeleid. Het college van b&w stelt voor de nota grondbeleid vast te
stellen. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.72
Afbakening opdracht werkgroep rekenkamer.
De raadsleden Laugs en Smits stellen voor hun opdracht voor het doen van
voorstellen voor de invulling van de rekenkamerfunctie, af te bakenen.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI09.01
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

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

Voorzitter:
mw H.L. Groen
Voorzitter/leden
Raadsleden
Inwoners/raadsleden

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Raads-/collegeleden
Raadsleden
Voorzitter

Onderzoek naar besluitvormingsproces
Brede School voltooid
Na de start van de bouw van
de Brede School heeft de raad
van de gemeente Uithoorn op
25 september 2008 besloten
een onderzoek in te stellen
naar het besluitvormingsproces rond de Brede School. Op
6 november 2008 is daarvoor
een speciale commissie ingesteld; de commissie onderzoek Brede school.
De commissie heeft het onderzoeksbureau Jacques Necker opdracht

gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft zich toegespitst op drie vraagstukken, namelijk:
• de regievoering van de gemeente in het proces;
• de informatievoorziening aan het
college van b&w en de gemeenteraad;
• de verbeterslagen die in de organisatie zijn doorgevoerd.
De tekst van het rapport is op 17 februari 2009 door de commissie vastgesteld en aan het college van b&w

Stembureauleden gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die, tijdens de
verkiezingen voor het Europese Parlement op 4 juni
a.s., zitting willen nemen op
een stembureau.

vriendelijke en correcte wijze met
mensen om kan gaan, enige administratieve ervaring heeft en ﬂexibel inzetbaar is, komt in principe
in aanmerking voor de functie van
(reserve) stembureaulid.

Dit jaar wordt in heel Nederland
weer met het bekende rode potlood gestemd en niet met stemmachines. Dat betekent een andere gang van zaken op het stembureau. Dit maakt het werk op het
stembureau wel uitdagender! Iedereen van 18 jaar of ouder die, op

Heeft u interesse om tijdens de
verkiezingen op een van de stembureaus te zitten dan kunt u zich
aanmelden bij Publiekszaken, tel
513 111. Op de website www.uithoorn.nl kunt u ook een inschrijfformulier downloaden en vervolgens
naar ons toe sturen.

aangeboden voor bestuurlijk commentaar.
Op 16 maart 2009 om 18.30 uur
wordt het rapport door de voorzitter van de commissie dhr. ing. J.H.
Hoogkamer overhandigd aan de
voorzitter van de raad, mevrouw
H.L. Groen.
Het rapport en het bestuurlijk commentaar worden op 26 maart 2009
besproken in het Informatief Beraad
van de raad. Op 9 april 2009 volgt in
de raadsvergadering het politiek debat.
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ALGEMENE INFORMATIE

Gemeentelijke tarieven
over reeks van jaren
nauwelijks gestegen

Onlangs zijn de gemeentelijke aanslagen (afvalstoffenhefﬁng en rioolrechten) over 2009 de deur uitgegaan. U hebt waarschijnlijk ook zo’n brief ontvangen. Vergeleken met vorig jaar lijkt het alsof de tarieven fors zijn gestegen. Dat komt vooral omdat in 2008 een eenmalige teruggave van € 18,36
heeft plaatsgevonden. Jaarlijks berekenen we namelijk wat de echte kosten
zijn en als deze lager uitvallen dan de geraamde kosten krijgt u het teveel betaalde in het volgende jaar terug. Zo is in 2007 zelfs een bedrag van € 34,80
teruggegeven.
Daarnaast was de afvalstoffenhefﬁng in 2008 aanzienlijk lager dan in 2007
vanwege een voordeel in de aanbesteding. In 2009 is deze hefﬁng ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Ten slotte zijn de rioolrechten vergeleken
met voorgaande jaren wel gestegen, omdat de gemeenteraad heeft besloten
de werkelijke kosten voor riolering voor 100% in de tarieven te verwerken.
In onderstaand overzicht is te zien hoe de hefﬁngen zich sinds 2006 hebben
ontwikkeld. Daaruit blijkt dat ze per saldo in die tijd nauwelijks gestegen zijn.

Afvalstoffenhefﬁng
Rioolrechten
Teruggave afvalstoffenhefﬁng
voorgaande jaren

2006

2007

2008

2009

289,20
133,20
422,40

281,40
134,52
415,92

251,28
134,52
385,80

256,92
157,56
414,48

422,40

-34,80
381,12

-18,36
367,44

414,48

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of
evenementen niet te vermelden.
18 mrt. Wethouder Maarten Levenbach opent actieweek Uithoorn
schoon bij scholen De Kajuit en Springschans (9.00 uur). Beide scholen gaan tot 11 uur schoonmaken in omgeving.
Ook schoonmaakacties bij/door scholen De Regenboog (912 uur) en De Tweemaster (11-12 uur)
18 mrt. Informatieavond in Thamerkerk over invulling locatie De Dolﬁjn aan H. Swarthlaan (19.30 uur)
18 mrt. Bijeenkomst Speelbeleidsplan Meerwijk (3 speelzones), OBS
De Kajuit (19.30 uur)
20 mrt. Schoonmaakacties bij scholen Toermalijn en De Kwikstaart
(13-15 uur)
21 mrt. In kader actie Uithoorn Schoon schoonmaakacties in natuurgebied Uithoorn, oevers Amstel en Zijdelmeer, omgeving botenhuis Michiel de Ruyter (9-11 uur) m.m.v. roeivereniging.
Ook schoonmaakacties in De Kwakel door Buurtbeheer De
Quakel en basisschool De Zon (12-15 uur)
21 mrt. Band-avond vanaf 14+ in The Mix, 21.00-02.30 uur
22 mrt. Concert, cello en piano, in Thamerkerk (14.30 uur)
23 mrt. Bijeenkomst Speelbeleidsplan Oude Dorp, Thamerdal en Zijdelwaard (3 speelzones) in Dienstencentrum Bilderdijkhof
(19.30 uur)
24 mrt. Bijeenkomst Speelbeleidsplan De Legmeer (3 speelzones) in
Alkwin Kollege (19.30 uur)
25 mrt. Inloopavond herinrichting Heijermanslaan, ’t Buurtnest (19
uur)
27 mrt. Optredens staatscircus Moscow-Holiday van 27 maart t/m 1
april op evenemententerrein in Legmeer West (16-19 uur)
28 mrt. 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn. Start bij
Thamerkerk vanaf 10.00 uur.
28 mrt. Diverse DJ’s in The Mix (20.00-02.30 uur)
29 mrt. Optreden staatscircus Moscow-Holiday op evenemententerrein in Legmeer West (13.00 uur)
3 apr. Werkbezoek Commissaris der Koningin aan gemeente Uithoorn (12-18 uur)
13 apr. Op Tweede Paasdag organiseert boerderij Heemskerk een
lammetjesdag (Jaagpad 15)
18 apr. Halve ﬁnale Popprijs Amstelland en de Meerlanden in The
Mix
19 apr. Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt in Thamerkerk (14.30 uur)
21 apr. Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over vrijwilligersverzekering
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het
jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.

WERK IN
UITVOERING

zorgt de heer E. Snall van adviesbureau Nebest B.V. het toezicht op de
werkzaamheden. Hij is telefonisch
bereikbaar op nummer 06 55 81 14
38 op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT
11 APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

•

LOPENDE
PROJECTEN

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

WERKZAAMHEDEN
BRUG MOLENVLIET

Op vrijdag 13 maart begint de firma Haasnoot bruggen B.V. vanaf
8.00 uur met het vervangen van de
houten brug tussen Aan de Molenvliet en Flottielje. De werkzaamheden bestaan uit het slopen van de
huidige brug, het terugplaatsen van
een compleet nieuwe brug en het
gedeeltelijk vervangen van de beschoeiing. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. Uiteraard proberen wij in overleg met
de aannemer deze hinder tot een minimum te beperken.

Afsluiting

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. De planning is om
deze in één dag uit te voeren. Tijdens het werk is het noodzakelijk om
de weg Aan de Molenvliet ter hoogte van de brug één dag af te sluiten.
U wordt verzocht om op vrijdag 13
maart vóór 8.00 uur de parkeerplaatsen langs Aan de Molenvliet vrij te
maken. Wij vragen uw begrip voor
het ongemak. Tijdens de werkzaamheden zal met borden een omleidingroute worden aangegeven.

Informatie

In opdracht van de gemeente ver-

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

RENOVATIE BUITENRUIMTE EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat en
Monnetﬂat

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

MAAIEN RIETKRAAG
LANGS
AMSTELDIJK-ZUID

Deze week (donderdag en vrijdag)
wordt de rietkraag aan de Amstel
vanaf De Schans tot de Vrouwenakkersebrug gemaaid. Dit gebeurt met
een rijdende afzetting en er wordt
geen verkeersoverlast verwacht.

Maak gebruik van het
Declaratiefonds!

Met behulp van het Declaratiefonds kunnen mensen (vanaf 65
jaar) met een minimuminkomen toch deelnemen aan sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld lid zijn van een sportvereniging of
een bezoek aan bioscoop of theater.
Waar kunt u een declaratie indienen?

U kunt een aanvraag indienen bij Publiekszaken in de hal van het gemeentehuis. Neem wel een aanvraagbewijs, gegevens over uw inkomen en bonnetjes van de uitgaven mee. De mensen aan de balie kunnen u dan verder
helpen.
De openingstijden van Publiekszaken zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur, woensdag van 12.30-16.30 uur,
donderdag van 18.00-19.30 uur en dinsdag en donderdag van 12.30-16.30
alleen op afspraak (tel. 0297 513 111.)

Wanneer kunt u declareren?

U kunt gebruik maken van het Declaratiefonds als u 65 jaar of ouder bent.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar het inkomen. Dit mag niet hoger zijn
dan de bedragen die hieronder staan.

Inkomensgrens 125% per 1 januari 2009
Normen 65 jaar of ouder

Inkomensgrens
(excl. vakantiegeld)

alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwden waarvan beide echtgenoten 65 jaar of ouder
gehuwden waarvan één echtgenoot 65 jaar of ouder is
en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder doch jonger
dan 65 jaar
(Bedragen geldend per 1 januari 2009. Inkomensgrens
is 125% van de betreffende bijstandsnorm)

€ 1.170,19
€ 1.472,95
€ 1.607,82
€ 1.607,82

Wat kunt u declareren?

Alle kosten die als ‘sociale activiteit’ kunnen worden beschouwd of daarmee verband houden kunt u declareren. Naast bovengenoemde voorbeelden kunt u ook denken aan het lidmaatschap van een muziekvereniging of
de aanschaf van een muziekinstrument. Ook voor het abonnement op de bibliotheek of het entreebewijs van een museum kunt u een beroep doen op
het Declaratiefonds.

Hoogte van de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is maximaal €110,- per persoon per jaar. Wanneer u gehuwd bent en beiden 65 jaar of ouder bent, kunt u dus maximaal
een bedrag van €220,- declareren.

Heeft u vragen voor het cluster Werk en Inkomen?

Bel Werk en Inkomen op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255.
Of kom langs in het gemeentehuis: maandag en vrijdag van 9.00-11.00 uur
en woensdag van 13.30-15.30 uur.

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

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

WWW.UITHOORN.NL

heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 19, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een foliekas.
- Hoofdweg 19, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een bedrijfsruimte.
- Het Korte Eind 1 HS66, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk vernieuwen
van de voorgevel en het vergroten van een woning.
Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 120, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een
schutting, schuur en een zwemvijver.
- Potgieterlaan 16, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 3, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning aan
de achterzijde.
- Industrieweg 25, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van de
reeds bestaande tijdelijke huisvesting.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL
50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de
hierna te noemen bouwplannen:
De Kwakel
- Chrysantenlaan 27, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur.
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 37, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
schuur met overkapping.
Genoemde bouwplannen liggen van 13 maart 2009 tot en met 23 april 2009 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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Officiële mededelingen en bekendmakingen
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 125, vergunning voor het vergroten van een loods.
Bezwaar: t/m 14 april 2009.
- Betula 55, verklaring van geen bezwaar aan OZ Groep voor het organiseren
van een besloten feest op 18 april 2009 van 19.30 tot 00.30 uur.
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organiseren van het sport- en spelweekend op het terrein van sportvereniging KDO
van 8 mei om 17.00 uur tot en met 10 mei 2009 om 17.00 uur.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Thamen voor het organiseren van jeugdweekend op 27 en 28 juni 2009.
Meerwijk-Oost
- Frees 2, vergunning voor het vergroten van een woning.
Bezwaar: t/m 15 april 2009.
- Frees 27, vergunning voor het veranderen van een garagedeur.
Bezwaar: t/m 15 april 2009.
- Frees 29, vergunning voor het veranderen van een garagedeur.
Bezwaar: t/m 15 april 2009.
- Amstelplein 18-20, vergunning aan de exploitant van Toko Bali voor het exploiteren van een horecagedeelte t/m december 2011.
Bezwaar t/m 15 april 2009
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 81, vergunning voor het vernieuwen van de aanbouw tot serre. Bezwaar: t/m 15 april 2009
De Legmeer
- Bieslook 60, vergunning aan de heer Van Schagen voor het in gebruik nemen
van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer. Bezwaar t/m 13 april 2009
- Langs de Baan 41, vergunning aan de heer Schaefers voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer. Bezwaar t/m 13 april 2009
Oude Dorp
- Bij Oranjelaan 12, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het kappen van
een Prunus serrulata (sierkers). Bezwaar: t/m 22 april 2009. De vergunning

wordt verleend omdat de vitaliteit van de groep sierkersen in het Oranjepark
sterk terugloopt. De levensverwachting van deze boom is minder dan 10 jaar.
Omdat het park dit jaar gerenoveerd wordt, is voorgesteld om de gehele groep
sierkersen te vervangen door een groep van 5 nieuwe sierkersen.
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een bouwkeet om aandacht
te vragen voor de Wijkactie speelzones op diverse locaties.
Bezwaar t/m 14 april 2009
- Vergunning aan Bizon Buitenreclame voor het plaatsen van 10 driehoeksborden om bekendheid te geven aan de Kinderpostzegelweek die start op 23 september 2009. Bezwaar t/m 14 april 2009
VERKEERSBESLUITEN
Zijdelwaard
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
ingang van de Schumanflat aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 22 april 2009 ter
inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
ingang van de Coudenhoveflat aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 22 april 2009
ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden
ingediend
De Legmeer
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om door het plaatsen van drie
borden G7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid RVV 1990, het voetgangersgebied
op het Legmeerplein aan te wijzen als voetpad. Dit verkeersbesluit ligt tot en
met woensdag 22 april 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum
een bezwaarschrift worden ingediend.
	Wegsleepverordening Uithoorn 2008
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 september 2008 de Wegsleepverordening Uithoorn 2008 vastgesteld. De verordening treedt in werking met in-

gang van de achtste dag na vandaag. Deze verordening vervangt de Wegsleepverordening Uithoorn 2004.
De verordening ligt ter inzage bij de receptiebalie bij de ingang van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Tijdens de openingsuren van de receptiebalie kunt u de stukken inzien.
Binnenkort is de verordening ook in te zien op de website www.uithoorn.nl onder
‘Bestuur en Organisatie / Verordeningen ‘.
Goedkeuring Bestemmingsplan “De Legmeer”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bij hun besluit van 3 maart 2009, nr, 2009-10915, het
bestemmingsplan “De Legmeer” hebben goedgekeurd.
Het bestemmingplan en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang
van 13 maart 2009 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum in
de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (ma t/m wo van 8.30-17.00 uur, do van 8.3019.30 uur en vr van 8.30-16.00 uur) ), alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1, Uithoorn tijdens de openingstijden van de bibliotheek
(ma van 14.00-20.00 u, di, wo en do van 14.00 – 18.00 vr van 14.00 – 20.00 uur
en za van 11.00-15.00 uur).
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de goedkeuring beroep
worden ingesteld door degenen die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, alsmede door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn van
zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van Gedeputeerde Staten
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 maart 2009

www.uithoorn.nl
Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur

Als u op woensdag tòch naar de markt gaat, komt u
dan ook meteen eens langs op het Potgieterplein.
Elke woensdag van 10.00 tot 17.00 vindt u daar
Piggelmee de kinderboekenbus;

OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00

DE RIJDENDE KINDERBOEKWINKEL!!

Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

Onze Amerikaanse schoolbus is helemaal omgebouwd en ingericht
als kinderboekwinkel. Een belevenis voor uw kind ! (en uzelf).
Wij hebben nu ook luisterboeken in huis.
Wist u dàt: tussen de 5 en 10 euro koopt u al de mooiste boekjes!
Dus, een leuk èn verantwoord cadeautje nodig….???
Loop eens binnen en kom het zelf bekijken.
(Ruimschoots voldoende parkeergelegenheid)

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Te koop:
Grote tas stoere jongenskleding, broeken, shirs, zomer en
winter mt. 146-152 5 euro.
Tel. 0297-540180
Te koop:
Philips stereotoren v. langspeelplaten en cassetteb. en
geluidsboxen 10 euro.
Tel. 0297-267635

Te koop:
20 Suske en Wiskes, 2 Asterix, 10 Knudde strips bk. p.st.
0,75 euro.
Tel. 0297-569337
Aangeboden:
20 erotische dvd’s 50 euro.
2 speakersteunen 50 cm hg.
soundstyle 50 euro. Div. speakers à 15 euro. Parkeermeter
40 euro.
Tel. 0297-521651
Te koop:
Ds. schoenen z.g.a.n. mt. 40 12
euro. Raamsluiters met slot nw.
10 euro p.st. Babybad of boxkleed 5 euro p.st.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Decathlon jongensfiets z.g.a.n.
85 euro. 44x klassieke LP’s 30
euro. Peuterkamer: commode,
hangkast, ledikant 130x80 cm
50 euro.
Tel. 0297-527545
Te koop:
Mooie doos Duplo met 2 platen,
poppetjes, beestjes enz. 40 euro. Stereot.Sony 35 euro.
Tel. 0297-531940

Gevraagd:
Wie heeft fietssleutel gevonden
AXA 17073?
Tel. 0297-566540
Te koop:
Wasautomaat bovenlader merk
Siemens prima staat 85x43x60
cm 95 euro.
Tel. 0297-566250
Te koop:
Jongensfiets 12 inch Spiderman zonder zijwielen nog geen
jr. oud 45 euro.
Tel. 0297-523305
Te koop:
Mooi gaaf compleet bowlstel
12,50 euro. Tel. 0297-563604

Te koop:
Alu kinderstep nw. 15 euro. Kinderspeelhuisje opv.br. nw. 10
euro. Fietspomp op plank nw.
10 euro.
Tel. 0297-563722
Aangeboden:
Prachtige meisjesfiets paars/
oranje Loekie Explorer 24 inch
75 euro.
Tel. 0297-520045
Te koop:
Hummingbird type Ultima fishvinder met kabels, temperatuur,
snelheidsmtr. tot 100 m diepte
portable 80 euro.
Tel. 0297-892088

AAngeboden
Senioren 3 k. app
te Aalsmeer - HUUR

Gevr. soortgelijk koop
appartement (laagbouw)
te Uithoorn/Aalsmeer.
brief onder nummer
09.03.01 naar
Nieuwe Meerbode,
Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

BOXSPRINGSHOW
NU ACTIEPAK
KET
T.W.V. 465,- TO TEN KADO
T 1.650,-

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg,
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei
mogelijkheden van zorg:
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch
bureau: tel. 0346-581487.
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Werkbezoek

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Maartje van den Brand
even in Nederland

Weeshuis Japthi wil
uitbreiden
Mijdrecht – Na een verblijf
van 18 maanden in India is de
Mijdrechtse Maartje van den
Brand even op vakantie in Nederland. Maartje is werkzaam in het
weeshuis in Japthi waar een tiental geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen worden opgevangen en verzorgd. In de afgelopen maanden is er al veel verbeterd in het tehuis. Maar er zijn
volop plannen, waarvoor de onlangs opgerichte Stichting Japthi
Mijdrecht steun zoekt.
“Het gaat om gehandicapte kinderen die door hun ouders in de
steek zijn gelaten en naar wie
in feite niemand omkijkt”, vertelt Maartje. “Toen ik daar kwam,
trof ik de kinderen in erbarmelijke omstandigheden aan. De hygiënische omstandigheden waren heel slecht en er werd ook
niets gedaan om de kinderen bezig te houden of ze iets te leren.
Onze eerste zorg was dan ook
dat de kinderen regelmatig gewassen worden en te eten krijgen
en goed gekleed zijn. Daarnaast
ben ik begonnen met een speciaal aangepast scholingsproject.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met een geestelijke beperking zich toch binnen hun mogelijkheden kunnen ontwikke-

len. Daarnaast is het van belang
dat ze liefde en aandacht krijgen.
In de Indiase klassenmaatschappij behoren ze tot de uitgestotenen om wie niemand zich bekommert. Er moet nog veel gebeuren. Rondom Japthi leven nog
veel meer gehandicapte kinderen in mensonwaardige omstandigheden. Het streven is er dan
ook op gericht om plaats te bieden aan nog een aantal kinderen.
Daartoe zal de slaapzaal moeten
worden uitgebreid. Ook moet er
een hek om het terrein komen om
voor de kinderen een veilige omgeving te creëren.”
Maartje gaat verder: “We hebben
twee kinderen voor wie een ziekenhuisopname nodig is. Daar is
geld voor nodig. Ook kleine dingen zoals een rollator en een
nieuwe rolstoel of speeltoestellen
zoals een schommel en een wip
en functioneel speelgoed staan
op mijn verlanglijstje.”
De Stichting Japthi Mijdrecht
steunt het weeshuis in India. Bijdragen op bankrekeningnummer
1481.19.530 zijn dan ook van harte welkom.
Meer informatie kan men vinden
op de site www.stichting-japthi.
jimdo.nl .

De trouwe lezers van deze column weten dat de Stichting Welzijn Wajir
geregeld op werkbezoek gaat naar Wajir.
Wij hebben gemerkt dat persoonlijk contact en eigen waarneming belangrijk zijn om processen goed te laten verlopen.
Bovendien stimuleert en inspireert zo’n bezoek zowel ons als onze partners
in Kenia en het helpt om ervoor te zorgen dat geld op de juiste manier wordt
besteed.
Wij zien altijd erg uit naar het weerzien met onze partners.
Het bezoek in januari jl. was bijzonder omdat er gasten meereisden.
In de eerste plaats Liesbeth Muurling; zij is verpleegkundige en manager
in de gezondheidszorg en wil zich meer gaan toeleggen op ontwikkelingshulp. Om hierin meer ervaring op te doen wilde zij met ons meegaan en zij
heeft kunnen zien hoe de stichting inmiddels is ingebed in Wajir.
Omdat alles er op wijst dat het aandachtsveld van de stichting uitbreidt en
dat er meer partners gaan aanhaken, heeft zij aangeboden om ons bestuur
in dit veranderingsproces te begeleiden.
Naast Liesbeth hadden we nog drie gasten: drie medewerkers van de
STOUT-groep. Dit is een organisatie van managers in o.a. civiele techniek,
milieu, weg-en waterbouw en ruimtelijke ordening.
De STOUT-groep heeft besloten om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO), dit wil zeggen dat zij een deel van hun capaciteit wil
aanwenden voor het verbeteren van de wereld.
Zij zochten een project in Afrika dat met kinderen te maken heeft.
Zij kozen na hun bezoek voor Wajir.
Op de valreep konden zij een bespreking bijwonen met Minister Mohamed
Elmi en dit juist op een moment dat voor Wajir beslissingen moeten worden
genomen over grote projecten voor Water en Sanitatie!
Hun komst is een geschenk uit de Hemel.
Wat is toeval in het leven…….?
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

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

Grote schoonmaak?
Wilnis - Jenaplanbasisschool Vlinderbos geeft u de kans om overtollige kleding en speelgoed van uw
kinderen te verkopen. Zij houdt op
zaterdag 28 maart aanstaande haar
jaarlijkse Kinderkleding- en Speelgoedbeurs. Naast (tweedehands)
kinderkleding (maat 92 t/m 176) en
(buiten)speelgoed kunt u ook boeken, skeelers, schaatsen, kinderfietsen, kindercd’s e.d. aanbieden. Om
te verkopen heeft u een klantnummer nodig. Deze kunt u tot woensdag 25 maart aanvragen via
kledingbeurs@vlinderbos.nl of
0297-287838 (Marcella).
U prijst thuis alles zelf en levert het
in op vrijdag 27 maart bij Vlinder-

bos in Wilnis. Zij zorgen ervoor dat
het op de juiste plek komt en als het
verkocht is krijgt u 60% van de opbrengst. Van de overgebleven 40%
kunnen zij de kinderen eens extra
in het zonnetje zetten. Tevens is er
de mogelijkheid om spullen die niet
verkocht worden, te schenken aan
het goede doel (een kindertehuis
in Hongarije). Voor meer informatie
kunt u terecht bij
ledingbeurs@vlinderbos.nl of
0297-287838 (Marcella).
Om de kwaliteit van de beurs hoog
te houden is het aantal klantnummers beperkt, dus wacht niet te lang
met de aanvraag!
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Steeds meer vrouwen
en mannen gaan voor
definitieve ontharing

Da Capo’s Popkoor
organiseert een sing-in
Uithoorn - Op zaterdag 21 maart
aanstaande organiseert Da Capo’s
Popkoor een zangworkshop tussen 09.30 en 17.00 uur in The Mix
in Uithoorn. Aan deze sing-in kan
iedereen deelnemen die van zingen houdt of wellicht overweegt om
dit in verenigingsverband te willen
doen. Aanmelden kan nog via
www.popkoor.nl. Iedereen, goede
stem of niet, is welkom om aan deze
Sing-in deel te nemen!
De workshop zal professioneel worden begeleid door de vaste dirigent
Floor van Erp en pianist/arrangeur
Carwin Gijsing. Choreografe Pien
Fresen zal de ‘staging’ voor haar rekening nemen en Johan Slager begeleidt op gitaar.
Tijdens deze workshop zullen, samen met zo’n 40 vaste koorleden,
vier popnummers uit de concerten
van de laatste drie jaar worden ingestudeerd: “Hazy Shade Of Winter”
van Paul Simon, “Hier aan de Kust”
van Bløf, en twee nummers van Electric Light Orchestra (ELO), te weten:

“Showdown” en “Mr. Blue Sky”.
Aan het einde van de middag zullen
de deelnemers samen met de vaste koorleden een optreden geven
en deze nummers ten gehore brengen. Voor dit optreden mogen familie, vrienden, buren en kennissen
worden uitgenodigd! Bladmuziek en
oefen-CD’s zullen aan de deelnemers worden verstrekt. De kosten
voor deze supergezellige en leerzame dag bedragen 30,- euro inclusief
koffie/thee, flesjes water om de keel
gesmeerd te houden en lunch. Dit
evenement wordt deels gesponsord
door het Burgemeester Kootfonds.
Passie
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 70
zangers en zangeressen tussen de
20 en de 50 jaar die allen een passie delen: het zingen van Popmuziek. Het koor bestaat ruim 15 jaar
en staat sinds 2001 onder leiding
van dirigent Floor van Erp. De vaste begeleider van het koor is pianist/arrangeur Carwin Gijsing. Het

koor zingt popmuziek vanaf de jaren
60 tot heden, zowel Nederlands- als
Engelstalig. Bijgestaan door wisselende regisseurs brengt Da Capo’s
Popkoor jaarlijks een eigen showproductie op de planken, een spetterende combinatie van vijfstemmige zang, verhaallijn, kostuums en
choreografie! Het koor werkt regelmatig mee aan benefietvoorstellingen en treedt enkele malen per jaar
op bij (bedrijfs-)evenementen en
festivals. Ook kan het koor terugkijken op diverse televisieoptredens
met bekende artiesten en meet het
zich regelmatig met andere koren
op korenfestivals. Zo zal het koor op
4 april aanstaande deelnemen aan
de voorrondes van het Nederlands
Korenfestival in Haarlem.
De repetities voor de aankomende koorproductie met als werktitel
“Streetlife” die in de lente van 2010
in het theater zal worden neergezet
(datum en locatie worden nader bekend gemaakt), zijn inmiddels begonnen.

Uithoorn - Ongewenste haargroei
kan zich overal op het lichaam bevinden en worden zowel door mannen als door vrouwen als storend
ervaren. Scheren, harsen en ontharingscrèmes zijn slechts tijdelijke oplossingen, maar zou het niet
heerlijk zijn als Uw huid altijd glad
aanvoelt zonder die ontsierende
haargroei?
Sinds 1 september kunt u bij ontharingssalon LionDerma in Uithoorn
terecht voor definitieve ontharing.
Irma de Jong heeft met veel succes de afgelopen twee jaar in haar
salon in Aalsmeer en nadien in Uithoorn vele klanten afgeholpen van
haren op de voor hun ongewenste
plaatsen. En ook na haar verhuizing
weten haar klanten haar nog steeds
te vinden. “Er is een duidelijke verandering te merken.” zo vertelt zij.
“Waren het vooral in het begin de
vrouwen die de weg naar mijn salon wisten te vinden, tegenwoordig zijn er ook steeds meer mannen
die kiezen voor permanente verwijdering van de haren. De dames komen veelal voor het gezicht, de oksels, bikinilijn, armen en benen.
Heren daarentegen komen meestal voor de rug en/of borstharen. En
mannen met een representatieve
functie willen vaak verlost worden
van de haren op hun handen.”
Irma werkt in haar salon met IPL,
dat staat voor Intens Pulse Light,
oftewel intens flitslicht. De lichtflits
schakelt op een uiterst effectieve en
snelle manier vele honderden haarwortels tegelijk uit. Deze methode heeft als voordeel dat er minder
lichtenergie wordt gebruikt dan bij
andere methodes. Daardoor is de
ontharing veiliger, de behandelingsduur is korter én er zijn minder behandelingen nodig. En dat maakt
deze methode dus ook nog eens
aanzienlijk goedkoper dan andere behandelmethodes. De IPL methode werkt via het pigment van de
haar, daardoor is zij geschikt voor

alle haarkleuren, uitgezonderd lichtblond en grijs, want deze haren bevatten bijna geen pigment.
De klant wordt één keer per zes weken behandeld en er zijn gemiddeld
10 behandelingen nodig voor een
glad resultaat.
Verder vind ik hygiëne en tijd en
aandacht nemen voor mijn klanten
heel erg belangrijk. Uiteraard kunnen de mensen mij altijd bellen voor
verdere informatie, òf voor het ma-

ken van een afspraak voor een gratis intakegesprek zodat men de salon kan komen bekijken en ik dan
in alle rust kan uitleggen hoe alles
precies in zijn werk gaat.
Dus als u de volgende zomer haarvrij wilt zijn, dan is het nu de juiste tijd om met behandelen te beginnen.
Nieuwe klanten die in Maart of April
starten met ontharen bij LionDerma
krijgen één behandeling gratis.

Unieke filmbeelden van Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen op dvd

De Proosdijlanden in
vervlogen tijden
Gemeente houdt openbare inschrijving

Ruimte voor discotheek
naast het nieuwe zwembad
De Ronde Venen – Vorige week
heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de
grond, 4000 m2, gelegen aan de
Veenweg (naast het in aanbouw

zijnde zwembad) ten behoeve van
een discotheek (met maximum 800
bezoekers), door middel van een
openbare inschrijving via de notaris te verkopen, waarbij vergunning

is voorbehouden aan burgemeester
en wethouders.
Voor de openbare inschrijving wordt
gebruik gemaakt van advertenties
in een vakblad en de lokale media.

