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

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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Blok Dames-, Heren-

en Kindermode

Amstelplein 19, Uithoorn

T 0297-561353 

www.blokmode.nl  

info@blokmode.nl

Openingstijden: 

ma 13.00-18.00 uur, 

di t/m vr 9.00-18.00* 

uur, za 9.00-17.00 uur

*Eerste vrijdag van 

de maand koopavond

Bij BLOKids vindt 
u de leukste 
kindermerken.
Winkelen is er een
feest voor ieder 
kind... dus ook 
voor de ouders!

2e Paasdag geopend!

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

GAAT U VOOR 
GOEDKOOP OF KIEST 
U VOOR KWALITEIT?

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK 
NAAR EEN SERIEUZE

BEZORGER/STER
voor een wijk in De Kwakel

(Bromelialaan - Orchideelaan - Anjerlaan e.o.)
goede verdienste

Bel 0251-674433 
(tijdens kantooruren)

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3
‘Alle schrijvende pers zijn leugenaars’

Wethouder Levenbach duldt 
geen tegenspraak
Uithoorn - Opnieuw werd beves-
tigd waarom de burgers geen ver-
trouwen meer hebben in de politiek. 
Want ook nu weer bij de vergade-
ring is het duidelijk dat wethouder 
Maarten Levenbach niet van zijn 
plannen wil afwijken, ondanks de 
duidelijke moties en het amende-
ment van de raad. Eerdere toezeg-
gingen verklaart hij als zijnde ver-
keerd begrepen door pers en raads-
leden.  De wethouder verschuilt zich 
achter de letters en weet heel goed 
wat de raad wilde.
Als inspreker kwam Catja de Raay 
die als secretaris bij de Roei- en Ka-
noclub Michel de Ruyter het belang 
van de brug nogmaals onderstreep-
te. Zowel voor de wedstrijdsport als 
het recreatief roeien zijn eisen op-
gesteld door de Koninklijke Neder-
landse Roeibond qua breedte en 
hoogte. De breedte moet meer dan 
2,5 meter zijn, liefst zes of meer en 
de doorvaarthoogte moet 80 cm zijn 
en liefst 1.25 meter. “Er zijn twee ma-
nieren om onder een brug door te 
gaan: roeiend met de volle of halve 
lengte van de riemen als de hoog-
te voldoende is bij een grote lengte 
van brug zoals bij de Irenebrug, of 
vaart maken voor de brug, dan met 
de riemen stil en de roeiers, achter-
overliggend, kunnen er dan onder-
doorvaren.

Bijsturen
Eventueel moet men dan nog met 
de hand bijsturen. Voorzitter Joop 
Hoogkamer begon het informa-
tief beraad met de woorden dat 
de vertaling van de wethouder van 
het amendement en de moties wel 
in harmonie moeten zijn met wat 
de raad wil. Het CDA had het over 
drammen van de wethouder. Maar 
dat schoot de wethouder in het ver-
keerde keelgat. Gemeentebelangen 
had het over een dubbel gevoel en 
dat de moties niet duidelijk herkend 
werden. Carlien le Noble sprak over 
het wel doorvoeren van de drie va-
rianten en Nick Roosendaal (VVD) 
sloot zich (zonder dat hij de uitspra-
ken gehoord heeft van de andere 
fracties) aan bij het CDA en Groen-
Links dat de drie varianten onder-
zocht moeten worden. Jan Molle-
ma (PvdA) kwam met de conclu-
sie dat zijn fractie een iets andere 
insteek had en sprak over het feit 
dat Uithoornaars niet duidelijk ver-
meld worden en dat er alleen ge-
sproken wordt over Amstelhoekers. 
Verder werd nog even de ongeluk-
kige communicatie aangehaald. Als 
de wethouder nou maar even wil-
de zeggen dat hij akkoord gaat met 
het feit dat de moties worden mee-
genomen en alle varianten worden 
onderzocht en er ook een fi nanci-

eel plaatje op tafel komt dan zijn de 
raadsleden tevreden en dat was het 
dan. Jammer dat de raadsleden hun 
vuist niet durven op te steken tegen 
de wethouder en hun krachtige uit-
spraken uit de krant eer aandoen en 
er voor terugdeinzen om tijdens een 
raadsvergadering hun mening met 
verve te verdedigen. 

Afspraken
Je vraagt je af of er misschien on-
derling afspraken worden gemaakt 
zoals in de wandelgangen te ho-
ren is. Wel vond de raad dat er voor 
de zoveelste keer verkeerd gecom-
municeerd is en dat in het vervolg 
de raad eerder geïnformeerd moet 
worden dan de pers en dat het on-
derzoeksresultaat zo snel mogelijk 
moet komen.

Daar had de wethouder geen pro-
blemen mee en zegde toe dat het 
streven is om tegen de herfst met 
een uitspraak te komen. De raadsle-
den hoeven zich natuurlijk ook niet 
op te winden over een dusdanig be-
langrijk besluit. De wethouder zat 
er dan ook ontspannen bij en dikte 
nog even aan dat het college over-
tuigd was dat wat zij op papier ge-
zet hebben volgens de wens van de 
raad is. “De moties zijn naar de let-
ter verwoord, misschien niet naar de 

geest.” “Maar”, voegde de wethou-
der er geruststellend aan toe “daar 
doen wij niet moelijk over” en was 
zo grootmoedig om zelfs de toezeg-
ging te doen dat het college bereid 
is om de fi nanciële- en milieuaspec-
ten mee te nemen. En hoe geweldig 
dat er ook een begeleidingscom-
missie komt met afvaardiging van 
de bewoners, winkeliersverenigin-
gen en wat dies meer zij.

Zelfs aan de inwoners wordt dus 
gedacht. We kunnen ook natuur-
lijk gaan staan juichen dat de wet-
houder uiteindelijk toch, ondanks 
alle tegenstand, zijn zin doordrukt 
en dat de lokale bruggebruikers dan 
eindelijk 10 km ( twee maal vijf kilo-
meter) mogen omrijden en project-
ontwikkelaars dure appartementen 
kunnen bouwen voor mensen bui-
ten Uithoorn en GroenLinks blij kan 
zijn met de extra uitstoot van CO2, 
die het omrijden met zich mee-
brengt en dat de kapitaalvernieti-
ging door het slopen van de brug 
dan eindelijk een feit gaat worden 
en dat de belastingcenten over de 
‘brug’ worden gegooid.
Blij zijn wij natuurlijk ook dat de ver-
schillende journalisten die zo lang-
zamerhand als enigen nog voor de 
bevolking opkomen leugenaars zijn 
die er helemaal niets van begrijpen”, 
volgens de wethouder.   

Asbestverwijdering bij sloop Sigma 
pand Wiegerbruinlaan
Uithoorn - Vorig jaar maart is een 
vergunning afgegeven voor het slo-
pen van het oude ‘Sigma’ pand aan 
de Wiegerbruinlaan 4-6. Op maan-
dag 11 februari jl. is met de sloop 
van het herkenbare gebouw met de 
gele schoorsteenpijpen gestart. 

Bij de sloop van het gebouw moet 
ook asbest worden verwijderd. Dit 
heeft onder meer tot gevolg dat het 
terrein is afgezet. De werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door het ge-
certifi ceerde bedrijf Van der Wal BV 
uit Joure.

De medewerkers van dit bedrijf ver-
richten hun werkzaamheden in be-
schermende werkkleding. De werk-
zaamheden brengen geen gevaar 
voor de omgeving met zich mee.

De verwijdering van het asbest zal 
tot eind maart duren. De gehele pe-
riode blijft het terrein afgezet. De to-
tale sloop- en afvoerwerkzaamhe-
den nemen nog circa drie maanden 
in beslag.

De direct omwonenden en bedrij-
ven worden ook per brief over dit 
onderdeel van het sloopproject ge-
informeerd. 
De gemeente vraagt uw begrip voor 
de eventuele overlast die met deze 
werkzaamheden gepaard kan gaan.



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
19 MAART 2008

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Aangepaste 
openingstijden 
Tijdens de komende feestdagen zijn het gemeentehuis en 
het scheidingsdepot diverse dagen gesloten. 

Datum en dag Gemeentehuis Scheidingsdepot
21 maart (Goede Vrijdag) gesloten gesloten 
24 maart (tweede Paasdag) gesloten gesloten
30 april (Koninginnedag) gesloten gesloten
1 mei (Hemelvaartsdag) gesloten gesloten
2 mei gesloten open
5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten  gesloten
12 mei (tweede Pinksterdag) gesloten gesloten
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De Kwakel schoon!
Samen aan de slag
Op 22 maart organiseert Buurtbeheer De Kwakel een opruim-
actie in heel De Kwakel. Net als vorig jaar. Flink wat kilo’s 
zwerfvuil zijn er uit de perken en groenstroken gehaald in het 
dorp, de Kuil en ook uit het buitengebied. Dit jaar is de opruim-
actie wat eerder in het jaar. De perken zijn nog niet zo begroeid, 
waardoor het vuil gemakkelijk te vinden en op te ruimen is.

Samen aan de slag
De buurt weer opgeruimd en netjes. 
Wie wil dat niet? Daarom zijn alle 
Kwakelaars, jong en oud, van harte 
uitgenodigd mee te helpen om De 
Kwakel zwerfvuil-vrij te maken. Pak 
de prikstok en ga samen aan de 

slag. Opgeruimd staat netjes en het 
is nog gezellig ook! 

Het startpunt is het dorpshuis De 
Quakel om 12.30 uur. U kunt zich 
vooraf ook melden bij de coördinator 
van de actie, tel. 520 135.

Uitwerking onderzoek 
Dorpscentrum
College en gemeenteraad 
zijn het eens
Op 24 januari 2008 heeft de gemeenteraad besloten om, na-
dat de omgelegde N201 in gebruik is genomen, de doorgaande 
verbinding op de huidige N201 te verwijderen. Hierbij  zijn één 
amendement en drie moties aangenomen. Deze hebben met 
name betrekking op het onderzoek dat moet plaatsvinden naar 
de gevolgen van het al dan niet weghalen van de huidige brug 
en de mogelijkheden van een nieuwe oeververbinding. 

Bij het formuleren van het onder-
zoeksvoorstel heeft het college de 
volgorde zoals aangegeven in het 
amendement letterlijk gevolgd. Op 
13 maart heeft de gemeenteraad 
aangegeven liever een onderzoeks-
voorstel te zien volgens de ‘bele-
ving’ van de discussie op 24 januari 
en niet volgens de ‘letter’ van het 
amendement. Het college kan zich 
hier in vinden en heeft aangegeven 
het onderzoeksvoorstel aan te pas-
sen. 

De drie varianten 
a. de prinses Irenebrug komt te ver-

vallen en er komt een nieuwe oe-
ververbinding op het historische 
tracé van ‘de lange brug’ enkel 
bestemd voor langzaam verkeer.

b. de prinses Irenebrug komt te 
vervallen en er komt een nieuwe 
oeververbinding in het Dorps-
centrum ten behoeve van lokaal 
gemotoriseerd verkeer.

c. de prinses Irenebrug blijft ge-
handhaafd, waardoor de aan 

te leggen parkeergarage in het 
dorpscentrum ook vanuit Amstel-
hoek toegankelijk is.

De onderzoeksvraag
Wat is de consequentie van het al 
dan niet weghalen van een directe 
autoverbinding tussen Amstelhoek 
en het Dorpscentrum van Uithoorn 
– en het creëren van een nieuwe 
langzaam-verkeersverbinding – ten 
aanzien van de fi nanciën, het milieu, 
de economische effecten voor de 
ondernemers en de maatschappe-
lijke effecten voor de inwoners van 
Amstelhoek? En is het mogelijk een 
vaste oeververbinding te realiseren 
voor snelverkeer (met uitzondering 
van vrachtverkeer) op een dusda-
nige manier vormgegeven dat er 
geen doorgaande route ontstaat, 
maar het enkel voor ‘lokaal verkeer’ 
wordt gebruikt (circa 700 voertuigen 
per dag)?
Meer  informatie over het dorpscen-
trum kunt u vinden op de website 
www.uithoorn.nl/dorpscentrum.

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

Ervaren spreker
Onderdeel van de avond is een spreker, die lid is van een al functione-
rende Wmo-raad. Ook krijgt u een korte toelichting op de toekomstige 
Wmo-raad-verordening. Informeren, discussiëren en meedenken 
staan deze avond centraal. De avond wordt afgesloten met een hapje 
en een drankje.

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

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

Het Bewonersoverleg is een goede manier om mee te doen aan 
het buurtbeheer van uw eigen buurt. Het bewonersoverleg is 
voor iedereen: een overleg ván buurtbewoners vóór buurtbewo-
ners en dóór buurtbewoners. Het buurtbeheerteam hoort graag 
uw mening tijdens het Bewonersoverleg over verschillende on-
derwerpen. 