Tijdelijk contract hulp bij het huishouden

Kwaliteit en continuïteit
gegarandeerd in 2009
De Ronde Venen - De hulp bij het
huishouden voor de gemeenten Abcoude, De Ronde Venen en Loenen
is ook in 2009 gegarandeerd. Nadat
eerder de aanbesteding was ingetrokken omdat het aantal benodigde hulpuren niet gegarandeerd kon
worden, is nu met de leveranciers
een tijdelijke regeling getroffen om
de hulp aan cliënten te kunnen continueren en garanderen. Ondertussen gaan de drie gemeenten opnieuw aanbesteden, wat naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2010
afgerond is.
Uurtarief
In 2008 besteedden de SUW-gemeenten de hulp in de huishouding
2009-2010 gezamenlijk aan. De gemeenten Breukelen, Maarssen,
Montfoort, Oudewater en Woerden
konden in december 2008 gunnen
aan de ingeschreven aanbieders.
Voor de gemeenten Loenen, De
Ronde Venen en Abcoude lag dat
anders: voor deze gemeenten hadden zich te weinig aanbieders gemeld. Het aantal benodigde hulpuren kon niet worden gegarandeerd
onder een nieuw contract. Struikelblok bij de aanbesteding was het gevraagde uurtarief. Voor hulp bij het
huishouden 1 en 2 (HH1 en HH2)

vroegen de gemeenten een gemiddeld maximumuurtarief van 22,00.
Dat bleek in Abcoude, De Ronde
Venen en Loenen niet haalbaar. De
tarieven die nu met de aanbieders
zijn afgesproken voor het jaar 2009,
zijn nog steeds gemiddelde tarieven
voor HH1 en HH2. Zij liggen tussen
de 22,00 euro en 22,90 euro.
Meer leveranciers
Bij de tijdelijke gunning voor 2009
is niet alleen gesproken met de al
bekende aanbieders, maar is breed
geworven. Hoe meer organisaties
zich zouden melden, hoe meer uren
konden worden ingekocht. Als aanbieder hebben zich uiteindelijk de
volgende organisaties gemeld: Zorg
Samen, Thuiszorg Service Nederland, Zuwe Zorg, Thuiszorg Gooien Vechtstreek, MOUW/ Zorgcentra
De Ronde Venen en Amstelring. Bijna alle aanbieders hebben zich bereid verklaard hulp bij de huishouding te bieden in zowel Abcoude als
De Ronde Venen en Loenen. Amstelring heeft alleen ingeschreven
voor De Ronde Venen. Daarmee is
het aanbod voor het jaar 2009 voor
alle drie gemeenten gegarandeerd.
Waarschijnlijk hebben de meeste mensen in hun dagelijkse praktijk nog niets gemerkt van het af-

lopen van het oude contract. Het
nieuwe contract loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2009
tot en met 31 december 2009. Zoals
het er nu uitziet kunnen de meeste
mensen hun vertrouwde hulp bij de
huishouding nu behouden. De drie
gemeenten houden de mogelijkheid open voor andere aanbieders
om zich alsnog aan te melden onder
dezelfde voorwaarden.
Voor het tijdelijke contract voor Abcoude, De Ronde Venen en Loenen gelden dezelfde afspraken en
kwaliteitseisen als voor het contract
2009-2010 dat in de andere SUWgemeenten is afgesloten. Dat is belangrijk, omdat de gemeenten samen streven naar een goed kwaliteitsniveau voor de hulp bij de huishouding in de regio en een manier aan het ontwikkelen zijn om dit
overal op dezelfde manier te bewaken. De nieuwe aanbesteding Abcoude/De Ronde Venen/Loenen,
die nu voluit kan worden aangepakt, zal plaatsvinden op basis van
diezelfde kwaliteitseisen. De andere SUW-gemeenten hebben Abcoude, De Ronde Venen en Loenen gesteund bij het vinden van voldoende aanbod voor 2009 en zullen hen
ook ondersteunen bij het organiseren van de nieuwe aanbesteding.

De Ronde Venen - Unieke filmbeelden van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen in de periode tot 1970.
Flitsen uit de diverse buurtschappen
Amstelhoek, De Hoef en Waverveen.
Unieke filmbeelden vanuit de kerktoren in Wilnis, sfeerbeelden van
dorpsgenoten in vervlogen tijden.
Prachtige amateurfilmbeelden, die
ons belangeloos ter beschikking zijn
gesteld, aangevuld met een aantal
bijzondere foto’s uit ons verleden.
Dankzij de medewerking van velen
uit onze dorpsgemeenschappen is
het mogelijk om deze unieke historische beelden te verspreiden.
Ter gelegenheid van de viering van
het vijfentwintigjarig jubileum van
de historische vereniging De Proosdijlanden brengt de stichting Proosdijer Publicaties een unieke cassette uit met daarin drie dvd’s met vele uren nog niet eerder gepubliceerde foto- en filmbeelden uit Mijdrecht,
Vinkeveen, Wilnis en de aangrenzende buurtschappen. Een speciale werkgroep bestaande uit Nico van
Eijk Henk Gille, Floor Groenendijk,
Ben Hofkamp, Piet Koster, Herman
van Soest, Ed Swaab en Anton Verhaar is vele maanden samen aan de
slag geweest om uit het grote aanbod van materiaal de meest geschikte beelden te verzamelen. Een uniek
product is het resultaat.
Beelden
De smalfilmbeelden die we u te koop
aanbieden, zijn door hun ouderdom
op zich al uniek. Dat de mogelijkheid
nog bestaat deze beelden heden ten
dage af te spelen is op zich al noemenswaardig. Als leidraad hebben
wij de oude “Haarlemmermeerspoorlijn” genomen, die ons door de geschiedenis leidt vanaf de brug bij
Amstelhoek. In die tijd was, net als
nu, openbaarvervoer gemeengoed,
dus niet direct iets waar je uitgebreid
foto- of filmopnamen van ging maken Dit neemt niet weg dat de beelden die we nog hebben op zich een
uniek tijdsbeeld geven. Wat dacht u
van een vergezicht vanaf Mijdrecht
naar Vinkeveen in een tijd dat Johnson Wax in Amerika nog opgericht
moest worden? Een boerderij op de
plek van Walraven. Een molen midden in de bebouwde kom. Het oude
stadhuis van Mijdrecht, de koekjesfabriek, drukkerij Verweij. En wist u
dat in Mijdrecht ooit een zadel- en
kruiwagenfabriek waren gevestigd?
Vanaf station Mijdrecht gaan we

richting station Wilnis om daar getuige te zijn van een varkensvangwedstrijd, uitgevoerd door enkele lokale
dames. Even later maken we spuitvoetbal mee, gespeeld door de lokale vrijwillige brandweer. Genietend
van enkele sfeerbeelden uit de polder, vervolgen we onze reis richting
Vinkeveen. Het heeft de samenstellers van deze unieke opnamen verbaasd, dat er om wat voor reden den
ook in het verleden veel op de gevoelige “plaat” is vastgelegd. Sommige aanbrengers hadden zelfs een
volledige geschreven documentatie
rondom de beelden die u gaat zien,
waardoor twijfel uitgesloten is over
de juistheid van het verhaal. Ook zijn
er beelden van de aanleg van de discutabele, ondemocratische aanleg
van de N212, die er voor zorgde dat
het landschap een blijvend ander karakter kreeg en een dorp in tweeën
scheurde. Unieke panden en vergezichten gingen voor eeuwig verloren.
Wij kunnen u nog tonen hoe het ooit
was. We zien veel beelden van mensen die Oranjefeesten vierden met
kussengevechten, ringsteken, voetbal met verklede spelers. Allemaal
heel vermakelijk om te zien. Scholen
met spelende kinderen, die inmiddels al opa zijn, bokje over en touwtje springen en kringspelen. Beelden die we zelden nog aantreffen op
schoolpleinen. De vele opnamen die
we vonden van de plaatselijke middenstand duiden er op dat ons gebied een selfsupporting systeem had.
We waren in die tijd duidelijk niet afhankelijk van de ‘buitenwereld’. Eerder nog was die buitenwereld afhankelijk van ons gebied, wat betreft
brandstof (veen), boter, kaas en eieren. Op zich is het noemenswaardig,
dat er in ons gebied enkele “melkfabrieken” opereerden, wier melk over
het water met vletten werd aangevoerd in melkbussen.
En verbazingwekkend is het dat in
Vinkeveen een autobedrijf was gevestigd, dat met drie bussen het lokale openbaar vervoer verzorgde.
Ook hiervan bieden wij u wederom
unieke beelden. Veel tijd is gestoken in het zorgvuldig samenstellen
van deze beelden. Dit is op vrijwillige basis gebeurd, mede om de prijs
op een acceptabel niveau te houden.
Het mag duidelijk zijn dat door de
grote hoeveelheid beelden geschiedkundig onjuistheden zijn weergegeven. Hiervoor bieden wij bij voorbaat
onze excuses aan.

Wat kunt doen?
Natuurlijk geven wij geen advies aangaande uw vrijetijdsinvulling. Maar
genoeglijk wegzwijmelen bij deze
beelden en het opnieuw beleven van
mooie herinneringen aan vroeger is
hetgeen we verwachten dat u zult
doen. Natuurlijk kunt u ook samen
kijken. Als u in besloten kring met
een aantal gelijkgestemden de beelden van vroeger wilt bekijken dan is
dat bijna zeker een garantie voor een
gezellig samenzijn. Verkoopprijs 25,euro.
Bij voorinschrijving tot 20 april is de
Dvd-box te bestellen voor de prijs
van 19,50 euro. Stichting “’Proosdijer Publicaties“’ Postbus 65, 3638 ZH
Wilnis. Per post door middel van een
voldoende gefrankeerd invulformulier of per e-mail: info@proosdijlanden.nl. De officiële presentatie van
de Dvd-box is op maandag 20 april
a.s. in Rabobank Veenstromen te
Mijdrecht. Regie: Ed Swaab, productie: Quincent Video Wilnis, montage:
Ben Hofkamp, voice over: Paula Hofkamp, muziek: Concordia en Viribus
Unitis
De historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ dankt alle betrokkenen
voor het beschikbaar stellen van
het filmmateriaal op deze dvd’s. Onze speciale dank gaat uit naar Rabobank Veenstromen alsook naar vele
anderen die vrijwillig hebben meegewerkt aan dit unieke project.
Historische vereniging
“De Proosdijlanden”
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Nederlands Hervormde
kerk in Wilnis ondergaat
omvangrijke restauratie

Natuur
dichtbij
huis

Wilnis - De kerkrentmeesters van
de Hervormde Gemeente Wilnis
maken een blije tijd door. Na ruim
acht jaar gesteggel over de restauratiemogelijkheid van de N.H.kerk heeft de provincie hiervoor een
omvangrijk bedrag toegezegd dat
rond 900.000 euro bedraagt. Eindelijk kan nu de broodnodige restauratie aan het kerkgebouw, dat dateert van 1877, worden uitgevoerd.
De kerk is een rijksmonument. Maar
niet alleen de kerkrentmeesters
zijn tevreden. Ook de talrijke leden
van de Hervormde Gemeente toonden zich afgelopen vrijdagmiddag
6 maart uiterst tevreden en dankbaar. Op die datum werd rond 14.00
uur het ‘bouwbord’ op de hoek bij
het kruispunt Dorpsstraat/N212
door de voorzitter van het college
van kerkrentmeesters, de heer Nico
Mur, na een korte inleiding onthuld.
Hij deed dat samen met gedeputeerde Anneke Raven (CDA) die het
een eer vond dit karweitje (met enige) hulp op zich te nemen. Zij zag
de N.H.-kerk in Wilnis als een waardevol monument en kenschetste die
als een ‘parel’ in het landschap. In
gebouw De Roeping achter de kerk
kwam het gezelschap daarna bijeen
om het heugelijke feit met een feestelijk tintje te vieren. Tevens werd er
een uitgebreide presentatie gegeven met technische uitleg over het
hoe en waarom van de restauratie. In de hal van De Roeping stond
ook een maquette opgesteld van
het dorpscentrum rond de kerk anno 1950, vervaardigd door Jan Bleumink. Naast het kerkbestuur en de
leden van de Hervormde Gemeente woonden ook het voltallige college van B&W en vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) de onthulling van
het bouwbord en de presentatie bij.

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

Winter dichtbij

Geniet u ook zo van de winter
vlakbij huis? Van de roodborst
in uw tuin of in de tuin van
de buren? We hangen pindaslingers- en korfjes op en zie,
meteen hebben ze het door...
de pimpelmezen en koolmezen. Al buitelend hangen ze
aan de pinda’s en timmeren
de doppen open. Altijd heerlijk om te zien. Onder deze
doppende mezen lopen de
merels, die de pindakruimels
verorberen. Ook de vetbollen
zijn enorm in trek. De mezen
pluizen de vetbol uit. Andere
vogels proberen het kunstje
van de mezen na te doen en
hangen al smikkelend aan de
bollen. Ook op de voedertafel
is het druk met vooral vaak
schrokkende spreeuwen, de
al eerder gesignaleerde roodborst en soms de nog veel
erger schrokkende Vlaamse
gaaien, eksters en andere
kraaien.
Als u een schaal water in de
tuin hebt gezet kunt u genieten van de badrituelen van de
merels en mezen. Plenzend
en plonzend, poetsend en
schuddend. Met een beetje
geluk komen ook de heggemusjes erop af alsmede de
“gewone” mus, die alsmaar
zeldzamer wordt, en de vinken. De heggemus heeft het
fijne snaveltje van de insecteneter en een blauwgrijze kop,
de huismus heeft de bredere
snavel van de zaadeter.
De roodborst laat van tijd tot
tijd zijn weemoedige winterlied horen.
We kijken niet alleen naar boven maar ook naar beneden
waar de planten groeien. Als
het nog volop wintert bloeien de sneeuwklokjes volop.
Op dit moment zijn er volop
sneeuwklokjes en krokussen.

De bomen en struiken hebben alle winterknoppen, vaak
heel goed geïsoleerd, zodat
ze de vorst kunnen doorstaan. Als het in januari zacht
is, worden die winterknoppen
al dikker en dikker. Dit jaar
gebeurt dit nu pas: de winter
duurt voort en het voorjaar is
laat. Als laat in de winter toch
de vorst weer invalt, is dat
niet zo leuk voor de planten
maar heel vaak slaan ze zich
er toch weer goed doorheen.
De winterjasmijn laat zich met
de mooie gele bloemen de
hele winter van november tot
begin maart bewonderen.
De winterjasmijn is oorspronkelijk afkomstig uit China. In
deze zelfde periode bloeit
de Kerstroos. Een prachtige
witte bloem die familie is van
de boterbloem. In de tweede
helft van de winter begint de
Zwarte Els te bloeien met de
bekende katjes. Bij wind stuift
het gele stuifmeel in wolken
over het land. Dat is nu al
een mooi gezicht. De zwarte
Els heeft zich in 6500 v.Chr.,
na de laatste ijstijd, in heel
Noord West Europa gevestigd
en omvangrijke bossen gevormd, de Elzenbroekbossen.
In Nederland ging het laatste
oerbos, het Elsbos (Beekbergerwoud) in 1869 n.Chr. voor
de bijl. Hoewel men heel goed
wist dat het hier om een uniek
en onvervangbaar natuurmonument ging.
Laten we hopen dat dit soort
ingrepen ter wille van de zogenaamde vooruitgang niet
meer kunnen plaatsvinden.
De winter duurt niet lang
meer: geniet ervan!
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

De Nationale Boomfeestdag in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ook in 2009
wordt er aandacht besteed aan de
Nationale Boomfeestdag, dit keer
op woensdag 18 en donderdag 19
maart. Op deze dagen gaan zo’n
500 leerlingen van groep 7 en 8 van
de basisscholen in De Ronde Venen
aan de slag in het openbaar groen.
De organisatie van deze dagen is
zoals elk jaar in handen van de Afdeling Groen van de gemeente De
Ronde Venen en NME-centrum De
Woudreus.
Gelukkig kunnen er ook dit jaar
weer wat bomen en struiken geplant worden.
Op woensdag 18 maart en donderdag 19 maart herplanten de kinderen van de basisscholen in Wilnis
het ‘bosplantsoen’ langs de Veenweg tegenover kinderdagverblijf Ministek. Burgemeester Burgman bijt
samen met 17 leerlingen van basisschool prinses Beatrix op 18 maart
om 9.00 uur het spits af.
Ook in Mijdrecht wordt een boom
geplant: in het hertenkampje in

Proostdijland-zuid. Met hulp van
wethouder Dekker zullen de kinderen van basisschool Driehuis de
boom planten. Om beschadiging
door herten te voorkomen wordt een
korf om de boom gezet. Deze korf
wordt aangeboden door BANgarage Mijdrecht. De heer Oscar Grootegoed zal namens de garage aanwezig zijn om de korf aan te brengen. De kinderen van de Driehuisschool vervolgen hun boomfeestdag
op de Bonkelaar. Hier mogen ze bomen knotten.
Op andere plekken in de gemeente gaan leerlingen snoeien en knotten in de buurt van hun school. Zo
kunnen de kinderen nog regelmatig het resultaat en het nut van hun
inspanningen zien. Het knotten en
snoeien gebeuren op verschillende
plekken onder het toeziend oog van
een wethouder of de gemeentesecretaris.
Natuurlijk worden de kinderen na
afloop van deze activiteiten beloond
met een leuk aandenken.

Eerst de fundering
Bouwkundige Aales van Leeuwen
uit Wilnis is aangewezen als uitvoerder om de werkzaamheden te
coördineren met onderaannemers.
“Met het onthullen van het bouwbord wordt het daadwerkelijke tijdstip van restauratiewerk ook in gang
gezet. De werkzaamheden worden
in eerste instantie in eigen beheer

uitgevoerd. Komende week gaat
het vervallen huis naast de kerk tegen de vlakte, zodra het asbest door
een gespecialiseerd bedrijf daaruit
is verwijderd. Vervolgens gaan we
dan de houten fundatie aanpakken.
Daarvan zijn de koppen van de palen ernstig door bacteriën aangetast. Het gaat daarbij om de bacteriegroep ‘Cytophagaceae’. Deze ‘palenpest’ werd in 2004 geconstateerd. De honderd grenenhouten
palen waarop de naar schatting 600
ton zware toren rust, is flink aangetast. De bacterie tast de buitenschil van de paal aan en werkt zich
langzaam naar binnen toe. Het hout
wordt in het water langzaam zacht
en de draagkracht neemt van top
tot worteleind af. Dat geldt dus voor
de hele houten heipaal, dus niet alleen voor de koppen. De houten palen worden nu vervangen door betonnen palen”, legt Aales uit. “Heibedrijf M. Kool uit Wilnis gaat dat
doen. Die zijn onder andere gespecialiseerd in funderingstechniek.
Vóór de bouwvakantie begint hopen
we daarmee klaar te zijn. Na de zomervakantie beginnen we dan met
de restauratie en herinrichting van
het kerkgebouw zelf. Dat hopen we
rond de kerst gereed te hebben, zodat er dan diensten gehouden kunnen worden in de pas gerestaureerde kerk. Volgend jaar pas is dan de
toren aan de beurt om te worden
opgeknapt.
Hoogstnoodzakelijk,
want het gevaar bestaat nog steeds
dat er leiplaten naar beneden vallen.
Vandaar dat het net rond de kerk is
gespannen om die op te vangen en
te voorkomen dat iemand gewond
raakt.” De restauratiewerkzaamheden staan onder leiding van Leen
Brak bouwkundig advies BV uit
Gouda. Als architect treedt op P.D.
van Vliet uit Loosdrecht.
Kerkrentmeester Nico Strubbe geeft
aan dat de totale restauratie 1,4 miljoen euro kost. Ruim negen ton is
beschikbaar via een bijdrage uit het
provinciale Parelfonds. De rest wordt
bijgepast vanuit de kerkgemeente zelf, giften en donaties, waarvoor
men al geruimte tijd actief is om dit
geld bij te krijgen. Gelet op het tevreden gezicht van Strubbe kan dit
niet anders betekenen dan dat het
daarmee de goede kant uitgaat.

Feike ter Velde spreekt
over Israël
De Ronde Venen - Het Messiaanse
lijden van Israël. Dit thema zal centraal staan in een studie-avond die
de evangelische gemeente CAMA
Parousia donderdagavond 12 maart
organiseert. Spreker is Feike ter Velde, oud-medewerker van de EO, redacteur van het Zoeklicht. Feike
weet altijd boeiend te vertellen en

de tijd waarin we nu leven in Bijbels
perspectief te plaatsen.
Iedereen is van harte welkom (toegang gratis). De avond begint om
20.00 uur, locatie: Gebouw Gosewijn
van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht
(naast De Brug).
Voor meer informatie: info@waaromleefje.nl of 272048.

The Passion - het
paasverhaal voor jou!
Kinderen Driehuisschool
schilderen bij Gerardus Majella
Mijdrecht - De kinderen uit groep
7 van de Driehuis gingen schilderen met de bewoners van Gerardus
Majella.
De juf van groep 7 heeft eerst nog
het sprookje van Sneeuwwitje voorgelezen. Iedereen zat daar aandachtig naar te luisteren. Veel bewoners
wisten natuurlijk al hoe het verhaal
ging en sommigen van hen wilden
daarom het voorlezen maar al te
graag van de juf overnemen. Daarna was het tijd om aan de slag te
gaan met verf en kwasten. Sommige mensen hadden na heel veel jaar
weer eens een kwast in hun han-

den, andere bewoners waren het
schilderen ook zeker niet verleerd.
Er werd hier en daar een iets andere
versie van het sprookje geschilderd.
De appel was bijvoorbeeld ineens
veranderd in een peer... Kortom, iedereen was lekker bezig om het
sprookje te schilderen. Het was een
zeer geslaagde ochtend. De kinderen werden zelfs nog even verwend
voordat ze weer naar school gingen met een lekker snoepje. Groep
7 van de Driehuis bedankt de bewoners van Gerardus Majella voor de
gezellige schilderochtend. Ze komen graag nog een keer!

Regio - Gospelkoor De Rovenians
gaat zaterdag 4 april en zondag 5
april aanstaande “The Passion” op
het toneel neerzetten als een muzikaal verhaal.
Het is alweer vijf jaar geleden dat zij
dit voor het eerst deden.
Mede in verband met het 25-jarig
jubileum van De Rovenians is besloten het stuk nog eenmaal in De
Ronde Venen op de planken te zetten.
De voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang. De inzet van alle leden
is enorm groot. De productie is geheel in eigen beheer. Vanaf het eerste telefoontje tot het opbouwen en
afbreken van de benodigde podia.
Ook na vijf jaar vinden de koorleden
het nog steeds de moeite waard om
zich voor de volle 100% in te zetten
voor dit spektakel. Iedere keer opnieuw worden zij door het stuk geraakt en is de drang groot om het
verhaal te delen met andere mensen.
Kom kijken, kom luisteren en be-

leef het mee! Kruip in gedachten
tussen de bevolking van Jeruzalem
zo’n 2000 geleden. Hoe zou jij hebben gereageerd? Door de bijzondere opbouw van het podium en het
eigentijdse verhaal waarin je wordt
meegenomen ga jij het lijdensverhaal van zeer dichtbij beleven.
Dit mag je niet missen. Wat betekent
Pasen voor jou?
Ga met het gospelkoor mee naar
Jeruzalem en zij beloven je dat je
voortaan anders naar het paasverhaal zult kijken!
Kaartverkoop
Kaarten à 12,50 euro zijn te koop
via de koorleden, de website www.
rovenians.nl of te bestellen via telefoonnummer 0297 287 118.
Kaarten aan de zaal kosten 15,00
euro.
Zaterdagavond 4 april, aanvang:
20.30 uur
Zondagmiddag 5 april, aanvang:
15.00 uur
In Sporthal Willisstee te Wilnis,
Pieter Joostenlaan 24

Installatie van pastoor
drs. G.M. Griffioen
De Ronde Venen - Op vrijdagavond
20 maart zal pastoor drs. G.M. Griffioen worden geïnstalleerd door mgr.
drs. H.W. Woorts, vicaris van het regiovicariaat Utrecht tot pastoor van
de tien parochies binnen het parochieverband van Vecht & Venen.
Deze installatie zal plaatsvinden tijdens een gebedsviering, die begint
om 19.00 uur in de H. Hartkerk aan
de Breedstraat 1 in Maarssen. Het
gemengde koor van de parochie
zal daaraan haar medewerking verlenen en alle koorleden van andere koren worden van harte uitgeno-

digd om bij dat koor aan te schuiven. Graag dan om 18.30 uur aanwezig in de kerk.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze installatieviering bij te
wonen. Na de viering krijgt u volop
de gelegenheid om pastoor Griffioen de hand te schudden onder het
genot van een kopje koffie.
Hopelijk zullen velen van deze gelegenheid gebruik maken om weer
iets zichtbaar te maken van de samenwerking die er groeiend is binnen het parochieverband van Vecht
& Venen.
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Wilnisser Chris Heineman
in Solar Team Twente
Wilnis - Als dit jaar in oktober veertig op zonne-energie aangedreven (speciale) auto’s in ‘Down Under’ van start gaan voor hun rit over
3.000 kilometer in vijf dagen, is Wilnisser Chris Heineman daar ook
van de partij. De derdejaarsstudent
Werktuigbouwkunde aan de Saxion
Hogeschool maakt namelijk deel uit
van het Solarteam, dat met 17 teamleden een specifieke ‘solarcar’ heeft
ontwikkeld en aan het bouwen is.
De auto neemt deel aan het tweejaarlijks terugkerend internationaal
evenement in Australië, waaraan
speciaal ontworpen en door zonneenergie aangedreven auto’s meedoen. Chris fungeert daarbij niet als
‘coureur’, maar maakt deel uit van
het 4-koppige mechanicateam dat
zorgt voor de juiste constructie en
het in perfecte staat van onderhoud
houden van de zonnewagen.
“Het is een gezamenlijk project van
Universiteit Twente en de Saxion
Hogeschool. Die geven weliswaar
alle medewerking en ondersteuning, maar we moeten het wel zelf
allemaal regelen en het project ook
gefinancierd zien te krijgen, bijvoorbeeld door sponsoring. Dat is uniek
en tegelijkertijd ook een uitdaging.
We hebben nog geen hoofdsponsor
zoals bijvoorbeeld TU Delft die wel
heeft in de vorm van Nuon. Maar
dat kan bij ons nog komen. We zijn
druk bezig met alle voorbereidingen. We proberen natuurlijk altijd
voor een prijs te gaan en dat moet
je zien als ‘de eer’ om bij de eerste
drie te eindigen. Verdienen doe je er
niets mee. Eerder gaan we voor het
innovatieve aspect dat de ontwikkeling, het bouwen en rijden van auto
met zich meebrengt. En wat meer is,

je vertegenwoordigt je school en je
land,” legt Chris uit. “Al eerder hebben de technische scholen uit Twente meegedaan. Dat was in 2005 en
2007. Toen zat ik er nog niet bij, dit
keer wel. Zo’n auto moet aan allerlei
voorwaarden en regels voldoen. Het
zou hier te ver reiken daar diep op
in te gaan, maar enkele technische
zaken zijn misschien interessant om
te noemen. Het frame in de auto is
gebouwd van aluminium en weegt
slechts 17 kg. Het is een heel nieuw
ontwerp. Het belangrijkste onderdeel is de kantelbare vleugel bovenop met een oppervlak van 5.00 x
1,80 m. Het kantelen is bedoeld om
onderweg zoveel mogelijk ‘haaks’
de zonnestralen op te vangen van
de zon die op het parcours in Australië niet loodrecht boven je staat.
Met uitzondering van de transparante koepel voor de bestuurder zijn
daarop 2.000 zonnecellen van elk 8
x 4 cm aangebracht. Die leveren gezamenlijk 136 Volt elektrische energie welke wordt opgeslagen in speciale gel-accu’s met een hoge energiedichtheid. Deze leveren via een
regelsysteem de elektrische stroom
voor de elektromotor met een vermogen van 6 kW die voor de aandrijving van de wielen zorgt. Vergis je niet, de topsnelheid van zo’n
auto bedraagt dik 125 km/uur met
een “cruise”-snelheid van 80km/h
in 2007.”
Puur innovatief
“Er zijn drie coureurs en die moeten allemaal minder wegen dan 80
kg en ongeveer van dezelfde lengte zijn. Anders passen ze niet in de
cockpit. Het mooiste zou zijn drie
kleine coureurs, maar die zijn er

normaliter niet binnen ons team.
Kleiner betekent ook een kleinere
auto die ook weer lichter gebouwd
kan worden en dus sneller rijdt.
Maar dat zijn allemaal afwegingen.
We ontwikkelen en bouwen binnen
het Solar Team samen met de afdelingen Aerodynamica en Elektronica. Het is dus een samenspel. We
hebben ook nog een communicatieteam voor de publiciteit, een marketingafdeling voor sponsoring en
inkomsten en managers die de zaken regelen. We zijn zoveel mogelijk self supported. Zie het maar als
een klein bedrijf met een eindproduct in de vorm van een innovatieve
zonneauto die in het internationale
raceveld wordt gezet. Niet alle auto’s in het deelnemersveld zijn innovatief. Sommige deelnemers borduren voort op eenmaal behaalde successen door een paar aanpassingen uit te voeren. Wij zijn puur innovatief bezig. Successen hebben we
ook al. In 2005 waren we de hoogst
geklasseerde nieuwe binnenkomer
met een 9e plaats. In 2007 eindigden we op de 6e plaats. Dit jaar hopen we bij de eerste drie te eindigen. De auto is overwegend opgebouwd uit bestaande technieken en
we gebruiken bestaande producten.
De toegevoegde waarde zit hem in
de combinaties die we er mee maken, en het toepassingsgebied. Niet
spectaculair om te zien, maar de
combinatie geeft andere uitkomsten, inzichten en resultaten.” Aldus Chris.
Rijden van acht tot vijf
Eenmaal ontwikkeld, gebouwd en
getest, wordt de auto met een (zelfgebouwde) transportkist in september dit jaar op het vliegtuig gezet
naar Australië. In de buurt van het
parcours wordt de auto wederom
uitgebreid getest en afgestemd op
de locale omstandigheden als temperatuur, vochtigheid, intensiteit van
zonnestraling, etc. Plaatselijk worden ook auto’s ingehuurd waarvan
er een tijdens de race voorop rijdt
om eventuele obstakels van de weg
te halen; een andere wordt ingericht
als meetwagen die vlak achter de
solarcar rijdt en allerlei metingen en
contoles uitvoert. Van daaruit wordt
ook radiocontact onderhouden met
de coureur tijdens de dagelijkse rit
die duurt van ‘s morgens acht tot
’s middags vijf uur (onder de felle
zon!). Dáárachter sluit een servicewagen met onderdelen en gereed-

schappen de rij. Letterlijk alle zonlicht wordt benut, ook nadat de dagelijkse rit ten einde is. Van vijf tot
zeven uur worden de laatste restjes licht opgevangen om de accu’s
te laden. Dat geldt ook van zes tot
acht uur in de ochtenduren. Want
stel dat het overdag een keer bewolkt is moet men toch over voldoende energie beschikken om de
dag uit te rijden.
Zonnecel adopteren
Al met al is Chris Heineman met zijn
teamleden er bar druk mee. In oktober zal blijken wat hun inspanningen hebben opgeleverd. Het hele
gebeuren vergt veel organisatie van
het Solar Team en het kost natuurlijk het nodige. Want behalve de activiteit zelf moet ook de reis er naartoe betaald (=gesponsord) worden.
Gelet op de huidige economische
situatie die wereldwijd voor de nodige problemen zorgt, is het alle hens
aan dek voor de teamleden om het
project financieel althans rond te
krijgen.
Chris wijst op een actie via de website www.solarteam.nl waarbij (mogelijke) sponsors het Solar Team
eenvoudig financieel kunnen ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door
een van de zonnecellen te ‘adopteren’ voor 25 euro. Bij de race in
2007 hadden 172 personen dat gedaan. Chris hoopt dat het er dit keer
meer zullen zijn. Overigens biedt de
website ook veel (technische) informatie voor liefhebbers en andere
belangstellenden die meer over de
zonneauto en het evenement willen weten.

Geen stunt van dammers
Kunst & Genoegen
De Kwakel - Afgelopen maandagavond leken de dammers van Kunst
& Genoegen voor een stunt tegen
de koploper van de hoofdklasse te
gaan zorgen. De in de onderste regionen verkerende Kwakelaars brachten de dammers uit Den Ilp danig in
het nauw. Na de eerste uren gelijk
op te zijn gegaan, kreeg invaller Piet
Terlouw een schijfvoordeel en leek
op winst af te stevenen. Maar Piet
wilde zijn voorsprong te snel verzilveren, een te vlug gespeelde zet
werd door zijn tegenstander bestraft met een damcombinatie. In
plaats dat het team van K&G met 20 voorkwam werd het nu 0-2. De hele tactiek van K&G moest van verdedigend naar aanvallend worden omgegooid. Wim Könst en Adrie Voorn
zagen hun aanval echter niet beloond en kwamen niet verder dan
remise, 2-4. Kopman Rob Broekman gooide vervolgens alles in de
strijd om zijn ploeg op een gelijkspel
te brengen, maar moest uiteindelijk
toch capituleren.
De beide teams zaten deze avond
dicht bij elkaar, maar dreigen volgend seizoen van elkaar af te drijven. Met nog een wedstrijd te spe-

len lijken de dammers uit Den Ilp
te gaan promoveren en dreigen de
dammers uit De Kwakel een stapje
terug te moeten doen. Of zij moeten de laatste wedstrijd tegen de
Zaanstreek winnend afsluiten om
het vege lijf nog te kunnen redden.
Het spelen met een viertal blijkt niet
gunstig te zijn voor de K&G. Een vereniging die juist in de breedte sterk
is, daarnaast wordt de vaste sterke
waarde Ton Voorn node gemist.
In de onderlinge competitie staat
het erepodium al vast, maar op welke trede René, Wim of Adrie komen
te staan nog niet, spanning tot de
laatste wedstrijd in ’t Fort De Kwakel.
Damliefhebbers blijven elke maandagavond vanaf 19.30 uur welkom
in het knusse fort.
Kunst & Genoegen–Ons Genoegen 2-6

R. Broekman-J. Vermeulen
W. Könst-B. v. Geel
A. Voorn-J. Hopman
P. Terlouw-V. Fennema
Top 3:
1. W. Keessen 13-23
2. A. Voorn 13-22
3. R. de Jong 12-21

0-2
1-1
1-1
0-2

Veenland volleybalheren 2
weet weer wat winnen is

Met De Merel fietsen
naar de Meije en de Vlist
Vinkeveen/Mijdrecht - Komende zondag 15 maart staat de eerste toertocht van dit jaar van TTC De
Merel op het programma: de Meije
Vlisttocht. De afgelopen twee jaren
werd deze tocht vanwege het weer
afgelast. Nu zijn de vooruitzichten
gelukkig goed.
De Meije Vlisttocht is dit jaar de eerste officiële toertocht van TTC De
Merel. Een tocht waaraan ook nietleden mogen deelnemen.
De fietstocht gaat door het weidegebied van de provincies Utrecht en
Zuid-Holland.
Vanuit de startlocatie Mijdrecht
gaan de deelnemers via Woerdense Verlaat naar het landelijke Meije. Via Bodegraven komen ze bij de
Reeuwijkse Plassen met zijn smalle
(fiets)paadjes. De route gaat verder
via Haastrecht naar Vlist.
Daar staat in de Vlister Stee, halverwege de tocht, de koffie al te wach-

SAS kans om de fouten van Veenland af te straffen. Dat gebeurde
ook met een 23-25 als uitslag. In de
derde en vierde set kwam langzamerhand de scherpte bij Veenland
terug. Door rake klappen van invaller Michael Reuling en slimme balletjes van mid-voors Guido Elfferich
en Jorrit Groenevelt liet Veenland
zien dat het de betere was.

Het tij werd vrijdag gekeerd tegen
SAS H3 uit Uithoorn. De eerste set
werd er sterk en geconcentreerd
gespeeld met een 25-19 als beloning. Door mooie set-ups konden
vooral de buitenaanvallers Rick van
der Plas en Benno Wendt tot score komen. De tweede set sloop het
nonchalance in het team en kreeg

Beide sets werden dan ook gewonnen (25-19 en 25-15). Einduitslag 31 voor de Wilnissers. Met nog vier
moeilijke wedstrijden voor de boeg
hoopt Heren 2 de competitie af te
sluiten op een mooie vierde plaats.
De eerstvolgende thuiswedstrijd van
Veenland Heren 2 is op vrijdag 27
maart in de Willisstee.

Omdat het nog vroeg in het seizoen
is, wordt er rustig aangedaan. De rit
wordt in groepsverband gereden.
Dus u rijdt lekker mee in de groep,
uit de wind en achter de ruggen van
de sterke en ervaren voorrijders. Ideaal om de fietsconditie op te bouwen (als deze er nog niet is). Natuurlijk draagt u een valhelm. De afstand
van deze toertocht bedraagt 90 kilometer.
De start is om 09.00 uur bij Café-Bar
De Paddestoel aan Hofland 33A in
Mijdrecht.
Leden van De Merel en andere fietsverenigingen betalen 1,50 euro inschrijfgeld. Niet-leden betalen vanwege de verzekering een euro meer.
Kom vanwege de inschrijving graag
wat vroeger, zodat op tijd vertrokken
kan worden.

den gespeeld. De uitslag telde niet
concreet mee voor een prijs, maar
desondanks wilde iedereen toch
steeds winnen!
De organisatie dankt iedereen voor
zijn/haar deelname en wenst hen
veel succes bij de komende voorjaarscompetitie, aan de voorbereiding zal het niet liggen. Niet alleen
de spelers zijn klaar voor de com-

Basketbalmeiden van
Argon winnen eerste
thuiswedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 7 maart hadden de meisjes onder 16 van Argon
Basketbal tegen BZ ‘72 gespeeld.
Dit was geen onbekende tegenstander, want ook vorig seizoen was hier
al tegen gespeeld en hadden ze hier
van gewonnen. Vanaf het begin af

ten. Daarna is het weer terug naar
huis, via onder andere Lopik, IJsselstein, Montfoort en Harmelen.

Klaar voor de competitie!
Wilnis - Afgelopen weekend was
de laatste dag van de wintercompetitie bij Tennisvereniging Wilnis.
Iedere week kregen de leden van
TVW de kans zich voor te bereiden
op de strijd in de voorjaarscompetitie en hoe!
Op zaterdag of zondag speelden ieder team 4 wedstrijden, dubbel en
mix. Er werden volledige wedstrij-

De Ronde Venen - Na een periode
van drie wedstrijden waarin de volleyballers van Veenland Heren 2 niet
wisten te winnen is afgelopen vrijdag het tij gekeerd. Lange tijd wist
Heren 2 bovenaan in de ranglijst
mee te draaien, maar mede door het
langdurige blessureleed van spelverdeler Tom Pasteuning was Veenland van plek 2 naar plek 5 gezakt.

petitie. Ook het park van TV Wilnis
is weer opgeknapt. Verschillende
leden hebben zich weer ingezet om
afgelopen zaterdagochtend 7 maart
het park weer netjes te maken door
te snoeien, onkruid te plukken en
op te ruimen. Bedankt voor jullie inzet!!
Er staat ook al weer een ander event
op de planning: het Open Openingstoernooi op zondag 29 maart
aanstaande. Net als volgend jaar is
iedereen welkom, lid of geen lid! Ie-

dereen kan zich inschrijven om eens
een kijken te komen nemen bij onze vereniging of om kennis te maken met het tennis. Speciaal voor de
nieuwe deelnemers wordt een heuse tennisclinic georganiseerd, gegeven door de trainer van TV Wilnis, Gerard Hoogland. Houd de berichten in de gaten, binnenkort kun
je je hiervoor opgeven! Denk je nu al
te weten dat je mee kunt doen, geef
je dan alvast op bij Els de Vink, tel.
0297-286569, vol is vol!

aan namen de meiden van Argon
het initiatief en met een stand van
24-10 begonnen ze aan de tweede helft. De voorsprong van de eerste helft werd door goed samenspel
verder uitgebouwd, waarna er gewonnen werd met 66–20.
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Regels voor in aanmerking
komen gehandicaptenparkeerplaatsen

Weer gratis spijkerbroeken
bij De Loods
Mijdrecht - Nagenoeg precies een
jaar nadat de eigenaren Ron en Petra van De Loods in het Molenhof te
Mijdrecht voor het eerst het rolluik
van hun vernieuwde winkel naar boven schoof, openen zij een tweede
vestiging pal aan de overkant. Met
een puibreedte van 17 meter, wordt
die op dezelfde leest geschoeid en
krijgt eveneens als naam ‘De Loods’.
Ron was kortgeleden op zoek gegaan naar mogelijkheden om uit te
breiden en kreeg het aanbod dat te
doen in het Molenhof waar hij reeds
gevestigd is. Precies dat wat hij nodig had en dicht bij de deur. Geen
wonder dat hij dit buitenkansje met
beide handen aanpakte.
In weerwil van de huidige economische tegenslagen loopt het volgens
Ron Wijburg bij hem als een tierelier. De Loods Casual Fashion biedt,
zoals de naam al zegt, een breed
scala aan betaalbare vrijetijdskleding, waar naast PME Legend, Vingino jeans en Object, Punky Fish
het merk Only (nog) de boventoon
voert. Maar dat gaat veranderen zodra de opening van de tweede vestiging een feit is. Er komen meer merken bij, wat de keuze vergroot. Overigens heeft de aanduiding XXL op
de poster niets te maken met grote
kledingmaten, maar met het feit dat
De Loods zich in een groter formaat
gaat presenteren…

Collectie voor nét volwassenen
“We kwamen er vorig jaar al snel
achter dat we meteen al een tekort
aan ruimte hadden, gezien de gestage toeloop van klanten.
Onder hen veel jongeren die graag
voor dit genre vrijetijdskleding kiezen. Daarentegen hoorden we ook
stemmen opgaan van de wat meer
volwassen klanten die het jeugdstadium net gepasseerd zijn en die
opmerkten dat er behalve voor hun
zoon of dochter hoegenaamd niets
voor hun gading bij was.
Toegegeven, voor hen is de collectie nét een beetje te jong. Daar gaan
we nu verandering in brengen. In de
tweede Loods brengen wij een assortiment vrijetijdskleding voor dames van onder andere de merken
Vero Moda en Vila. Daarbij ook kleding voor de wat volwassene vrouw,
de broeken die net wat hoger zijn,
de pasvorm die wat ruimer is enzovoort. Het sluit aan op onze bestaande collectie voor jongeren in
De Loods. Dezelfde uitstraling met
hetzelfde casual effect. Dus bepaald
niet klassiek of truttig. Verre van dat.
Verder hebben we Pieces, wat bijvoorbeeld een assortiment riemen,
sjaaltjes, boxer shorts en ander toebehoren omvat. Al met al gaan we
voor een compleet aanbod voor een
brede kring belangstellenden.” Aldus Ron in een eerste reactie wat er

allemaal gaat komen in de nieuwe
vestiging van De Loods. In de nieuwe locatie wordt nog volop getimmerd en geschilderd, maar de contouren en de inrichting zijn al duidelijk zichtbaar. Van de voormalige
twee winkels die er zaten is nu één
ruimte gemaakt die dezelfde uitstraling heeft als de bestaande De
Loods. Het ontwerp is in eigen beheer opgezet.
De verbouwing en inrichting worden professioneel uitgevoerd. Ron
en zijn partner Petra konden het met
hun enthousiaste ‘Loodsteam’ niet
laten zich alvast even in de nieuwe
winkel te laten zien, temidden van
de zaagmachine en de bouwmaterialen.
50 Gratis spijkerbroeken
Net als vorig jaar krijgen de eerste
vijftig klanten bij de opening van de
winkel op woensdag 18 maart om
9.00 uur een spijkerbroek cadeau.
Verder biedt De Loods vanaf dat
tijdstip tot en met 25 maart 10 procent korting op alle kleding van het
toch al leuk geprijsde assortiment
in beide winkels. “We maken er bij
de opening van onze tweede winkel één groot feest van,” roept Ron
die vertrouwen in de toekomst uitstraalt. Een verademing in een wereld die momenteel bol staat van
economisch negativisme!

Drie combinatievarianten lijken geen uitzicht te bieden
op oplossing problemen Groot Mijdrecht-Noord

Bewoners verdienen
duidelijkheid: besluit
gepland in juli 2009
Mijdrecht - De afgelopen periode
zijn drie nieuwe oplossingsvarianten voor de polder Groot Mijdrecht
Noord onderzocht. Groot Mijdrecht
Noord kampt met problemen zoals
zoute kwel en bodemdaling. Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht trekken de conclusie dat een combinatievariant die voldoet aan alle door Provinciale Staten
gestelde randvoorwaarden
moeilijk te realiseren lijkt.
Twee van de drie varianten
voldoen niet om watertechnische en ecologische redenen. De derde variant wordt
nog nader onderzocht, maar
laat ook al verschillende
problemen zien.

seert zich dat bij de bewoners van
de polder al lang onzekerheid en
onrust heerst. De regio verdient op
korte termijn duidelijkheid over een
goede oplossing. Gedeputeerde
Staten houden daarom vast aan de

Varianten
Twee van de drie varianten voldoen in elk geval niet aan watertechnische en ecologische
criteria. De derde wordt
nog nader bekeken. De
drie varianten voldeden
alle aan de voorwaarde
van een blijvende landbouw in een deel van de
polder voor de komende
tientallen jaren.

Niet vertragen
De provincie Utrecht reali-

Workshop ‘paasstuk-maken’
De Ronde Venen - Veel inwoners
van De Ronde Venen maken jaarlijks gebruik van de mogelijkheid
om deel te nemen aan een workshop van de Stichting ‘Paraplu’ om
in enkele uren te leren hoe men zelf
een paasstukje in de vorm van een
krans of een tafelstuk voor op een
glazen schaal in elkaar kan zetten
of de kennis hiervan weer eens op
te halen. Waren in het verleden alleen kerststukjes populair, in de moderne huishoudens komt men ook
steeds vaker ‘paasstukjes’ tegen.
De paasstukjes kan men maken in

doelstelling en verzoek van Provinciale Staten om in juli 2009 een besluit te nemen.
De vervolgstap is een gesprek met
Provinciale Staten om te bespreken
hoe nu verder om te gaan met de
door Provinciale Staten
gestelde randvoorwaarden.

de kleuren naar keuze met gebruik
van diverse materialen, welke naar
wens zijn te gebruiken, zoals: appeltjes, kaneelstokjes, mos, kaarsen,
etc. om zo een pronkstuk te maken
voor de paasdagen. Stichting ‘Paraplu’ organiseert op woensdag 8
april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur deze workshop, daarbij zal de bekende bloemsierkunstenares Karin van
Dierendonck uit Mijdrecht de deelnemers de noodzakelijke kennis en
kunde bijbrengen. De kleurkeuze
van het materiaal is vrij, zodat men
met de paasdagen een prachtig

zelfgemaakt kleurrijk stukje in huis
kan hebben. Er zijn diverse materialen aanwezig, welke naar wens zijn
te gebruiken. De deelnemers brengen zelf een scherp mesje en een
snoeitangetje mee. De prijs van de
workshop, inclusief thee of koffie,
bedraagt slechts 6,00 euro. De materiaalkosten bedragen 19,00 euro.
Inschrijving workshop is mogelijk
door het invullen en ondertekenen
van een inschrijfformulier dat u kunt
downloaden via de website www.
stichtingparaplu.nl of aanvragen via
e-mail stichtingparaplu@planet.nl
of telefonisch 0297-283908. U kunt
ook een formulier afhalenaan de
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis.

De Ronde Venen - Het college van
Burgemeester en Wethouders heeft
dinsdag 3 maart de criteria vastgesteld op basis waarvan verzoeken om een gehandicaptenparkeerplaats toe te kennen worden beoordeeld. Het college wil met het vaststellen van deze criteria meer duidelijkheid en inzicht verschaffen op
basis waarvan verzoeken worden
toe- of afgewezen.
Ieder jaar vragen diverse inwoners
van De Ronde Venen een gehandicaptenparkeerplaats aan. Door het
toenemende autogebruik wordt het
aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte steeds schaarser. De
beoordeling van een aanvraag tot
aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats moet daarom zorgvuldig plaatsvinden.
Voor inwoners is het vaak niet duidelijk welke stappen zij moeten volgen en welke beoordelingscriteria
de gemeente hanteert bij het aanof afwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen. Om de inwoners hierover duidelijkheid te verschaffen
is nu beleid vastgesteld. Door het
vaststellen van het beleid wordt het
nemen van een goed gemotiveerd

besluit, met een goede belangenafweging, eenvoudiger.
Gehandicaptenparkeerplaatsen
kunnen worden aangevraagd door
middel van een formulier dat te verkrijgen is bij de balie van het gemeentehuis of te downloaden is via
de gemeentelijke website. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld

op verschillende criteria. Zo wordt
bekeken of de aanvrager van de
kaart aan enkele medische voorwaarden voldoet en zijn er criteria voor de daadwerkelijke parkeerplaats waarbij onder andere de mogelijkheden bij de woning, op een
openbare parkeerplaats en de verkeersveiligheid bekeken worden.

Tineke Kentrop 25 jaar bij
huisarts Ad Groeneveld
Wilnis -Woensdag 4 maart vierde
Tineke Kentrop (45) uit Wilnis het
heuglijke feit dat zij op die dag 25
jaar als doktersassistente in dienst
was bij huisarts Ad Groeneveld.
Aangezien zij het heel erg naar haar
zin heeft en het al die jaren goed
klikt tussen haar ‘werkgever’ en collega assistente Marjon Hosmar, wil
zij bij leven en gezondheid ook de
komende jaren haar diensten bij de
huisartsenpraktijk voortzetten. Dat
zal dan te zijner tijd ook zijn onder
de vleugels van dokter Reinier Groeneveld, de zoon van Ab. Die heeft zij
als kind zien opgroeien en later als
student medicijnen, nu als huisarts
naast zijn vader.
Tineke stapte al vroeg de medische
wereld binnen. Op haar 17e begon
zij in 1980 met een studie voor apothekersassistente. Maar dat beviel
haar niet zo en stapte over naar het
vak van doktersassistente dat zij tot
op de dag van vandaag uitoefent.
“En steeds bij één en dezelfde huisarts. Ik heb nooit ergens anders gewerkt, behalve dan dat ik wel eens
ben ingevallen voor een collega
bij de huisartsenpraktijk van dokter Winterkorn in Vinkeveen, omdat
die met zwangerschapsverlof ging”,
vertelt Tineke die verrast is met zoveel aandacht rond haar persoontje. “Maar die 25 jaar zijn niet aaneengesloten geweest. Zo’n veertien jaar geleden werd ik zwanger
en toen ben ik er vier jaar tussenuit geweest om meer tijd te steken
in de opvoeding van onze dochter.
Toen die naar de kindercrèche ging,
vertelde iemand mij daar dat dokter
Groeneveld zat te springen om een
assistente, maar eigenlijk had ik niet
zoveel zin om weer te gaan werken.
Het geluk was dat iemand op onze
dochter wilde passen en toen ben ik
toch weer één dag in de week aan
de slag gegaan. Inmiddels is dat uitgegroeid naar dertig uur in de week.
En ik ben blij dat ik dat gedaan heb
want ik heb het hier altijd naar mijn

zin gehad en nog steeds.”
Naast veel vreugdevolle momenten
heeft zij ook het dieptepunt meegemaakt dat op Valentijnsdag in 2003
tijdens afwezigheid van dokter Groeneveld wegens zijn verblijf in Kenia
om daar medische bijstand te verlenen, de woning met de praktijkruimte (deels) door brand werden
verwoest. De echtgenoot van Tineke zat toen bij de brandweer en belde op om haar deze onheilstijding te
vertellen. Tineke was toen vrij, maar
omdat zij de sleutels van het pand
had, moest zij komen opdraven. In
het andere geval had zij dat toch ook
wel gedaan om hulp te verlenen. Samen met anderen heeft zij toen een
deel van het archief kunnen redden.
Gelukkig stonden de gegevens ook
al op de computer.
Opleiding
Momenteel volgt Tineke naast haar
werk een tweejaarlijkse opleiding
Praktijkondersteuning Huisartsen
(POH) aan de Hogeschool in Alkmaar. “De bedoeling is dat je na deze opleiding de huisarts een aantal zaken uit handen kunt nemen in

een controlerende functie. Bijvoorbeeld op het gebied van diabetes,
hart- en vaatziekten, astma, jaarlijkse preventieve gezondheidskeuringen (check-ups), het geven van
adviezen en voorlichting op velerlei
gebied, zoals preventieve gezondheidszorg, en dergelijke”, legt Tineke
uit. “Zo mag je bij een suikerpatiënt
de glucose meten, de bloeddruk opnemen, de patiënt wegen en meten,
kijken of de medicijnenspiegel goed
is ingesteld en zo meer. Al met al
verminder je daarmee de werkdruk
van de huisarts. Bovendien kan hij
daardoor nu meer aandacht besteden aan de patiënt.”
Tineke heeft nog heel wat jaren te
gaan voordat zij ‘met pensioen’ gaat.
Zij is voornemens nog lang te blijven werken. “De secundaire arbeidsvoorwaarden spreken mij aan,
ik kan op de fiets naar mijn werk
en ben altijd vroeg thuis. Ook in de
middagpauze kan ik even naar huis
voor de lunch. Het klikt goed met de
collega’s en de patiënten en ik houd
van mijn werk. Wat wil een mens
nog meer? Ja, de volgende 20 jaar
volmaken...”

Soos De Cirkel in de ban
van het Hollandse lied
De Ronde Venen - Het is bijna weer
tijd voor de tweejaarlijkse playbackshow van Soos De Cirkel! Deze happening wordt alweer voor de tiende keer georganiseerd en dit jaar
is als thema gekozen voor het Hollandse lied. De show vindt plaats op
20 maart a.s. om 20.00 uur in Partycentrum De Meijert aan de Dr. J.
van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Zoals gebruikelijk is de presentatie in
handen van presentator Hans van
Veen en daarbij maken een driekoppige jury alsmede danseressen van
Dansschool Nicole het feest helemaal compleet. Vanaf 19.15 uur heten zij u van harte welkom. De entree is gratis, maar vol is vol.

Wat is Soos De Cirkel?
Soos “De Cirkel” biedt verstandelijk gehandicapten van alle niveaus
vanaf 15 jaar uit regio De Ronde Venen een gezellig ‘avondje uit’. Deze zogenaamde Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en
augustus, van 19.30 tot 21.30 uur
gehouden in het Prinsenhuis aan
de Koningin Wilhelminalaan 31 in

Mijdrecht en is onder begeleiding
van een achttal vrijwilligers. Tijdens
deze avonden worden er tal van activiteiten georganiseerd, zoals discoen bingo-avonden, dartswedstrijden, het spelen van allerlei (gezelschaps-)spellen, maar ook worden
er diverse cursussen gegeven. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld
koken, tekenen, muziek, knutselen,

computeren, line-dancing etcetera.
Voor elk wat wils dus. Ook is het bij
De Cirkel geen probleem als er leden puur en alleen voor de gezelligheid komen. Hun motto is dan ook:
Alles mag, niets hoeft! Wilt u meer
informatie over het werk van Soos
De Cirkel dan kunt u contact opnemen met Angela van Adrichem, tel.
0297–593545/0623937815.
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Spetterende bovenbouwdisco op
de Tweemaster
Uithoorn - Afgelopen vrijdag vond
de jaarlijkse disco plaats voor de
leerlingen van de bovenbouw van
basisschool de Tweemaster aan de
Arthur van Schendellaan.
De oudervereniging regelde deze
discoavond voor de leerlingen van
groep 5 tot en met groep 8. De jongens van Boombox zorgden voor

een avondje met zeer uiteenlopende muziek, variërend van de laatste
housebeats tot aan echte disco en
polonaisesongs.
Er werd gejumped, gesprongen en
gedanst, maar niet meer geschuifeld; de stemming was klaarblijkelijk niet romantisch genoeg. Wel
kwam de Macarena langs en I like
to move it, move it (uit de film Ma-

dagaskar), waaraan iedereen fanatiek deelnam. Aan het einde van de
disco werd nog veel om laatste verzoeknummers geroepen.
Door dit hoge danstempo ging de
frisdrank en limonade er in hoog
tempo door. Ook de chips en chocorepen vonden gretig aftrek.
Eigenlijk wilden de kids om 21.30
uur nog niet naar huis, maar er
moest toch een keer een eind aan
de feestvreugde komen.
En gelukkig kon er de volgende dag
uitgeslapen worden!

Wegwijzer aangepast sporten Amstel
& Meerlanden nu verkrijgbaar!
Uithoorn - Met trots presenteert
Sportservice Noord-Holland de
nieuwe ‘Wegwijzer aangepast sporten regio Amstel & Meerlanden’. De
brochure met informatie over alle
regionale sportmogelijkheden voor
mensen met een beperking. Deze
informatiebrochure ligt klaar voor
alle belanghebbenden.
Sinds 2004 is Sportservice NoordHolland in Amstel & Meerlanden
een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van aangepast
sporten met een aantal gemeenten uit deze regio. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en
Uithoorn maken deel uit van dit samenwerkingsverband. De belangrijkste werkzaamheden binnen het
verband bestaan uit het geven van
informatie, advies en ondersteuning op het gebied van sporten voor
mensen met een beperking. Daar-

naast wordt verenigingsondersteuning geboden aan verenigingen en
organisaties die een sportactiviteit
voor mensen met een beperking
(willen) aanbieden.
In de ‘Wegwijzer aangepast sporten
regio Amstel & Meerlanden’ staan
maar liefst 96 sportactiviteiten beschreven voor mensen met een lichamelijke beperking (al dan niet
rolstoelgebruikend), mensen met
een verstandelijke beperking, chronisch zieken, blinden en slechtzienden, alsmede doven en slechthorenden. Het is een compleet overzicht
voor eenieder die aangewezen is op
aangepast sporten.
Sport doet goed, dat weten we allemaal. Ook de waarde van aangepast
sporten is geen punt van discussie.
Juist voor mensen met een beperking is sport uitermate belangrijk,
om grenzen te leren verkennen en

verleggen en zelfvertrouwen te vergroten. Helaas is onbekendheid met
aangepast sporten een belangrijke
reden dat veel potentiële sporters
nog niet actief zijn. Door het verspreiden van de brochure willen wij
meer bekendheid geven aan de mogelijkheden om te sporten met een
beperking.
Vaak wil iemand met een beperking wel aan sport doen, maar men
weet niet altijd de weg. Waar, wanneer, hoe laat, hoe kom ik daar ….?
Het zijn allemaal vragen waar veel
mensen het antwoord niet op weten. Het komt ook voor dat mensen
denken dat sporten voor hen niet
is weggelegd. Niets is echter minder waar. Heel vaak kan er wel aan
sport gedaan worden, maar dan op
een aangepaste wijze. Er zijn zoveel
verschillende takken van sport, dat
bijna iedereen wel ergens aan mee
kan doen. Kortom, niets staat een
actieve vrijetijdsbesteding meer in

de weg nu er een volledig en actueel overzicht is van het totale aangepaste sportaanbod in Amstel &
Meerlanden.
Bel naar regiomedewerker aangepast sporten Ingeborg Hovius, tel.
(023) 557 69 55 of mail naar:
ihovius@sportservicenoordholland.
nl en vraag de brochure aan. Heeft
u na het lezen van de brochure zin
om te sporten en vindt u dat het tijd
is om het niet langer bij plannen en
goede voornemens te houden, kom
dan in actie!
U wilt sportief bewegen binnen uw
eigen interesse en mogelijkheden,
maar weet zelf niet welke activiteit voor u geschikt is? Of u heeft
vervoersproblemen of geen eigen
sportrolstoel? Dit mogen geen redenen zijn die u weerhouden aan
een activiteit deel te nemen. Aarzel
niet en bel de regiomedewerker. Zij
kan met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Vorig jaar ontving u teruggave

Gemeentelijke tarieven over reeks
van jaren nauwelijks gestegen
Uithoorn - Onlangs zijn de gemeentelijke aanslagen (afvalstoffenheffing en rioolrechten) over
2009 de deur uitgegaan.
U hebt waarschijnlijk ook zo’n brief
ontvangen. Vergeleken met vorig
jaar lijkt het alsof de tarieven fors
zijn gestegen.
Dat komt vooral omdat in 2008 een
eenmalige teruggave van 18,36 euro heeft plaatsgevonden.
Jaarlijks berekent de gemeente namelijk wat de echte kosten zijn en
als deze lager uitvallen dan de geraamde kosten krijgt u het teveel
betaalde in het volgende jaar terug.
Zo is in 2007 zelfs een bedrag van
34,80 euro teruggegeven.

Daarnaast was de afvalstoffenheffing in 2008 aanzienlijk lager dan in
2007 vanwege een voordeel in de
aanbesteding. In 2009 is deze heffing ten opzichte van vorig jaar licht
gestegen. Ten slotte zijn de rioolrechten vergeleken met voorgaande
jaren wel gestegen, omdat de ge2006
afvalstoffenheffing
289,20
Rioolrechten
133,20
 	
422,40
Teruggave
afvalstoffenheffing
voorgaande jaren		
 	
422,40

Knotgroep Uithoorn zaagt
al vijfendertig jaar!
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 14
maart neemt Knotgroep Uithoorn de
knotwilgen langs de Boterdijk onder
handen. Van 9.00 tot 11.00 uur worden de wilgen ter hoogte van het
Zijdelmeer geknot.
Dit gebeurt in een traditie van 35
jaren door Knotgroep Uithoorn. In
1974 begon voor het eerst een groep
vrijwilligers met het knotten van wilgen in en rond Uithoorn. Vaak achterstallig onderhoud, omdat de boeren en andere eigenaren er niet
meer aan toe kwamen. Onder leiding van Wim van Zuilen heeft deze
groep het karakteristieke beeld van
de knotwilg in onze regio kunnen
behouden. Tien jaar geleden droeg
Wim de leiding over, en nog steeds
is de knotgroep een actieve energieke groep harde werkers.

Komende zaterdag 14 maart vieren de huidige leden samen met vele oudgedienden het 35-jarig jubileum van de knotgroep in en rond

meenteraad heeft besloten de werkelijke kosten voor riolering voor
100% in de tarieven te verwerken.
In onderstaand overzicht is te zien
hoe de heffingen zich sinds 2006
hebben ontwikkeld. Daaruit blijkt
dat ze per saldo in die tijd nauwelijks gestegen zijn.
2007
281,40
134,52
415,92

-34,80
381,12

2008
251,28
134,52
385,80

-18,36
367,44

2009
256,92
157,56
414,48

414,48

de werkschuur aan het Elzenlaantje
bij de Boterdijk. Dat gebeurt na het
knotten, vanaf 11.00 tot 13.00 uur.
Vooral de vele oud-leden van de
knotgroep uit de regio zijn van harte
welkom om nog een keer mee te zagen en daarna dit zevende lustrum
mee te vieren.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172.

Natuurdesembrood bij
bakker Hulleman
Uithoorn - Desem is al zo oud als
de mensheid brood bakt.
De desem deed zijn intrede in Egypte in de 17e eeuw voor Christus.
De ontdekking van het natuurlijke gistingsproces vond bij toeval
plaats. Zo ontdekte de Egyptenaren
dat een tarwebrij die lang staat, na
het bakken luchtiger en smaakvol-

ler bleek te zijn. Daarnaast bleef het
brood langer mals. Erg gezond. “Tegenwoordig is er steeds meer vraag
naar echt desembrood”, vertelt Marco Hulleman. “Desembrood is vol
van smaak, blijft langer mals en is
rijk aan calcium en ijzer.
Daarnaast is echt desembrood koemelkeiwitvrij, lactosevrij en volledig
gistvrij.”