Elkaar ontmoeten
Bewonersoverleg is ook een mooie gelegenheid om andere 
buurtbewoners te treffen. Hoe denkt uw buurman of straatgenoot 
over de leefbaarheid in de buurt. Zo hoort u of er meer mensen 
in de buurt zijn met dezelfde ideeën en wensen als u. Er kunnen 
tijdens een bewonersoverleg werkgroepen gevormd worden, om 
uw plannen nader te onderzoeken en eventueel uit te voeren. Sa-
men sta je sterker! Noteer alvast de datum van het Bewoners-

overleg in uw buurt:

De Legmeer: 25 maart, aanvang 19.30 uur 
in Buurtsteunpunt Legmeerplein

Zijdelwaard: 31 maart, aanvang 20.00 uur 
in Bilderdijkhof

Thamerdal: 1 april, aanvang 20.00 uur 
in Ponderosa

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

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

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

Hoofdlijnen 
openbare vergadering 
van 13 maart 2008
In de raadsbijeenkomst van 13 maart 
is door één burger gebruik gemaakt 
van het recht om in te spreken.  
De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid stilgestaan bij: 
- De beheersverordening gemeen-

telijke begraafplaatsen 2008.
- Onderzoeksvragen n.a.v. moties 

en amendementen ten aanzien 
van de Ontwikkeling van het 
Dorpscentrum Uithoorn.

- Het jaarverslag Leerplicht, over-
zicht van augustus 2004 t/m juli 
2007. 

- Vaststelling door het college van 
het woningbouwprogramma Bo-
terdijk. 

In het vragenuur zijn de door de 
CDA fractie schriftelijk gestelde vra-
gen over  de uitvoering van de motie 
over effecten van werkmigranten uit 
nieuwe EU-landen van 28 juni 2007, 
mondeling beantwoord door het col-
lege. 
Na de afsluiting van het Politiek De-
bat zijn geen moties in stemming 
gebracht.
De raad heeft de volgende raads-
voorstellen inclusief de eventueel 
daarbij horende amendementen 
aangenomen:
- Het voorstel Regionaal Open-

baar Vervoer visie 2020-2030 
Stadsregio. 

- Voorbereidingsbesluit voor di-

verse gebieden en percelen in 
de gemeente.

- Initiatiefvoorstel van de VVD 
fractie voor het instellen van een 
werkgroep t.b.v. vooronderzoek 
aanbesteding Brede School. 

- De benoeming van raadslid 
T.F.M.Verlaan tot plaatsvervan-
gend lid in de auditgroep.   

De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 27 
maart 2008.
Wilt u meer informatie neemt u dan 
contact op met de griffi er (e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 
0297-513963).

Vooraankondiging 
raadsvergadering 
27  maart 2008
De volgende onderwerpen staan 
onder voorbehoud op de agenda 
van de raadsvergadering van don-
derdag 27 maart  2008:
In het Informatief Beraad:
- Overzicht nevenfuncties college.
- Bestuurlijke keuzes Gemeente-

lijk Rioleringsplan (GRP4).
In Politiek Debat/Stemmingen:
- Beheersverordening gemeente-

lijke begraafplaatsen 2008. 
De vergadering begint om 19.30 
uur, de agenda en de raadsvoorstel-
len vindt u vanaf a.s. vrijdag op de 
website van de gemeente Uithoorn. 
Volgende week woensdag staat de 
agenda op de gemeentepagina.



Tot  110 per persoon, per jaar

Ga langs sociale zaken

Meer weten?

OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Meer weten?

Bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur 
naar 0297 - 51 32 55. 
Dat is het telefoonnummer van 
het cluster Werk en Bijstand.

Of vul de bon hiernaast in en 
stuur hem zonder postzegel
op naar:

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

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN 
UITVOERING

ASBESTVERWIJDERING 
BIJ SLOOP SIGMA PAND 
WIEGERBRUINLAAN

Vorig jaar maart is een vergunning 
afgegeven voor het slopen van het 
oude ‘Sigma’ pand aan de Wie-
gerbruinlaan 4-6. Op maandag 11 
februari is de sloop van het herken-
bare gebouw met de gele schoor-
steenpijpen gestart. 
Bij de sloop van het gebouw moet 

ook asbest worden verwijderd. Het 
terrein is daarom duidelijk afgezet. 
De werkzaamheden worden uit-
gevoerd door het gecertifi ceerde 
bedrijf Van der Wal BV uit Joure. 
De medewerkers van dit bedrijf ver-
richten hun werkzaamheden in be-
schermende werkkleding. 
De werkzaamheden brengen geen 
gevaar voor de omgeving met zich 
mee. De verwijdering van het as-

best duurt tot eind maart. De gehele 
periode blijft het terrein afgezet. De 
totale sloop- en afvoerwerkzaamhe-
den nemen nog circa drie maanden 
in beslag. 
De direct omwonenden en bedrij-
ven zijn per brief over dit onderdeel 
van het sloopproject geïnformeerd. 
De gemeente probeert de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Alvast 
bedankt voor uw begrip voor de 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen 
zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente 
Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mede-
delingen en bekendmakingen die voor u van be-
lang 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. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk lees-
baar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen 
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook 
vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door ie-
dereen worden ingekeken. De stukken liggen 
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
(Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstij-
den. 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 vergun-
ning 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 aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (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 Amster-
dam. Voor de behandeling van het beroeps-
schrift door de rechtbank worden u griffi ekosten 
in rekening gebracht. Een dergelijk beroeps-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de 
rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voor-
lopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd 
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. 
Voor het in behandeling nemen van een derge-
lijk verzoekschrift worden u kosten in rekening 
gebracht.

eventuele overlast die deze werk-
zaamheden kunnen veroorzaken.

AFSLUITING 
EUROPAREI OP 
20 MAART

In de omgeving van de Romefl at, 
de Straatburgfl at en de Monnetfl at 
wordt nieuwe riolering aangelegd.  
Donderdag 20 maart wordt een put 
geplaatst in de groenstrook  tussen 
de Europarei en de watergang ter 
hoogte van de Monnetfl at. De put 
wordt geplaatst met behulp van een 
grote kraan (telekraan). Vanaf 7.00 
uur ’s morgens wordt de Europarei 
daarom afgesloten voor doorgaand 
verkeer.  Dit wordt met borden aan-
gegeven. De parkeerterreinen van 
de fl ats blijven bereikbaar.

De rioolaanleg  wordt, in opdracht 
van de gemeente Uithoorn,  bege-
leid door  het Adviesbureau Gront-
mij Nederland bv. Voor meer infor-
matie over de werkzaamheden kunt 
u contact opnemen met de heer F. 
Schrijvers via telefoonnummer 06-
22486119. 

ANDERE LOPENDE 
PROJECTEN

- Tijdelijke afsluiting Randweg 
- Herstraten verbinding Gerbera-

laan-Orchideelaan
- Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

 TER INZAGE
Verzoek van C.J. Verduijn, Boterdijk 142, 1424 NK 
De Kwakel, om vergunning tot het oprichten van een 
vrijstaande woning op het perceel Boterdijk 142 te De 
Kwakel. 
Info: afdeling V & H, tel: 513 234 of 513 237.
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008 
Besluit wijzigen bestemmingsplan landelijk gebied voor 
Vuurlijn 17 te De Kwakel.
Info: Mw. A. Stevens, tel: 513 276. 
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Ontheffi ng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming 
t.b.v. Van Tol Rozen, Hoofdweg 71 De Kwakel en de 
heer A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223. 
Inzageperiode:  t/m 20 maart 2008
Ontwerp 1e herziening bestemmingsplan Landelijk ge-
bied.
Info: Dhr. W. van de Lagemaat, tel: 513 279. 
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Partiële herziening voortzetting planologische reserve-
ring banenstelsel Schiphol.
Info: Mw. M. Stappers, tel: 513 276. 
Inzageperiode: t/m 20 maart 2008
Ontwerptekst Provinciale Milieuverordening Noord-Hol-
land, tranche 5a.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel: 513 223. 
Inzageperiode: t/m zondag 23 maart 2008
Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Prins Hendriklaan 12 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 
513 211. Inzageperiode: t/m 26 maart 2008
Verzoek van J.C. van Tol-van As, p/a Hoofdweg 163, 
1424 PG De Kwakel, om vergunning tot het plaatsen 
van een paardenbak op het perceel tussen de Hoofd-
weg 163 en 167.
Info: afdeling V&H, tel: 513 234 of 513 237. 
Inzageperiode: t/m 27 maart 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Burg. Van Meetelenstraat 29 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 
513 211. Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Nicolaas Beetslaan 116 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 
513 211. Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
ingang van de Churchillfl at te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 
513 211. Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Admiraal van Ghentlaan 43 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel: 
513 211. Inzageperiode: t/m 2 april 2008
Wijziging vergunning ingevolge de Grondwaterwet van 
dhr. A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel. Verantwoor-
delijke instantie: Provincie Noord-Holland
Info: afdeling Veiligheid en Vergunning, Dhr. J.J. Ven-
nik, tel. 513 223. Inzageperiode: t/m 3 april 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Wilgenhof 1 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 
513 211. Inzageperiode: t/m 9 april 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
Noorddammerweg 7 te De Kwakel.
Info: Mw. M. Stappers, tel. 513 276. 
Inzageperiode: t/m 11 april 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
Randweg 12 te Uithoorn.
Info: Mw. M. Stappers, tel 513 276. 
Inzageperiode: t/m 11 april 2008
Verkeersbesluit om het aan te leggen pad tussen de 
Roland Holstlaan en de Anna Blamanlaan aan te wijzen 
als verplicht fi etspad.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 
513 211. Inzageperiode: t/m 16 april 2008
Besluit om de containeropstelplaats aan de Roland 
Holstlaan te wijzigen.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 
513 211. Inzageperiode: t/m 16 april 2008
Ontwerpvergunning Wvo - Quaker Chemical bv te Uit-
hoorn. Verantwoordelijke instantie: Waternet 
Info: afdeling Leefomgeving Dhr. P.J. Corthals, tel. 
513 210. Inzageperiode: t/m 17 april 2008

 VOORNEMEN WIJZIGING 
 BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
 VOOR PERCEEL RANDWEG 119 
 (ART. 11 WRO).
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken 
bekend dat zij het voornemen hebben om het bestem-
mingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Randweg 
119 te Uithoorn te wijzigen, waardoor voor dit perceel 
de bestemming “Agrarische doeleinden, glastuinbouw 
Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestem-
ming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 maart 2008 
tot en met 17 april 2008 ter inzage bij de receptie in 
de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
vier weken kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, 
Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn.

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
 AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. 
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mo-
gelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 66, reguliere bouwaanvraag voor het ver-

nieuwen en vergroten van een schuur en een over-
kapping.

- Linie 16, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van 
een dakkapel.

Dorpscentrum
- Amstelplein 27, reguliere bouwaanvraag voor het 

plaatsen van een noodapotheek.
De Legmeer
-  Aan het Spoor 70, lichte bouwaanvraag voor het 

veranderen van het dak d.m.v. een dakterras.
- Geertruidahoeve 6, lichte bouwaanvraag voor het 

vergroten van een woning aan de achterzijde.
Legmeer-West
- Legmeer West (Meerkikker), reguliere bouwaan-

vraag voor het oprichten van 20 appartementen.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 98, reguliere bouwaan-

vraag voor het vergroten van een woning en het 
plaatsen van een kelderbak.

- Hugo de Grootlaan 15, lichte bouwaanvraag voor 
het veranderen van een garagedeur in een glazen 
pui.

- Willem Klooslaan 15, lichte bouwaanvraag voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 82, reguliere bouwaanvraag voor 

het vergroten van een woning.
- Amsteldijk-Noord 145, lichte bouwaanvraag voor het 

plaatsen van een verdiepingsvloer in een magazijn.
- Molenlaan 30, reguliere bouwaanvraag voor het ge-

heel oprichten van een koelinstallatie.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN 
 VRIJSTELLING VAN BESTEMMINGSPLAN 
 EN/OF DOORBREKING VAN 
 AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 
 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
hoorn maken hun voornemen bekend om met toepas-
sing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te ver-
lenen van het geldende bestemmingsplan en daarna 
bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te 
noemen bouwplan(nen):
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 88, reguliere bouwaanvraag voor 

het vernieuwen en vergroten van het terras aan de 
achterzijde.

De Legmeer
- Langs de Baan 60, reguliere bouwaanvraag voor 

het vergroten van een woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 21 maart 2008 
tot en met 1 mei 2008 ter inzage bij de receptie in de 
hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 
weken kan een ieder tegen het voornemen van burge-
meester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar 
maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/
 VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende 
vrijstellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- 

en softbal vereniging Thamen voor het organiseren 
van een internationaal softbaltoernooi op 5 en 6 april 
2008.

- Noorddammerweg 2, vergunning aan Uithoornse 
Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het 
Paastoernooi op 21 t/m 23 april 2008. 

 Bezwaar: t/m 24 april 2008
- Kerklaan, vergunning aan Sportvereniging KDO 

voor het innemen van een standplaats op 19 april 
2008 voor het verkopen van tuin-, border- en kuip-
planten. Bezwaar: t/m 24 april 2008 

- Randweg 155, vergunning voor het plaatsen van 
buiten zonwering. Bezwaar: t/m 25 april 2008

Meerwijk-Oost
- Openbaar groen voor Flevomeer 1 t/m 11, kapver-

gunning voor appelboompjes. 
 Bezwaar: t/m 2 mei 2008
- Naast Flevomeer 33, kapvergunning voor een els. 
 Bezwaar: t/m 2 mei 2008
Meerwijk-West
- Sneeuwgans 9, kapvergunning voor 1 berk in de 

voortuin. Bezwaar: t/m 2 mei 2008
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 96, vergunning voor het plaat-

sen van een dakkapel op het achterdakvlak. 
 Bezwaar: t/m 23 april 2008
Zijdelwaard
- Potgieterplein, vergunning aan Sportvereniging 

KDO voor het innemen van een standplaats op 19 
april 2008 voor het verkopen van tuin-, border- en 
kuipplanten. Bezwaar: t/m 24 april 2008 



Legmeervogels F4 

Op bezoek bij Ajax
Uithoorn - De pupillen van Leg-
meervogels F4 zijn door het bestuur 
van de Uithoornse voetbalvereni-
ging Legmeervogels uitgenodigd 
a.s. zondag de spannende wedstrijd 
AJAX - WILLEM II te bezoeken. 
Amateurclub Legmeervogels en 
eredivisieclub Ajax tekenden pre-
cies twee jaar geleden een samen-
werkingsverband. Doel is gezamen-
lijk kennis en kunde te delen door 
regelmatig en goed contact met el-

kaar te onderhouden. Bijvoorbeeld 
over talentvolle jeugdspelertjes. De 
jongens van Legmeervogels F4 wa-
ren dan ook blij verrast dat ze door 
het bestuur van de Uithoornse voet-
balclub waren uitgekozen om te kij-
ken wat ze van hun helden zouden 
kunnen opsteken. 