Dubbele aanslag
Ook hebben diverse inwoners een
dubbele aanslag ontvangen. Een
voor 2008 en een voor 2009. Deze bewoners namen in 2008 hun
stroom niet af via Eneco, en Eneco verekende alles via de elektriciteit en gasrekening. Dit heeft Eneco
echter niet aan de gemeente doorgegeven en zo ontvingen deze bewoners over 2008 geen aanslag
over de afvalstoffen heffing en rioolrechten. Nu de gemeente het weer
zelf regelt vanaf 2009, werd ontdekt
dat er enkele bewoners de belastingen over 2008 nog niet hadden betaald. Dat is even schrikken. Maar
een telefoontje naar de gemeente is
voldoende om er voor te zorgen dat
u deze toch best fikse bedragen in
termijnen kunt betalen.
Desem speltbrood
Over 2 weken zal Hulleman ook een
speciaal desem speltbrood introduceren. Speciaal voor mensen met
een tarwe allergie. Dit moet overigens niet verward worden met een
glutenallergie.
Het is een 100% puur speltbrood
waarbij geen tarwebloem of -meel
wordt gebruikt. Mensen met een allergie die twijfelen of ze speltbrood
mogen eten, kunnen dit het beste
even infomeren bij hun diëtist.
Niet zuur
Volgens Marco wordt desembrood
nog wel eens verward met zuurdesembrood. Het verschil zit in de basis. Desembrood wordt bereid op
basis van een tarwebrij en zuurdesem op basis van een roggebrij. Bepaalde bestanddelen van de rogge
zorgen voor de zure smaak.
En erg lekker
Bakkerij Hulleman bakt dit heerlijke
ouderwetse desembrood voor u. De

Piano en cello
in de Thamerkerk
Uithoorn - Op het concert dat de
SCAU organiseert op zondag 22
maart om 14.30 uur in de Thamerkerk zullen de piano van Matthijs
Verschoor en de cello van Mayke Rademakers klinken in een programma dat genoemd is “On wings
of songs”. Het programma bestaat
uit bewerkingen voor cello en piano van liederen van de bekende
componisten Liszt, Brahms, Rachmaninov en De Falla, naast liederen van de wellicht minder bekende Quilter, een Engelse componist
die vooral naam maakte met zijn liederen die hij in de eerste helft van
de 20e eeuw schreef, en Rodrigo,
een Spaanse componist die ook in
de 20e eeuw furore maakte. Maar
ook liederen van John Lennon, zoals
“Yesterday”, komen voorbij.
Matthijs Verschoor studeerde piano in Amsterdam en won beurzen
waarmee hij de studie kon voortzetten in Rome en Londen. Hij gaf vele recitals en trad op als solist met
orkesten in meerdere Europese landen. Hij is thans als hoofdvakdocent
piano verbonden aan het conservatorium van Amsterdam en als “visiting artist” aan het Trinity College of
Music in Londen. Ook geeft hij in di-

verse landen regelmatig masterclasses. Mayke Rademakers kreeg haar
eerste cellolessen van de Hongaarse cellist György Schiffer. Hij ontdekte haar talent. Vanaf haar 16e volgde
ze de beroemde masterclasses van
Andre Navarra in Italië. Ook hij was
onder de indruk van haar talent en
zij studeerde verder bij hem in Detmold en Wenen. Daarna studeerde zij nog in Londen en in de USA.
Terug in Nederland specialiseerde
zij zich in kamermuziek en slaagde
cum laude aan het Utrecht Conservatorium. Zij gaf veel concerten in
Europa en de USA. Zij speelt op een
nieuwe cello, gebouwd door Saskia
Schouten, die als beste beoordeeld
werd uit 10 andere cello’s op de Cello Biënnale in Amsterdam.
Sinds augustus 2005 vormen Matthijs en Mayke een duo, dat al veel
concerten gegeven heeft overal in
Europa.
Een bijzonder concert dus van twee
musici van hoge kwaliteit.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar à 10.- bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein
en Bruna, Amstelplein, bij Discocentrum Krijtenberg, Dorpsstraat en
aan de zaal zolang er plaats is.

Koffieconcert van fanfare
Tavenu in het dorpshuis
De Kwakel -Komende zondag 15
maart geeft de fanfare van Tavenu
een koffieconcert in het dorpshuis
in De Kwakel. Als gast treedt het
Koninklijk Edams Fanfare en Blazers
ensemble Ursem op.
Het programma begint om 12.00
uur met het Koninklijk Edams Fanfare en Blazers ensemble Ursem,
dat onder leiding staat van Sascha
Ewouds. Een paar jaar geleden zijn
de Koninklijke Edamse Fanfare en
het Blazersensemble van Muziekvereniging Ursem met een samenwerking begonnen. Inmiddels repeteren zij samen en geven zij samen
concerten. Met ongeveer 24 muzikanten zullen zij een leuk en fris
fanfarerepertoire brengen.
Na een korte pauze zal de fanfare van Tavenu optreden. Onder lei-

ding van dirigent Leo Huis zal eerst
het nummer Breathless, bekend van
The Corrs, gespeeld worden. Daarna volgt Prima Luce van Jan van der
Roost. Als derde werk wordt Cuatro Bosquejos Españoles gespeeld.
Dit muziekstuk zal door de fanfare
van Tavenu ook op 18 april op het
Waterland Muziek Festival gespeeld
worden. U krijgt op 15 maart dus alvast een voorproefje. Als afsluiting
van het concert speelt Tavenu Pops
in the spots. Hierbij kunt u de bekende melodieën horen van “Those
are the Days my Friend”, “Cossack
Patrol“ en “Kalinka”.
Het koffieconcert begint om 12.00
uur in het dorpshuis De Quakel aan
de Kerklaan 16. De toegang is gratis.
Kijk ook op: www.tavenu.info

Onderzoek naar
besluitvormingsproces
brede school voltooid
Uithoorn - Na de start van de
bouw van de brede school heeft
de raad van de gemeente Uithoorn op 25 september 2008 besloten een onderzoek in te stellen naar het besluitvormingsproces rond de brede school.
Op 6 november 2008 is daarvoor
een speciale commissie ingesteld: de commissie onderzoek
brede school.
De commissie heeft het onderzoeksbureau Jacques Necker
opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.
Het onderzoek heeft zich toegespitst op drie vraagstukken, namelijk:
de regievoering van de gemeente in het proces; de informatievoorziening aan het college van

warme bakkers van Hulleman zullen
u de komende weken verrassen met
maar liefst 6 desembroodvariaties.
“Mensen zullen echt versteld staan
hoe lekker dit is”, aldus Marco Hulleman. Inmiddels zijn de eerste 2
desembroden geïntroduceerd.
Dit zijn de “Woeste knoest” Een echt
stoere mannenbrood (èn voor vrou-

b&w en de gemeenteraad;
de verbeterslagen die in de organisatie zijn doorgevoerd.
De tekst van het rapport is op 17
februari 2009 door de commissie vastgesteld en aan het college van B&W aangeboden voor
bestuurlijk commentaar.
Op 16 maart 2009 om 18.30 uur
wordt het rapport door de voorzitter van de commissie, de heer
ing. J.H. Hoogkamer overhandigd aan de voorzitter van de
raad, mevrouw H.L. Groen.
Het rapport en het bestuurlijk commentaar worden op 26
maart 2009 besproken in het Informatief Beraad van de raad.
Op 9 april 2009 volgt in de raadsvergadering het politiek debat.

wen met pit) en het Toscaans Desembrood. Deze laatste is gevuld
met olijven, zongedroogde tomaten,
parmezaanse kaas en zonnebloempitten.
U kunt kennismaken met het desembrood in de winkel van bakkerij
Hulleman op het Zijdelwaardplein.
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Twee sponsors voor KDO
Meiden D1

De Kwakel - De meiden van de
MD1 van KDO zijn door hun sponsors, Auto Service Center van den
Berg en ABG Automaterialen uit De
Kwakel compleet in het nieuw gestoken. Sinds dit seizoen spelen ze
hun wedstrijden in een door ASC
van den Berg geschonken teamshirt. Om het geheel af te maken
heeft ABG Automaterialen de
meiden voorzien van prachtige trainingspakken. Samen hebben ze de

voetbaltassen voor hun rekening
genomen. Kortom een fraai geheel,
wat veel indruk maakt en proffesioneel overkomt.
ASC van den Berg is een ALLROUND AD Autobedrijf, dat onderhoud, APK, reparaties, schades en
auto-aircoservice doet aan alle merken auto’s.
ABG Automaterialen is een groothandel in Automaterialen voor alle
merken auto’s. Het bedrijf is recen-

telijk verhuisd naar het bedrijventerrein in De Kwakel, waardoor de
voorraad auto-delen nog uitgebreider is geworden. Het leuke is ook
dat de (klein)dochters van de sponsors beide in
dit elftal spelen.
Wij, Denise, Nicole, Kim, Kim, Tessa,
Dewi, Judith, Anika, Manon, Daniek,
Demi, Naomi, Romee bedanken onze sponsors voor de mooie teamkleding!!

KDO 1 sleept punt uit het
vuur in Laren
Zondagvoetbal

Blessuretijd redding voor
Legmeervogels
Uithoorn - Ruim 18 minuten werden er door de scheidsrechter bijgeteld en deze waren voor Legmeervogels voldoende om met een 02 winst van het veld te stappen. In
de 96ste minuut scoort Sedan van
Pierre fraai de 0-1 en in de 106 minuut is het Bob Uitermarkt die Legmeervogels definitief naar de overwinning schiet. Of het een verdiende overwinning is daar kun je vraagtekens bij zetten.
Eerste helft
Het duel is nog geen 30 seconden
oud of er was al een levensgrote
kans voor RKAV om op voorsprong
te komen. Franklin Meijerhoven
speelt veel te zacht terug op Patrick
Brouwer, maar met een snelle reactie weet hij, Brouwer een treffer te
voorkomen. . Alleen zijn trap komt
voor de voeten van een RKAV speler en die schiet, voor Legmeervogels gelukkig, net naast het verlaten
doel. Deze fout blijkt later dan ook
het enige foutje van Franklin te zijn
. Samen met Jaro Rechter waren zij
uiteindelijk een on passeerbaar duo.
Maar net bekomen van deze schrik
pakt Legmeervogels/LG/UBA de
draad weer op en begint een belegering van het RKAV doel. Een belegering die welgeteld vijf minuten duurt. Daarna is het RKAV dat
de dienst uit maakt. Legmeervogels
misten, net als vorige week in het
thuis duel tegen Abcoude, de felheid en verliest dan ook bijna alle persoonlijke duels. Zelden komt
Legmeervogels nog in het 16 metergebied van de gastheren. Je kunt
dus gerust stellen dat in de eerste
vijfenveertig minuten RKAV de betere ploeg is.
Tweede helft
De tweede helft is wat Legmeervogels/LG/UBA betreft een beetje be-

ter dan de eerste helft. En zowaar de
spelers van Legmeervogels winnen
een paar persoonlijke duels. Waardoor er wat meer druk komt te staan
op de verdediging van de gastheren.
Legmeervogels krijgen een aantal
corners te nemen maar deze waren
allen zonder gevaar. Onbegrijpelijk
dat een doelman zo maar de bal kan
oppakken zonder dat hem maar ook
een strobreedte in de weg wordt gelegd. In de 89ste minuut een kans
voor RKAV. De heel bank spong al
op maar de speler van RKAV die
geheel vrij staat voor een leeg doel
weet de bal nog naast te schieten.
Legmeervogels hebben hier dan al
het geluk van de wereld.
Blessuretijd
Dat scheidsrechters nooit meer precies 90 minuten laten voetballen is
zo langzamerhand wel bekend. Voor
het rustsignaal komen er vaak een
minuut of bij en als de klok op negentig minuten staat ook dan komen er vaak een klein aantal minuten bij.
Dit gebeurt alleen niet in het duel
van afgelopen zondag. De eerst vijfenveertig minuten werden 52 minuten en de tweede helft welke normaal vijfenveertig minuten duurt,
duurde nu 108 minuten. Mogelijk
dat deze scheidsrechter in het verleden ijshockey wedstrijden heeft
gefloten want daar tel net als bij
een paar andere sporten de zuiverspeeltijd. Deze keer mag Legmeervogels van geluk spreken dat
de scheidsrechter er zoveel bij telde. In de 96ste minuut een verkeerde terug speelbal van een verdediger van RKAV die door Stefan van
Pierre bekwaam werd afgestraft 0-1.
Dan denk je dat de scheidsrechter
het wel genoeg vindt. Niets is minder waar er zouden nog twaalfminuten volgen. In minuut honderdenzes

is er een combinatie tussen Mels
Bos en Bob Uitermarkt. Met een
schuiver in de linker benedenhoek
geeft hij de RKAV doelman het nakijken 0-2. Ook na deze treffer wordt
er nog vrolijk doorgespeeld. Pas in
minuut honderdennegen vindt deze scheidsrechter het genoeg. Eindstand RKAV – Legmeervogels 0-2.
Abcoude
Een week eerder heeft Legmeervogels de tweede nederlaag van het
seizoen geleden toen het thuis volkomen verdiend van Abcoude verloor met 1-2. Een nederlaag die Legmeervogels volkomen aan zichzelf
te wijten heeft gehad. Het was een
ongeïnspireerd spelend Legmeervogels wat dacht deze klus wel even
te klaren.
Zondag
Voor zondag aanstaande 15 maart
staat de topper op het programma
tegen de FC Weesp. Dit is dan nog
een duel uit de eerste periode. Belangrijk want wil Legmeervogels deze periode als winnaar afsluiten dan
dient er gewoon gewonnen te worden van de FC Weesp. Daarbij dient
men wel in het oog te houden dat
ook de FC Weesp nog alle kans
heeft om deze tweede periodewinnend af te sluiten.
Legmeervogels 2
Het tweede van Legmeervogels ging
op bezoek bij de Kon. HFC. Na een
ruststand van 1-1 werd het daar in
Haarlem uiteindelijk een fraaie overwinning voor de Vogels met 2-3.
Door deze uitslag kan Legmeervogels zich nog steeds mengen in de
strijd om het kampioenschap van de
reserve 2e klasse. Aanstaande zondag om 11.00 uur staat op het programma Legmeervogels 2 – Geinburgia 2

Legmeervogels F7 spannend
tot de laatste minuut
Uithoorn - Na een super overwinning vorige week op RKDES F2 (7-1)
gingen de jongens van Legmeervogels F7 vol goede moed naar Blauw/
Wit in Amsterdam-Sloten. Slechts 7
spelers konden aan deze wedstrijd
deelnemen, dat zou dus een fysiek
zware wedstrijd worden.
De tegenpartij stond wel gereed
met 3 wisselspelers. Jessy (keeper
van de F7) kon helaas niet meedoen
omdat hij ziek was. Zo kwam het dat
Sander het doel ging verdedigen.
Helaas kon Blauw/Wit 4 keer de bal
in het doel krijgen en gingen de jongens met deze lastige achterstand
pauzeren. Gelukkig hadden de jongens wel in de gaten dat de tegenpartij niet beter was en dus gingen
de mannen met opgeheven hoofd
weer verder. Ondertussen had
Sander de keeperstrui overgedragen aan Dennis. Hij mocht zijn eigen plek weer innemen in de ver-

dediging. Al vlug in de tweede helft
mocht LMV een corner nemen, de
bal kwam via een speler van Blauw/
Wit in het doel en LMV kon voor het
eerst juichen. Maar bij dat ene doelpunt is het niet gebleven.
Daarna werd via een goede voorzet van Sebastian door Jordan de
bal hard ingeschoten, 4-2. LMV
bleef aanvallend voetballen en er
werd hard gewerkt. Sander en Ruben stonden goed te verdedigen en
zorgden ervoor dat Blauw/Wit bijna geen kansen had om op doel te
schieten.
LMV kreeg een vrije trap buiten het
strafschopgebied en Lucas maakte zich gereed om de vrije trap nemen. Hij twijfelde geen seconde en
schoot de bal hard in de linker kruizing. De keeper was kansloos.
De toeschouwers van Blauw/Wit
stonden met verslagenheid te kijken. Ondertussen werd het spel bij

de tegenpartij er niet beter op. Yuki
en Jordan wisten de bal op het middenveld vaak te veroveren waardoor
LMV in de tweede helft regelmatig
bij het doel kwam.
5 Minuten voor tijd wist Lucas met
een schot op afstand de keeper te
passeren. Het bleef nog even spannend. Blauw/Wit kwam nog een
keer bij het doel. Door goed uitkomen van Dennis kon LMV het gelijkspel vasthouden.
De eindstand was 4-4. Teruggekomen van een 0-4 ruststand was dit
een prima prestatie. De jongens
kregen (ook) van de tegenpartij vele complimenten. Een zeer sportieve wedstrijd met veel toeschouwers
zorgde voor spanning tot de laatste
minuut. Op het veld ernaast werd
door Legmeervogels E2 maar liefst
8 keer gescoord terwijl Blauw/Wit
E2 daar maar 1 doelpunt wist te maken.

De Kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag de wedstrijd tegen Laren’99 op het programma. KDO liet
op de training deze week al zien dat
ze een goed vervolg wilde geven aan
de overwinning op Swift. Laren’99
stond vóór deze wedstrijd op een
derde plaats in de vierde klasse F. In
de thuiswedstrijd verloor KDO met
0-5. Tijdens de wedstrijdbespreking
waarschuwde trainer Ron Langhout
de spelers voor de (kop)sterke spits
van Laren´99. KDO kon deze middag niet beschikken over Rainier
Onderwater, Patrick den Haan (beide geschorst), Paul Hogerwerf (vakantie) en de langdurig geblesseerde Bart Tilburg. Tijdens de warmingup bleek dat Rick Kruit niet fit genoeg was om in de basis te starten.
In de eerste helft bleek al dat beide
ploegen bijna niet voor elkaar onder deden. Laren´99 werd twee keer
gevaarlijk maar was niet gelukkig in

de afronding. Laren´99 wilde graag
met verre ingooien naar hun doorkoppende spits Jeroen Calis gevaarlijk worden. Door bij deze situaties
twee man bij deze spits te zetten
wist KDO dit goed te neutraliseren.
Hiermee werd de angel uit dit team
gehaald. Na een goede actie in de
21ste minuut benutte Dennis Roolker zijn eerste kans en wist hierdoor
de 0-1 aan te tekenen.
In de tweede helft zette de thuisclub
meer druk op de defensie van KDO.
In de 65ste minuut wisten ze na een
scrimmage voor de goal langszij te
komen. Ron Langhout bracht Rick
Kruit en A-junior Timo Kas in voor
de geblesseerden Dennis Roolker
en Rob Rewijk. Na een goede actie van Rick Kruit aan de rechterkant van het veld wist hij een voorzet te geven op Timo Kas. Deze kon
de bal echter net niet binnen schieten. Dennis Onderwater kreeg een

De teerling is geworpen
bij BVU
Uithoorn - De tweede ronde parencompetitie is voorbij en nu de kruitdampen zijn opgetrokken, de gepromoveerden en degradanten bekend.
Meest opvallend paar in deze ronde was op afstand het B- lijn team
Ada Keur & Marion Wiebes die, net
de C- lijn achter zich gelaten hebbend, direct zijn doorgestoten naar
de A- lijn. En hoe… de laatste wedstrijd werd afgesloten met een eerste plaats en 58,33% en bracht hun
totaal zo op 55,07% gemiddeld over
zes zittingen.
Tweede blikvangers waren Nel de
Ruiter & good old May Verhoef,
die hier als eersten zijn geëindigd
met een zeer hoog gemiddelde van
58,21%. Voor al voor May moet dit
genoegdoening betekenen gezien
wat mindere resultaten op de thuisbasis De Kwakel.
Of zou het toch aan Nel te danken
zijn?
Leo Leenen & Henk van der Schinkel kwamen met hun eindsprintje
naar 52,21% totaal net ver genoeg
om de derde promotie plaats veilig
te stellen.
Onderaan viel het doek voor Hetty Houtman & Jos van Leeuwen en
Jan van Diermen & Ton ter Linden,
maar dat was eigenlijk al geen verrassing meer.
Hun plaatsen worden ingenomen
door Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman die niet spelend,
doordat Elisabeth het “cool”blijven
wat al te letterlijk nam, een gemiddelde score genoteerd kregen wat
hun nog vaster op de koppositie
bracht met 56,08%.
De tweede plek was met 53,07%voor
Ada van Maarseveen & Jan Visser die ook niet spelend via een bizar golvende score tussen de 69
en 42%, Hilly Cammelot & Mineke
Jongsma net met 0,25% gemiddeld
voor bleven.
Eerste in de C- lijn werden deze avond de Marja’s Calis & Slinger met een keurige 59,38%, gevolgd door Tini & Johan Lotgerink
met 57,50%, die het lot te laat in eigen handen namen door pas in de
laatste drie zittingen boven de 50%
te scoren. Ook Ria Smit & Gerard
van den Bosch konden fier om zich
heen kijken met een vierde plaats
en 56,88%.
De besten van de club, de A- lijn,
legden elkaar het vuur na aan de
schenen waardoor het gemiddelde
van Bep & John de Voijs, 55% totaal,
in vergelijk met de andere Primus
inter Pares de laagste was. Nico van
der Meer & Hans Wagenvoort volgen op de voet met 54,31%.
Onderaan voegden Wim Baars &

Marcel Dekker, door omstandigheden, zich bij Ineke Hilliard & Huib
van Geffen en An Heimeriks & Anke Reems.
Eerste deze avond werden Thea
Stahl & Thea Kruyk met 59,58%
Wilt u ook eens kruitdamp opsnuiven en applaus oogsten, kom dan
bridgen bij Bridge Vereniging Uithoorn. Elke maandagavond vanaf
19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen:
Marineke Lang, secretaris, tel: 0297
569432, na 18.00 uur.

kwartier voor tijd zijn tweede gele
kaart door een handsbal. Hierdoor
moest KDO de wedstrijd vervolgen
met tien man. KDO ging meer de
lange bal hanteren om de druk van
het eigen doel af te houden. Rick
Kruit werd in de blessuretijd zelfs
nog eenmaal gevaarlijk maar het
geluk was helaas niet aan zijn zijde.
Kortom na 90 minuten hard werken
was uiteindelijk de 1-1 een terechte uitslag.
KDO heeft de goede lijn van vorige week dus door weten te zetten.
Volgende week staat er voor KDO
geen wedstrijd op het programma.
Hierdoor hebben de vele licht geblesseerde weer wat extra tijd om te
herstellen. Vervolgens treedt KDO
op 22 maart voor eigen publiek aan
tegen NFC uit Amstelveen. NFC
heeft door hun overwinning op Swift
de derde plaats overgenomen van
Laren’99 en strijdt nog om het kampioenschap.

Koppelklaverjassen
bij KnA

Uithoorn - Op vrijdag 13 maart
is er weer klaverjassen in het
verenigingsgebouw van Muziekvereniging KnA. Zoals gewoonlijk wordt er weer in koppels gekaart en volgens het
dubbelkleur systeem. Natuurlijk
zijn er weer leuke prijzen te winnen en is er ook weer een loterij.
Kom dus naar KnA aan het Legmeerplein in Uithoorn. Aanvang
20:00 uur.

Bridgeclub “Hartenvrouw
Uithoorn- Bij deze het verslag van
de damesbridgeclub “Hartenvrouw”.
Dinsdag 3 maart werd de vijfde zitting van de derde competitie gespeeld. -In de A lijn was de eerste
plaats voor het paar Corry Smit /
Kokkie van de Kerkhoven met een
score van 62,85 %, op de voet gevolgd met een minimaal verschil het
paar Greet Overwater / Guus Pielage met 62,50 %, de derde plaats
met 56,25% was voor het paar Geke
Ludwig / Margo Zuidema.
Voor de competitiestand betekent
dit een kleine aardverschuiving. De
dames Overwater / Pielage staan
aan kop met 286,28 punten, de
tweede plaats met 270,05 wordt opgeeist door de dames Kraaij / van
der Zeeuw op de derde plaats met
268,40 punten de dames Geling /
Kniep. Dames zet hem op want volgende week is de laatste zitting van
deze ronde.
-In de B lijn was de eerste plaats
voor het paar Garry van Outersterp
/ Irma Kloosterman met een score

van 65,28% (proficiat), de tweede
plaats met 55,56% voor het heel
“constant”spelende paar Alice de
Bruin/José Möller, ze speelden geen
keer onder de 50%, de derde plaats
werd ingenomen door de dames Wil
Blansert/Anneke Rood met 54,17
%.
Voor de competitiestand betekent
het dat het paar Outersterp /
Kloosterman met 277,11 punten op
de eerste plaats staan en de tweede met 276,14 wordt opgeeist door
de dames de Bruin / Möller, op de
derde plaats staan de dames vander
Laan / Tolsma met 267,64.
De strijd is nog niet gestreden want
de verschillen zijn klein.
Volgende week 10 maart valt de beslissing en zal er “gepromoveerd”of
“gedegradeerd”worden, dus dames
zet uw beste en gezelligste beentje
voor!
-Ook spelen bij “Hartenvrouw”?
voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met Alice Oostendorp tel:
0297-540183.

Bridgevereniging
“De Legmeer”
Uithoorn - Woensdagavond 4
maart jl. speelden de leden van de
bridgevereniging “De Legmeer “.Het
Ruitenboertoernooi. Op deze avond
werden overal in het land dezelfde
24 spellen Top-Integraal gespeeld.
De 40 aanwezige paren speelden
enigszins verdeeld in de drie lijnen.
De hoogste score deze avond was
voor Jan Egbers en Ben Remmers
met 66,78% ( A lijn). Ook Thea Kruyk
en Gijs de Ruiter deden het goed, zij
werden tweede met 62,61% (A lijn).
De derde plaats ging naar Anne
Tolsma en Ank Reems met 59,10%

(C lijn). Wim Slijkoord en Jaap Kenter vierde met 58,55% (B lijn). Op
de vijfde plaats Anneke en Co de
Weerdt met 57,13% (C lijn). Deze vijf
paren plaatsten zich voor de halve finale Ruitenboertoernooi, welke
half april in Amsterdam zal worden
gespeeld. Bij verhindering van één
van deze paren zal het eerst opvolgende paar Frans Kaandorp en Gerda Schavemaker, die nu zesde werden met 56,80% (B lijn) hiervoor in
aanmerking komen. De eerste twee
paren en alle door vijf gedeelde paren en de nummers 38 en 39 kregen
een fles wijn.
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Vreedzaam boerenprotest
tegen ‘landjepik’
cultuurgronden
De Ronde Venen - Tientallen agrariërs gaven donderdagmiddag 5
maart op een vreedzame manier
van hun ongenoegen blijk voorafgaand aan een bestuurlijke conferentie over de Groene Ruggengraat
(voorheen Ecologische Hoofdstructuur EHS) in paviljoen Kameryck
aan het Oortjespad te Kamerik.
Land en Tuinbouw Organisatie (LTO)
Noord wilde bij Kameryck duidelijk
van zich laten horen. Daarbij bood
de voorzitter LTO Noord van de provincie Utrecht, de heer Henk Veldhuizen, namens de tientallen aanwezige agrariërs uit de regio buiten
op het terras de gedeputeerden Krol
(Utrecht), Evertse (Zuid-Holland) en
Heller (Noord-Holland) een petitie
aan. Hij deed dat met behulp van
een megafoon waarin hij de zorgen
van de agrariërs vertolkte, maar ook
een drietal voorstellen aandroeg.
Daaronder steun van de provincie,
c.q. centrale overheid voor een investeringsprogramma voor het landelijk gebied waarin de versterking
van de landbouwstructuur wordt

meegenomen. Behoud van het integrale, gebiedsgericht werken waarbij recreatie om de stad, EHS en versterking van de landbouwstructuur
samengaan. Tot slot alles uit de kast
te halen om het Natura 2000 dossier alsnog in goede banen te leiden
met een goed werkbaar toetsingskader voor ammoniak.
LTO Noord had haar leden gevraagd
in groten getale te komen opdraven.
Men had daaraan gehoor gegeven,
zij het wel zonder tractoren en andere mechanische middelen om
hun woorden desnoods met dreiging kracht bij te zetten. Niets van
dat alles. Hun bezorgdheid werd
tot uitdrukking gebracht met meegebrachte vellen wit karton waarop
in slagzinnen stond geschreven hoe
men over het huidige landbouw- en
natuurbeleid dacht.
Zorgelijke ontwikkelingen
De agrarische ondernemers uit de
regio zijn zeer bezorgd over hun
toekomst aangezien zij door de vele
plannen, wetten en regelgeving die

niet meer zien zitten. Daar komt bij
dat steeds meer cultuurgrond (lees:
landbouwgrond) door provinciale en rijksoverheden wordt ‘gevorderd’ en aangekocht via DLG, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Te vaak wordt gedreigd dat het
onteigeningsinstrument zal worden
ingezet als er niet op ‘vrijwillige basis’ grond door de agrariër(s) wordt
aangeboden. De agrarische sector vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Ook al omdat overal ter wereld een schreeuwend tekort is – en
zal ontstaan - aan vruchtbare landbouwgronden om de voedselproductie op peil te houden.
Vooral de aanwijzing van natuurgebieden die vallen onder het netwerk van Natura 2000 roept veel
onrust op. Natura 2000 is van oorsprong een initiatief van de Europese Unie om bepaalde natuurgebieden te behouden. Dat zijn alleen al
in Nederland 162 gebieden, die grotendeels liggen binnen de kernwaarden van de EHS. Ook in de regio De Ronde Venen zijn Natura

Voorzitter LTO Noord Provincie Utrecht, Henk Veldhuizen, overhandigt de petitie aan gedeputeerden Krol, Evertsen en
Heller

Estafetteproject goedgekeurd door meerderheid raad, maar:

CDA heeft wel boobytrap
onder het plan neergelegd
met amendement
vervolg van de voorpagina

Het plan van de gemeente De Ronde Venen, Rabo Vastgoed en het
Bouwfond, is bedoeld om in De
Driehoek (het land achter Bozenhoven) een sportpark te creëren, waar
dan CSW, Argon, schaatsvereniging Nooitgedacht en waarschijnlijk De Veenlopers hun plek zullen
gaan vinden.
Op de plaats waar nu CSW en Argon gevestigd zijn, moeten dan woningen komen. Over dit plan is nu al
4 jaar gepraat en zeker het laatste
jaar zeer intensief. Ellenlange vergaderingen zijn er geweest, waar je
op een gegeven moment ook niks
nieuws meer te horen krijgt.
Steeds een herhaling van zetten.
Soms een kleine aanpassing om de
een of andere tegenstander mee te
krijgen, maar echt veel veranderde
er het afgelopen jaar niet. Ja, je zou
kunnen zeggen dat er van het plan
van vier jaar geleden weinig meer
over is, dat is waar.
Echt park
Het eerste idee van De Driehoek,
dat was mooi. Voetbalvelden, hockeyvelden, tennisvelden, zwembad,

schaatsbaan, een sporthotel en alles gelegen in een prachtig mooi
parkachtig landschap.
Mooie wandelpaden, bruggetjes,
het zag er op papier prachtig uit.
Het is waar, van dat plan is weinig
meer overgebleven.
Oorzaak? “Argon en CSW wilden
meer velden dan ze nu hebben. Ze
willen uitbreiden. Waar ze nu zitten
is het al te klein. Heel logisch”, aldus
wethouder Roosendaal.