Dat het een mooie wedstrijd gaat 
worden weten de jeugdige speler-
tjes van Legmeervogels F4 wel ze-

ker. “Willem II moet winnen want 
anders degraderen ze”, aldus mid-
denvelders Thomas en Koen. “Maar 
AJAX wil kampioen worden, dus 
moeten ze ook winnen” weten San-
der en Renzo stellig. Youp en Anne-
Thyme zijn het erover eens dat het 
een spannende wedstrijd gaat wor-
den. We zullen volgende week mel-
den hoe het de jeugdige spelertjes 
van Legmeervogels F4 vergaan is in 
de Arena.

Nipt verlies voor K.D.O. D1
De kwakel - De mannen van Carpen-
tier bouwplein Aalsmeer zijn in 2008 
opnieuw ingedeeld in de 2e klas-
se. Een mooie poule met als tegen-
standers:RKAV,RKDES,DIOS,VVC 
en Concordia.Vorige week speelde 
KDO tegen RKAV en de kwakelaars 

wonnen met 6-1.Afgelopen zater-
dag stond de derby tussen KDO D1 
en RKDES D1 op het programma. 
De afgelopen 2 keer ging de winst 
naar KDO dus Rkdes was wel heel 
gebrand om de winst ook eens mee 
naar huis te nemen.Het werd een 

wedstrijd tussen 2 teams die aan el-
kaar gewaagt waren.De doelpunten 
totaan de rust waren dan ook ge-
lijk verdeeld:3-3.Rkdes ging de 2e 
helft beter om met de kansen dan 
KDO.Het werd uiteindelijk 4-5 in het 
voordeel van Rkdes.

Veel UWTC-crossers 
naar Velsen
Uithoorn - De 2e wedstrijd voor 
de BMX West competitie werd op 
16 maart verreden op de crossbaan 
van Velsen Noord. Vorig jaar Okto-
ber beleefden we daar de opening 
van de nieuwe baan op een mooie 
herfstdag. Nu was het weer ons 
minder gunstig gezind. Op deze re-
genachtige dag waren 35 UWTC rij-
ders aanwezig. De baan was nat en 
de baan was zwaar om op te fietsen. 
Vooral het laatste stuk voor de finish 
viel velen erg zwaar. Op dit laatste 
stuk werden nog veel posities ver-
wisseld. Hier moesten halverwege 
de dag ook reparaties aan de baan 
worden uitgevoerd vanwege de vele 
regen. Pech was er voor Thomas v.d. 
Wijngaard die ten val kwam en ook 
de teamgenoten Erik Schoenmakers 
en Wouter Plaisant v.d. Wal gingen 
samen naar de grond in de laatste 
bocht van de finale rit cruiser. Mi-
chael Bon reed zijn 2e wedstrijd en 
plaatste zich knap voor de A-finale, 
waar hij 7e werd. Ook de “nieuwe-
lingen” voor deze wedstrijden Geert 
en Scott reden goed in de manches 
en plaatsten zich voor de finales. 

Bijzonder
Voor Yvonne Plaisant van de Wal 
was het een bijzondere dag. Zij is 
vandaag geslaagd voor het examen 
jury coördinator nationaal. In de Ei-
gen klasse reden in de A-finale:Jay-
vi Lee Vink, Tom Brouwer, Michael 
Schekkerman 1e. Bart van Bemme-
len, Roberto Blom en Pim de Jong 
2e. Mitchel Vink, Wiljan Brouwer 3e. 
Bart de Veer, Roan van de Berge 4e. 

Geert Eveleens, Mike Pieterse 5e. 
Arjan van Bodegraven,Mike Veenhof 
en Rowan Voshart 6e. Michael Bon 
en Wouter Plaisant v.d. Wal (cruiser) 
7e en Mats de Bruin, Michiel Jansen 
en Erik Schoenmakers 8e 

In de B-finale eigen klasse reden: 
Scott Zethof en Maarten de Jong 1e. 
Sam Verhulst werd 2e. Rick Doorn-
bos en Peter Wiebes 3e. Sven Wie-
bes, Fedor Loos, Eelco Schoenma-

kers en Gerard de Veer 4e. Thomas 
v.d. Wijngaard, Remon v.d. Greft, 
Arno van Vliet en Erik Verhulst 5e. 
Wouter Plaisant v.d. Wal werd 7e.

In de open klasse ( voor de dagprij-
zen ) werden Michael Schekkerman 
en Bart v. Bemmelen 2e. Mitchel 
Vink en Roberto Blom werden 4e. 
Geert Eveleens 5e. Bart de Veer 6e 
en Thomas v.d. Wijngaard en Mats 
de Bruin werden 8e. 

Thamen softbal pupillen 
oefenen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelden de softbal pupillen van 
Thamen thuis een oefenwedstrijd te-
gen Kinheim uit Haarlem. Het begin 
van een nieuw seizoen met een bijna 
nieuw team. Marielle, Daphne, Anne 
en Iris hebben versterking gekregen 
van Maud, Eline, Nicky en Melany. 
MAAR softbal speel je met z’n ne-
genen, dus zijn we nog op zoek naar 
jou! Lijkt het je leuk om in een gezel-

lig meidenteam te softballen, neem 
dan kontakt met ons op via www.
thamen.info of mail naar  HYPER-
LINK “mailto:secreataris@thamen.
info” secreataris@thamen.info. Het 
belooft een leuk seizoen te worden 
met veel plezier. De oefenwedstrijd 
werd met veel inzet gespeeld. On-
ze nieuwe pitchers Daphne en An-
ne stonden goed te pitchen en het 
was niet te zien dat zij dat voor het 

eerst deden. Er werd goed geslagen 
en Anne en Marielle sloegen zelfs 
een echte homerun. Toen zij over de 
thuisplaat kwamen werden zij door 
de andere meiden enthousiast en 
met applaus ontvangen. Er werden 
veel punten gemaakt en door goed 
aangooien en samenspel in de veld-
beurten van Thamen, kreeg Kinheim 
niet veel kans. Zo werd de eind-
stand 15-4.

Qui Vive MA1 verslaat 
de koploper!
Uithoorn - Zaterdag 15 maart stond 
er een belangrijke wedstrijd op het 
programma voor Qui Vive MA1, na-
melijk SCHC MA1: de koploper op 
dat moment. De heen wedstrijd 
hadden de dames kansloos verlo-
ren, dus ze waren extra gebrand op 
revanche. 

SCHC begon de wedstrijd heel sterk 
met een hoge druk. Qui Vive kwam 
hier moeilijk uit, waardoor er weinig 
kansen ontstonden. Het was dan 
ook SCHC die de score kon openen. 
Met een hard en zuiver schot op doel 
kwamen zij op 0-1 voorsprong. De 
dames van Qui Vive wisten hier ech-
ter goed mee om te gaan en gingen 
steeds beter hockeyen. Dit resul-

teerde in een aantal kansen, waar-
uit uiteindelijk de gelijkmaker ont-
stond. Na een beetje gerommel voor 
het doel, was het Dulcia Spee die de 
bal achter de keeper kon flatsen: 1-
1. SCHC liet het hier niet bij zitten 
en zette weer vol druk. Dat leverde 
wederom een doelpunt op: 1-2. De-
ze stand bleef lang op het scorebord 
staan, maar Qui Vive wist daar vlak 
voor rust verandering in te brengen: 
na een mooie aanval kon Dulcia de 
bal voorgeven aan Bibi van de Beek 
die hem het doel in kon tikken. Ver-
volgens was het rust. 

Kansen
In de tweede helft was Qui Vive de 
betere partij en werden er veel kan-

sen gecreëerd. Helaas werden deze 
niet benut. SCHC gaf minder druk 
dan voorheen waardoor Qui Vive 
ook achterin de bal rustig rond kon 
passen. Het duurde echter een hele 
tijd voordat er een kans werd benut. 
Dulcia Spee kreeg de bal die rich-
ting de keeper liep, deze blokte haar 
echter, maar gelukkig was daar El-
les Bijleveld die kon scoren door de 
bal over de keeper heen te flatsen. 

Het laatste kwartier was nog span-
nend en SCHC kwam er nog redelijk 
vaak gevaarlijk uit. Uiteindelijk was 
de eindstand 3-2 voor Qui Vive; dat 
betekent dat de dames nu op een 
gedeelde 1e staan. Een mooi resul-
taat!

Derde ronde 

Parencompetitie 4 BVK
De Kwakel - Na de 3e speelavond 
van de 4e cyclus van de parencom-
petitie van de BVK begint er al weer 
wat tekening in de strijd te komen in 
de diverse lijnen.
Sommige paren blijken zeer gevoe-
lig voor de publiciteit die hun sco-
res soms met zich meebrengen. Zo 
schrijf je de ene week een paar he-
lemaal de lucht in en bakt dat paar 
er de week daarna weinig van, ter-
wijl andere paren zich  juist optrek-
ken aan de ‘meedogenloze’ kritiek 
en ineens presteren alsof ze het 
spel zelf hebben uitgevonden en dat 
maakt bridge nu juist zo leuk en zo 
onvoorspelbaar.
Uiteraard zijn er ook paren die totaal 
ongevoelig zijn voor wat voor com-
mentaar ook op hun scores en die 
onverstoorbaar blijven onder hun 
resultaten. Blijven lachen bij minde-
re resultaten en bescheiden blijven 
bij klinkende resultaten, het hoort er 
allemaal bij.
Genoeg algemene beschouwingen 
nu, het gaat uiteindelijk om de uit-
slagen en ranglijsten.
Welnu, in de A lijn was de topscore 
van de avond voor zo’n onverstoor-

baar paar en wel Kitty en Huub van 
beem met 62,5%.  Paar Verhoef-de 
Jong, dat schrijver dezes met part-
ner Anneke een verschrikkelijk pak 
slag gaf aan tafel 6(95%!) werd me-
de hierdoor 2e met iets meer dan 
62% en ook paar Heijlman-Zuide-
ma liet zich weer eens van de goe-
de kant zien met 56%, goed voor de 
3e plaats.
Gerda Bosboom had in de persoon 
van Guus Pielage zeker niet de min-
ste Uithoornse bridgester aange-
trokken, maar helemaal vanzelf ging 
het niet getuige hun score van 35%.
Na 3 avonden voert paar Mann-van 
Vliet de totaalranglijst aan met bijna 
57% gemiddeld en het zal nog een 
hele tour worden hen van die kop-
positie af te krijgen.

Afslag
In de B lijn wordt de totaalstand 
met ruim 58% gemiddeld aange-
voerd door paar de Kuijer- v.d. Poel, 
die deze avond ook de 1e plaats op-
eisten met maar liefst  69,8%! Paar 
Hendrix- van Zuylen scoorde zo-
maar even 25% meer dan de week 
ervoor, waardoor zij op 64,8% uit-

kwamen en daarmee 2e werden.  
Adriaan en Tiny Kooyman werden 
met 57,2% 3e.

Echtpaar Knaap had aan het begin 
van de avond nog woeste plannen 
om de weg omhoog in te slaan maar 
zij namen een verkeerde afslag en 
raakten dus het spoor volledig bijs-
ter. Toch nog bijna 36,5% gescoord.
In de C lijn is echtpaar Koning na 
3 speelavonden de trotse lijstaan-
voerder met 59% gemiddeld. Op za-
terdag 8 maart hadden zij al vriend, 
vijand en zichzelf verbaasd door de 
finale van het kofferbridge op hun 
naam te schrijven, deze donderdag 
namen zij hun topvorm gewoon mee 
en met 61,1% lieten zij de rest van 
het veld achter zich. Corrie Bartels 
had haar zus Greet als invalster op-
getrommeld en de dames deden het 
uitstekend met 57,3%. Daarmee ble-
ven zij paar Fernhout-Houtman, dat 
dus 3e werd met 56,2%, voor.