Jan van Loo (CDA): legt boobytrap
met zijn amendement

Dit amendement was voor de
raadsleden Palm van de CU/SGP
en Schreurs van de Combinatie en
Harmens VVD iets onbegrijpelijks.
Harmens: “Er zijn nu duidelijk raadsleden bezig om de spelregels te veranderen om te kunnen winnen. Het

Doorgeschoten milieubeleid
Wie anders dan boeren leven al generaties lang in harmonie met de natuur? Zij weten als geen ander met
de natuur om te gaan. Zij zijn in feite
de ‘beheerders’. Maar het liefst ziet
de overheid ze allemaal ver(t)rekken
dankzij wurgcontracten. Mede door
een eenzijdig (doorgeschoten) milieubeleid dat in elkaar is getimmerd door een aantal linkse milieufanaten en opgepakt door bureaucraten die hooguit weten dat het
gras groen is. Zij zien alleen de natuur zelf als zaligmakend, zonder
verwevenheid met boerennatuur.
Versterking van de landbouweconomie en bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden komen nauwelijks meer in de plannen voor. Terwijl
toch het bestaande en oeroude polderlandschap met gezonde boerenbedrijven, koeien, schapen en paarden in de wei als vanouds tot ‘Holland Glorie’ behoren. Bovendien zijn
boerennatuur, melk, boter en kaas-

makerijen bij uitstek toeristische
trekpleisters in zowel nationaal als
internationaal opzicht. Natuurontwikkeling is voor niemand een probleem, zo bleek uit de reacties van
de boeren. Maar die moeten wel gelijke tred houden met boerennatuur,
de mogelijkheid om landbouw en
agrarische bedrijvigheid uit te voeren. Dit past in de oorsprong en
het aanzien van Nederland. Niet in
een land dat straks in twee stukken is opgedeeld met daar tussenin een moeras/muggengebied. Iets
dergelijks als de Everglades in Florida. Alleen al in de regio De Ronde
Venen zal, zoals de plannen er nu
voorstaan, niet minder dan 3.200 (!)
hectare aan cultuurgronden worden
omgevormd tot ‘natte natuur’. Dat is
inclusief Marickenland, een groot
deel van Groot Mijdrecht-Noord en
de polder Groot Wilnis-Vinkeveen
achter de Bovendijk. En misschien
nog wel meer. Polders waaruit het
boerenlandleven zal zijn verdwenen!
Geen wonder dat sommige teksten
die de demonstranten hoog hielden
er niet om liegen: ‘Stop de waanzin’,
‘Geen moeras, maar koeien in het
gras’, ‘Weg boeren, weg landschap
van gras en wolken’ en ’De domheid
van de milieumalloten: weilanden
nemen het hele jaar CO2 op, bos en
rietlanden niet’. Kortom, het landjepik moet een keer over zijn.
Mes op tafel
Tal van bestuurders en medewerkers van de rijksoverheid, de provincies Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties gingen
’s middags in Kameryck in conclaaf over de voortgang van het beleid betreffende de ecologische verbindingszone die natuurgebieden

tievoorzitter van het CDA voerde de
hele avond het woord, naar wat later bleek voor slechts de helft van
zijn fractie. Van Loo bleek samen
met Hoogstraten en Verlaan voor te
zijn, hoewel de toehoorder dat niet
zou hebben gedacht.

in een groot deel van Nederland
met elkaar moeten verbinden. Onder hen ook wethouder Ingrid Lambregts van De Ronde Venen. Bij de
conferentie waren tevens afgevaardigden van agrarische natuurverenigingen en de brancheorganisatie
LTO-Noord uitgenodigd. Waar sprake was dat ook de ministers Jacqueline Cramer (VROM) en Gerda Verburg (LNV) zouden deelnemen aan
de bijeenkomst, liet alleen minister
Verburg zich in de tweede helft van
de middag zien.
De werkvergadering mondde volgens Antoon Peek, voorzitter van
LTO Noord afdeling De Ronde Venen, Breukelen en Woerden, uit in
een discussie over standpunten hoe
de Groene Ruggengraat sneller kan
worden gerealiseerd dan in 2018 de
bedoeling is. Het gaat de overheid
niet snel genoeg, waarbij de provincie bij de boeren ‘het mes op tafel legt’ en gedeputeerde Krol zelfs
een groot voorstander blijkt te zijn
van onteigening! De gedeputeerde gaf overigens in een eerste reactie na in ontvangstneming van de
petitie aan dat de belangen van alle partijen worden meegenomen
in de besprekingen en de besluitvorming. De raakvlakken en oplossingen lagen dichter bij elkaar dan
men in eerste aanblik wel zou denken, zo zei hij. Antoon Peek liet in
een reactie weten dat het goed was
dat de boeren en de LTO Noord organisatie van zich hadden laten horen. “Dat heeft zeker invloed gehad
op de bestuurders bij de discussie
en het bepalen van standpunten.
Zij moeten zich realiseren dat boerennatuur onlosmakelijk verbonden
is met ‘de natuur’ in de wereld om
ons heen. Het één hoort en kan niet
zonder het ander.”
ze fractie twee voor- en twee tegenstemmers had. Goldhoorn en
Koedam tegen en Pieneman en Haverman voor. Van Gemeente Belangen waren beide leden tegen, hetgeen door een groot deel van de
raad niet werd begrepen: “Is dit
nou de partij die voor de verkiezingen riep: “Let op, wij bouwen 1500
starterswoningen de komende vier
jaar. Nu kunnen ze voor starterswoningen stemmen en nu zeggen
ze nee.”
De fracties VVD, Combinatie en CU/
SGP waren voor en bleven voor het
plan. Natuurlijk met een kritische
kanttekening, maar ze gaan er voor.
De eenmansfractie VVW van Van
der Meer was steeds tegen, maar
stemde uiteindelijk toch voor.

Hij sprak zeer warrig en negatief
over het plan, diende het bewuste amendement in. Had het drukker met het openbaar maken van
een vertrouwelijk rapport van de
gemeentelijke accountant, dan met
kort en duidelijk aan te geven hoe
zijn fractie er over dacht.

Hendrik Palm (CU/SGP): “Dit noem
ik bestuurlijke bizarheden”

En zo ontstond de einduitslag 15
voor, 8 tegen. Ruim na middenacht
viel de hamer van de voorzitter.

Kwaliteit en continuïteit
gegarandeerd in 2009

Bewoners uit Wilnis, die hun openbaar groen en trapveldje zullen
moeten omruilen voor een verderop gelegen trapveldje en bewoners
uit Wilnis die niet begrijpen dat er
zo nodig zes hoog gebouwd moet
worden.

Ook is er nog een amendement
aangenomen waarin staat dat bij
het ontwerpbesluit tussen Gemeente De Ronde Venen, Rabo Veenstromen en Bouwfonds toe te voegen: Partijen komen overeen dat
vervreemding van aandelen Bouwfonds door de Rabobank niet kan
geschieden zonder voorafgaande
toestemming van de gemeente De
Ronde Venen.

2000 gebieden aangewezen. Daaronder de graslanden langs de Meije, de Haeck en Botshol. Aan Natura 2000 gebieden zijn beheerplannen verbonden die in veel gevallen
belemmerend werken of vanwege
ontbrekende duidelijke regelgeving
niet uitvoerbaar zijn. Zo lopen agrarische ondernemers grote kans dat
zij in die gebieden geen vergunning
(meer) krijgen voor uitbreiding van
hun bedrijf of activiteiten Dit omdat
de ammoniakuitstoot van de dieren
als een probleem wordt ervaren indien het Natura 2000 gebied binnen
een straal van 3 km van hun bedrijf
valt. Omdat er nog geen sprake is
van een werkend toetsingskader
voor ammoniak maakt men zich ook
daarover grote zorgen.

Hetzelfde deed zich voor bij RVB.
De fractievoorzitter Goldhoorn had
het hoogste woord, maar gaf totaal
geen duidelijkheid hoe zijn fractie
nu zou stemmen, voor of tegen.
Dit bleef tot aan de stemming een
raadsel. Toen bleek dat ook de-

Er zijn heel wat tegenstanders, zoals Vereniging de 3hoek. De omwonenden die hun rust en vrije uitzicht
vanuit hun achtertuin verloren zien
gaan.

Vier hoog
Deze laatste groep blijkt het voor
elkaar te krijgen. Via een amendement en een motie heeft de raad
donderdagavond aangegeven dat
er in het plan CSW terrein maximaal
vier-, maar het liefst drie hoog gebouwd moet worden.

Vreedzaam boerenprotest

Wethouder Roosendaal:
“Het is een extra hindernis, maar we
redden het wel”
is bij deze raadsleden niet: Samen
sterk met onze inwoners, nee, het
is nu: Samen sterk met de publieke
tribune.” Schreurs; “Fracties die zo
en zo tegen die voorstel stemmen,
nemen wel amendementen en moties aan die grote gevolgen kunnen
hebben voor dit plan. Maar willen
duidelijk niet zelf de verantwoording
hiervoor nemen.” Ook Palm was bijna sprakeloos: “Eerst voor amendementen en moties stemmen en nu
tegen het plan stemmen, waar die
amendementen deel van gaan uitmaken. Dit noem ik bestuurlijke bizarheden.”
Verdeeldheid
Het was een en al verdeeldheid in
de raad en zelfs in twee grote fracties zoals het CDA en RVB. De frac-

De Ronde Venen - De hulp bij het
huishouden voor de gemeenten Abcoude, De Ronde Venen en Loenen
is ook in 2009 gegarandeerd. Nadat
eerder de aanbesteding was ingetrokken omdat het aantal benodigde hulpuren niet gegarandeerd kon
worden, is nu met de leveranciers
een tijdelijke regeling getroffen om
de hulp aan cliënten te kunnen continueren en garanderen. Ondertussen gaan de drie gemeenten opnieuw aanbesteden, wat naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2010
afgerond is.
Uurtarief
In 2008 besteedden de SUW-gemeenten de hulp in de huishouding 2009-2010 gezamenlijk aan.
De gemeenten Breukelen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en
Woerden konden in december 2008
gunnen aan de ingeschreven aanbieders. Voor de gemeenten Loenen, De Ronde Venen en Abcoude
lag dat anders: voor deze gemeenten hadden zich te weinig aanbieders gemeld. Het aantal benodigde hulpuren kon niet worden gegarandeerd onder een nieuw contract. Struikelblok bij de aanbesteding was het gevraagde uurtarief.
Voor hulp bij het huishouden 1 en 2
(HH1 en HH2) vroegen de gemeen-

ten een gemiddeld maximum uurtarief van 22,00 euro. Dat bleek in Abcoude, De Ronde Venen en Loenen
niet haalbaar. De tarieven die nu
met de aanbieders zijn afgesproken
voor het jaar 2009, zijn nog steeds
gemiddelde tarieven voor HH1 en
HH2. Zij liggen tussen de 22,00 en
22,90 euro.
Meer leveranciers
Bij de tijdelijke gunning voor 2009
is niet alleen gesproken met de al
bekende aanbieders, maar is breed
geworven. Hoe meer organisaties
zich zouden melden, hoe meer uren
konden worden ingekocht. Als aanbieder hebben zich uiteindelijk de
volgende organisaties gemeld: Zorg
Samen, Thuiszorg Service Nederland, Zuwe Zorg, Thuiszorg Gooien Vechtstreek, MOUW/ Zorgcentra
De Ronde Venen en Amstelring.
Bijna alle aanbieders hebben zich
bereid verklaard hulp bij de huishouding te bieden in zowel Abcoude als De Ronde Venen en Loenen.
Amstelring heeft alleen ingeschreven voor De Ronde Venen. Daarmee
is het aanbod voor het jaar 2009
voor alle drie gemeenten gegarandeerd. Waarschijnlijk hebben de
meeste mensen in hun dagelijkse
praktijk nog niets gemerkt van het
aflopen van het oude contract. Het

nieuwe contract loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2009
tot en met 31 december 2009. Zoals
het er nu uitziet kunnen de meeste
mensen hun vertrouwde hulp bij de
huishouding nu behouden. De drie
gemeenten houden de mogelijkheid open voor andere aanbieders
om zich alsnog aan te melden onder
dezelfde voorwaarden.
Kwaliteit
Voor het tijdelijke contract voor Abcoude, De Ronde Venen en Loenen gelden dezelfde afspraken en
kwaliteitseisen als voor het contract
2009-2010 dat in de andere SUWgemeenten is afgesloten.
Dat is belangrijk, omdat de gemeenten samen streven naar een goed
kwaliteitsniveau voor de hulp bij de
huishouding in de regio en een manier aan het ontwikkelen zijn om dit
overal op dezelfde manier te bewaken. De nieuwe aanbesteding Abcoude/De Ronde Venen/Loenen,
die nu voluit kan worden aangepakt, zal plaatsvinden op basis van
diezelfde kwaliteitseisen. De andere SUW-gemeenten hebben Abcoude, De Ronde Venen en Loenen gesteund bij het vinden van voldoende aanbod voor 2009 en zullen hen
ook ondersteunen bij het organiseren van de nieuwe aanbesteding.
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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.

Stop toch met kappen van bomen
Gemeente Uithoorn,
Ik las in de weekbladen:
“Groengebieden keihard
nodig.” En: “Wat groen is
moet groen blijven.” plus
“Het schaarse groen staat
blijvend in dienst van het
landschap en parkfunctie.”
Mijn oproep is: Gemeente
Uithoorn en inwoners
van Uithoorn: stop toch
met kappen van bomen.
Besef dat u zo meewerkt
aan het opwarmen van
de aarde. Bij elke boom
is het zomers 6-7 graden
koeler dan op de plekken
ernaast. De mens kan
niet zonder groen. Tevens
verjaagt u de vogels uit
hun leefomgeving.
Begrijp me goed, ik ben niet
tegen het weghalen van
gevaarlijk overhangende
takken of bijna omvallende bomen die op een
huis of de weg zouden kunnen komen. Het moet
nogmaals gezegd, dat elke volwassen boom voor 7
personen zuurstof levert en het fijnstof reduceert.
Op het I.B.M. terrein zijn de afgelopen week weer

Herindeling..
misschien toch geen slecht idee?
De toekomstige samenvoeging van de gemeente
De Ronde Venen met onze buren zou wel eens onverwachts goed uit kunnen pakken voor de inwoners van onze gemeente.
Het onlangs door de gemeenteraad goedgekeurde estafetteproject, met als startloper onze ‘gouden’ Driehoek zijn, mede door de wensen van de
toekomstige bewoners, gebruikers en misschien
wel een verkeerde meeting, de kosten nu al 7 miljoen euro hoger dan begroot. En er moet nog begonnen worden. Ondanks dat financiële experts
het risico voor de gemeente hoog hebben ingeschat, vindt een gedeelte van de raad dat een weg
terug niet meer mogelijk is.
Waar hebben we deze stellingname meer gehoord.
O ja. Voor en tijdens de aanleg van de Noord–Zuid
lijn van de metro in Amsterdam en de o zo noodzakelijke Betuwelijn. De kans is groot dat het estafetteproject bijgeschreven kan worden in het
lijstje van gedeeltelijk mislukte, aangepaste en/of
langdurige uitgestelde grote projecten in onze gemeente, net als: Polder Groot Mijdrecht, Woningbouw Marickenzijde, Natuur Marickenland Gelukkig voor ons, inwoners van De Ronde Venen mo-

gen, na de herindeling, aan dit gouden project
ook de nu nog argeloze inwoners van de gemeente Abcoude, Breukelen en Loenen hun financiële steentje bijdragen. Een heel klein lichtpuntje voor de tegenstanders in deze sportieve struikelpartij ligt hem in het feit dat na de herindeling
de nieuw te kiezen raad waarin ongetwijfeld verschillende partijvertegenwoordigers, uit het huidige ’stadhuis’ in Mijdrecht, niet meer zullen terugkeren, dit prestige project weer opnieuw gaan
bekijken. En dan zal het best eens mogelijk kunnen zijn dat deze ‘sportieve’ ruilverkaveling weer
teruggebracht wordt tot die proporties die bij onze gemeente hoort. Kleinschalig, overzichtelijk en
betaalbaar. En kan er misschien weer aandacht
besteed worden aan andere belangrijke objecten,
zoals bijvoorbeeld in Vinkeveen: Verkeersveiligheid en doorstroming Herenweg/Kerklaan, Rondweg Zuiderwaard naar N201, De natte Baambrugse Zuwe met zijn fiets onvriendelijke versmallingen, Ondertunneling N201. Genoeg onderwerpen
om de stofdoek weer eens tevoorschijn te halen.
Jan van der Maat Vinkeveen

zeker 100 bomen omgezaagd, zie foto.
Langs de Vuurlijn is alles weg! Het zicht vanaf het
Elzenlaantje is een geweldige kaalslag. Het is om
te huilen: dag “groene” gemeente Uithoorn.
R. Dielen Uithoorn

De Ronde Venen (de zieke geest)
Het heeft eigelijk nog weinig nut, want het zieke
kwaad is al geschied, maar toch. Ik woon in het
rustige Wilnis (Veenzijde 3), niks aan het handje,
gezellig buurtje...
Loop regelmatig met mijn hond een rondje (achter
bij de oude spoorlijn), doet er verder niet toe,
loop regelmatig via de Wagenmaker weer richtig
de Marktschipper naar huis. Onderweg aan de
Wagenmaker staan een paar prachtige bomen.
Geen sta-in-de-wegjes, ze zijn gewoon mooi.
Opeens 2 weken geleden zag ik oranje kruisen
op die bomen, dacht gelijk: 'Oh jee, ze gaan toch
niet weg'. Ik kijken bij de kapvergunningen op
de website van de zieke geest De Ronde Venen,
niks meldingen. De krant checken, maar niks
meldingen, blanco. Hhhhmm... ik denk vast voor
snoeiwerkzaamheden, dat deden ze al in de

buurt. Nu kwam ik vorige week rond de klok van
20.30-20.45 uur thuis, hoor ik me daar een herrie
op de Wagenmaker. Brandweer, gemeentelijke
vrachtwagen en de gevreesde kettingzaag.
Wat denk je? 's Avonds en met groot materieel
werden die mooie bomen Gesloopt, ECHT totaaaal
nutteloos en zonder enige bekendmaking.
's Avonds tussen 20.00 en 21.30 uur te gaan
kappen. De gemeente is juist zo hard bezig met
Groen en polders tot natuurgebied te maken,
maar aan de andere kan slopen ze het . Ik ben
benieuwd wat er voor terugkomt, maar dat daar
mooie bomen zijn gekapt, die daar 10 jaar hebben
gestaan, en zonder enige bekendmaking zijn
gekapt, dat vind ik nogmaals ronduit ZIEK en
dood- en doodzonde.
Evert Poelwijk Wilnis

Mijn papa heeft het vergeten
Ik zag vorige week mijn broertje
Tygo in de krant staan. Maar
mama en ik keken elkaar aan en
zagen dat papa onze namen was
vergeten erbij te zetten.
Oops.....foutje. Mijn papa was
zo van slag door het nieuwe
vaderschap dat hij helemaal de
weg kwijt was. Paps, kan gebeuren
hoor.
Liefs Tino, Daniëlle en Danique
Winter

Gemeentebelangen tegen
vervroegde weekendopenstelling
van de Bussluis in de Meerwijk
Op de agenda voor de raad van 12 maart staat een
discussie over een proef van een weekendopenstelling van de bussluis in de Meerwijk. Gemeentebelangen is tegen het plan wat nu voor ligt.
Wat speelt er?
· In 1993 is door het toenmalige college besloten dat een (beperkte) openstelling eerst na omlegging van de N201 heroverwogen zal worden.
· In 2008 is het Uithoornse Verkeers- en Vervoersplan (UVVP) door de raad aan- genomen. In
het Uitvoeringsprogramma 2008-2009/2015, dat
bij het UVVP hoort, is onder nummer A11-b het
openstellen van de bussluis voor autoverkeer als
experiment opgenomen, uit te voeren in 2009 (één
regel). Er staat niet dat er een proef van een heel
jaar zou worden uitgevoerd.
· In oktober 2008 werd tijdens een informatieavond aan bewoners meegedeeld dat er een proef
met een weekend-openstelling gehouden zou
worden gedurende geheel 2009.
o Wethouder Levenbach (PvdA) kon op dat moment geen duidelijkheid geven over wat de bedoeling van de proef was en wat voor resultaat de
proef moest opleveren. Er was in het geheel geen
duidelijkheid over doelstelling en criteria.
· In de raadsvergadering van 20 november 2008
heeft de raad een motie aangenomen, waarin het
college werd verzocht:
1. de voorbereidingen voor de proef met de bussluis op te schorten tot dat er duidelijkheid is over
de doelstelling en criteria.
2. de raad hierover actief te informeren.

Tot onze grote verbazing lezen we nu dat wethouder Levenbach besloten heeft om toch met de uitvoering van de proef te beginnen en wel zonder
dat aan de in de motie genoemde voorwaarden is
voldaan. Sterker nog, het plan is de proef in te laten gaan in januari 2010 en te laten duren tot de
definitieve openstelling na de omlegging van de
N201. Dit komt dus neer op een vervroegde weekendopenstelling zonder dat er duidelijkheid is gegeven over doelstelling en criteria. De bewoners
worden door middel van een klankbord- groep
uitgenodigd om zelf met doelstellingen en criteria
te komen. Het lijkt er op dat voor wethouder Levenbach al vast staat dat de proef er moet komen;
hij moet alleen nog even van de bewoners horen
waarom en op welke manier hij dit eigenlijk wil.
Gemeentebelangen neemt het de wethouder kwalijk dat hij deze vervroegde weekendopenstelling
niet naar de bewoners heeft gecommuniceerd. In
zijn brief aan de bewoners spreekt de wethouder
alleen over een openstelling gedurende 2010.
Gemeentebelangen is tegen de opzet en tijdspad
van deze proef en zal dat ook tijdens de raadsvergadering van 12 maart naar voren brengen. Wat
voor proef de wethouder ook wil nemen, onze mening is dat die proef ook kan na de omlegging van
de N201 in 2012. Wij zien geen enkele noodzaak
om dit al vanaf begin 2010 al te doen.
Namens de fractie van Gemeentebelangen,
Klaas Bijlsma woordvoerder
Verkeer en Vervoer

Opgeven is geen optie!
Remco Klerx beklimt de Alpe d’Huez zes keer
op een dag voor de strijd tegen kanker
Uithoorn - Remco Klerx uit Uithoorn zal op 4 juni aanstaande zes keer de Alpe d’Huez op fietsen.
Dit klinkt als een onmogelijke opdracht, maar hij
ziet dit niet zo: de strijd die mensen met kanker leveren, is toch eindeloos veel zwaarder? Opgeven
is geen optie, dat is zijn motto en de slogan van de
stichting Alpe d’HuZes. Deze stichting realiseert in
samenwerking met het KWF Kankerfonds een onderzoek naar de revalidatiefase van kankerpatiënten, zodat de kosten voor revalidatie van patiënten
gedekt worden in het basispakket van zorgverzekeraars. Dit is nu nog niet het geval. Ten behoeve
van dit onderzoek zal Remco samen met 1249 andere fietsers zes keer op een dag de Alphe d’Huez
beklimmen.
De stichting Alpe d’HuZes hanteert een antistrijkstokbeleid, dit betekent dat elke gesponsorde euro ook echt naar het onderzoek gaat. De afgelopen jaren is Alpe d’HuZes een succes geweest.

Vorig jaar werd er 3,6 miljoen euro opgehaald door
de fietsers, dit jaar is het streefbedrag verdubbeld:
de wielrenners hebben zich ten doel gesteld 6 miljoen euro op te halen. De persoonlijke doelstelling
van Remco is om 10.000 euro op te halen.
Remco: Ik wil me inzetten voor de stichting, dit omdat ik in mijn directe omgeving te maken heb gekregen met deze ziekte. Samen met mijn teamgenoten van de opleiding Sport Management en Ondernemen in Amsterdam ben ik meer dan bereid
mij helemaal te geven om deze taak te volbrengen. Om een bijdrage te leveren ben ik op zoek
naar sponsoren. Giften zijn fiscaal aftrekbaar! Als
u geïnteresseerd bent om deze actie te sponsoren,
kunt u een mail sturen naar Remco.klerx@hva.nl .
Meer informatie is te vinden op
opgevenisgeenoptie.nl
Remco Klerx

Open huis
Met belangstelling en verbazing namen wij,
als Actiegroep Open de Kerk, kennis van het
persbericht van de Emmaüsparochie, waarin
mensen worden uitgenodigd om ‘het nieuwe
parochiecentrum’ en de verplaatste kerkschatten
van De Schans te bekijken tijdens het ‘Open Huis’
van zondag 8 maart.
Het verplaatsen van de kerkelijke goederen en
schatten van de kerk en pastorie van De Schans
naar het kerkelijk centrum van De Burght is echter
geen oplossing van de problemen van de oudSchansparochianen.
Nog dagelijks worden wij benaderd door oudparochianen met de mededeling dat ze de kerk en
het kerkelijk leven van De Schans zo missen. Van
de door het Bisdom beloofde oplossing om bij de

kerktorens een kleine kapel te realiseren, is al meer
dan een half jaar niets vernomen. Ook (of moeten
we zeggen juist) het parochiebestuur heeft daarin
haar eigen verantwoordelijkheid. Naar de mening
van veel oud-parochianen hoort de kunst van De
Schans thuis in de kerk van De Schans. Bovendien
beschikte De Schans over een uitstekend draaiend
parochiecentrum, waarvoor niets verbouwd hoefde
te worden. Naast het inpakken van de kerk is dit
de tweede keer dat onnodig geld wordt verspild.
Of is er nu geld genoeg na de verkoop van het
pand aan het Zijdelveld? Wanneer wordt nu eens
aan de oud-Schansparochianen en de wensen
van veel (oud) Uithoornaars recht gedaan?
Actiegroep Open de Kerk

Bewoners rond de Driehoek
grote verliezers
De Ronde Venen - Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten dat er in de Driehoek 17 voetbalvelden én een IJsbaan komen. Daarmee werden
de bewoners rond de Driehoek de grote verliezers,
er staat ze niets anders open dan naar de rechter
te stappen. Diep teleurgesteld zijn de leden van
vereniging de3hoek vooral in het overlegproces.
Dit heeft het alleen maar erger gemaakt, aldus één
van de leden. Eerst zouden er 12 velden komen in
november waren het er ineens 17! Er is nauwelijks
naar suggesties van de omwonenden geluisterd,
dus waarom zou men dat nu dan wel gaan doen
is de algemene teneur. Er is absoluut geen vertrouwen in hoe de gemeente de Driehoek zo gaat
invullen dat de omwonenden er minimale hinder
van ondervinden.
Bijna 50 lampen die elke winteravond branden,
2000 auto’s die af en aan rijden op zaterdag, parkeeroverlast, geluidsoverlast, onveilige verkeerssituaties, dit is het horrorscenario waar de omwo-

nenden van de Driehoek zich mee geconfronteerd
zien.
Argon en CSW krijgen veel te veel, in het geval van
Argon waarschijnlijk alleen maar om ze over de
streep te trekken zodat het project door kon gaan.
Na gisteravond werd pijnlijk duidelijk dat het college gewoon uit is op een fusie van de beide voetbalverenigingen. Daar zullen de leden van de rivaliserende verenigingen blij mee zijn.
Vereniging de3hoek likt haar wonden en gaat een
onvermijdelijk juridisch proces in dat jaren kan
gaan duren. De bewoners zijn strijdbaar en niet
van plan om het zomaar op te geven, we voeren al
twee jaar actie, dus ze hebben al een aardig lesje
volhouden en incasseren achter de rug. Dit is een
plan dat zijn weerga in Nederland niet kent, ze zullen zien hoe de rechter deze grove schending van
woonkwaliteit beoordeelt.
Bestuur Vereniging de 3 hoek
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Onzekerheid over verdere
voortgang renovatie

Metamorfosedag bij
Intercoupe knipteam
Uithoorn - Vorige week woensdag
was het bij Intercoupe een drukte
van belang. Over de hele dag kwamen er acht gasten voor de metamorfosedag!

V
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het gezicht te accentueren en de
zwakkere punten te camoufleren.
En hun motto luidt: een gehele verandering, maar wel draagbaar.
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Al ruim een jaar zijn er geruchten dat de laatste 3
flats binnen de Europarei NIET gerenoveerd zullen worden. In een telefonisch onderhoud oktober 2008 met Woongroep Holland kon men deze geruchten noch ontkennen noch bevestigen.
Ook telefonische navraag bij de Gemeente leverde geen nieuwe informatie op. Achteraf blijkt
dat Woongroep Holland wel degelijk in een vergadering met bewonersvereniging euro-parel
gemeld heeft de verdere voortgang van de renovatie te gaan herzien en dat deze informatie
nog niet naar buiten gebracht mocht worden!!!!!.
Terwijl wij per mail bewonersvereniging euro=parel
verzocht hebben welke informatie dan ook naar
buiten te brengen via hun informatiebulletin.
Dit alles is reden om in de drie nog te renoveren flats
de bijgaande bewonersbrief te verspreiden. In een
gesprek met Woongroep Holland dinsdag 3 maart
2009 kwam naar voren dat Woongroep Holland
alsnog haar huurders gaat informeren, onder druk
van onze informatie. Een veel te late reactie lijkt ons.
BRIEF:
Hieronder treft u belangrijke informatie aan voor
de bewoners van de Churchill-, Straatsburg- en
de Gasperiflat.
Om richting te kunnen geven aan het wonen in de
gemeente Uithoorn is het noodzakelijk het huidige woonbeleid te vernieuwen en te actualiseren.
De prestatieafspraken tussen gemeente en Woongroep Holland zijn op 31 december 2008 geëindigd. Voor de periode 2009–2012 dienen er nieuwe afspraken te komen.
In opdracht van Woongroep Holland en de gemeente Uithoorn heeft adviesbureau Companen
via een marktonderzoek de lokale woningmarkt
per wijk in kaart gebracht. Doel van het onderzoek
was een duidelijk beeld te schetsen van de vraag
naar soorten woningen voor nu en in de toekomst.
De uitkomsten vormden mede de basis voor de
Woonvisie die eind 2008 is opgesteld. Naast het

Goed geschoten...

Nadat er in geen enkele spiegel
meer gekeken kon worden, zelfs
in het toilet niet, gingen de meiden
aan de slag. De één begon eerst met
knippen, de ander eerst met kleuren. Dat was voor de modellen leuk
om te zien. Ze zagen elkaar natuurlijk wel. Dat gaf af en toe een hilarische reactie, omdat de kleur producten gekke kleuren waren, van
Er kwam één mevrouw met koperrood haar binnen, haar werd een
bruine kleur geadviseerd. Toen de
kleurpasta er op zat en bruin opkleurde, zag je al dat het haar gezicht helemaal ophaalde. Zelfs haar
lange haar mocht eraf. Het geheel
resulteerde in een onwijs goed gelukte metamorfose.

feit dat de woonvisie meer variatie in het woningaanbod beoogt, is het ook zeer opvallend dat de
wijk Europarei negatief scoort ondanks de miljoenen investeringen.
Welke gevolgen kan dit hebben voor de bewoners
van de
Churchill-, Straatsburg en Gasperiflat?
Woongroep Holland betwijfelt of zij:
a) verder moet gaan met renovatie,
b) zij de beslissing één of meerdere jaren
moet uitstellen of
c) zelfs tot sloop moet overgaan om een
gevarieerder woningaanbod te ontwikkelen.
Natuurlijk moet ook de politiek zich buigen over
de totale woonvisie.
Geïnteresseerden van genoemde 3 flats raden wij
dan ook sterk aan om op de volgende politieke
vergaderingen aanwezig te zijn:
- Donderdag 26 maart is er op het gemeentehuis een informatief beraad over de Woonvisie. Aanvangstijdstip 19.30 uur;
- Donderdag 9 april is er op het gemeentehuis
een debat over de Woonvisie en wordt er mogelijk een politiek besluit genomen. Aanvangstijdstip 21.00 uur.
Op beide vergaderingen kunnen bewoners het
woord voeren, mits tijdig aangevraagd. (uiterlijk
vóór 12.00 uur op de dag van vergadering bij de
griffier telefoon 0297-513111).
Hoewel bewonersvereniging euro-parel al langere tijd op de hoogte is heeft zij verzuimd haar leden en overige bewoners tijdig en correct te informeren. Dit is de reden dat wij zelf de handschoen
moeten oppakken.

Onder leiding van twee medewerkers van het Z.one concept team
werd er een uitgebreide kleuranalyse en modelbespreking geadviseerd. De kracht van een goede metamorfose is de sterke punten van

Al met al heeft het team alle acht
gasten een mooi nieuw uiterlijk gegeven. Mede door de make up- en
stylingtips kunnen zij ook thuis aan
de slag. Het was voor klant en kapper een hele leuke dag. Iedereen
was blij met de resultaten. Zeker
voor herhaling vatbaar.

Mocht je nu denken: dit wil ik ook.
Twijfel niet en bel naar Intercoupe.
Laat je naam en telefoonnummer
op een lijst zetten voor de volgende metamorfose dag, want die gaat
er zeker komen! U vindt ons aan de
Joost v.d. Vondellaan 41 in Uithoorn.
Tel. 0297-563456.

Namens een aantal zeer verontruste bewoners,
M. Rits, Churchillflat 32, 1422 VP
mail: mrits05@xs4all.nl

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

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

Ooievaars
luiden
voorjaar in

Leerlingen van het VLC
jodelen in de sneeuw

“Ik zag ze vandaag zitten tegenover school De Kajuit. Ik ben als
een gek mijn camera gaan halen
en heb ze vastgelegd op beeld. Ik
vind het een echte klok voor het
inluiden van het voorjaar.
Mylene Pol

Decemberreclame en
bomenkap

De TNT loopt nog erg achter, gezien
de reclames op de brievenbussen
zoals hier de brievenbussen op het
Industrieterrein.
Tekst: Uw post tijdens de Decembermaand en Decemberzegels.
(foto zondag 8 maart gemaakt).
Ook nog een foto van de vele bomen die inmiddels langs de N201
omgezaagd zijn (tussen Uithoorn/
Aalsmeer).
Met vriendelijke groet,
Frans Goossens, Uithoorn.

De Ronde Venen - In de voorjaarsvakantie ging een groep van
50 leerlingen en 5 docenten met de
bus richting het Oostenrijkse Seeboden. Na wat vertraging door het
weer kwam de groep aan in pension
Ertlhof. De eerste dag werd vervolgens gebruikt om materiaal te passen, de omgeving te verkennen en
uit te rusten van de lange reis.
De zes daaropvolgende dagen werd
er volop geskied en gesnowboard.

De leerlingen waren in groepen ingedeeld, variërend van beginners
tot vergevorderd. Het weer kende sneeuwbuien, soms was het bewolkt en ook liet de zon zich af en
toe zien. De kwaliteit van de sneeuw
bleef dus perfect en er kon ook nog
bijgekleurd worden in de zon.
De beginners maakten grote vorderingen. Na een paar dagen konden ze al de blauwe en de rode pistes af. Er is zelfs een beginners-

groep die heelhuids de zwarte piste heeft bedwongen! De gevorderden vermaakten zich perfect in dit
kleine, gezellige gebied waarbij men
elkaar vaak tegenkomt. De avonden werd gevuld met activiteiten zoals een carnavalsavond, het bouwen van een sneeuwpop, een bonte
avond enzovoort. Voor vervelen was
geen tijd. Zonder ernstige blessures
keerden de wintersporters van het
VLC weer terug.
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Boekhandel Mondria
uitgebreid met cadeaushop
Mijdrecht - Met ingang van
woensdag 4 maart heeft Boekhandel Mondria in Winkelcentrum De
Lindeboom een tweede verkoopruimte in gebruik genomen. De winkel is 10 meter verderop gesitueerd
tussen D-Reizen en Verlinie Mode
in de voormalige lijstenmakerij annex kunsthandel. “Wij presenteren
hier op een wat uitgebreidere manier een breed aanbod aan leuke
cadeauartikelen voor kinderen, zowel meisjes als jongens. Daaronder
een uitgebreide Diddl collectie alsook allerlei artikelen van Me To You,
Pip, Dark Dudes en Beschermengelen. Prachtige collecties die vaak
in leeftijd op elkaar aansluiten”, legt
Mondria’s Neelie Groenendijk uit.
“Voor de volwassenen hebben we
ook Abrahams en Sara’s in huis en
niet te vergeten alle soorten slingers, vlaggetjes, vaantjes en noem
maar op. Inmiddels hebben we ook
een wand met kantoorartikelen gevuld in het meer luxe segment. Daar
komt straks nog een fraai assortiment pennen en pennensets bij. Dat
hadden we allemaal ook op de bestaande locatie al, maar daar kwam
het niet goed tot zijn recht omdat
we altijd overvol zitten. Met de nieuwe ruimte erbij kunnen we dat wat
meer laten zien. De cadeauartike-

Lekker slapen op een matras van hoge kwaliteit tegen
een lage prijs
len presenteren we tot en met eind
mei. Vanaf juni tot en met augustus gaan we helemaal op de schooltoer in de vorm van een schoolcampus waar je alles kunt vinden om
het nieuwe schooljaar weer goed
uit- en toegerust te beginnen.” De
Cadeaushop wordt bij toerbeurt be-

menst door Mondria medewerksters
die de klanten zullen adviseren bij
de aankoop van veelal fraaie knuffels en leuke feestartikelen. U bent
van harte welkom het feestelijke en
kleurrijke aanbod eens te komen
bekijken! De openingstijden zijn gelijk aan die van de Boekhandel.

Geslaagde jubileumviering en
reünie van koor Progression
Regio - Het begon met een advertentie in de krant en de Polderpastorale (kerkblad van R.-K. kerk Joh. de
Doper te Mijdrecht/Wilnis).
Een reüniemis in verband met het
40-jarig jubileum van koor Progression (vroeger het jongerenkoor).
Ze hoopten op zo’n 20 oud-leden en
heel langzaam druppelden de eerste aanmeldingen binnen. Ook door
eigen leden werden oud-leden gevraagd en tijdens de eerste repetitie
waren er al meer dan 25 oud-leden.
De sfeer was gelijk goed en daardoor
kregen ze steeds meer aanmeldingen. Oud-leden van het eerste uur
tot oud-leden die vorig jaar het koor
hadden verlaten, vanuit Mijdrecht
en Wilnis tot Den Haag, Leerdam
en Lelystad, wat uitgroeide tot zo’n
60 man en vrouw! Totaal stonden ze
met een koor van 100 mensen op het
altaar! Tijdens de repetitie vonden er
spontane acties plaats zoals de actie van Sjaak de Groot die toch maar
z’n trompet ging halen, want dat oude nummer kon hij nog spelen, tot

een oude map met liedjes uit de tijd
van Ton Post die na de repetitie gezongen werden en door velen zelfs
nog uit het hoofd. Afgelopen zondag om 9.15 uur kwamen de eerste
(oud)leden de kerk binnen en langzaam stroomde het altaar vol met leden en heel veel oud-leden, sommigen kwamen er spontaan bijstaan
om mee te zingen. De tekstgroep
had het boekje goed op het jubileum
afgestemd met het thema Verleden,
Heden, Toekomst. Het combo (Inge - Bugel, Jaap - keyboard, Robin
- gitaar, Michiel - drums en oud lid
Sjaak – Trompet) had extra geoefend
om de oude nummers in te studeren,
ook voor en na de mis hadden ze oude nummers instrumentaal ten gehore gebracht. Jacco, hun bevlogen
dirigent, had eenieders aandacht en
iedereen deed z’n best om zoveel
mogelijk Jacco’s aanwijzingen op te
volgen. Progression had Pastor van
Schaik uitgenodigd om de mis voor
te gaan samen met pastoor Griffioen. Het was werkelijk een feeste-

lijke sfeer en een echte jubileumviering! Na de viering was er in het “oude Parochiehuis” de reünie voor alle leden en oud-leden. Zo’n 170 leden kregen een lekker kopje koffie,
thee en een broodje. Hierna was het
tijd om te toosten op de 40 goede en
gezellige jaren bij Progression. Ook
werden er oude foto’s van kooruitjes, weekenden en feestavonden op
een groot scherm getoond, die natuurlijk veel herinneringen opriepen
en tot leuke gezellige verhalen leidden. Dank van het koor gaat uit naar
het kerkbestuur dat als cadeau aan
Progression de reünie heeft betaald.
De kinderen werden in het Parochiecentrum opgevangen door een echt
animatieteam, waar ze leuke spelletjes deden, pannenkoeken, drinken
en lekkere snoepjes kregen, dit alles aangeboden door de C1000 uit
Wilnis.
Kortom: het was een geslaagde dag
en wie weet organiseren ze over 5
jaar weer een reüniemis met oud-leden!

Nieuw in Mijdrecht:
Bedgenoten!
Mijdrecht - Nog geen week geopend waren Hans en Marco met
hun winkel onder de naam ‘Bedgenoten’ of ze hadden meteen al een
volle zaak! Veertien dagen geleden
hebben zij een deel van het voormalige pand van woninginrichter
Van Kreuningen aan de Kerkvaart in
Mijdrecht in gebruik genomen.
Ruim 500 vierkante meter slaapcomfort met alles op het gebied van slapen tegen verbluffend lage prijzen.
Hoe dat kan? Hans en Marco kopen
bij fabrieken die slaapcomfort produceren restanten op. Nieuwe matrassen, ledikanten, lattenbodems,
ombouwen, kussens, overtrekken,
dekbedden en wat al niet meer zij
tegen prettige prijzen verkopen aan
hun klanten. En dat kan soms honderden euro’s schelen in vergelijking met standaardaanbiedingen!
Ook restanten uit faillissementen die
gretig aftrek vinden, passeren geregeld de showroom. De opschriften
die daar op het raam bij de nieuwe winkel melding van maken, hebben dus niets van doen met de nieuwe vestiging. Het betreft hier louter
het aanbod uit die richting! Bedgenoten is voornemens lange tijd op
deze locatie in Mijdrecht te blijven!
Sterker nog, men heeft zelfs plannen om te zijner tijd te gaan uitbreiden. Maar dat hangt van het succes
van hun activiteiten af. Bedgenoten
moet men niet zien als een dumpzaak, maar eerder als een Cash &
Carry. Dat concept hanteert men
ook. Alles is nieuw wat in de showroom staat, heeft een superkwaliteit en kan rechtstreeks worden gekocht. En wat er niet staat maar wel
gewild is, kan uit de magazijnvoorraad geleverd worden. Wie bij Bedgenoten slaapcomfort koopt kan
bovendien in de gelegenheid wor-

den gesteld met de bedrijfsbestelbus de goederen naar huis te transporteren, mocht men niet zelf over
een auto beschikken die groot genoeg is. Is een kwestie van overleg
en afspraak.
Gezond weer op
“Nadrukkelijk wil ik vermeld zien
dat wij dezelfde hoge kwaliteit leveren op slaapkamercomfort zoals
de fabrikanten en gerenommeerde beddenzaken die ook aanprijzen.
Wij permitteren ons echter geen dure presentatie en reclame uitingen
waaraan de klant meebetaalt. Omdat het om uitgeleverde restanten en partijen gaat, vaak éénmalig, kunnen wij die goedkoop aanbieden. Let wel, het gaat hier om alle bekende merken, óók de duurdere en exclusieve”, laat Hans weten. Samen met zijn zakelijke compagnon Marco is hij met Bedgenoten in Mijdrecht neergestreken. Zij
waren al eerder actief op locaties
in Amstelland en Utrecht, maar al
snel werden hun vestigingen daar
te klein vanwege het grote aanbod
en toeloop van klanten. “Ik voorspel
je dat wij straks nóg wel 500 vierkante meter kunnen vullen. Aan de
andere kant gaat het erg hard in de
omloopsnelheid waardoor je weer
ruimte overhoudt. Iedereen die op
zoek is naar een kwalitatief hoogwaardig bed of kwaliteitsmatras, ik
mag wel zeggen ‘topbed’, tegen een
heel aantrekkelijke prijs, moet toch
eens bij ons binnenlopen. Dat is
heel vrijblijvend overigens. Zelf zit ik
35 jaar in dit vak en Marco 25 jaar.
Uit ervaring weten wij dat een goed
bed een bijdrage levert aan een
goede gezondheid. Goed slapen betekent uitgerust opstaan en fris naar
je werk gaan. Uitgeruste en uitgeslapen mensen presteren ook beter

en blijven langer gezond. Dat geldt
helemaal voor kinderen. Uit hoofde daarvan kunnen wij onze klanten
duidelijk en met kennis van zaken
adviseren. Bovendien mag iedereen
bij ons op alle typen bedden en matrassen komen ‘proefliggen’ om ze
te testen. Dat is een van de weinige
manieren om aan de weet te komen
welke matras het lekkerst ligt en het
beste bij iemand past. Matrassen en
bedden hebben wij in nagenoeg alle standaardafmetingen in lengte en
breedte, maar ook extra lange, tot
wel 2.40 meter toe.”
Primeur
Binnenkort heeft Bedgenoten een
primeur. Als een van de weinigen
in Nederland biedt men uit België
afkomstige smeedijzeren ledikanten aan. Een schitterende collectie waarvan de exemplaren bepaald
niet misstaan in bijvoorbeeld landhuizen en boerenhofsteden. Die zijn
er volop in de regio. Daarnaast verkoopt men als enige in Nederland
kussens met traagheidsschuim.
En dat voor een derde van de oorspronkelijke prijs! “Wie ooit zijn bed
met toebehoren heeft gekocht bij
Bedgenoten kan zonder meer zeggen dat hij van zijn ‘bed heeft genoten’. Bewijzen zijn er volop bij klanten! Nou u nog”, vult Marco aan.
U bent vrijblijvend welkom van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur en op de koopavond
op vrijdag tot 21.00 uur. Op maandag gesloten. U vindt de ingang aan
de achterkant in passage Molenhof
naast De Loods. Bedgenoten ziet uit
op de Aldi supermarkt. Vrij parkeren
op het parkeerterrein naast de deur.
Met de auto via Hofland en de Kerkvaart naar het hartje van Mijdrecht.
U bent van harte welkom!

Workshops voor het goede
doel bij Danscentrum Colijn!
Een actie ‘om van te houwe’ bij
Albert Heijn Uithoorn
Uithoorn – De ontroerende musical
Ciske de Rat, onderscheiden met
zeven musical awards, is de meest
succesvolle reizende musicalproductie in de Nederlandse musicalgeschiedenis. Reden genoeg voor
Albert Heijn Jos van den Berg om
deze musical toegankelijk te maken
voor een nog breder publiek. “Vanaf maandag 9 maart starten we met
de musicalactie ‘Gratis 2e kaartje voor de musical Ciske de Rat’. Al
vanaf 29 euro kunnen twee klanten
van dit musicalfestijn genieten”, zegt
Jos van den Berg. In voorgaande jaren was de actie ‘Gratis 2e kaartje’
bij zowel de musical The Wiz als Tarzan een groot succes!

len onder anderen Danny de Munk,
Jorge Verkroost of Quincy als Cis de
Man en Mariska van Kolck, Marjolijn Touw en Hugo Haenen, vertelt het beroemde verhaal, maar laat
ook zien hoe het Ciske vergaat als
volwassen man. De belevenissen
van Cis de Man zijn door de musical
heen geweven en geven een nieuwe dimensie aan dit oer-Hollandse verhaal. In de musical zorgt de
kleine Ciske opnieuw voor momenten van ontroering, humor en brutale streken. Ciske de Rat is te zien in
Amsterdam, Den Haag, Roermond,
Groningen en zal daarna enkele
maanden in het Fortis Circustheater
in Scheveningen te zien zijn.

Ontroering en brutale streken
Ciske de Rat, met in de hoofdrol-

Spaaractie
“We willen deze grootste en meest

Lezing Maarten Frankenhuis
Vinkeveen - In de Boekenweek
ontvangt Venen Literair komende vrijdag 13 maart de oud-directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, voor een lezing in De Boei aan
de Kerklaan 32. Aanvang 20.00 uur.
De toegangskaarten kosten 7,50 eu-

ro en zijn uitsluitend in voorverkoop
verkrijgbaar bij de bibliotheken in
De Ronde Venen en bij The Read
Shop in Vinkeveen en boekhandel
Mondria in Mijdrecht.
De Boekenweek is dit jaar gewijd

succesvolle reizende productie van
het afgelopen theaterseizoen graag
nog beter bereikbaar maken voor
iedereen in Uithoorn”, aldus Jos van
den Berg. “Daarom zijn we afgelopen maandag gestart met een unieke spaaractie. Bij elke 10 euro aan
boodschappen ontvangt de klant
een musicalpunt. Een volle spaarkaart met slechts 5 AH Musicalpunten levert al een gratis 2e kaartje
voor Ciske de Rat op.”
De AH Musicalpunten zijn verkrijgbaar van maandag 9 maart t/m zondag 29 maart. De AH spaarkaarten
kunnen t/m zondag 5 april verzilverd
worden. Kaarten voor de musical
Ciske de Rat kunnen gereserveerd
worden t/m 1 juni via www.ah.nl/
ciskederat of via 0900-1001030.
,
aan het dier in de literatuur, vandaar de keuze voor Maarten Frankenhuis waarvan als laatste uitgave
verscheen “Terug naar Afrika”, een
gids voor de bezoeker van de Afrikaanse savanne. Daarnaast schreef
hij ook een kinderboek, getiteld
“Drinken vissen water” en was hij
mede auteur van het boekje “Wandelen door Artis”

Uithoorn - Afgelopen zondag was
het een gezellige chaos in het Danscentrum van de familie Colijn. Er
werden de hele dag dansworkshops
gegeven door dansdocente Merel voor het goede doel. Het initiatief kwam van docente Merel zelf; zij
had een aantal vriendinnen die helemaal gek zijn van de Backstreet
Boys én van dansen! Samen richtten
zij de organisatie Dutchies Dance 4
BSB op. Deze organisatie is mede
verantwoordelijk voor dit dansfestijn en ditmaal werd er gedanst voor
de Healthy Heart Club en de Dorough Lupus Foundation! De inkomsten
van de workshops werden volledig
ingezet voor deze goede doelen!
De workshops waren goedbezet;
zo’n 35 dansers deden mee onder
wie natuurlijk ook een aantal dansers van het Danscentrum zelf. Er

werden verschillende workshops
gegeven en de reacties waren overweldigend.
Op dezelfde dag deden de stijldansparen van het Danscentrum in
Badhoevedorp een gooi naar de verschillende prijzen en niet voor niets;
Arjan Pouw en Jennifer Koenen behaalden een 6e plaats in de ballroom Debutanten 4 klasse, Christiaan van Toor en Erina Bassaly werden 3e in de Debutanten 3 klasse
en promoveerden daarmee naar de
Debutanten 2 klasse. In de Latijnsamerikaanse afdeling weren Dion v.d.
Klaauw en Angela Eshuis 5e in de
Debutanten 3 klasse en Jeffrey Slof
en Suzanne v.d. Schilden werden 2e
in dezelfde klasse! Kortom, een zeer
goede aanloop naar het NK dat over
twee weken plaats zal vinden in het
Topsportcentrum in Almere!!

Komend weekend staat in het teken
van de Lions en de jaarlijkse ouderenmiddag die deze organisatie altijd voor de de oudste inwoners van
Uithoorn organiseert. Deze middag
wordt al meer dan 10 jaar gehouden
in het Danscentrum van de familie
Colijn en iedere keer weet de Lionsclub weer een fantastische middag
voor de gasten op touw te zetten.
In de afgelopen jaren waren er optredens van Eddy Christiani, Willeke
Alberti, Ronnie Tober en vele anderen. Wat er aanstaande zaterdag op
het programma staat blijft nog even
een verrassing.
Op zaterdag 21 maart is er weer een
stijldansavond voor de paren, het
Lentebal. Kaarten zijn nog verkrijgbaar en deze avond is ook toegankelijk voor niet-leerlingen. Meer info: www.colijndancemasters.nl
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Wethouder Lambregts: “Het is de wet van Murphy: eenmaal een fout, dan blijft het fout gaan”

Grondverkoop aan Mijdrechtse
Dwarsweg geen 3000, geen 4000,
maar nu 5000 m2
Vervolg van voorpagina
Deze memo met een totale uitleg van het college, heeft de Rondeveense gemeenteraad vandaag
ontvangen: Op donderdagavond
5 maart 2009 ontvingen wij informatie dat uit de kadastrale registers zou blijken dat de gemeente De
Ronde Venen 5.130m² grond aan de
Mijdrechtsedwarsweg 6 zou hebben
verkocht aan de heer J.F. Oostrom.
Vrijdagochtend, na het raadplegen
van Kadaster online, bleek inderdaad dat de heer Oostrom geregistreerd staat als eigenaar van twee
kadastrale percelen te Wilnis, met
een gezamenlijke oppervlakte van
5.130m².
Dit is onjuist en strijdig met de overeenkomsten die de gemeente met
de heer Oostrom heeft gesloten.
Daarin is bepaald dat in totaal ongeveer 4.056m² aan hem is verkocht.
Na deze constatering zijn wij direct
een onderzoek begonnen bij het Kadaster in Amsterdam.
Hieronder treft u de resultaten van
het onderzoek aan. Voor een goed
overzicht wordt gestart bij de verkoop van de grond aan de heer
Oostrom en de daaropvolgende
stappen tot aan de opname van de
gegevens in de openbare kadastrale registers.
Aan de heer Oostrom wordt door
gemeente De Ronde Venen ver-

kocht en geleverd:
bij notariële akte van 4 februari 2008 een perceel grond aan de
Mijdrechtsedwarsweg te Wilnis ter
grootte van ongeveer 3.056m²;
bij notariële akte van 27 juni 2008
een perceel grond aan de Mijdrechtsedwarsweg te Wilnis ter grootte
van ongeveer 1.000m².
Tweede verkoop
Omdat zowel de eerste als de tweede verkoop gaat om een gedeeltelijk kadastraal perceel wordt de oppervlakte in verkoopakte aangeduid
met “ongeveer”. De definitieve oppervlakte, zoals die later in de kadastrale registers zal worden vermeld, wordt bepaald door het Kadaster.
Het Kadaster bepaalt deze oppervlakte door het perceel ter plaatse
op te nemen, de zogenaamde “aanwijs”.
Tussen de inschrijving van de notariële akte in het Kadaster en de aanwijs zit altijd enige tijd.
Bij de aanwijs worden zowel de koper als de verkoper uitgenodigd die
aan de landmeter van het Kadaster
aanwijzen waar de grenzen van het
verkochte perceel zich bevinden.
Aan de hand van de aangewezen
grenzen bepaalt het Kadaster de
oppervlakte.
De aanwijs van bovengenoemde
percelen heeft plaatsgevonden op
30 oktober.

De resultaten van de aanwijs worden vastgelegd in een zogeheten
“veldwerk”.
Uit het opgevraagde veldwerk, een
schematisch getekende weergave
van de opgemeten percelen, blijken
twee zaken, te weten:
de opmeting heeft plaatsgevonden
aan de hand van coördinaatpunten; exacte maten van de opgemeten percelen zijn niet zonder meer te
herleiden van het veldwerk;
de feitelijke opmeting van de percelen heeft plaatsgevonden op 6 januari 2009.
Uit de rapportage van het veldwerk
moet geconcludeerd worden dat dit
niet tot een juiste opmeting heeft
geleid.
Dat kan worden veroorzaakt doordat het feitelijke opmeten van het
perceel door een andere medewerker van het Kadaster is gedaan dan
degene die bij de aanwijs aanwezig was.
De tekst van het relaas van bevindingen, de aanwijsrapportage, lijkt
voor meerdere uitleg vatbaar. Dat
heeft geleid tot deze vergissing.
Opmeting
Bij de feitelijke opmeting is er ten
onrechte van uitgegaan dat de
grens van het eerste aangewezen
perceel op de noordelijke sloot lag.
Vervolgens is vanuit deze grens nog
eens 20 meter noordelijk gemeten

om daar de grens van het tweede
perceel te bepalen.
Voor de zuidelijke begrenzing (aan
de Mijdrechtsedwarsweg) van het
perceel van de heer Oostrom is een
onjuiste grens bepaald. Bij de aanwijs is afgesproken dat de zuidelijke
grens gelijk zou worden getrokken
met de overige kadastrale grenzen
aan de Mijdrechtsedwarsweg. Als
gevolg hiervan zou een rechte kadastrale grens ontstaan.
Uit de tekening, die bij de tweede
notariële akte hoort, blijkt duidelijk
dat het door de heer Oostrom te kopen perceel wordt begrensd door
de sloot aan de noordzijde van het
perceel.
Het perceel ten noorden van de
sloot heeft de gemeente verkocht
aan Staatsbosbeheer.
Uit de tekening, behorend bij de
eerste notariële akte, blijkt dat de
nieuwe zuidelijke perceelgrens van
het perceel van de heer Oostrom
gelijk zou lopen met de overige kadastrale grenzen aan de Mijdrechtsedwarsweg.
Veldwerk
Voordat de resultaten van het veldwerk worden opgenomen in de kadastrale registers vindt nog een
controle plaats door het Kadaster.
Deze controle heeft gefaald naar
onze mening.
Immers, indien uit de beide notariële aktes blijkt dat Oostrom geza-

menlijk ongeveer 4.056m² heeft gekocht, en uit de kadastrale meting
blijkt dat de percelen gezamenlijk
5.130m² groot zijn zou dit hebben
moeten geleid tot een controle op
de uitgevoerde meting.
Een afwijking in de verkochte oppervlakte van meer dan 25% had
moeten worden opgemerkt bij de
controle. Dit is echter niet gebeurd.
De resultaten van het veldwerk worden vervolgens verwerkt in de kadastrale registers.
Dit heeft plaatsgevonden op 26 februari 2009. Vanaf dat moment hebben de percelen een eigen kadastraal nummer, is de oppervlakte bepaald en zijn deze gegevens voor
eenieder in te zien bij het Kadaster.
De koper en de verkoper ontvangen
bericht van het Kadaster met de gegevens om te controleren of de gegevens juist zijn.
Indien een van de partijen van mening is dat de in het Kadaster opgenomen gegevens niet juist zijn,
heeft die partij op grond van de Kadasterwet 6 weken de mogelijkheid
om bezwaar te maken tegen de in
de registers opgenomen gegevens.
Zowel de gemeente als Oostrom
hebben dit bericht van het Kadaster
nog niet ontvangen.
Het mag duidelijk zijn dat de gemeente vandaag, 10 maart 2009,
bij het Kadaster bezwaar heeft gemaakt om deze fouten te herstellen.
Desgevraagd heeft de heer Oostrom
ons bevestigd dat er wat hem betreft geen enkel verschil van mening is over de aan hem verkochte oppervlakte. Dat gaat om ongeveer 4.056m².
Ook hij wil graag dat de juiste situatie in de kadastrale registers wordt
opgenomen en is het dan ook met
de gemeente eens dat zij daar bij
het Kadaster bezwaar tegen maken met het verzoek om de fouten
te herstellen.
Conclusie:
Bij de feitelijke inmeting van het
perceel is het veldwerk onjuist geïnterpreteerd door het Kadaster. De
fouten zijn niet opgemerkt bij de

controle door het Kadaster en moet
worden hersteld.
Het is onjuist te veronderstellen dat
op 26 februari 2009 nog een transactie tussen de gemeente en de
heer Oostrom heeft plaatsgevonden. Dit betreft alleen de opname in
de kadastrale registers van de meting en het toekennen van een eigen kadastraal nummer aan het
perceel.
Het perceel van de heer Oostrom,
thans kadastraal bekend als gemeente Wilnis, sectie D, nummer
2287 is groot 4.120m². Een afwijking
ten opzichte van de notariële aktes
van 64m². (in de aktes was sprake
van een totaal te verkopen oppervlakte van ongeveer 4.056m²).
Deze afwijking zal kleiner worden
indien de zuidelijke perceelgrens
wordt gecorrigeerd.
Samengevat
akte d.d. 4 februari 2008 een perceel
grond aan de Mijdrechtsedwarsweg
te Wilnis ter grootte van ongeveer
3.056m²;
akte d.d. 27 juni 2008 een perceel
grond aan de Mijdrechtsedwarsweg te Wilnis ter grootte van ongeveer 1.000m²;
d.d. 30 oktober 2008 aanwijs Kadaster in bijzijn koper en verkoper;
d.d. 6 januari 2009 feitelijke inmeting door Kadaster aan de hand van
veldwerk;
d.d. 26 februari 2009 opname gegevens in kadastrale registers;
d.d. 6 maart 2009 gemeente wordt
gewezen op gegevens in kadastrale registers ( heeft nog geen bericht
ontvangen van Kadaster);
d.d. 6 maart 2009 vraagt de gemeente veldwerk op en constateert
dat, naar haar mening, het Kadaster
fouten heeft gemaakt;
d.d. 10 maart 2009 dient de gemeente een bezwaarschrift in bij het Kadaster tegen de in de registers opgenomen gegevens en verzoekt het
Kadaster de fouten te herstellen.
Het college van burgemeester en
wethouders,

Raadslid Jan Rouwenhorst vraagt college:

‘Waarom is klok van de
Janskerk niet meer verlicht?’
woord staat: “ De toren is gemeentelijk eigendom en tevens rijksmonument. De bouwkundige staat wordt
door Monumentenwacht Utrecht ‘in
de gaten gehouden’ en al enkele jaren is bekend dat groot onderhoud
aan de toren moet plaatsvinden en
ook dat het uur– en luidwerk inclusief verlichting moet worden aangepakt.
Op dit moment wordt besluitvorming
voorbereid (door gebouwenbeheer)
om de aanpak van zowel het uur- en
geluidswerk inclusief de verlichting
als het casco te herstellen.
Voor het herstellen van de verlichting en het uur- en luidwerk gaat
het om een investering van 50.000
euro. Het casco kost nog eens tussen de 75 en 100.000 euro.
De gemeente is verantwoordelijk
voor de instandhouding van de toren en verlichting, uur – en luidwerk.
Enkele jaren terug is door Eijsbouts
al een noodgreep gedaan. In afwachting van opdracht tot het aanbrengen van een nieuwe ‘installatie’.
Het materiaal is ‘op’ cq versleten en
dient vervangen te worden.
Deze zaak is al enkele jaren bekend,
doch definitieve/afdoende aanpak
is achterwege gebleven omdat via
de begroting geen gelden beschikbaar kwamen.

Mijdrecht – Vorige week heeft het
Rondeveense gemeenteraadslid Jan
Rouwenhorst (CDA) vragen schriftelijk gesteld aan burgemeester
en wethouders over het ontbreken
van verlichting op de wijzerplaten
en de tijdsaanduiding op de torenspits van de Janskerk in Mijdrecht.
Hij schrijft:
“Al geruime tijd zijn de wijzerplaten en de tijdsaanduiding op de torenspits van de Janskerk tijdens “de
donkere uren” (structureel) niet verlicht. Daardoor is een kenmerkend
beeldelement van de Mijdrechtse dorpskern ‘s avonds en ’s nachts
niet zichtbaar.
Naar aanleiding van die constatering ontvang ik op korte termijn
graag een notitie of memo over deze zaak, waarin in ieder geval antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
Is de toren (nog steeds) gemeentelijk eigendom?
Hoe is het nu gesteld met de bouwkundige staat van de toren en het
onderhoud?

Is te verwachten dat er op korte
termijn financiële middelen nodig
zullen zijn voor het in goede staat
(brengen en) houden van de toren?
Indien dit het geval is, om welk (geschat) bedrag gaat het dan en waarvoor is het dan nodig?
Vallen de hierboven bedoelde wijzerplaten, tijdsaanduiding en de
daarbij behorende mechaniek en
technische (elektrische) apparatuur
onder het eigendom (dan wel onderhoudsplicht) van de gemeente?
Sinds wanneer bent u op de hoogte
van de genoemde “uitval”?
Wat is de verklaring voor de “uitval”?
Op welke termijn zullen de wijzerplaten en tijdsaanduiding weer
zichtbaar zijn (in het donker)?
Welke kosten zullen noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden voor
reparatie/herstel van de verlichting
en uit welk budget zal dit worden
betaald?“, aldus Jan Rouwenhorst.
Heel snel antwoord
Wonderbaarlijk snel kreeg hij antwoord van het college. In het ant-

Indien dit gebeurt (uit de eenmalige
ruimte 2009), dan kan nog dit jaar
opdracht gegeven worden om zowel
het uur- en luidwerk, inclusief verlichting, als het casco te herstellen”,
aldus het college.
Nu ligt de bal dus weer bij de raad.
Als zij het geld beschikbaar stellen
kan begonnen worden.