Irene en Annie konden de goe-
de vorm van vorige week niet vast 
houden en met 37,9% sloten zij deze 
week de rij.
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BOXSPRINGSHOW

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

NU ACTIEPAKKETTEN KADO T.W.V. € 465,- TOT € 1650,-

COLOFON
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

VOORAANKONDIGING:

CHAZZ 2008

Goede muzikanten, lekker eten, levende muziek, een prachtige locatie en 
een nog mooier doel. 
Chazz staat voor Charity Jazz, en is na 2 jaar inmiddels een begrip in De 
Ronde Venen. Het wordt -met veel plezier- georganiseerd door de Stichting 
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen in samenwerking met de 
Stichting Mayaschool Guatemala, bijgestaan door vele andere vrijwilligers 
en sponsors.
Omdat alle musici en vrijwilligers geheel belangeloos werken kunnen we 
de entree kosten laag houden: voor 15 euro een middag- en avondvullend 
programma van topniveau op een toplocatie. 
Voorgaande jaren waren we te gast in de schitterende tuin van de famil-
lie van Yperen, voor 2008 heeft de heer Gelderloos boerderij Stoomzicht 
beschikbaar gesteld. 
Wij gaan er alles aan doen om ook dit jaar, samen met u, te genieten van 
onze rijke cultuur en natuur, en daarmee voor de allerarmste kinderen in 
minder bedeelde landen onderwijs mogelijk te maken. 

Noteer het alvast in uw agenda:
datum: zaterdag 28 juni

15.00 uur tot 23.00 uur
lokatie: De Tuinwinkel, boerderij Stroomzicht

Westzijde 50
1426 AT  De Hoef

Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: www.chazz.nl

Tot Chazz!

Madelon van der Stap
(Chazz werkgroep SOS De Ronde Venen)

Spetterende bovenbouw-
disco 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 ouder-
vereniging 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, va-
riërend van de laatste housebeats 
tot aan echte disco- en polonai-
sesongs.
Er werd gejumped, gesprongen en 
gedanst, maar iets minder dan vo-
rige jaren geschuifeld; de stemming 
was klaarblijkelijk niet romantisch 
genoeg. Wel werd er na de disco 
nog flink aan polonaises gedaan. 
Door dit hoge danstempo gingen 
de frisdrank en limonade er in hoog 
tempo door. Ook de chips en choco-
repen 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 vol-
gende dag uitgeslapen worden!

Pasen bij Kabouter 
Pinkeltje
Wilnis - Het is gezellig bij peuter-
speelzaal ‘Kabouter Pinkeltje’.
Vrolijk zingen de kinderen liedjes 
over Pasen. Abeltje wordt omgeto-
verd tot paashaas en mag ieder kind 
een paaseitje brengen. Lekker smik-
kelen en smullen. Komende dagen 

is het helemaal feest, dan knutse-
len de peuters een paasmandje in 
elkaar, en u raadt het al, met aller-
lei Paas-lekkernijen die zij mee naar 
huis mogen nemen. Peuterspeelzaal 
‘Kabouter Pinkeltje’ wenst u alle-
maal vrolijk en gezellig Pasen.
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Qui Vive Heren 1 wint 
overtuigend van Hattem 
Uithoorn - Afgelopen zondag 
moesten de heren van Qui Vive op-
nieuw aantreden tegen Hattem.
Na de verloren wedstrijd van vori-
ge week waren de heren van Qui Vi-
ve gebrand om voor eigen publiek 
weer 3 punten te pakken. 
De wedstrijd kende een gelijk op-
gaand begin: omdat Qui Vive slor-
dig in de passing was kregen de 
heren van Hattem een paar goede 
kansen. Maar het was wederom te 
danken aan keeper Harm Bruin dat 
deze kansen niet verzilverd werden 
en de stand van 0-0 lang gehand-
haafd bleef. Na deze 20 minuten 
was het dan toch Qui Vive dat op 
voorsprong kwam: Qui Vive-speler 
Joost van Eijk reageerde attent in 
de cirkel en kon met scherpe back-
hand de bal achter de keeper krij-

gen. Na dit doelpunt kreeg Qui Vi-
ve iets meer grip op de wedstrijd en 
kreeg ze ook een paar goede kan-
sen. Eén van deze kansen werd via 
een keihard schot van Yle Leuvelink 
dan ook bekroond met een goal. 

Op zoek
Na de rust was het Hattem dat snel 
op zoek ging naar de aansluitings-
treffer, en deze kwam er dan ook. 
Een strafcorner foutief op de lijn ge-
stopt door Erik Otto zorgde ervoor 
dat Hattem via een strafbal op 2-1 
kon komen. Het was diezelfde Erik 
Otto die twee minuten later aan het 
eind stond van een prachtige aan-
val stond en de 3-1 maakte. Hierna 
gingen de heren van Hattem alles 
of niets spelen en kwamen er kan-
sen aan beide kansen. Het laatste 
woord van de middag was voor Qui 
Vive, dat twee minuten voor tijd via 
Sven Helwes de eindstand van 4-1 
op het bord bracht. 
Na de nederlaag van vorige week 
hebben de heren van Qui Vive met 
veel strijdlust en af en toe goed hoc-

key laten zien dat ze goed mee kun-
nen draaien in de overgangsklasse 
A. Volgende week spelen de heren 
van Qui Vive niet, de week erna 30 
maart spelen ze weer thuis om 14.45 
tegen Union uit Nijmegen

KDO jeugd trainers 
volgen cursus
De Kwakel - De afgelopen 4 vrij-
dag avonden werd er bij KDO een 
cursus techniek training gegeven 
door Cock van Dijk. Cock is verant-
woordelijk voor de jeugdopleiding 
bij BVV Barendrecht. Tevens is Cock 
begeleider van de D1 van Baren-
drecht. De oefenstof is volgens de 
Wiel Cöerver methode.
Alle jeugdtrainers van KDO waren 
daar bij aanwezig. De avonden be-
stonden uit een theorie en praktijk-
gedeelte. Elke avond werden alle 
technieken behandeld. Zoals drib-
belen met bal, traptechniek aan ne-
men en mee nemen van de bal, af-
werkvormen in combinatie met trap-
techniek en passeerbewegingen., 
het 4-4 en diverse partijvormen.
Alle trainers deden de oefeningen 
zelf, zodat het voor doen aan de ei-

gen spelersgroep vereenvoudigd 
kan worden. Bij alle bewegingen die 
je met de bal doet  moet je bij el-
ke stap raken. Zowel binnenkant als 
buitenkant voet. Kappen en draaien 
met de bal. De vermeende schaar-
bewegingen en de Zinedine Zidane 
actie mocht niet ontbreken. Iedereen 
was zeer enthousiast over de gege-
ven oefeningen, zodat iedere trainer 
er voldoende bagage bij heeft.

Na afloop kreeg iedere trainer een 
certificaat van het volgen van deze 
cursus. Als laatste gaf Cock aan dat 
er na de vier avonden veel vooruit 
gang is geboekt onder de trainers. 
KDO hoopt hiermee een nieuwe 
weg te hebben ingeslagen om de 
spelers weer beter te maken in hun 
techniek.

Qui Vive kleurt oranje!
Uithoorn - Op dinsdag 18 maart a.s. 
speelt het Nederlands Hockeyelftal 
een oefenwedstrijd tegen het nati-
onale herenteam van Zwitserland. 
Deze bijzondere wedstrijd is een 
nieuwe mijlpaal in de geschiedenis 
van de hockeyclub uit Uithoorn en 
heeft een voorbeeldfunctie voor on-
dermeer de jeugdleden van Qui Vive 
die eindelijk hun idolen in het echt 
kunnen aanschouwen. 
Het Nederlands team komt met gro-
te selectie waarin ondermeer de be-
loftes van de toekomst hun opwach-
ting zullen maken. En ook het Zwit-
sers team, gecoached door de Ne-
derlander Remco Hartgers, zal on-
getwijfeld met een uitstekend team 
verschijnen. 

Qui Vive is sinds het aantreden van 
het nieuwe bestuur hard gegroeid, 
niet alleen in ledenaantal (het aan-
tal werd meer dan verdubbeld) maar 
ook in de accommodatie. De wed-
strijd van a.s. dinsdag levert weder-
om het bewijs dat de accommodatie 
inmiddels meer dan geschikt is voor 
een dergelijke topwedstrijd. 

Qui Vive wil graag dank uitspre-
ken aan alle sponsoren die dit bij-
zondere evenement mogelijk heb-
ben gemaakt, met een extra ver-
melding voor TK Hockey Equip-
ment, Autobedrijf J. Maas Uithoorn, 
Rick Moorman Mannenmode en de 
hoofdsponsor ABN AMRO Bank.

Bridgevereniging
 “Hartenvrouw”
Uithoorn - Dinsdag 11 maart werd 
de laatste en beslissende ronde, voor 
wat betreft promoveren/degraderen 
gespeeld. Alvorens “vreugd en ver-
driet” te melden eerst de uitslagen 
van de twee lijnen: In de A-lijn werd 
gespeeld met 14 paren. Eerste wer-
den Alice de Bruin en José Möller 
met 60.76% Gedeelde tweede waren 
de paren Froukje Kraaij/Anneke van 
der Zeeuw en Geke Ludwig/Margo 
Zuidema met 56.25% Gedeelde der-
de de paren Nel Bakker/An van der 
Poel en An van Schaick/Lea Wit met 
een score van 54.17%.
 In de B-lijn, ook met 14 paren, wer-
den eerste Bep Beekman en Ger-
da Egbers met 60.07% Als tweede 
plaatsten zich Trudy Fernhout en Wil 
Voss met 59.72%, derde werd het 

paar Ploon Roelofsma/Marja Slin-
ger met 57.64%.
Dan nu, eerst het “zuur”en dan het 
“zoet”: Vanuit de A-lijn degraderen 
de paren Ans Pickers/Loes Wijland, 
Reina Slijkoord/Vera van Wessem, 
Corinne van der Laan?Anne Tols-
ma en tenslotte Mineke Jongsma/
Hilly Camelot. Van harte welkom 
in de B dames! Promoveren doen 
de paren Renske Visser/Ria van 
Geelkerken,als eerste, Thecla Maar-
schalk/Rees van der Post als twee-
de. Derde promovendis is het paar 
Wil Blansert/Anneke Rood (een 
prestatie van Wil “in haar eentje”!) 
Het vierde paar dat deze keer pro-
moveert is Ina Melkman met part-
ner Jetty Weening. Van harte gefeli-
citeerd en succes in de A!

Legmeervogels F14 doet 
goede zaken in titelstrijd
Uithoorn - Deze zaterdag stond de 
thuiswedstrijd tegen de Spartaan op 
het programma. Deze tegenstander 
staat op de 2 de plaats in de compe-
titie dus we kunnen van een echte 
topper spreken.
Onder heerlijke weersomstandig-
heden gingen we om half 1 aan de 
bak. Al snel bleek dat het een taaie 
tegenstander was, ze hadden goe-
de dribbelaars rondlopen op het 
veld. De opstelling was even puz-
zelen voor Dave omdat de Spartaan 
slecht met 7 voetballers was komen 
opdagen. Door het vele wisselen 
was iedereen zijn vaste plek op het 
veld kwijt wat het spel van LMV 14 
niet ten goede.

Door een rommelige situatie voor 
de goal van de Spartaan werd de 
bal achter de eigen keeper gewerkt 
waardoor we wat gelukkig op een 
1-0 voorsprong kwamen. De aan-
vallen van de Spartaan gingen maar 
door waarna een solo van de Spar-
taanspits tot de 1-1 leidde.
De jongens van LMV 14 stonden 
nog niet op scherp na wat omzet-

tingen in de posities en een toe-
spraak van Dave was er de 2de helft 
een heel ander F!4 te zien, vol met 
strijd werd er voor elke bal gevoch-
ten. Na een mooie actie van gele-
genheids laatste man Jesper werd 
Simon in scoringsposities gebracht, 
Simon hield het hoofd koel en joeg 
de bal in de touwen achter de kee-
per en daar was dan eindelijk de 2-
1.Na deze 2-1 was het verzet van 
de Spartaan gebroken en de jon-
gens van LMV gingen op zoek naar 
de 3de treffer. Helaas viel deze niet 
meer. Wat nog restte was de penalty 
ronde. Al met al een winstpartij voor 
de thuisploeg die met veel strijd en 
vechtlust in de 2de helft, het slech-
te voetbal van de 1e helft deed ver-
geten.
En door deze overwinning staat de 
F14 met ruime voorsprong op de 
1e plaats in de  competitie, hier en 
daar word er in de wandelgangen 
over een kampioensschap gespro-
ken .Met nog 5 wedstrijden voor de 
boeg en met het spel van de laat-
ste paar weken schat ik de kansen 
goed in 

Kostbaar verlies voor
Qui Vive Dames 1
Uithoorn - Zondag 16 maart stond 
een belangrijke wedstrijd voor de 
dames op het programma. De te-
genstander was Terriërs die met 3 
punten boven Qui Vive als nummer 
1 op de ranglijst staat. De eerste 
wedstrijd werd thuis gewonnen met 
2-0, de dames hadden daardoor 
veel vertrouwen in deze return. 

De felle start van Qui Vive mocht 
niet baten, Terriërs wist in ongeveer 
de derde minuut meteen een straf-
corner te versieren. Na een schot 
op goal ontstond er een scrimmage 
voor de keepster van Qui Vive, El-
lis Rondel. Helaas won Terriërs dit 
gevecht en zette 1-0 op het score-
bord. Maar Qui Vive liet de koppies 
niet hangen en creëerde mooie aan-
vallen en strafcorners. De gelijkma-
ker bleef helaas uit. Het was Terriërs 
die de score naar 2-0 bracht uit een 
strafcorner. Qui Vive herpakte zich 
en bleef doorstrijden. Weer werden 
strafcorners gehaald en deze keer 
werd deze ook benut door Charlot-
te Vega. Zij flatste de bal richting de 
goal waarop deze door een Terriërs 
speelster van richting werd veran-
derd en in de goal belandde. 
Strafcorner
Na de rust gingen de speelsters van 

Qui Vive het veld op, klaar om ver-
der te strijden voor de drie punten. 
Wederom werd er fel van start ge-
gaan door de Dames. Een mooie 
1-2 van Joady Szejnoga en Helen 
Bell werd nog net door een verde-
digster van Terriërs in de cirkel on-
derschept. Over en weer werden er 
stafcorners behaald (wat dat be-
treft was het wel de wedstrijd van 
de strafcorners!). Deze werden allen 
goed verdedigd. Een foutieve pass 
in het uitverdedigen van Qui Vive 
werd hard afgestraft met een goal 
van Terriërs, de 3-1. et nog tien mi-
nuten te spelen wist Qui Vive dat het 
alles of niets was. De laatste krach-
ten werden eruit geperst wat re-
sulteerden in een strafcorner. Deze 
werd uit de rebound door Helen Bell 
met haar backhand gescoord. Een 
aantal kansen gingen over en weer, 
maar bleven onbenut. Het eindsig-
naal klonk, waardoor de drie punten 
met een eindstand van 3-2 helaas 
naar Terriërs gingen.
Qui Vive staat hierdoor 6 punten 
achter op de nummer 1, maar met 
nog 8 wedstrijden te spelen is er 
nog van alles mogelijk. Volgende 
week is het Pasen en de week daar-
na treffen de dames van Qui Vive 
Alkmaar thuis.

Ouder kind toernooi geslaagd
Uithoorn- Afgelopen maandag 17 
maart was het in sporthal de Scheg 
erg gezellig. Badminton vereniging 
Space Shuttle had een ouder -  kind 
-  toernooi georganiseerd voor de 
Jeugd leden. Veel kinderen waren 
hier met hun ouders op afgekomen.
Onder leiding van trainer Hans de 
Fretes en begeleiders Mirjam van 
Leeuwen, Eric Loogman en Eric So-
mers is het toernooi leuk en gezellig 
verlopen. De kinderen met hun ou-

ders  waren zeer enthousiast. Langs 
de lijn, op de banken en op de tri-
bunes waren ook voldoende toe-
schouwers. 
Bent U of uw kind ook geïnteres-
seerd in het spelen van badmin-
ton, kom gerust een keer langs. Op 
maandagavond is onze speelavond 
in sporthal de Scheg van 18.00 uur 
tot 19.30 uur  voor de jeugd en van 
19.30 uur tot 22.00 uur
recreanten.

Jos Spring in ’t Veld nu 
onverslaanbaar!
De Kwakel – In de B1 driebanden-
klasse strijd het team van John van 
Dam om een plaats in de finale van 
het district. De te kloppen man daar 
op dit moment is Jos Spring in ’t 
Veld. De afgelopen weken heeft Jos 
bewezen dat hij in een bloedvorm 
verkeerd. Het maakt niet uit wat 
voor spel of hij speelt. De een na de 
andere tegenstander word aan de 
zegekar gebonden. Ditmaal was de 
tegenstander Gerrit Rodenwijk. Ger-
rit had een slechte avond. Maar dit 
kwam ongetwijfeld mede omdat Jos 
erg goed speelde. Slechts 35 beur-
ten had Jos nodig om zijn 42 caram-
boles te maken, wat een mooi moy-
enne van 1.20 betekent. Door het 
goede spel van de afgelopen we-
ken staat Jos fier bovenaan in de 
Spelt Bokaal, een prijs voor de best 
presterende biljarter van biljartver-
eniging ’t Fort. John van Dam had 
een lastige avond, maar wist aan 
de goede kant van de score te blij-
ven. Invaller Wery Koeleman mocht 
proberen de maximale score te be-
werkstelligen. Dit is aan Wery wel 
toevertrouwd. Als het moet, dan is 
hij op zijn best. Met 7 punten die 
werden behaald, voelt koploper 
Roelofarendsveen de hete adem in 
de nek. Zij mochten aantreden te-
gen een ander team van ’t Fort, na-
melijk het team van Jan van Doorn. 
Zij konden goede zaken doen voor 
het team van John. Jan zelf beet 
het spits af, en liet duidelijk zien dat 
er wat op het spel stond. Met een 
mooie overwinning stuurde hij zijn 
tegenstander met lege handen naar 
huis. Theo Bartels trok zich aan dit 
resultaat op. Vorige week behaalde 
Theo nog een gemiddelde van 1.00, 
wat goed is voor deze klasse. Dit 
betekende dat het met de vorm van 
Theo wel goed ziet. Dat bleek ook, 
want ook Theo was eerder uit dan 
de tegenstander. Hans van Eijk pro-
beerde ook tot de volle winst te ko-
men, maar Hans kwam slechts drie 
caramboles tekort. Jammer, maar 
toch goed voor het extra punt.

Erg bruin
Door dit resultaat staat het team 
van John van Dam en Roelofarends-
veen 1 nu gelijk in punten, de Ve-
ners hebben echter een beter sco-
ringspercentage. Maar er zijn nog 
twee wedstrijden te spelen. Het 
team van Bart de Bruyn, kampioen 
van de eerste helft, bakt ze in de 
tweede helft wel heel erg bruin. De 
verhogingen van het aantal caram-
boles spelen deze mannen momen-
teel parten. Ook de vele wisselingen 
in dit team door allerlei uiteenlopen-
de redenen komt het biljartspel niet 
ten goede. Dit keer gingen Martien 
Plasmeijer en Wery Koeleman al-
leen op pad. Beiden konden de aan-
dacht niet op het biljarten vestigen, 
en verloren kansloos.  
In de B2, de lagere driebanden-
klasse speelde het team van Wery 
Koeleman tot voor kort nog mee om 
de podiumplaatsen. De nederlagen 
van de afgelopen week deden de 
kansen hierop echter flink slinken. 
Ook deze week was het weer droe-
vig. Alleen Kees Smit kon nog een 
remise bewerkstelligen. Wery zelf 
zocht de bekende spijkers, dit keer 
niet op het spreekwoordelijke “laag 
water” maar op de vloer van het ca-
fé. Samen met Plat Voorn.Het is toch 
een eind vallen van een barkruk. 
Alex van der Hulst verloor kansloos. 
De tegenstander speelde met Alex, 
dit zat hem niet lekker, maar soms 
moet je gewoon je meerdere erken-
nen. Al valt dit voor Alex niet altijd 
mee. Hij haalde nog wel een mooi 

moyenne van 0.579, maar helaas 
geen punten. Een 6-1 nederlaag 
dus, en daarmee zijn de kansen ver-
keken op een podiumplaats. 

Libre
In de C1 is het team van Kees de 
Bruyn bezig aan een opmars. De 
laatste weken werd bijna niet ver-
loren, op een enkele partij na. De-
ze week moesten zij naar Jacobs-
woude, een directe concurrent in 
de stand. Kees speelde niet zijn al-
lerbeste partij, maar won wel, en 
daar gaat het om. In de dubbelpar-
tij die Rik van Zanten moest spelen 
behaalde Rik het maximale aantal 
caraboles, maar moest in de laat-
ste partij toch een remise toestaan. 
Toch een keurige 6-1 overwinning 
voor dit team.
Het team van Theo Gahrmann be-
haald slechte resultaten deze com-
petitie. Het is zelfs de vraag of de-
ze mannen volgend seizoen nog in 
de C2 mogen spelen. Alleen Ge-
rard Pieterse bleef aan de goede 
kant van de score. Het team van Ton 
Karlas is na een goede serie bezig 
aan wat mindere resultaten. Ton zelf 
trekt zich daar niet veel van aan en 
komt regelmatig tot de volle winst.
Dat was ook deze week het geval. 
Huib Bakker en Jan Schokman leg-
de het af tegen hun tegenstanders. 
Een 5-2 nederlaag.
Aad van der Laan was terug van 
een weekje vakantie, en dat heeft 
hem zichtbaar goed gedaan. Einde-
lijk wist hij weer eens een winstpar-
tij op het biljart te leggen. Aad van 
Kessel deed goed volgen.

Met een gemiddelde van 2.20 kreeg 
zijn tegenstander geen vat op hem. 
Kees van der Meer deed ook nog 
een duit in het zakje. Arjan Vlas-
man speelde weer eens onder zijn 
niveau. Het kan vriezen of dooien bij 
deze speler. Toch een 7-2 overwin-
ning.

Koploper
In de C5 kan het team van Frans van 
Doorn nog meedoen om de prijzen. 
Al moet koploper De Kroon dan nog 
wel punten gaan laten liggen. Het 
team van Frans mocht aantreden te-
gen het team van Gerard Plasmeijer. 
De punten werden niet cadeau ge-
geven deze avond aan het team van 
Frans. Frans zelf wist in een sublie-
me pot Gerard nog wel van de pun-
ten af te houden. Tweede speler Pe-
ter Maijenburg, de laatste tijd goed 
op dreef, had deze avond in Jolanda 
Brandse een moeilijke tegenstan-
der. In het begin leek er geen vuiltje 
aan de lucht, maar halverwege de 
partij zat er waarschijnlijk een vuiltje 
in zijn oog. Of had hij ergens anders 
oog voor. Jolanda produceerde een 
mooie serie van 6 op het laatst, dit 
was de genadeklap voor Peter.Het 
doet altijd zeer om van een dame 
te verliezen, maar Jolanda was te-
recht de winnaar. Robert van Doorn 
deed iets wat ie anders nooit doet. 
Goed biljarten. Met een gemiddel-
de van bijna 1,5 speelde Robert 200 
procent van zijn moyenne. Dopper 
zat er bij, en keek er na. Maus de 
Vries tenslotte keerde de partij toch 
nog naar de positieve kant. In een 
duel tegen Leon Loos haalde Maus 
de overwinning, wat tevens de over-
winning voor het team van Frans in-
hield. 5-4.
Het team van Tom Pouw kon goe-
de zaken doen voor het team van 
Frans van Doorn. Op dezelfde 
avond speelde zij tegen koploper 
De Kroon. Andermaal werd bewe-

zen waar de mannen van De Kroon 
goed in zijn, namelijk het rekenen. 
In de volksmond van het biljarten 
ook wel “drukken” genoemd.

Gelukkig kon eerste speler Tom 
Pouw zich nog opladen en zodoen-
de een overwinning uit het vuur sle-
pen. De overige teamleden gaven 
niet thuis. Door de 7-2 overwinning 
van De Kroon word het wel heel erg 
moeilijk om deze jongens nog van 
het algehele kampioenschap af te 
houden. Maar ook in biljarten geld 
“de bal is rond” en zodoende kan er 
nog van alles gebeuren.
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Uithoorn - Na drie en een half jaar 
geleden te zijn begonnen aan de 
Dorpsstraat 35 te Uithoorn, zijn per 
1 maart de deuren open gegaan aan 
de Dorpsstraat 28a, waar voorheen 
een bloemist gevestigd zat.  

Believe in Beauty is een schoon-
heidsinstituut dat drie en een half 
jaar geleden open is gegaan na 
een grote verbouwing. De aanloop 
van mensen uit Uithoorn, Mijdrecht, 
Aalsmeer, Amstelveen en zelfs uit 
Amsterdam kwam vrij snel op gang. 
Klanten spreken positief over de 
behandelingen en de ontspannen 
sfeer. Door een toenemende groei 
van de vraag naar Believe in Beau-
ty, door een groot aantal adverten-
ties en de mond-tot-mondrecla-
me van de vaste klanten, bleek na 
ruim tweeëneenhalf jaar het pand 
aan de Dorpsstraat 35 te klein te 
zijn. Na een zoektocht en verschil-
lende onderhandelingen kwam aan 
de overkant een perfectie locatie vrij 
voor Schoonheidsinstituut Believe in 
Beauty.

Believe in Beauty is een Instituut 
waar u niet meer omheen kunt. 
Vanaf de rotonde in het Oude Dorp 
van Uithoorn is het bedrijf een ech-
te blikvanger geworden. Een mooie 
verlichte en verzorgde etalage zorgt 
voor een lage drempel om het insti-
tuut binnen te gaan. De ontvangst 
in de grote verzorgde winkel is het 
binnenkomen alleen al waard. In 
de winkel kunt u terecht voor in-
formatie, producten en cadeaubon-
nen. Believe in Beauty heeft nu drie 
saloncabines waar behandelingen 
plaatsvinden.
Believe in Beauty heeft zich de laat-
ste 2 jaar gespecialiseerd op het ge-
bied van Anti-Aging. Het instituut 
heeft zich gespecialiseerd in het 
verjongen van de huid zonder daar-
voor inspuitingen en/of lichaams-
vreemde stoffen te gebruiken. Na 

een uitgebreid intakegesprek wordt 
er een persoonlijk behandelplan sa-
mengesteld. 
“Mensen hebben vaak een onrea-
listische verwachting over het re-
sultaat van een behandeling”, vertelt 
de eigenaresse. “Tijdens het intake-
gesprek vertellen wij precies wat de 
klanten van de behandeling en van 
het instituut kunnen verwachten. Bi-
oSkinJetting, Carat Peeling en trea-
ment en de L3 Laser zijn behande-
lingen die worden ingezet voor het 
realiseren van een natuurlijk resul-
taat.” 
Bij Believe in Beauty kunt u naast 
de anti-aging behandeling ook te-
recht voor huidverzorgende en ont-
spannende behandelingen. Payot is 
een professioneel merk dat vanaf 
het eerste uur bij Believe in Beau-
ty wordt gebruikt. Een breed sca-
la aan gelaatsbehandelingen wordt 
met dit merk uitgevoerd. For Men is 
een merk voor de moderne man van 
vandaag. Steeds meer mannen we-
ten de weg naar de schoonheids-
salon te vinden. Voor de heren zijn 
verschillende gelaatsbehandelingen 
in het aanbod opgenomen. Carat is 
het merk, gericht op Anti-Aging, dat 
wordt gebruikt voor de huidverbete-
ring. Carat is een Nederlands merk 
dat bestaat uit o.a. verzorgende 
crèmes, ampullen en voedingssup-
plementen. 