Verkeerscontrole
Vinkeveen/Amstelhoek
Mijdrecht/Wilnis - De politie heeft op dinsdag 3 maart
tussen 08.00 uur en 12.30 uur
op meerdere plaatsen een verkeerscontrole gehouden.
De controle vond plaats op de
Kerkweg in Vinkeveen, N201
in Amstelhoek, Industrieweg
en Dr. van den Berglaan in
Mijdrecht en de Veenweg in
Wilnis. In totaal werden 45 bekeuringen uitgeschreven, onder andere voor: niet dragen
autogordel (32), geen kinderbeveiligingsmiddel (4) en niet
handenvrij bellen (4).

Glas-appliqué workshop
op OBS Willespoort goed
bevallen
Wilnis - Op OBS Willespoort zetten de leerkrachten elke keer weer
nieuwe technieken in het creatieftechniekcircuit in, zodat de kinderen zich ruim kunnen ontwikkelen op het gebied van handvaardigheid en techniek. Groep 6 ging vorige week aan de slag met een nieuwe techniek, te weten glas-appliqué. Tijdens de nascholingscursus
van de Technotheek werd op dit gebied een workshop georganiseerd,
die veel inspiratie opleverde.
Glas-appliqué is een techniek waarbij gekleurd glas verlijmd wordt op
een transparante onderlaag. Het
proces bestaat uit het glas kiezen,
gebruik maken van reeds bestaande vormen (scherven) en waar nodig het bijsnijden van glas. Hiermee
wordt dan een compositie gemaakt,
waarbij de glasscherven zo netjes of

juist zo chaotisch mogelijk verlijmd
worden, zodat ieder kind zijn of haar
kunstzinnige idee er in kwijt kan.
Meester Cor ging met de kinderen
van groep 6 en met begeleiding van
een aantal enthousiaste ouders aan
de slag. Meester Cor: “Omdat het
glas is en de veiligheid van de kinderen centraal moet blijven staan
vond een aantal collega’s het wel
spannend dat ik dit met mijn groep
6 ging doen. Ik vind het wel belangrijk dat je kinderen met bepaalde
materialen om leert gaan en als er
begeleiding bij is en je de leerlingen goed instrueert, kun je ze wel
een stukje eigen verantwoordelijkheid geven.”
Op OBS Willespoort staan al vanaf de kleuterbouw kleine techniekwerkbanken waar jonge kinderen
mogen timmeren en zagen. Dit is

35e Wilnisse Rommelmarkt gaat van start
Wilnis - De organisatie van de enige echte Wilnisse rommelmarkt is
weer wakker geworden uit haar
winterslaap.
Zij is gestart met alle voorbereidingen voor de 35e Wilnisse Rommelmarkt die op 2 mei aanstaande
zal worden gehouden op het kerkplein van de hervormde kerk in Wilnis. Het doel waarvoor dit jaar geld
wordt ingezameld is het Green Pastures Leprosy & Rehabilitation Centre in Pokhara (Nepal). Dit ziekenhuis verleent op verschillende ma-

nieren (fysiek, psychisch, en spiritueel) zorg aan iedereen die als patiënt binnenkomt. Zij verlenen veel
zorg aan leprapatiënten, aan wie zij
onder andere ook protheses verstrekken.
Naast de lichamelijke zorg voor deze mensen is er ook een programma
opgestart om de patiënten te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. In dit programma wordt
hen geleerd om ondanks hun beperking toch in hun eigen onder-

niet van de ene op de andere dag
gegaan. Techniekcoördinator Suzanne `t Hart: “De kinderen worden
geïnstrueerd hoe er mee om te gaan
en dan blijkt dat ze vaak meer kunnen dan je denkt.”
OBS Willespoort bedankt schildersbedrijf van Harberden voor het
schenken van de transparante onderplaatjes voor alle kinderen.
Op maandagavond 16 maart zal
er weer een nieuwe technieknascholingsavond aangeboden worden vanuit de Technotheek waarbij “Chemie aanbieden aan het jonge kind”, “Mozaïek-technieken” en
“Het maken van Foto-animatiefilmpjes” centraal zullen staan. Deze
techniekavond zal dit keer op OBS
De Trekvogel gehouden worden. Er
wordt gerekend op een grote groep
basisschoolleerkrachten!
houd te kunnen voorzien. Met de
opbrengst van de 35e Wilnisse
Rommelmarkt willen zij de medewerkers van dit ziekenhuis ondersteunen. Ook u kunt uw steentje
bijdragen door spullen te schenken
die verkocht kunnen worden op de
rommelmarkt.
U kunt uw spullen aanmelden via
www.rommelmarktwilnis.nl of via de
rommelmarkttelefoon 06-13285326
(bereikbaar tussen 18.00 u en 20.00
uur). Vanaf dinsdag 17 maart worden tot de dag van de rommelmarkt
elke dinsdagavond uw spullen thuis
opgehaald. U kunt uw spullen ook
brengen bij de familie Meijers aan
de Mijdrechtse Dwarsweg 19.
Gelieve op zondag niet te bellen of
te brengen.
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Gemeentelijk erfgoed
uitgebreid
De Ronde Venen - Nadat vorig jaar
het college van B&W besloot om de
gemeentelijke monumentenlijst van
De Ronde Venen te actualiseren, is
een aantal monumenten nader bekeken. Samen met de monumentencommissie, de historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ en eigenaren van gemeentelijke monumenten, heeft dat geleid tot een advies

waarin circa 30 panden, objecten en
complexen worden toegevoegd aan
de gemeentelijke monumentenlijst.
In Mijdrecht komen 9 panden en objecten in aanmerking als beschermd
monument, waaronder de herinneringsbank Koningin Wilhelmina uit
1948 en twee woonhuizen met brug
aan de Stationsweg. De landhuisboerderijen aan Westzijde 41 in De

Het herinneringsbankje Koningin Wilhelmina uit 1948

Hoef en aan 1e Velddwarsweg 1 in
Waverveen, de NH Kerk in Waverveen en 11 panden uit Vinkeveen
en 5 panden en objecten uit Wilnis,
voornamelijk bijzondere woonhuizen en boerderijen, worden ook toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke monumenten.
Met de toevoeging van de adviezen aan de monumentenlijst, bestaat het gemeentelijk erfgoed uit
een lijst van circa 150 beschermde monumenten. Boerderijen, gebouwen, molens, woningen, bruggen, kerken, etc., het zijn allemaal
tastbare overblijfselen uit het verleden die zo typerend en gezichtsbepalend zijn voor de gemeente De
Ronde Venen. Het college van B&W
stemde in de vergadering van 17 februari in met de bijzondere waarde
van de panden uit het advies, waarna de procedure voor aanwijzing is
gestart en de belanghebbenden van
de panden zijn geïnformeerd.
In het kader van de actualisering worden ook enkele panden van de monumentenlijst verwijderd, omdat deze panden door
nieuwbouw(plannen) hun beschermingswaardigheid hebben verloren. Dit zijn de panden Donkereind
18 te Vinkeveen en Westzijde 20 te
De Hoef.

Concertuitvoering Muzieken Showkorps ‘Triviant’

Voorjaarsconcert Concordia
met zingende bassolist
Vinkeveen – Voorjaarsconcert met
zingende bassolist. Bij het lezen van
zo’n titel kan het niet anders of u
moet nieuwsgierig zijn geworden,
want wat betekent dit eigenlijk?

de bas heen zingt. De techniek lijkt
eenvoudig maar is heel moeilijk om
aan te leren. Verder kunt u ook weer
genieten van de jeugd op koperinstrumenten en op de blokfluit.

Een zingende bassolist, zingt hij gewoon een liedje of doet hij wat anders Heel simpel gezegd, hij speelt
op zijn bas een solo en tijdens die
solo zijn gedeelten waar hij door

Het grote orkest zal u vanavond
meenemen naar de verschillende soorten filmmuziek waaronder
de muziek van de film ’Dances with
wolves’ en de ‘Pirates of the Carib-

bean’. Voor de pauze staat het werk
Kaleidoscoop van Philip Sparke op
het programma en de naam zegt
het al, een veelkleurig stuk muziek
waar u ongetwijfeld van zult genieten. Kortom: voor elk wat wils op
het voorjaarsconcert van Brassband
Concordia dat gehouden zal worden
in de grote zaal van De Boei aan de
Kerklaan in Vinkeveen. Aanvang
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

De Ronde Venen - Komende zaterdag 14 maart houdt Muziek- en
Showkorps Triviant haar jaarlijkse
concertuitvoering in het Veenlanden
College aan de Bonkestekersweg te
Vinkeveen.
Het concert zal verzorgd worden
door de fluitisten, de lyristen, de
tamboers en de majorettes van het
korps die deels per onderdeel maar
ook gezamenlijk diverse muzikale
stukken ten gehore zullen brengen.
In de pauze kunt u lootjes kopen
waarmee weer mooie prijzen te winnen zijn. Het ongeveer twee uur durende programma begint om 20.00
uur. De toegang is gratis.

Project Samen sporten,
samen leven in De Hoef
De Hoef - Voor het project: ‘samen
sporten, samen leven’, georganiseerd door de stichtingen Alleato en
Klein Galgenwaard, ontving de Antoniusschool uit De Hoef afgelopen
woensdag basisschool De Notenboom uit de Utrechtse Sterrenwijk.

Om 10.00 uur kwamen de leerlingen van groep 8 van De Notenboom
met een echte FC Utrecht bus aan
in De Hoef. In de hal van de Antoniusschool leerden de leerlingen van
de stadsschool en de dorpsschool
elkaar beter kennen. De introduc-

tie werd verzorgd door Marja Baseler, kinderboekenschrijfster. Daarna
werd het woord overgedragen aan
Jean-Paul de Jong (ex-profvoetballer bij FC Utrecht). Hij had het met
de kinderen over respect en sportief gedrag. In de pauze werd er natuurlijk door beide groepen, onder
leiding van Jean-Paul, gevoetbald.
Na de pauze werkten de kinderen
in groepjes aan een “sportief” spandoek. Tijdens de voetbalwedstrijd
FC-Utrecht-SC Heerenveen op 19
april zullen deze spandoeken in het
stadion opgehangen worden. Natuurlijk zijn de leerlingen van beide
scholen bij deze wedstrijd aanwezig.
Als afsluiting van het project ‘samen
sporten, samen leven’ vindt er in juni een grote sportdag plaats in de
Galgenwaard waaraan zowel kinderen van dorpsscholen als kinderen
van stadsscholen meedoen.
Het was een ontzettend leuke, sportieve en leerzame ochtend waarin
de leerlingen elkaar beter hebben
leren kennen, en waarbij de begrippen ‘respect’ en ‘sportief gedrag’
duidelijk naar voren kwamen.

Groep vier Twistvliedschool
bezoekt het postkantoor
Mijdrecht – Vorige week dinsdag
was groep 4B van de Twistvliedschool te gast bij het postkantoor
aan de Industrieweg.
Hier mochten zij o.a. hun eigen
kaart afstempelen! Er werd hen op
een leuke manier verteld welke weg
deze kaart zou gaan volgen om bij
de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of
andere geadresseerden aan te komen.
Het was een leuke, leerzame ochtend! Groep 4b bedankt hierbij dan
ook alle medewerkers van het postkantoor en in het bijzonder postbode Humphrey voor de gastvrijheid!

V.l.n.r. Bart Aben, Roxane Dekker, Alexandra Opzitter en Kjell ‘t Hoen

Nieuwe generatie wedstrijddansers in de prijzen
Mijdrecht - Het was weer ouderwets goed en gezellig afgelopen
zondag tijdens een regiodanswedstrijd in Castricum. Twee aanstormende nieuwe dansers hebben de
stap gemaakt naar het wedstrijddansen. Bart Aben en Roxane Dekker, gestart in Debutanten 4 klasse,
al na enkele wedstrijden gepromo-

veerd naar de Deb.3, bereikten reeds
vorige week een finaleplaats tijdens
hun eerste wedstrijd in deze hogere klasse. Afgelopen zondag ging
Roxane helemaal uit haar dak, toen
het paar de eerste plaats bereikte. Een klasse hoger, Deb.2 dansten
Kjell ’t Hoen met partner Alexandra
Opzitter zich via zeer vermoeiende

voorronden naar uiteindelijk de beste zes. En groot was de verrassing
toen bleek dat ook zij met de eerste plaats gingen strijken. In de Latin-American dansen veroverden zij
de derde plaats. Fraaie bekers kregen de paren mee naar huis, waar zij
een leuk plaatsje vinden tussen de
overige prijzen in de dansschool.

Het paasverhaal van nu voor u!
De Ronde Venen - ‘De Rovenians’ gaat zaterdag 4 april en zondag
5 april ‘The Passion’ op het toneel
neerzetten als muzikaal verhaal. Dit
al voor het vierde seizoen. Ze hadden niet durven dromen dat het een
groot succes zou worden. Iedereen
is nog steeds enthousiast. Het vergt
erg veel van de koorleden.
De hele productie is
in eigen beheer. Van
eerste telefoontje tot
het opbouwen van de
benodigde podia. Van
solisten en scripts tot
meterslange lappen.
Dit
kwaliteitskoor
vindt het de moeite
waard om alle energie te steken in een
verhaal dat iedereen
aanspreekt. Kom kijken, kom luisteren.
Leef mee met Maria,
met Jozef en met Judas, kruip in gedachten tussen de bevolking van Jeruzalem
2000 jaar geleden.
Hoe zou jij hebben

gereageerd? Op de website van De
Rovenians kun je de sfeer proeven.
De productie is verschoven naar de
week voor Pasen, zodat iedereen in
de gelegenheid is om naar De Willisstee te komen om deze bijzondere theaterproductie over het lijdensverhaal te beleven. Wat betekent

Pasen voor jou. Ga met het koor
mee naar Jeruzalem. De voorverkoop is begonnen! Zaterdag 4 april
om 20.30 en zondag 5 april om 15.00
uur, The Passion in de sporthal Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Kaartverkoop: www.rovenians.nl
of tel. 0297-287118.
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Spontane actie AH voetbalplaatjes zeer geslaagd

Uithoorn – Twee moeders uit De
Kwakel kwamen op een idee om van
de voetbalplaatjesgekte een goed
doel te maken. Een actie waarvan
niet van te voren was verwacht dat
het zo uit zou pakken.
“Het begon net als bij bijna ieder
ander gezin. Na een aantal boeken
te hebben volgespaard en andere te hebben geholpen, hielden we
nog zoveel plaatjes over dat we op

het idee kwamen om een boek vol
te sparen voor een ziek kindje in een
ziekenhuis. Dondermiddag ontstond
het idee, samen met een andere ouder, om het wat groter aan te gaan
pakken, want 1 boek in een ziekenhuis met zieke kinderen is natuurlijk
eigenlijk net niets. We belden met
Albert Heijn Jos van den Berg Amstelplein, hij vond het idee geweldig en bood zelfs aan de benodig-

de boeken te schenken. Er moesten posters gemaakt worden en een
grote dichte brievenbus geregeld
worden. We hebben toen besloten,
ook omdat we in De Kwakel wonen,
Basisschool De Zon erbij te betrekken met het oog op het binnenhalen
van voldoende voetbalplaatjes, want
zoals iedereen inmiddels wel weet
heb je voor 1 vol boek meer dan
270 plaatjes nodig. Dus ook op Basisschool De Zon hebben we grote
brievenbussen neergezet en posters
opgehangen... En nu maar afwachten... We waren al snel tot de conclusie dat het helemaal ging lukken,
want we haalden elke dag wel ergens een bus vol met plaatjes weg.
Ook hebben we afgelopen woensdag op de ruilbeurs gestaan zoals
de foto laat zien. Rody, Zoë, John en
Niek (onze kids) hebben deze middag hun best gedaan om zoveel mogelijk plaatjes te vergaren.
We hadden nu eigenlijk meer plaatjes dan boeken, maar Albert Heijn
Jos van den Berg Amstelplein heeft
gelukkig alles in het werk gesteld
om nog 20 boeken uit Tilburg te regelen en een telefoontje richting Almere, leverde ook nog eens 20 boeken op. We hebben nu inmiddels dus
bijna 45 boeken en heel veel plaatjes. Als we binnenkort langs zijn geweest in het ziekenhuis zullen we
het laten weten via deze krant, zodat iedereen weet waar zijn of haar
plaatjes terecht zijn gekomen. Voor
nu willen wij iedereen bedanken
die heeft geholpen de bak bij Albert
Heijn Jos van den Berg Amstelplein
te vullen. Ook de kinderen die op de
ruilbeurs soms met pijn in hun hart
de plaatjes afstonden voor het goede doel en alle kinderen van Basisschool De Zon voor al die plaatjes,
want zonder jullie hadden wij het
niet gered!”

Raadsleden vragen opheldering aan wethouder:

“Wanneer wordt er hier
eens gehandhaafd?”
Vinkeveen – Afgelopen week werd
onderstaande brief gestuurd aan
het college: “Graag brengen wij u
de brief in herinnering, die wij u medio oktober 2008 hebben gezonden
m.b.t. enkele bouwbruggen over de
voorwetering aan de Demmerik (ter
hoogte van de nummers 49 en 15).
Uiteraard memoreren we ook uw reactie. Het betreft, zoals u destijds zelf
heeft geconstateerd, objecten waarvoor slechts een tijdelijke bouwvergunning kon worden afgegeven.
Wij hebben aan u destijds gevraagd
hoe u in deze situaties uitvoering
heeft gegeven en zou gaan geven aan het gemeentelijke handhavingsbeleid. Uit uw reactie meenden
wij te kunnen opmaken dat u voortvarend te werk zou gaan. Inmiddels
is een periode van meer dan vier

van Golden Earring op het AJOC
Festival. Voorafgaand aan Golden
Earring zal Bertolf optreden. Kaarten voor zondag 31 mei kosten in de
voorverkoop 20,- euro.
Maandag 1 juni is de spektakeldag
van het AJOC Festival. Voor jong en
oud zal er een leuk programma zijn.
Zo zijn er in de tent optredens van
onder anderen Nick & Simon, Djumbo, Nikki, Memphis Maniacs en Pater Moeskroen! Ook buiten zal er
weer genoeg te doen zijn. Onder andere een helikoptervlucht, een kinderboerderij, talloze springkussens,
kraampjes met oude ambachten,
demonstraties en nog véél meer.
Let op: kaarten voor maandag 1 juni koop je dit jaar ook in de voorverkoop! In de voorverkoop kosten deze kaarten 6,- euro. Kinderen t/m 12
jaar hebben gratis entree. De voorverkoop voor het AJOC Festival start
komende zaterdag 14 maart. Vanaf
11.00 uur kun je kaarten kopen in
clubgebouw Immitsj aan Windmolen 75 in Mijdrecht. Je kunt hier tot
18.00 uur terecht voor je kaarten.
Als er ná 18.00 uur nog voldoende
kaarten beschikbaar zijn, gaat de
verkoop uitsluitend verder via www.
AJOC.nl. Hier bestel en print je zelf
je toegangsbewijzen. Maar let op, je
betaalt dan wel 2,- extra per kaart
aan servicekosten. Wil je deze 2,per kaart besparen? Kom dan op
14 maart tussen 11.00 en 18.00 uur
naar clubgebouw Immitsj, Windmolen 75 in Mijdrecht.

Regio - De IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn verzorgt op zondag 15 maart om 14.30 uur een excursie naar het Landgoed Guntherstein in Breukelen.

Vertrek om 14.00 uur uit Vinkeveen
bij het Spoorhuis aan het Spoorplein
aan de Demmerik.

Afwisselende showavond
van fortnight swing
Mijdrecht - In de uitverkochte New
York zaal van Partycentrum De Meijert in Mijdrecht heeft Bigband Fortnight Swing afgelopen zaterdagavond haar vijfjarig bestaan gevierd
met medewerking van vele professionele artiesten, onder wie de Jazz
legende Deborah Carter.
De organisatie van de Big Band had
kosten noch moeite gespaard om er
een zeer afwisselende avond van te
maken, wat door het aanwezige publiek met veel enthousiasme werd
ontvangen.
Klassiekers als In the Mood, All of
Me en Route 66 werden afgewisseld
met onvergetelijke arrangementen
van Sweet Georgia Brown, Orange Colored Sky en Sing Sing Sing.
Uniek voor Mijdrecht was het optreden van Deborah Carter met onder
andere een ingenieus arrangement
van het Beatles nummer Yesterday.
Behalve met eigen repertoire wist

de Bigband ook in de begeleiding
van de diverse gastsolisten de aanwezigen te boeien met nummers
als Gonna Fly Now (Rocky Theme),
Pick up the Pieces en China Town,
My China Town.
De liefhebbers van de jaren 80 muziek kwamen in het tweede blok aan
bod met echte Mojo klassiekers en
werkelijk spetterend waren de optredens van Jazz- en Showballet Nicole, natuurlijk ook onder begeleiding van de bigband.
Voor het eerst in het bestaan van
de big band werd in samenwerking met – en op een remix van DJ
Alex een solisten act ten gehore gebracht, waarmee menigeen werd
verleid om toch even de dansvloer
op te stappen. Kortom, een heerlijk avondje uit in een losse relaxte
sfeer, aan elkaar gepraat door gastpresentator Bart Tuinman, en voor
herhaling zeker vatbaar.

Hoogwerker heeft schrik
van zijn leven

Kunst na Arbeid viert
85-jarig bestaan
Mijdrecht - Koor “Kunst Na Arbeid”
uit Mijdrecht heeft afgelopen week
haar jaarvergadering gehouden.
Dit was de start van een bijzonder
jaar voor het koor. Het is dit jaar 85
jaar geleden dat het koor is opgericht. De plannen hiervoor werden
op tafel gelegd. In oktober zal het
koor een groot concert organiseren
in samenwerking met nog twee koren en een aantal solisten. Ook zal

er ruimte zijn voor diverse instrumentale intermezzo’s. In dit herdenkingsjaar van Mendelssohn zal het
koor verschillende werken van deze componist ten gehore brengen,
waaronder het “Te Deum”.
Mocht u interesse hebben, dan kunt
u contact opnemen met het koor,
om eventueel lid te worden. Tel.
0297-284210 of 254090 of kijk op de
website: www. kunstnaarbeid.eu

lijk gemeld dat er een concept besluit werd voorbereid. Wij zijn benieuwd naar dat besluit en verzoeken u ons dat besluit ten spoedigste
mee te delen. In de opeenvolgende
besluitenlijsten van het college hebben wij ter zake niets kunnen aantreffen. Wellicht hebben wij het over
het hoofd gezien, binnenkort zal het
vaarseizoen weer van start gaan. Wij
verzoeken u om voor die tijd klip en
klaar duidelijk te maken welke concrete activiteiten u heeft ondernomen en na ontvangst van deze brief
verder gaat ondernemen.
Wij hopen dat het niet nodig zal zijn
om u hierover voor de derde keer
een schriftelijke uiteenzetting te
hoeven vragen”, aldus de niet mis te
verstane kritiek van de raadsleden,
Cor Versteegh en Jan Rouwenhorst

IVN-excursie
Guntherstein

Zaterdag voorverkoop
AJOC Festival 2009
Mijdrecht - De afgelopen maanden
werden steeds meer namen bekend
van artiesten die tijdens het AJOC
Festival 2009 zullen optreden. Aanstaande zaterdag is het zover, de
voorverkoop start! Het AJOC Festival is een vier dagen tellend festival met Pinksteren. Dit jaar vindt het
plaats op 29, 30 en 31 mei en 1 juni.
Op vrijdag 29 mei zal de band Rigby het AJOC Festival 2009 openen.
Hierna is het de beurt aan Kane. Jan
Smit met zijn band zal deze avond
afsluiten. Kaarten voor vrijdag 29
mei kosten in de voorverkoop 24,euro.
Er is nog meer: op zaterdag staan
er maar liefst zes bands op het programma. Daarom begint het festival op zaterdag al om 15.30 uur. De
band All Missing Pieces zal beginnen waarna onze Brabantse held
Guus Meeuwis op het podium zal
verschijnen. Vervolgens zullen Miss
Montreal en Kraak & Smaak optreden. Daarna is het de beurt aan het
hoogtepunt van de zaterdag: BLØF!
De band STEREO heeft de eer om de
zaterdagavond af te sluiten. Kaarten
voor zaterdag 30 mei kosten in de
voorverkoop slechts 29,- euro.
Op zondagmiddag begint vervolgens
het 24-uurs duo-schommelkampioenschap. Dit gebeurt onder de begeleiding van One Two Trio. Toegang
is gratis, dus kom de schommelaars
gezellig aanmoedigen!
Zondagavond is er een optreden

maanden verstreken.
Juist daarom is het bijzonder teleurstellend (en eigenlijk onacceptabel) te moeten constateren dat er
ter plekke nog steeds geen wijzigingen zijn te constateren en dat u ons
sindsdien ook niet heeft gemeld hoe
het met de voortgang in de afwikkeling staat. U zult begrijpen dat wij
geïnteresseerd zijn in de voortgang
van de ingezette procedures.
Ook wijzen wij u er op dat reeds
lang voordat wij ons tot u wendden,
andere burgers met u over deze
kwestie(s) contact hebben opgenomen. Vervolgens hebben zij zich tot
ons gewend. Het is inmiddels meer
dan een jaar geleden dat er t.a.v. de
zaak m.b.t. de burg ter hoogte van
nr 49 een hoorzitting is geweest en
in de zomer van vorig jaar is ambte-

Mijdrecht – Een man in een hoogwerker kreeg op dinsdag 3 maart de
schrik van zijn leven toen de hoogwerker werd aangereden.
Rond 12.00 uur was een 54-jarige glazenwasser uit Almere op de
Croonstadtlaan met een hoogwerker op negen meter hoogte aan het
werk. Een 66-jarige vrouw uit Uithoorn stapte in haar geparkeerde
auto en reed achteruit weg. Daarbij botste zij tegen een band van de
hoogwerker. Die begon daardoor
te schudden. De Almeerder schrok
zich een ongeluk, pakte zich aan
de hoogwerker beet om niet te vallen en kwam daarbij met zijn hand
tussen de bak en de gevel terecht.
Daarbij verwondde hij zijn hand. De
automobiliste reed weg.
Getuigen
Een getuige zag het voorval gebeuren. De hevig geschrokken Almeer-

De jonkheer zal speciaal voor deze
excursie de privé binnentuin openstellen. Samen met de IVN-natuurgidsen zal worden gekeken naar
de Stinzeplanten die al in maart in
bloei staan. Verder wordt gekeken
en geluisterd naar vogels, die op het
landgoed uitbundig hun voorjaars-

liederen ten gehore brengen. Ook
de uitlopende knoppen van bomen
en struiken worden bekeken en besnuffeld. De deelnemers rijden zoveel mogelijk gezamenlijk. De excursie is gratis voor IVN-leden en –
donateurs. Andere deelnemers betalen 1,25 euro.
Warme kleding, laarzen of stevige
schoenen dragen wordt aanbevolen
evenals het meenemen van een verrekijker.
Belangstellenden voor deze excursie kunnen zich aanmelden bij Nel
Bouwhuijzen, telefoon 0297-261982
of Riet de Bruijn, telefoon 0297263115.

Uitstekende hygiëne
bij Gert Stronkhorst
Uithoorn – Bij keurslager Gert
Stronkhorst is de hygiëne prima in
orde. Onlangs toetste een onafhankelijke kwaliteitsbewaking bij hem
op hygiëne, versheid en productiewijze. Op alle punten was de score dusdanig hoog dat hiermee een
oorkonde hygiëne is verdiend. Gert
Stronkhorst werkt volgens de Keurslager hygiënecode. Deze werkwijze is in 2008 door de voedsel en waren autoriteit voorzien van een groe-

ne status. De groene status geeft
aan dat de VWA vertrouwen heeft in
het voedselveiligheidssysteem van
de keurslagers. Het behalen van de
oorkonde is het bewijs dat men bij
de keurslager altijd iets meer kan
verwachten.
Naast de hierbovengenoemde aspecten van de hygiëne eisen beoordeelde zij ook het rundvlees, varkensvlees, rundergehakt en het kipfilet. Voor alle kreeg hij een 10.

Uw Opel-dealer gaat een
stap verder in de juiste
bandenspanning
Uithoorn - Aansluitend op de gestarte Overheidscampagne over het
belang van een juiste bandenspanning gaat de Opel-dealer nog een
stap verder.

der dirigeerde direct zijn bakje naar
beneden en sprak met de getuige.
Beiden hadden het kenteken van de
auto onthouden.

Iedere Opel-rijder uit de regio kan
bij Catsman-Opel in Uithoorn een
gratis bandenspanningsmeter ophalen.

De politie werd gewaarschuwd en
agenten kwamen ter plaatse. Het
slachtoffer werd voor onderzoek
door zijn baas naar het ziekenhuis in
Almere gebracht. Aan de hand van
het kenteken konden agenten de eigenaresse van de auto achterhalen,
een 66-jarige vrouw uit Uithoorn.
Agenten van Politie Uithoorn zijn
naar de woning van de Uithoornse
gegaan. Zij is daarop naar het politiebureau in Mijdrecht gekomen en
is verhoord. Zij verklaarde te hebben gedacht alleen de band te hebben geraakt en daarbij geen schade te hebben veroorzaakt. Tegen de
Uithoornse is proces-verbaal opgemaakt voor doorrijden na een aanrijding.

Deze week ontvangen ruim 180.000
Opel-rijders een mailing in de brievenbus van ‘Opel Direct’ in de vorm
van een bandenspanningsmeter.

Deze mailing wijst op het belang
van een juiste bandenspanning. De
juiste spanning bespaart namelijk in
kosten, in milieuvervuiling en zorgt
voor meer veiligheid. Daar komt bij
dat men met deze mailing gratis een
bandenspanningsmeter kan ophalen bij Catsman-Opel en die zal direct professioneel de banden op de
juiste spanning brengen en de juiste uitleg erbij geven. De Opel-dealer
gaat een stap verder in service!
Deze ‘Opel Direct’ campagne loopt
tot eind april en op=op.

Lentecursus bij Cursusproject
Vinkeveen - Op 17 maart gaat Cursusproject samen met u deze lente vrolijk inluiden met een decoratief voorjaarsstuk vol met bloemen
en verrassingen, waar u lang plezier
aan zult beleven.
De cursus vindt plaats in De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen
van 20.00 tot 22.30 uur. Totale kosten: 25 euro, bij inschrijving te be-

talen.
Meenemen: mes, draadtangetje, allesknipschaar/of snoeischaar.
Aanmelden: 0297 261849 of auwert@casema.nl Het totale overzicht staat op de site www.cursusproject.nl Bij de Rabobank, VVV,
de servicepunten en bibliotheken is
het programma te bekijken. Nieuws
staat er ook op www.cursusproject.
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Hertha F1 wint
streekderby in Mijdrecht

Hertha E2 spelers: Niels Ngole, Mickey Peters, Dennis van den Hoven, Jay te Beest, Jur van der Horst, Robert Versloot,
Julian Remmers, Bjorn Gansner, Jasper Nuijen.