Voor de hot-stone massage, har-
sen of een ontspannende ochtend 
met een klein arrangement bent u 
bij Schoonheidsinstituut Believe in 
Beauty ook in goede handen.
Ilona Westera-van de Veerdonk, 
schoonheidsspecialist en eigenares-
se van Schoonheidsinstituut Believe 
in Beauty aan het woord: “Schoon-
heidsspecialiste vind ik eigenlijk 
een verkeerde benaming voor ons 
vak, huidspecialist vind ik een be-
tere benaming voor wat wij doen. 
Voor klanten die voor het eerst bij 

ons komen voor een behandeling 
plannen we eerst een intakege-
sprek. Gedurende dit gesprek be-
spreken we de wensen van de klant 
en welk resultaat de klant van ons 
verwacht. Heeft de klant huidpro-
blemen, wil de klant een ontspan-
nende behandeling of komt de klant 
voor huidverzorging of huidverbete-
ring. Iedereen heeft een andere huid 
en daar passen wij de behandeling 
op aan. Veel van onze vaste klan-
ten ervaren dit als erg prettig: ‘Het 
is iedere keer als ik bij je kom een 
verrassing wat voor behandeling er 
wordt gedaan’ is een reactie die ik 
vaak hoor. Ik kan vooraf niet vertel-
len wat voor behandeling de klant 
zal ondergaan  na 4 tot 6 weken, in 
de tussentijd kan de klant op va-
kantie gaan naar een warm of koud 
land, de klant kan ziek worden of 
veel stress op het werk krijgen. Bij 
iedere behandeling bekijken we op-
nieuw de huid en bepalen we wel-
ke behandeling dan het beste bij de 
huid en klant past.

Sinds deze maand werken er 2 
schoonheidsspecialisten bij Believe 
in Beauty, Ilona zelf en Patty. In ons 
instituut wordt alleen gewerkt met 
gediplomeerd personeel. Bij Belie-
ve in Beauty staat kwaliteit hoog in 
het vaandel en daarom werken wij 
alleen met goed geschoold perso-
neel.”
“Believe in Beauty zal zich in de toe-
komt blijven ontwikkelen”, vertelt 
Ilona. “Vooral de huidverbetering is 
iets wat veel klanten van ons erg be-
langrijk vinden.” Vakbeurzen in Ne-
derland en ook in het buitenland 
worden door Ilona bezocht en zijn 
altijd een bron van inspiratie voor 
vernieuwing en verbetering in het 
Schoonheidsinstituut. “Veel mensen 
zijn huiverig om naar de plastisch 
chirurg te stappen en dit is maar 
goed ook”, vindt Ilona, “want in het 
schoonheidsinstituut kan er nog zo 
veel resultaat worden geboekt, zon-
der dat er lichaamsvreemde stof-
fen toegevoegd worden. Zolang de 
huid maar goed gestimuleerd wordt 
door een juiste behandeling te on-
dergaan en de goede producten te 
gebruiken.” Ilona: “Wij als huidspe-
cialist kunnen het niet alleen, samen 
met de klant moeten we werken aan 
een goed resultaat.”

Naast Anti-Aging kunt u bij Belie-
ve in Beauty natuurlijk altijd terecht 
voor alle ontspannende en verzor-
gende behandelingen.
Zaterdag 29 maart is de officiële 
opening van Believe in Beauty. Van 
12.00 tot 15.00 uur is iedereen wel-
kom om het prachtig eindresultaat 
te bewonderen. Tijdens deze open 
dag maakt iedereen die zijn gege-
vens achterlaat kans op een huid-
verzorgingspakket t.w.v. 180,00 euro 
van Payot of een huidverbeterings-
pakket t.w.v. 180,00 euro van Carat. 

Believe in Beauty is geopend op 
maandag en donderdag van 12.00 
tot 21.00 uur en dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. In 
het instituut wordt er op afspraak 
gewerkt. Schoonheidsinstituut Be-
lieve in Beauty, alles wat uw huid 
nodig heeft!

Schoonheidsinstituut Believe 
in Beauty is verhuisd

Knotgroep Uithoorn bij 
het Zijdelmeer
Uithoorn - Zaterdag 22 maart is het 
weer duidelijk dat het Zijdelmeer en 
omgeving de thuisbasis is van de 
Knotgroep Uithoorn. Er is nog werk 
over van de vorige keer. Zo kunt u 
deze groep vinden bij de Watson-

weg, maar ook langs de Boterdijk. 
Voor een paar mensen is nog even 
werk bij het Fort aan de Drecht. 
Het is dus van alles. Er wordt om 
09.00 uur vanuit de werkschuur op 
de hoek Elzenlaantje/Boterdijk ge-

start en men gaat door tot ongeveer 
13.00 uur. De Knotgroep zorgt voor 
gereedschap, handschoenen, koffie 
en soep. U zorgt voor een beker en 
een lepel. Meer informatie? Bel Pe-
ter Huizinga, tel. 020-6432585.  

Aanstaande zaterdag 22 maart

Gezellige Paasactiviteiten 
in winkelcentrum
Zijdelwaard
Uithoorn - Zondag 23 en maandag 
24 maart is het alweer Pasen! En na-
tuurlijk besteedt de winkeliersver-
eniging van winkelcentrum Zijdel-
waard daar ook aandacht aan.
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur lopen 
er twee Paashazen met een Paas-
mobiel in het winkelcentrum. Alle 
kinderen kunnen daar gezellig ge-
schminkt worden, ze krijgen een 
ballon en er is een bekertje limona-
de voor hen.
Maar ook het muzikale duo Allez Al-
lez is aanwezig en zorgt met aanste-

kelijke muziek en een optreden voor 
een gezellige sfeer. Twee danseres-
sen delen chocolade Paaseitjes uit.
Kortom, samen met alle leuke en 
lekkere Paasaanbiedingen van de 
Zijdelwaard-winkeliers is winkelen 
in Zijdelwaard zaterdag 22 maart 
extra de moeite waard!

In verband met Goede Vrijdag zijn 
de winkels in winkelcentrum Zijdel-
waard op vrijdag 21 maart tot 18.00 
uur geopend. De supermarkten zijn 
tot 19.00 uur geopend.

Voorverkoop AJOC
Festival 2008 groot succes
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag-
morgen om 11.00 uur ging de voor-
verkoop voor het AJOC Festival dan 
eindelijk van start.  Vanaf één uur ’s 
nachts stonden de eerste mensen al 
voor de deuren van Immitsj, waar de 
voorverkoop werd gehouden. 
Tot 12.00 uur ongeveer heeft er een 
behoorlijke rij voor Immitsj gestaan 
waardoor de wachttijd ongeveer een 
uur en een kwartier was. Daarna 
kortte de rij in en was constant ver-

koop aan de verkooploketten. Het 
was ook gezellig, er werd gezongen 
in de rij en er werden bekenden ont-
moet. En nadat de kaarten gekocht 
waren, keerden heel wat blijde ge-
zichten huiswaarts. 
Op vrijdag 9 mei treden Moke, Alain 
Clark en Jan Smit op. De optredens 
op zaterdag 10 mei worden ver-
zorgd door Stevie Ann, Moke, Silk-
stone, VanVelzen, Racoon en Anouk. 
Zondag 11 mei staan Leaf en Gol-

den Earring op het podium. Voor alle 
avonden zijn nog kaarten beschik-
baar. Ben jij niet in de gelegenheid 
geweest om zaterdag je kaarten 
voor het AJOC Festival 2008 te be-
machtigen, kijk dan op www.ajoc.nl 
hoe je aan kaarten kunt komen. De 
kaarten zijn uitsluitend nog via in-
ternet te verkrijgen. Op de site vind 
je onder de kop bestellen de uit-
leg hoe je aan kaarten kunt komen. 
Wees er snel bij,  want op = op!

De bibliotheek tijdens 
de feestdagen
Regio - Tijdens de feestdagen in 
het voorjaar zijn de vestigingen 
van de Regionale Bibliotheek Ang-
stel, Vecht en Venen beperkt open. 

De vestigingen zijn gesloten op de 
avond van Goede Vrijdag 21 maart 
(vrijdagmiddag is de bibliotheek 
gewoon geopend tot 17.00 uur) en 

op tweede paasdag, 24 maart. Ver-
der is de bibliotheek gesloten op 
woensdag 30 april, Koninginnedag, 
donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag 
en maandag 12 mei, tweede pink-
sterdag. Op maandag 5 mei, Be-
vrijdingsdag, is de bibliotheek ge-
opend, dit in tegenstelling tot voor-
gaande jaren. Meer informatie is te 
vinden op: www.bibliotheekavv.nl.,

Paasactiviteit op kinder-
boerderij de Olievaar
Uithoorn - Aanstaande zondag 23 
maart, eerste paasdag, vindt van 
10.00 tot 12.00 uur op de Olievaar de 
jaarlijkse paasactiviteit plaats.
Ze gaan om 10.00 uur eieren zoe-

ken! Om 10.30 uur gaat Bob, het 
boerderijpaard, de huifkaar trek-
ken en kunnen er ritjes worden ge-
maakt.
Je kunt je laten schminken en een 

paassteker in elkaar knutselen.

Tot ziens op eerste paasdag op de 
kinderboerderij aan de Anton Phi-
lipsweg.
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Zaterdag 15 maart vierde het geza-
menlijke winkelcentrum het open-
ingsfeest ter gelegenheid van de 
afronding van de verbouwing. Sa-
men met de winkeliersvereniging 
organiseerde Albert Heijn van Jos 
van den Berg een leuk aantal activ-
iteiten in het winkelcentrum. 
Aan het einde van de succesvolle 
middag vond de prijsuitreiking 
plaats van de vierdaagse actie van 
Albert Heijn. Dit ter gelegenheid 
van de opening op 12 maart na de 
eigen interne verbouwing. Klanten 
bij AH konden na aankoop van 
hun boodschappen (vrijblijvend) 
meedoen en de kassabon depon-
eren in een van de speciaal daar-
voor gemaakte kisten. 
Aldus kon men meedingen naar 
mooie hoofdprijzen, waaronder 
drie stedentrips ter waarde van 600 
euro en twee volledig verzorgde 

vakantiereizen voor 2 personen 
ter waarde van 1.500 euro. Te win-
nen waren ook zes kratten met 
boodschappen met een waarde 
van 75 euro en drie dinercheques 
van elke 250 euro. De clown die de 
hele dag al vol overtuiging jong en 
oud had vermaakt was ook nu de 
aangewezen persoon om de trek-
king van de prijzen ter verrichten. 
Maar vlak daarvoor werden de kin-
deren door haar nog even een zoet 
gehouden met een eigen spelletje 
waarbij de kinderen ook een prijs 
konden winnen. Tenslotte werd 
met zang, dans en het uitdelen van 
snoepgoed het kinderprogramma 
van die dag afgesloten. Compli-
ment voor de clown!

10.000 doosjes tompouces
Rond vijf uur hadden zich hon-
derden mensen verzameld in de 

hal ter hoogte van Albert Heijn. 
Zij waren nieuwsgierig of ze in de 
prijzen waren gevallen. Hoewel 
een volle bak was dat toch relatief 
weinig als men bedenkt dat de af-
gelopen dagen duizenden klanten 
de supermarkt hebben bezocht. Uit 
ingewonnen informatie blijkt dat 
er bijna tienduizend doosjes met 
tompouces te zijn uitgedeeld aan 
klanten die voor minimaal tien euro 
in de winkel hadden besteed… 

Kort en goed, de prijzen werden 
getrokken aan de hand van de 
kassabonnen waarop de deelne-
mers hun naam en adres hadden 
geschreven en die daarna door 
hen in de daarvoor bestemde bak-
ken waren gedeponeerd. Dat kon 
tot en met zaterdagmiddag. Vervol-
gens zijn de bonnen allemaal door 
elkaar geschud en opnieuw in de 

bakken gepropt. Daarin was een 
voorziening aangebracht op arm-
lengte diepte. Zodoende konden 
er geen bonnen onderin blijven lig-
gen die daardoor niet zouden kun-
nen meedoen aan de trekking.
In samenwerking met Jos van den 
Berg, zijn partner Diana Prins en 
bedrijfsleider Patrick van der Helm 
trok de clown theatraal en met 
gesloten ogen telkens een bon 
uit een van de bakken. Hoewel 
van te voren duidelijk was gecom-
municeerd dat men persoonlijk 
aanwezig moest zijn om een even-
tuele prijs in ontvangst te kunnen 
nemen, waren enkele mensen van 
wie de naam werd getrokken, toch 
niet aanwezig. Daardoor misten 
zij hun prijs. Jammer! Dus werd 
verder gegaan totdat er wél een 
aanwezige reageerde. Uiteindelijk 
ging dat toch sneller dan men in 

eerste instantie had verwacht. Al-
dus kwamen de volgende prijswin-
naars uit de bus:
Voor de krat met boodschap-
pen: 
C. Kortstra, A. Hogervorst, K. Brou-
wer, N. Plempers en F. den Hartog, 
allen uit Uithoorn en G. Dieman uit 
Waverveen.
De Dinercheques ging naar:
P.J. van Klaveren, W. Benschop en 
M. Vlasman, allen te Uithoorn.
De stedentrip naar Londen is ge-
wonnen door F. Wooda, Uithoorn; 
die naar Berlijn door M. Plant-
inga uit Uithoorn en de trip naar 
Barcelona door A. Riethof uit De 
Kwakel.
De geheel verzorgde reis van 8 
dagen naar Rhodos is gewonnen 
door A. van Rijn uit Amstelhoek. 
Dezelfde reis, maar dan naar Gran 
Canaria, viel te beurt aan Esmee en 

Daniëlle Kappetijn uit Uithoorn.
De reizen kunnen op datum naar 
keuze worden geboekt bij Thomas 
Cook in winkelcentrum Amstel-
plein. Prijswinnaars van harte ge-
feliciteerd! 

Albert Heijn Jos van den Berg: har-
telijk bedankt voor de prijzen en 
de interessante actieweek. Jos van 
den Berg: “En ik bedank mijn part-
ner Diana die de afgelopen weken 
samen met onze medewerkers en 
leveranciers heel veel werk heeft 
verzet. Zonder haar inbreng én 
die van het personeel had ik het 
niet kunnen organiseren. Tevens 
wil ik onze klanten bedanken voor 
hun bezoek aan onze vernieuwde 
supermarkt die in aantallen onze 
stoutste verwachtingen heeft over-
troffen. Graag tot een volgende 
keer.”

Volle bak bij prijsuitreiking Albert Heijn!



Vinkeveen - Ondergetekende 
voelt zich genoodzaakt om we-
derom te reageren. Na mijn vorig 
ingezonden stuk van woensdag 
21 november 2007 in de Nieuwe 
Meerbode is er tot op heden nog 
helemaal niets gebeurd. Voor alle 
duidelijkheid, we hebben het hier 
over het plan om een loopbrug te 
creëren, hoek Baambrugse Zuwe/
Herenweg. Wat er wel is gebeurd, 
wethouder Dekker en de heer 
Bruynes zijn wezen kijken. En eer-
lijk is eerlijk, een zware delegatie 
en dat vond ik al heel wat.
Echter voelde ik eigenlijk meteen 
al aan dat het hele plan voor de 
loopbrug niet de interesse had van 
de wethouder. Hij toonde dit me-
de door te melden dat er inder-
daad weinig ruimte was om te lo-
pen, toen Lijn 126 (vanuit het dorp 
komend richting Amsterdam) de 
Baambrugse Zuwe opdraaide en 
de leuning (aan noordzijde) maar 
moeilijk kon ontwijken.
“Maar”, onderbrak ik zijn betoog, 
“daar aan die zijde lopen de wan-
delaars niet en daar zou je de te-
gels weg kunnen halen, dan heeft 
het verkeer meer draairuimte rich-
ting Achterbos…….” Hij zag dit 
volgens mij als een tip.
Vervolgens leidde hij mijn aan-
dacht af, door te melden dat hij de 
chauffeur op de bus kent... kenne-
lijk heel belangrijk.
Kortom, de brug breder maken, 
was zijn voorstel. 
“Dat zou kunnen, maar daar zijn 
wij die hobbel en puntige obsta-
kels niet mee kwijt”, antwoordde ik. 
Waarop hij zei: “maar meneer Van 
Zwieten, houdt u er wel rekening 
mee dat er onder de door u be-
doelde LOOPBRUG ook nog kano’s 
moeten kunnen varen……………”. 
Ik wist niet of ik moest huilen of 
lachen. Stel je voor, kano’s in de 
voorwetering aan de Herenweg….
nooit vertoond, maar goed.
Voor lezers die niet op de hoogte 
zijn van deze locatie, moeten we-
ten dat de bruggen langs de He-
renweg dusdanig hoog (of laag) 
zijn dat, bij wijze van spreken, de 
eenden hun kop in moeten trekken 
om er onderdoor te kunnen.
Toen naderhand de overbuurvrouw 
Pietje van de Herenweg kwam in-
formeren, gaf ze meteen te kennen 
dat men zich bij haar zou kunnen 
aanmelden voor kanowedstrijden 

op dit stukje voorwetering.
En zo wordt het probleem gebaga-
telliseerd en voel je je een kwajon-
gen met een slecht idee. Natuurlijk 
wordt er in feite alleen nog maar 
aan het gemotoriseerde verkeer 
gedacht, belangrijk, geef ik direct 
toe, maar sta je als voetganger in 
feite in je hemd.
Een week of vier/vijf geleden stond 
er in de Nieuwe Meerbode dat de 
Baambrugse Zuwe tot aan huis-
nummer 128 grootschalig zal wor-
den opgeknapt. Ik heb alleen ge-
mist in welk jaar, maar dit terzijde. 
Het zal een moeilijke en vooral du-
re klus worden. Maar in datzelfde 
bericht echter géén letter over de 
loopbrug, welke ook gesitueerd 
zou moeten worden op deze zelf-
de Baambrugse Zuwe. Mijn voor-
stel voor deze loopbrug is dan ook 
niet moeilijk, zelfs goed uitvoer-
baar en vele malen minder duur. 
Als ik daar het opknappen van het 
Haitsmaplein en de Dorpsstraat in 
Mijdrecht tegenoverstel, waar trot-
toirbanden zijn weggehaald om het 
gevaar voor vallen of uitglijden weg 
te nemen!? Kort gezegd, een 4-tal 
palen, plankjes als loophout en een 
hekwerk (om niet in het water te 
geraken) en klaar is Kees, Jacq. of 
wie dan ook. Daarbij is het ook snel 
afgebroken (indien nodig) indien 
het groots renoveren (opknappen) 
van de Baambrugse Zuwe daad-
werkelijk gaat beginnen. We kun-
nen dan in ieder geval, tot die tijd, 
veilig wandelen. En ook het gemo-
toriseerd verkeer zal dan minder 
hinder ondervinden. De Gemeente 
zal hierdoor minder geld kwijt zijn 
omdat het reeds bestaande voet-
pad (aan de zuidzijde) niet iede-
re keer hoeft op te laten knappen. 
Want voor al dat opknapgeld zou 
deze voorgestelde loopbrug inmid-
dels al vele malen zijn betaald.
Maar beste lezer: probeert u het 
dan zelf eens, met of zonder rolla-
tor of kinderwagen, de bocht te ne-
men en kom eens aan (brug Baam-

brugse Zuwe/Herenweg), parkeer-
gelegenheid aanwezig.
Staande op de parkeerplaats, kijkt 
u langs de glasbak richting zebra-
pad Herenweg, daar hebben wij de 
loopbrug in gedachte (zie foto) en 
loop eens over de bult en langs de 
puntige obstakels.
Maar goed, toch kom ik onze wet-
houder nog weleens tegen en weet 
hij mij, met een sterreclame lach-
je te melden: “het komt goed hoor, 
meneer Van Zwieten”. “Welk jaar”, 
vraag ik dan nog snel… maar weg 
is onze wethouder (ook weer dat 
lachje). Toch was mijn vraag “welk 
jaar” op zich geen gekke vraag, 
want op 12 maart jongstleden kre-
gen de aanwoners van de Baam-
brugse Zuwe een brief van amb-
tenaar Bert van Nieuwenhuysen 
(Gemeente De Ronde Venen), die 
mededeelde dat i.v.m. asfaltwerk-
zaamheden de Baambrugse Zuwe 
op woensdag 26 en donderdag 27 
maart zal worden afgesloten. Dat 
aanbrengen van asfalt, dat doe je 
toch niet voor eventjes, terwijl je 
weet dat binnen afzienbare tijd de-
ze zelfde Zuwe grondig zal wor-
den aangepakt… lijkt mij toch een 
beetje weggegooid geld.  Intussen 
moeten wij, als bejaarden (en overi-
ge voetgangers), maar verder hob-
belen. In dezelfde brief wordt ook 
de bezorgdheid uitgesproken om  
het wegdek niet te betreden gedu-
rende het teren van de weg (i.v.m. 
met ondermeer schoeiselschade 
etc.). Een meevoelende Gemeen-
te-ambtenaar ... die zijn er dus ook. 
Tot slot, ik heb gemerkt dat ik als 
80-jarige weinig voet aan de grond 
krijg. Zijn er misschien mensen die 
ons, voetgangers niet alleen, en 
nogmaals ook het rijverkeer heeft 
baat bij dit plan, meer rijruimte om 
op en af de Baambrugse Zuwe te 
komen, kunnen helpen... misschien 
wel aan een loopbrug? Reacties 
gaarne via deze krant
Tot slot, Wethouder Jacq. Dekker, 
na anderhalf jaar zo ’vechten’, nu 
maar eens géén woorden maar da-
den, of moeten we wachten tot er 
weer verkiezingen komen en we 
een nieuwe wethouder hebben? 
Maar mocht u tóch het plan heb-
ben het idee van de loopbrug op 
te pakken, bedank ik u namens ve-
len.  

Hoogachtend
Cor van Zwieten

Baambrugse Zuwe, Vinkeveen 

Uithoorn - Graag wil ik onder-
staand berichtje in de Meerbo-
de laten plaatsen. 
Op vrijdag 7 maart werd een 
collega moeder gebeld door Al-
bert Heijn Amstelplein.

Ze had gewonnen en mocht 
gratis boodschappen doen voor 
haar goede doel.

Haar goede doel was SBO de 
Dolfijn. Om de kinderen eens 
even lekker te verwennen mocht 
zij en één hulp op dinsdagavond 
11 maart aan de slag.

Er was geen tijdslimiet. De enige 
regel was: alles moet in één kar 
passen. Twee uur zijn we bezig 

geweest en het resultaat was 
zeer bijzonder. Op woensdag 
hebben we de boodschap-
pen gehaald en naar de Dol-
fijn gebracht

De kinderen waren zéér en-
thousiast!
Voor meer dan 700.- euro 
koek en snoep en nog veel 
meer lekkers!!!!

Dit alles was, omdat de win-
kel aan het Amstelplein ver-
nieuwd is .En door de gulle 
gift van de heer Jos van den 
Berg.

Dus namens alle kinderen 
en leerkrachten van de

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

Ja! Ja! Die 
tafelgesprekken

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

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

John B. Grootegoed 

Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Marjo Reijinga, 3648 XM Wilnis

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

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

J.Baris, Uithoorn 

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

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

Namens de vier bewoners van Waeterrijck: 
A. Ruiter.

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

   Redactie Nieuwe Meerbode

Ja! Ja!
Estafette

Ik zie ze staan. Het estafet-
teteam van de gemeente De 
Ronde Venen staat klaar. Kor-
te broek, melkflessen, grote 
schoenen, buikje vooruit, neus 
in de lucht. B&W en de project-
ontwikkelaars van De Ronde 
Venen staan klaar om de esta-
fette voort te zetten. De burge-
meester is al vooruit gelopen. Ze 
staat in de houding, een beetje 
een voorovergebogen start en 
sprongbeen voor en achter om 
het stokje van de wethouder 
van R.O. Ruimtelijke Ordening 
in volle vaart in ontvangst te ne-
men. Ze kijkt om en ziet Rosen-
daal, die is uitgegleden, bemod-
derd, ietwat hinkend, onder-
steund en voortgeduwd door de 
projectontwikkelaars langzaam, 
zeer langzaam vooruitkomen. 
Hij is het stokje in de ramp-
spoed gelukkig niet vergeten. 
Nog een meevaller. Ze denkt ‘ik 
kan er nog wel eentje nemen’. 
Hij is er voorlopig toch nog niet. 
Wethouder Lambregts loopt 
maar de helft. Ze werkt maar 
halve dagen, heeft het koud en 
zoent liever de voetbalkampioe-
nen van Argon. Toch? Of die dat 
nu ook nog willen is te betwijfe-
len want die zijn zeer tevreden 
met het huidige sportpark dat 
in 30 jaar is opgebouwd en alle 
kinderziektes heeft overleefd en 
zien er niets in dat hun werk nu 
weer om zeep geholpen wordt. 
Je weet wel wat je hebt en niet 
wat je krijgt. Nou ja. Ze krijgen 
CSW er bij. Dat is wel handig 
bekeken van die bestuurders. 
Je haalt de intimiteit van zo’n 
plaatselijke vereniging onderuit, 
plaatst ze op een nieuwe onge-
zellige locatie bij een veel grote-
re club en die kun je binnen en-
kele jaren opheffen. Een soort 
inburgering. Ja! Ja! Scheelt 
weer subsidie. Toch? We gaan 
verder. De Burgemeester neemt 
er dus nog een en Roosendaal 
wordt voortgezeuld door de 
projectontwikkelaars. De laat-
ste man in de rij is wethouder 
Van Breukelen, die moet toe-
zien dat de sociale woningbouw 