Grote overwinning van
Hertha E2
Vinkeveen - Na de uitwedstrijd tegen Hilversum, waar de jonge Herthanen met 4-3 van de wat minder
mild spelende Hilversummers hadden verloren, was eenieder uit op
een vette winst. Vanaf de eerste minuut werd er dan ook druk gezet en
door goed samenspel in de openingsfase was er heel snel een mooi
doelpunt van Niels.
Na de aftrap was de bal eventjes
aan de Vinkeveense kant van het
veld, maar snel was de druk op de
andere helft weer terug. Uit een corner wist Jur van der Horst heel mooi
de 2-0 te scoren.
Hilversum kwam terug met een
schot op het doel. Björn Gansner zat
er dichtbij en de bal ging over. Nadat de eerste tien minuten voorbij
waren, kwamen Dennis van den Hoven en Julian Remmers op het veld
voor Mickey en Niels. Al snel een

goeie pass van Jay te Beest naar
Julian, die 3-0 scoorde. Dan een
solo van Julian. De keeper kaatste
de bal weg. Jay greep zijn kans en
scoorde 4-0. Dan dreigt er gevaar
bij Björn. Een schot op het doel door
Hilversum. Weggepoetst door Björn.
Dan een mooie actie van Jasper.
Die wordt gehouden door de keeper. Vervolgens stuurt Julian de Vinkeveners met een mooie solo vanaf de middenstip met 5-0 de rust in.
In de rust is de sfeer helemaal leuk.
De overwinning wordt al een beetje
gevierd met gejuich en gezang. Na
de rust begint Hilversum met frisse moed, maar de achterhoede met
Mickey en Dennis weet het tij te keren. De kunst van het overspel wordt
volkomen beheerst. Niels zoekt Julian, die de 6-0 weet te scoren. beheerst. Niels zoekt Julian, die de 6-0
weet te scoren. Hertha blijft pressie

Vinkeveen - Of je nu eerste of
laatste staat in de competitie iedere voetbalveteraan weet dat de onderlinge derby’s altijd iets speciaals
hebben, Ajax–Feyenoord of zoals op
het programma stond: Hertha F1 tegen Argon F2 in de tweede klasse.
Vooraf de wedstrijd kregen de Hertha jongens een behoorlijke tegenslag te verwerken, want ze moesten zonder hun grieperige spits Damian aan dit karwei beginnen, Lars
ging wel mee, maar was lichtgeblesseerd en hun reserves moesten
zelf spelen, zodat er maar één wissel
voor dit lastige uitkarwei voor handen was.
Gelukkig waren hun beste verdedigers van ziekte hersteld en tijdens
de wedstrijdbespreking voelde je
het topsportklimaat in de kleedkamer, iedereen luisterde aandachtig
en stond op scherp.
Argon had in het begin van de wedstrijd een veldoverwicht, zonder nog

echt gevaarlijk te worden en toen
kwamen de tien minuten van Hertha, Sten die een vrije rol had, kreeg
het op zijn heupen, geheel zelfstandig over rechts rende hij de complete verdediging van Argon eruit om dit af te ronden met een
“leep”puntertje, 1–0 voor Hertha.
Nummer twee viel kort erna, Lars,
door zijn blaren niet erg mobiel, geeft het door Sten opgezette
een-tweetje in de loop mee en deze wordt prachtig buitenkantvoetje
vervolgens door Sten afgerond, 2–0.

team van Hertha was de organisatie volkomen zoek. Wat een verschil
met de eerste helft, de jongens wisten hun positie niet meer en doolden achter de feiten aan. De heldenrol was voor keeper Kjeld, hij
had het drukker dan ooit en deed
dit met verve, gesteund door een
keihard werkende verdediging en
daarbij mag de naam van aanvoeder Eric zeker niet vergeten worden,
de ‘diesel’ van de F1, (detail: de aanvoerdersband zat onder het Herthashirt).

Nog mooier
Nummer drie was nog mooier, in de
wedstrijdbespreking had het Hertha-team het hier al over gehad en
via een ingestudeerde corner, poeierde Melvin (met zijn Willy van de
Kuilen rechterbeen) loeihard in de
linkerbovenhoek, 3–0 bij rust, wat
een luxe.
In de tweede helft had Argon enkele aanpassingen gedaan en bij het

Sterk
Argon kwam sterk terug tot 3–2 en
toen vonden de jongens gelukkig
hun posities weer, waardoor ze de
laatste minuten weer meevoetbalden en zelf nog enkele kansen konden creëren.

zetten. Dan is Jur vrij voor het doel,
naast helaas. Een actie van Mickey,
vanuit de achterhoede. Hij kan de
bal niet kwijt en gaat dan maar zelf.
Ook Mickey schiet naast. Dan staan
Niels en Julian weer voor het doel.
Niels zet voor en Julian peert de bal
in het doel 7-0. Dan komt Dennis
vanuit de verdediging naar voren,
wil de bal aan Jur geven, maar de
keeper springt er tussen, bal kwijt.
Verdediger Robert krijgt het druk en
ook hij weet de bal lekker naar voren te brengen. Vanuit een corner
schiet Jay naar Dennis, die schiet
enorm hard op de paal. Hertha blijft
druk zetten tot het laatste moment,
maar de keeper van Hertha vindt het
genoeg en laat er niets meer door.
Maar E2 is tevreden, met deze geweldige overwinning én vooral met
het goede samenspel.

CSW-voetbaldames:
onbeslist tegen Stedoco
Wilnis - Ondanks een licht overwicht en een handjevol kansen is
de hoofdmacht van de damesafdeling van CSW er niet in geslaagd
om nummer laatst op de ranglijst,
Stedoco uit Hoornaar, te verslaan.
Aangezien ook de tegenstanders
hun kansen niet benutten, bleef de
stand tot aan het eind toe dubbelblank. CSW had iets meer recht op
de overwinning, maar als de aanval
van de Brabantse ploeg iets alerter
was geweest, had CSW ook zomaar
met lege handen kunnen staan.
Het duel was van groot belang in de
ruime degradatiezone van de eerste klasse A, waarin maar liefst acht
ploegen in een verbeten gevecht
gewikkeld zijn om de degradatie te
ontlopen.
CSW stond daarin met 17 punten 4
punten voor op Stedoco en die afstand is dus gelijk gebleven. Veilig
is CSW nog lang niet; er zijn zeker
nog een paar overwinningen nodig
om ook volgend jaar weer in de eerste klasse te mogen uitkomen.
Linda van Beek kreeg na 12 minuten de eerste mogelijkheid, toen ze
zich op de rand van de 16 vrijspeelde en over de lat mikte. CSW had
met de wind in de rug wel een overwicht, maar de kansen waren spaar-

zaam. Pas in de 26ste minuut ontstond de tweede mogelijkheid. Tea
Malbasic zette de bal laag voor het
doel, waarna Lianne Hogeterp net
iets te laat komt om de bal binnen te
glijden. Stedoco doet er een half uur
over om de eerste kans te produceren; de linkerspits omzeilt de uitlopende Isabella Koenen, maar vervolgens is de hoek te moeilijk om de
bal in te schieten.
Na de rust neemt Stedoco aanvankelijk eventjes het heft in handen,
maar al snel wordt CSW toch weer
de bovenliggende partij. Toch blijft
ook nu de verdediging van de Brabanders een onneembare vesting.
Halverwege de tweede helft glipt
Shannon Molleman handig langs
haar directe tegenstander, maar ook
voor haar is de hoek hierna te moeilijk om langs de uitlopende keepster
te scoren. Behalve Shannon komen
in de tweede helft nog 2 A-junioren
in het veld. Zo brengen Tansu Sevilmis en Laura Cornelissen nieuw
elan in het elftal, maar tot doelpunten leidt dit niet. Op een pass van
Shannon schiet Sylvia van ’t Schip
de bal tegen de kruising. In de slotfase krijgt ook Stedoco nog twee
kansen, maar het scorebord blijft op
0-0 staan.

Hoofdsponsor Schijf Groep Uithoorn

Ploegvoorstelling van
Wielerteam Sinnigebouw
Verdiende winst voor
Argon

Staand: Robina van Senten (coach), Nathalie Roest, Thijmen Ottenhof, Demi
Klijn, Anouk van Dijk, Megan van Aaken (coach). Zittend: Lynn Loman, (kip de
mascotte) en Nina Baars

Atlantis E3 sluit seizoen in
stijl af
Mijdrecht - Zaterdag 7 maart moest
de E3 van korfbalvereniging Atlantis
zijn laatste wedstrijd spelen in de indoorcompetitie van dit seizoen.
Deze wedstrijd werd gespeeld in
Kockengen tegen ESDO. Na een
goede warming-up werd al snel het

initiatief genomen en het werd al
duidelijk zichtbaar dat Atlantis de
sterkere partij was. Hierdoor werd
het goed mogelijk om te laten zien
dat het team technisch gegroeid
was tijdens deze competitie. Na 4
minuten werd het 1-0 door Thijmen

Prachtig, wat was dit een spannende, attractieve en het mooiste van
alles: een sportieve wedstrijd.

Mijdrecht - Tegen hekkensluiter Eemnes in de tweede klasse B
heeft Argon een verdiende overwinning behaald. Na een goede eerste helft, waarin met een 1-3 voorsprong de kleedkamer werd opge-

zocht, kon in het vervolg de stand
naar 2-5 worden getild. Wat opviel
waren twee prachtige doelpunten,
één van Youri van Adrichem en één
van Mark Flapper die voortkwamen
uit vrije trappen. Ook het kaarten-

met een prachtige doorloopbal.
Halverwege de 1e helft werd er gewisseld, Lynn kwam in het veld voor
Nina en Nathalie voor Thijmen. Atlantis bleef goed combineren en
kreeg ook veel kansen door middel
van doorloopballen of afstandschoten. Dit resulteerde na 14 minuten in
de 2-0 door Nathalie en na 16 minuten in de 3-0 door Lyn met een mooi
afstandsschot. Ook Demi en Anouk
kregen nog kansen door middel van
doorloopballen maar deze miste net
de korf. Tijdens de wedstrijd werd
goed doorgewisseld, zodat er druk
op de tegenstander bleef .
ESDO kreeg in de eerste helft weinig kansen om iets terug te doen.
In de tweede helft ging Atlantis verder waarmee zij gestopt waren in de
eerste helft: scoren. Zo liepen zij al
binnen 5 minuten uit naar 5-0 door

doelpunten van Lynn. Daarna scoorde Thijmen met een mooi schot nog
6-0. Ook in de tweede helft bleef Atlantis goed korfballen en kreeg via
de doorloopballen nog veel kansen
voor Nina, Demi en Anouk. In de
laatste minuut was het Anouk die
de eindstand van 7-0 op het bord
bracht en kon Atlantis na afloop
een verdiend applaus van de meegereisde supporters in ontvangst
nemen. Hiermee eindigde Atlantis
E3 als tweede in de competitie met
10 gewonnen wedstrijden en 2 verloren wedstrijden. Als enige werd 2
keer verloren van de kampioenen
OVVO die een maatje te groot waren. De trainingsarbeid o.l.v. Robina
en Megan heeft dus duidelijk resultaat gehad. Dus hopelijk kan zich dit
voortzetten in de veldcompetitie die
begin april begint.

festival liep enigszins uit de hand:
zes gele en twee rode kaarten in de
laatste minuut, Argon ontving twee
maal geel.
Vanaf het beginsignaal gaf Argon
de toon aan. Nadat Youri van Adrichem en Mark Flapper in hun pogingen het vizier nog even moesten bijstellen, was het na ruim een
kwartier wel raak, een vrije trap vanaf achttien meter verdween effectvol
via de voet van Youri van Adrichem
in de linkerbovenhoek 0-1. Tien minuten later verzilverde Ruben Kraan
de pass van Alan Doorson door de
stand van 0-2 op het bord te zetten.
Eemnes zette daar een kopbal van
Brons tegenover die te hoog mikte
en een schot van Ebbers die doelman Bas van Moort met een prachtige reflex uit de benedenhoek tikte. Drie minuten voor rust ging Van
Moort in de fout door de bal net
buiten het strafschopgebied met
de hand weg te werken, dat leverde
een gele kaart en een vrije trap op
die door Chris Brons werd verzilverd,
1-2. Maar het optimisme bij Eemnes
was van korte duur toen twee minuten later Mark Flapper vanaf ruim
twintig meter keeper Pouw verraste met loeiend schot in de verre bovenhoek. 1-3.
Duidelijk
De tweede helft was duidelijk van

Uithoorn – Vorige week zaterdag
heeft de ploegvoorstelling van het
Sinnigebouw Wielerteam plaatsgevonden bij de Schijfgroep in Uithoorn. Het Sinnigebouw Wielerteam
is een tiental enthousiaste junioren,
dat tijdens het wielerseizoen op de
weg een uitgebreid programma rijdt
in voornamelijk de grote koersen in
België. Maar ook in Nederland, Kroatië, Engeland, Zwitserland, Frankrijk, etc. zijn ze actief.
Het team bestaat uit 10 renners, onder wie 3 Nederlands kampioenen
op een discipline op de wielerbaan,
met behoorlijk potentieel om tijdens
grote wedstrijden te heersen en podiumplekken te veroveren. Tevens
zijn er uit dit selecte gezelschap 4
renners die deel uitmaken van de
Nederlandse selectie voor junioren.
Hieruit gaan er ongetwijfeld jongens
deelnemen tijdens internationale
koersen op Europees- en wereldniveau. De renners komen o.a. uit Wilnis, Lisse, Hoofddorp, Amstelveen,
Heerhugowaard en omgeving.
SinnigeBouw is een aannemer uit
Heerhugowaard, die het team 4
jaar geleden opgericht heeft. De
Schijf Groep is sinds 2008 medehoofdsponsor en heeft ook een
werknemer (Danny Stam) in het
team mee rijden. De Schijf Groep
draagt de sport een zeer warm hart
toe en vind het van groot belang, dat
jongens zoals die in het wielerteam
rijden, onbezorgd op topniveau de
sport uit kunnen oefenen. De verrichtingen van het team zijn te volgen op www.sinnigebouw-wielerteam.nl
mindere kwaliteit aan Argonzijde,
toch was het Jimmy van Veen die na
een vrije trap van Maikel Levering
de bal achter doelman Pouw werkte
1-4. Argon kreeg in deze fase minder mogelijkheden om de score verder op te voeren. Coach Frank den
Oudsten bracht in deze frisse spelers in Alan Doorson, Albert Mens
en Jimmy van Veen werden vervangen door Ronald Hijdra, Remco von Lindheim en Wessel Maijer.
Tien minuten voor tijd bracht Eemnes de spanning enigszins terug
door via de voet van Charlie Kroon
de stand op 2-4 te brengen. Maar
enige minuten later was het al weer
2-5, toen een fraaie actie van Mark
Flapper door Wessel Maijer werd afgerond. In de laatste minuten liepen
twee spelers van de thuisclub tegen
een rode kaart op, één voor het ten
val brengen van Kraan en één voor
de goalie die protesteerde tegen
deze strafoplegging.
Zaterdag a.s. gaat Argon naar concurrent UVV in Utrecht, aanvang
14.00 uur.
Opstelling Argon: Bas van Moort,
Lars Sloothaak, Pim van der Maarel, Garry Fokker, Michael Levering,
Alan Doorson (55 Wessel Maijer),
Mark Flapper, Albert Mens (60 Ronald Hijdra), Jimmy van Veen (72
Remco von Lindheim), Youri van
Adrichem, Ruben Kraan.
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Willem Holla speelt goed
maar toch kansloos

Op de foto van links naar rechts : de heren J. Overwater (bestuurslid TC Qui Vive), Jorge Nolte en M. van Eijk (voorzitter Qui Vive) ondertekenen overeenkomst die Jorge Nolte voor de komende 2 jaar aan Qui Vive verbindt.

Nieuwe technisch directeur
Qui Vive vastgelegd
De Kwakel - Afgelopen maand is al
aangekondigd dat Qui Vive een opvolger op het oog had voor Albert
Kees Maneschijn.
De afgelopen drie jaren heeft het
werk van Albert Kees Maneschijn
als technisch directeur een verdergaande ontwikkeling mogelijk gemaakt in zowel de organisatie van
de jeugdopleiding als het verbeteren van de prestaties van de standaardteams. Qui Vive meent in de
persoon van Jorge Nolte een waar-

dig opvolger gevonden te hebben.
Jorge heeft zijn kwaliteiten bewezen in de jeugdopleidingen van ondermeer Bloemendaal en Amsterdam en heeft de afgelopen jaren het
technisch directeurschap ingevuld
bij Alecto uit Leiden. Deze vereniging is de laatste jaren uitgegroeid
tot een stabiele overgangsklasser bij
zowel dames als heren. Ook bij de
KNHB is hij bekend als bondstrainer van het opleidingsteam van de
Jongens A junioren.

In de hockeywereld staat Jorge Nolte bekend als een ervaren trainer en
coach maar ook iemand met een
uitstekende visie op de organisatie
van de jeugdopleiding. Samen met
Jorge Nolte hoopt Qui Vive de begeleiding van en organisatie rondom alle jeugdteams naar een nog
hoger niveau te tillen. Daarnaast
zijn de prestaties en de organisatie
rondom de seniorenteams een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.

Michiel de Ruyter maakt
de wateren schoon
Uithoorn - Op zaterdagmorgen 21
maart gaan de leden van Michiel
de Ruyter zwerfafval opruimen. Het
is dan namelijk nationale schoonmaakdag. De actie ‘zwerfvuil weg
van A(mstel) tot Z(ijdelmeer)’ moet
ervoor zorgen dat de Uithoornse
wateren afvalvrij worden gemaakt.
Zowel roeiers als kanoërs maken de
Amstel schoon van het stiltemonument tot de brug in Vrouwenakker.
Ook de Kromme Mijdrecht (tot aan
De Hoef) en het Zijdelmeer krijgen
een grondige schoonmaakbeurt.
Op alle trajecten wordt ook langs
de kant gelopen, behalve langs het
Zijdelmeer want daar lopen vrijwilligers van stichting Natuureducatie. Michiel de Ruyter wordt ondersteund door de gemeente Uithoorn
en de stichtingen Cardanus. De gemeente verstrekt onder andere 50
grijpers, waarmee ‘lopers’ de oevers van de Amstel en de Kromme
Mijdrecht kunnen schoonmaken.
Ook is er door de gemeente een
stalen roeiboot geregeld voor op het
Zijdelmeer en wordt al het verzamelde zwerfvuil opgehaald door de Gemeente. MdR haalt daar alleen het
drijvende afval op en dat wat in het
riet ligt zover de arm strekt. Vooral
de jeugd van Michiel de Ruyter gaat
het Zijdelmeer op waar de Gemeente toestemming voor heeft verleend.
Uiteraard ook leuk om te doen omdat je hier normaal niet mag komen
recreëren.
De wherry’s (grote roeiboten) waarmee het vuil wordt opgehaald, worden goed beschermd met landbouwplastic. Als alle drie de deelnemende wherry’s gereed zijn gemaakt, vormen ze samen met een
groep kanoërs een schoonmaakteam.
Vaarleider
Tijdens de actie is in een projectplan
met álle risico’s rekening gehouden.
De ploegen krijgen allemaal een
vaarleider mee, die in het bezit is
van een GSM en een EHBO-doos.

De vaarleiders zijn bovendien geïnstrueerd om het scheepsverkeer actief in de gaten te houden, en zijn
team veilig uit de buurt van passerende boten te loodsen. In het geval dat er een boot omslaat wordt er

scherming in te lichten! De organisatie hoopt met de actie meerdere doelen te bereiken. Natuurlijk is het belangrijk dat de wateren,
waarop geregeld wordt gevaren, zo
schoon mogelijk zijn. Bovendien zou

Weggegeven
Helaas had Maus de Vries grote moeite om zijn benodigde aantal
caramboles te halen waardoor het
extra punt toch nog werd weggegeven. Wel een 6-3 overwinning.

Het rijplezier is weergaloos, na één
rit wil je niet anders dan de onovertroffen rijeigenschappen van de
Mégane Coupé. U bent van harte
welkom in de showroom van Nieuwendijk om zelf te ervaren wat de
Renault Mégane Coupé te bieden
heeft.
Als particuliere rijder profiteert u
bij aanschaf van een Renault deze

In de C3 gaat het team van Ton Karlas nog meedoen om de prijzen.
Door hun overwinningen van de
laatste weken staan zij nu op een
3e plaats. In een mooie ontmoeting
tegen De Pepersteeg werd een 7-0
overwinning behaald. Misschien wel
omdat Ton van een weekje vakantie genoot. Zowel Huib Bakker, Jan
Schockman als invaller Dick Ausma
lieten goed spel zien. In de C1 is het
Kees de Bruyn die in grootse vorm
verkeerd. Regelmatig sluit Kees zijn
partijen boven de 12.00 gemiddeld
af. Ook deze week haalde Kees weer
een gemiddelde van 12.400. Zijn tegenstander zat meer op de stoel
dan aan de tafel. Het is dan ook temeer zonde dat beide invallers, Bart
de Bruyn en Rik van Zanten, niet
tot winst kwamen. Voor Rik waren
de rapen helemaal gaar. Lang keek
hij op een overwinning uit, maar zijn
tegenstandster Petra Lips ging met
een geweldige serie uit en gaf daarmee Rik het nakijken. Toch was de
schade nog enigszins beperkt omdat ook het extra punt in De Kwakel
bleef. Een 3-4 nederlaag maar hiermee maken ze nog steeds kans op
een top 3 klassering.
In de B1, de hoogste driebandenklasse, doet eigenlijk alleen het
team van Quirinus van der Meer het
erg goed. De eerste helft werd al
een keurige tweede plaatst behaald.
In de tweede helft staan ze nu ook
weer op die plaats met uitzicht op
meer. Dan moest er wel gewonnen
worden. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd. Niemand uitgezonderd in dit team liet een steekje vallen. Hierdoor werd het volle
aantal punten behaald. Door deze
mooie overwinning staan ze nu zelfs
eerste. Het team van John van Dam
speelde uit tegen Roelofarendsveen.
John had afgelopen weekend een
reden tot een feestje. Hij was tijdens
de voorronden van de extra klasse driebanden nationaal in het Fort
gekroond tot beste driebander van
het district Veen en Rijnstreek in deze klasse. Het resultaat was naar la-

ter bleek niet goed genoeg om een
plaats in de landelijke finale te bemachtigen. Zonde!
In deze competitiewedstrijd liet John
zien het niveau van het weekend te
hebben vast gehouden. In 52 beurten behaalde hij zijn 50 caramboles. Goed voor de overwinning. Invaller Jan van Doorn deed dit nog
eens dunnetjes over. Henny van
Doorn was het zwarte schaap van
het team. Hij kon zijn nederlaag niet
voorkomen.
Bart de Bruyn moest naar Woubrugge om tegen Jacobswoude aan te
treden. Martien Plasmeijer was verhinderd waardoor Plat Voorn moest
dubbelen. Over het spel van Plat
kunnen we zeer kort zijn. Dramatisch. Bart zelf deed echter goede
zaken. In 42 beurten had Bart zijn
45 caramboles bij elkaar. Dit leverde een gemiddelde van boven de
1.00 op.
Bart had dus tijdens het arbitreren
van de nationale klasse zijn ogen
goed open gehouden.
Ach het is eigenlijk een simpel spelletje zijn de woorden die uit de
mond van Bart konden worden opgetekend.

Wielerseizoen Veteranen 60 plus
Uithoorn - Afgelopen zondag 8
maart is het wielerseizoen voor de
veteranen 60+ van start gegaan met
een wedstrijd op het wielerparcours
van UWTC Uithoorn.
De renners kwamen weer uit geheel
Nederland om hun eerste wedstrijd
te rijden. Vanaf het vertrek werd er
een hoog tempo aangehouden en
vrij snel waren er twee renners ontsnapt, later voegden zich nog drie
renners bij de twee en er was een
mooi kopgroep gevormd van vijf
renners.
In de eindsprint was Karel Teeu-

wen duidelijk de sterkste van de vijf
met op de tweede plaats Piet Grutke en derde Tim Krabbe. Deze laatste heeft nog voldoende energie om
naast zijn drukke werkzaamheden
als schrijver wielerwedstrijden te rijden en op het podium te eindigen.
De sprint van het peloton, voor de
zesde plaats, werd gewonnen door
Guus Zantingh en hij was hiermee
de eerste UWTC’er.
Leen Blom behaalde een mooie
veertiende plaats in deze eerste wedstrijd van het wielerseizoen
2009.

Kwakels duo zingt voor
KiKa

met de coördinator op de kant gebeld, die een gereedstaande auto stuurt. Warmtedekens en warme
dranken zijn aan boord aanwezig.
Ook op de kant is veiligheid het belangrijkste onderdeel van de actie.
Een deel van de lopers staat constant ‘op de uitkijk’ om te waarschuwen voor autoverkeer. Ook dragen
alle mensen op de oevers opvallende veiligheidsvesten én handschoenen om vieze dingen op te rapen.
Kadavers worden niet meegenomen. Als er meer dan één dode vogel op de zelfde plaats wordt gevonden, is de instructie om de vogelbe-

het mooi zijn als de roeiers en kanoërs nóg dichter tot elkaar komen na
deze gezamenlijke klus. Tot slot wil
de club naar iedereen in Uithoorn
en omstreken de boodschap uitdragen dat schoonmaken geen vies,
maar eervol en dankbaar werk is en
dat schone oevers een stuk leuker
zijn om te zien en dus ook om zo te
houden!
Na de actie zal wethouder Maarten Levenbach namens de gemeente Uithoorn de vrijwilligers tijdens de
late koffie voor de gedane inspanningen bedanken.

Renault Mégane Coupé:
statement van stijl en sportiviteit
Uithoorn - Deze week is de nieuwe
Renault Mégane Coupé te bewonderen in de showroom van Renault
Nieuwendijk.
Het strakke sportieve design met
zijn opvallende achterlichten maakt
van deze Coupé een adembenemend mooie verschijning. Hij is robuust gebouwd en op de kwaliteit
van de materialen is niet bespaard.

De Kwakel – De afgelopen week
stond ronde 24 op het programma
van biljartdistrict Veen en Rijnstreek.
Het team van Willem Holla had een
lastige tegenstander op het programma. Er moest worden aangetreden tegen de nummer twee van
de ranglijst, Jacobswoude. In tegenstander Joop van Halen had Willem
een zware opponent. Desalniettemin reden genoeg om er goed tegen
aan te gaan. Je hebt immers nooit
verloren voor de laatste carambole gespeeld is. Lange tijd zag het er
naar uit dat Willem aan het langste
eind ging trekken. Het is dat Joop
met een paar aardige series de partij op tijd naar zijn hand weet te zetten en de winst over de streep weet
te trekken. Het gemiddelde van Willem was overigens goed, 1.20. Chris
Draaisma steekt de laatste weken
in een goede vorm. Regelmatig eindigt hij zijn partijen in een moyenne van boven de 1.00. Tegen Willem
Maassen doet Chris altijd een stapje extra. Dat leverde hem dit keer
de overwinning op, 37 uit 37 wat
overeenkomt met een gemiddelde
van 1.00. Pieter Langelaan had een
slechte avond en verloor kansloos,
hetzelfde gold voor Jack Baak.
Het andere team wat uitkomt in de
C5, het team van Gerard Plasmeijer,
staat stijf onderaan in de ranglijst.
Tegen Westerhaven werd gestreden om ieder punt Gerard en invaller Flip Hogervorst gaven het goede
voorbeeld. Beiden wisten hun partij
te winnen. Robert van Doorn en Leon Loos konden dit echter niet volgen. Een 5-4 nederlaag.
In de C4 speelde het team van Aad
van der Laan een uitwedstrijd bij het
Scheepje in Kouderkerk a/d Rijn. Het
complete team faalde. Alleen Kees
van der Meer kon omdat hij mocht
dubbelen het resultaat nog enigszins aanzicht geven door één van
de twee partijen te winnen. Een 72 nederlaag die hard aankomt voor
dit team. Het team van Frans van
Doorn speelde thuis tegen een ander team van ’t Scheepje. Frans liet
zien de weg omhoog weer gevonden te hebben. In een mooi gemiddelde van 1.5 werd zijn tegenstander gedwongen om zich over te geven. Invaller Arjan Plasmeijer deed
goede zaken. Hij pakte zijn eerste
wedstrijdpunten van dit seizoen. Ton
Onderwater moest zich haasten om
weer snel onder de “flarren” te kunnen liggen. Dit deed hij dan ook. In
23 beurten had Ton zijn 35 caramboles bij elkaar. Het extra punt was
dus bijna binnen werd er gedacht.

maand van 0% rente en een jaar extra garantie. Zakelijke rijders beta-

len nu 14% in plaats van 25% bijtelling.

De Kwakel - Komende zaterdag 14
maart s in sporthal de Vlijt in Zevenhoven een benefietconcert voor Kika. Tijdens dit ‘Vrienden zingen voor
KiKa’-festival geven verschillende
regionale artiesten een optreden
weg. Zo ook David Plasmeijer en
Anne-Lotte Paymans uit De Kwakel.
De avond wordt afgesloten door een
belangeloos optreden van de Volendamse formatie de 3J’s.
“De organisator van het benefietconcert vroeg ruim een jaar geleden of wij mee wilden werken aan
een actie voor KiKa” vertelt AnneLotte Paymans. Samen met haar
vriend David Plasmeijer zingen en
spelen zij al enkele jaren samen gitaar. De Kwakelaars twijfelden geen
moment: “als je op een podium mag
staan met de 3J’s en het is nog voor
het goede doel ook, dan hoeven wij
daar niet lang over na te denken!”
Het duo is omstreeks 21.30 uur aan
de beurt en zal verschillende Nederlandstalige en Ierse nummers spelen. “Wij schrijven op dit moment
nog niet zelf onze muziek, dus spelen we covers van Boudewijn de
Groot, Acda en de Munnik en de
Golden Earring. Daarnaast zijn we
erg fan van Ierse muziek van the
Cranberries en Luka Bloom. Mooie
gitaarmuziek, we zijn benieuwd of
het goed overkomt voor zo’n groot
publiek. Er zijn meer dan 800 kaarten verkocht!”
De avond wordt georganiseerd door
zanger John van der Maat en de
volledige opbrengst gaat naar KiKa (Kinderen Kankervrij). Kaarten
zijn nog verkrijgbaar bij sporthal
de Vlijt en kosten 15 euro. Aanvang
21.00 uur, de deur gaat om 20.30 uur
open.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Autodelen? Ook voor
gemeente Uithoorn een
heel goed alternatief!
- Uithoorn - Geen goed alternatief
voor die dure tweede auto voor
de deur?
- Geen goed alternatief voor de aan
schaf van een dure nieuwe auto...
en zo gek veel rijdt u niet?
GroenLinks wijst u in samenwerking
met Wheels4all graag op het alternatief van autodelen!
Dag en nacht kunnen abonnees
zelf een auto pakken waarbij je alleen betaalt als je hem gebruikt.
Wheels4all kan auto’s ook in Uithoorn voor leden auto’s plaatsen.
Wanneer u een auto wilt gebruiken,
dan kan de auto via internet gereserveerd worden en haalt u daarna
de sleutel op bij een kluisje. Wat rest
is starten en wegrijden. Eenvoudig,
zeer vaak goedkoper en beter voor
het milieu! Hoe meer leden er in een
gemeente zijn, hoe meer auto’s er
geplaatst kunnen worden en interessanter het autodelen wordt.
Om te starten met autodelen in Uit-

hoorn is het nodig dat voldoende inwoners zich aanmelden als abonnee.
Daarom organiseren GroenLinks
Uithoorn–De Kwakel en Wheels4all
een informatiemarkt.
De informatiemarkt over autodelen
zal plaatsvinden op 14 maart van
10.00 uur tot 13.00 uur op Winkelcentrum Zijdelwaardplein. U kunt
hier informatie vinden over autodelen en hoe dit in de praktijk werkt.
Ook kunt u een kijkje nemen in een
Wheels4all auto. Hopelijk is uw interesse voldoende gewekt om te komen naar de informatieavond over
autodelen die aansluitend georganiseerd wordt op dinsdagavond 7
april in het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website www.wheels4all.nl
of contact opnemen met Carlien Le
Noble, GroenLinks Uithoorn. E-mail:
carliengl@versatel.nl of
tel. 0297-591873