zoals gewoonlijk weer achter-
blijft en de eventueel verkre-
gen bouwruimte wordt gevuld 
met asociale penthouses voor 
Amsterdammers en Utrechte-
naren die daar hun humers, die 
ze niet meer kunnen parkeren 
in de stad, nog makkelijk kwijt 
kunnen. Ja! Ja! Ik zit mij eigen-
lijk af te vragen wat wethouder 
Dekker doet. Die speelt geloof 
ik geen rol van betekenis. Mis-
schien 100-jarigen feliciteren of 
doet de burgemeester dat ook 
al. Ja! Ja! Maar waar willen ze 
nu naar toe met z’n allen? Ze 
willen het winkelcentrum Adel-
hof plat gooien. Daar komt het 
op neer. Ze willen het hart uit de 
woonwijk Proostdijland-noord 
snijden. Ze willen dat Lidl, Plus,  
kapper Han, de warme bakker 
Boonzaaier, de geldautomaat 
van de Rabobank, Bobs Bar en 
de snackbar, de pizza afhaal-
winkel, De prima Volendammer 
visman, de dierenspeciaalzaak 
en de Broekenhal gaan verkas-
sen naar de middle of nowhere.
De wijk Molenland heeft er ook 
al niets aan, omdat er geen be-
hoorlijke toevoerwegen zijn. Ja! 
Ja! Ze gaan van die winkeliers 
eisen dat ze opdonderen en 
weer vijf tot tien jaar gaan vech-
ten om een nieuw bestaan op 
te bouwen. Ja! Ja! Dat is mak-
kelijk beslissen voor een ander. 
Ja! Ja! Dat is heel makkelijk. Ze 
gaan de grootste bijdrage aan 
de gezelligheid en leefbaar-
heid voor al die duizenden be-
jaarde mensen, die in Proostdij-
land-noord en –zuid, Wickelhof 
en het Oranje-Nassauwkwar-
tier, die rondom dat gezellige 
winkelcentrum Adelhof wonen 
dan ineens naar het onbereik-
bare centrum zonder sfeer aan 
de Hoofdweg sturen, (naar het 
veel te ver gelegen terrein van 
Argon.) Dat doe je dan ineens 
niet meer met je rollator of je rij-
dende boodschappentas. Afge-
lopen. Ja! Ja! Dat is dan gewoon 
afgelopen. De mensen die dan 
wat minder mobiel zijn worden 
ineens afhankelijk gemaakt. 

Weer een onderdeel weg van de 
sociale zelfstandigheid van ou-
deren. Ja! Ja! De mensen moe-
ten wakker worden en moeten 
handtekeningen gaan verzame-
len om dit onderwerp uit en te 
na op de agenda te krijgen en 
niet als het plan er al ligt. Re-
ken er maar op dat de project-
ontwikkelaars al aan het wroe-
ten zijn en proberen met zure 
zult de winkels om te praten om 
te vertrekken. Ze vergeten ech-
ter dat zure zult uit de tijd is. Ja! 
Ja! De winkels moeten weg en 
er moeten wederom torens ko-
men. Proostdijland-noord staat 
al vol torens en flats. Het lijkt 
langzamerhand wel Manhat-
ten. Je krijgt onderhand een 
stijve nek van de hoogbouw. 
Ja! Ja! ‘Onze’ Rabobank speelt 
het spelletje vrolijk mee. De di-
recteur loopt zelfs voorop. Die 
zoekt naar mijn idee niet echt 
naar sociale woningbouw (ze 
zeggen wel anders, maar noe-
men geen aantallen), want daar 
kun je geen hypotheken aan 
verkopen en sociale hypothe-
ken bestaan niet. Ja! Ja! Raar, 
als de stroom ineens uitvalt (al-
les kwijt dat niet is opgeslagen).
Waar is de zaklantaarn? Waar 
zijn de lucifers?
Tjonge! Tjonge. De batterij is 
leeg. Mijn knijpkat, die ik op 
een vaste plaats heb opgebor-
gen, werkt gelukkig altijd. Ik 
kon er net zo bij lezen als vroe-
ger onder de dekens als het niet 
mocht. Toch wel raar, die totale 
duisternis. Het is rustig en geeft 
toch onrust. Ja! Ja! Af en toe 
hoor je nog eens iets. Aan het 
Oranje-Nassaukwartier gaan ze 
ook weer rommelen. Het is weer 
even stil rond de brug, dat is in 
het voordeel van de bestuur-
ders. (valt i onder de sloopha-
mer?)
Ja, want wat gebeurt er in het 
ondergrondse? Sorry voor de 
winkeliers, die zo hun best doen 
het plein te promoten. Let op de 
estafettelopers!!!!!!

John B. Grootegoed

Goed geschoten

Vreemd bezoek
kippenhok in De Kwakel

Uithoorn - In de Nieuwe Meerbo-
de stond een foto van een roofvo-
gel die duif heeft ‘geslagen’.
De vogel die dit heeft gedaan is 
een sperwer. Aan de verhouding 

tussen het formaat van de prooi en 
de sperwer is dit zeer waarschijn-
lijk een dame.
Een man sperwer is circa 28 cm 
van snavel tot staart en de dame 

kan wel 38 cm groot zijn. Doordat 
het in Nederland steeds beter gaat 
met de nog grotere havik wordt de 
sperwer min of meer uit zijn oor-
spronkelijke biotoop (bossen) ver-
drongen en vinden we deze net als 
de grote bonte specht, steeds va-
ker binnen de bebouwde kom. Ik 
weet van een gerenommeerde vo-
gelaar uit De Kwakel dat er meer-
dere malen sperwers in De Kwakel 
zijn waargenomen. Ook bij Euro-
parei, waar ik zelf woon, heb ik al 
enkele malen een sperwer mogen 
zien. 
Op de vraag of de sperwer terug 
zal keren naar het duivenhok? Dit 
valt niet helemaal uit te sluiten. 
Ook een Sperwer houdt wel van 
een makkelijke snack, overigens 
zal deze eerder een makkelijkere 
prooi vangen zoals kleine zangvo-
gels als vinken, mezen en spreeu-
wen.
 

Norman Graafsma
Uithoorn 

Vreemd bezoek (deel 2)
De Ronde Venen - Voor zover ik kan zien moet het een slechtvalk zijn. En de kans dat hij terugkomt is na-
tuurlijk aanwezig. 

Hans van de dierenambulance, Uithoorn/De Ronde Venen.

Vreemd bezoek (deel 3)
De vogel op de foto’s is een sperwer en aan de grootte te zien een vrouwtje. Als het bijvooorbeeld sierduiven zijn, 
die minder snel vliegen dan postduiven, is het niet denkbeeldig dat hij nog wel ‘ns terugkomt.
 

W.M. van Hoogmoed, Wilnis

Gratis shoppen bij
Albert Heijn Jos v.d. Berg

De loopbrug deel 2
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Aalsmeer/Uithoorn - Bij de 
brandweer is niet alleen spannend, 
het kan ook gevaarlijk zijn en vergt 
verantwoordelijkheid en saamhorig-
heid, maar is ook boeiend en uit-
dagend. De brandweerkorpsen van 
Aalsmeer en Uithoorn zijn op zoek 
naar vrijwilligers die zich als brand-
weerman of –vrouw willen inzetten 
voor ‘hun dorp’. 

De opleiding is gratis, maar wie 
zich aanmeldt moet er volledig ach-
ter staan, evenals de partner en de 
werkgever.  “Er gaat veel tijd in zit-
ten, maar je krijgt er veel voor terug”, 
aldus de kazernemanagers Wilfred 
van Randwijk van Aalsmeer en Nico 
Theuns van Uithoorn.

De beide korpsen hebben op dit mo-
ment nog voldoende mensen, maar 
willen graag continuïteit waarbor-
gen. Het Aalsmeerse korps heeft 42 
brandweerlieden, in Uithoorn staan 
dagelijks 32 mannen en vrouwen 
paraat. Want, was vroeger ‘bij de 
brandweer’ echt een mannenbaan, 
tegenwoordig dragen ook heel veel 
vrouwen hun steentje bij. 

De korpsen bestaan beide uit een 
gemêleerd gezelschap qua beroe-
pen en opleidingsniveaus, maar 
als er uitgerukt moet worden staat 
men als één team. “Saamhorigheid 
is heel belangrijk. Je moet als team 
toch de klus klaren”, vertelt Wilfred. 
“Natuurlijk hebben we ook een per-
soneelsvereniging en houden onder 

Uithoorn - Op dinsdag 11 maart 
hield de afdeling Uithoorn van het 
Nederlandse Rode Kruis de jaarver-
gadering in Kerkgebouw de Schut-
se. Deze avond stond vooral in het 
teken van het afscheid van twee be-
stuursleden en de benoeming van 
hun opvolgers. Bovendien werden 
er drie leden gehuldigd wegens 
trouwe dienst.
Na de opening van de vergadering 
door scheidend voorzitter Dulle-
mond, werden eerst de notulen van 
de jaarvergadering 2007 goedge-
keurd. Vervolgens werd er aandacht 
besteed aan de jaarverslagen van 
secretaris en penningmeester. 
Afscheid nemend secretaris Henk 
van Dijkhuizen maakte in zijn ge-
makkelijk lezend verslag o.a. mel-
ding van de vele plaatselijke en so-
ciale activiteiten. De telefooncirkel 
heeft een zeer belangrijke functie, 
gelukkig zijn er hiervoor tot nu toe 
voldoende vrijwilligers. De traditi-
onele Kerst- en Nieuwjaarsbijeen-
komsten worden zeer gewaardeerd 
en het rolstoelproject en de vakan-
tieprojecten lopen door een goede 
organisatie als een trein.
De jaarlijkse collecte in de week van 
24 t/30 juni leverde ruim 7200.- euro 
op. Door deze grote opbrengst kun-
nen er dit jaar 10 extra gasten met 
vakantie.
Het financiële jaarverslag kreeg 
eveneens veel waardering, dit over-

zichtelijke geheel is bovendien voor 
iedereen goed te lezen. Penning-
meester Richard van den Bergh 
kreeg veel lof voor zijn positieve en 
duidelijke beleid toegezwaaid. O.a. 
hierdoor is de financiële positie van 
de afdeling Uithoorn zeer gezond.

Huldigingen
Hierna werd een drietal Rode Kruis-
leden voor hun vrijwilligerswerk ge-
huldigd:
- De dames Simone Tjalsma en Tiny 
Zuiderduin hebben al 10 jaar een 
luisterend oor bij de telefooncirkel. 
Zij doen hun werk in alle beschei-
denheid en steeds met plezier. Uit 
handen van voorzitter Dullemond 
ontvingen zij de onderscheiding en 
een oorkonde, waarna de overhan-
diging van een fraai boeket hun hul-
diging afrondde.
-Richard van den Bergh is al 20 jaar 
vrijwilliger. Hij was in het verleden 
veel betrokken bij hulpverlening, 
o.a. bij de Bijlmerramp. De laatste 
jaren is hij een gedreven penning-
meester. Hij heeft, aldus de voorzit-
ter, het hart op de juiste plaats en 
ook op de tong. Ook hij kreeg de 
onderscheiding, de oorkonde en 
een fraai boeket bloemen. De drie  
jubilarissen werden met een warm 
applaus beloond.

Bestuurswisseling
Na de pauze vond het afscheid 

plaats van secretaris en voorzitter. 
De laatste was, door gebrek aan een 
opvolger, veel langer dan zijn man-
daat eigenlijk toestond aangeble-
ven. Eerst werd secretaris van Dijk-
huizen uitgeluid.
Acht jaar lang heeft hij verslagen, 
agenda’s, notulen en allerlei ande-
re zaken getypt, gemaild en alles op 
een voortreffelijke manier bijgehou-
den. ”Wij voelden elkaar goed aan, 
nu we bestuursveteranen zijn ge-
worden, is het tijd om te gaan. We 
kwamen niet samen, maar we gaan 
wel samen weg”, aldus de voorzit-
ter.
Hij bedankte Henk van Dijkhuizen 
voor zijn vriendschap, adviezen en 
zijn instelling, kortom, voor de fijne 
samenwerking in de afgelopen ja-
ren.
Een cadeaubon en een boeket bloe-
men onderstreepten zijn woorden.
Hierna werden de rollen omge-
draaid en werd er afscheid geno-
men van de voorzitter. Nu voerde 
Henk van Dijkhuizen het woord. Hij 
vermeldde dat voorzitter Dullemond 
bijna 15 jaar in functie is geweest. 
Hij noemde als kernwoorden o.a. 
betrokkenheid, accuratesse, humor 
en de rust die de scheidende voor-
zitter uitstraalt. Vooral zijn betrok-
kenheid bij alle facetten van het Ro-
de Kruis werk werd benadrukt.
Maar ook op sociaal gebied was 
Willem Dullemond attent.
Bovendien straalde hij een rust uit, 
waardoor ook in gespannen situa-
ties iedereen naar hem luisterde. 
De oud-secretaris wenste hem een 
welverdiende vrije tijd toe, met o.a. 
meer tijd voor zijn vrouw Digna en 
voor het reizen naar Finland. Met 
een welgemeend:- Willem, we zullen 
je missen- besloot hij zijn afscheids-
woord. Met een fraai cadeau: een 
verrekijker en bloemen voor zijn 
vrouw, werd van Willem Dullemond 
als voorzitter afscheid genomen.
Ook Nel Lakeman kreeg nog het 
woord, zij roemde opnieuw de gro-
te betrokkenheid van de afscheid-
nemende voorzitter en dankte hem 
voor alles dat hij voor het Rode Kruis 
betekend heeft.

Nieuwe
Hierna werden de nieuwe bestuurs-
leden voorgesteld. Twee van hen 
zijn al kort in functie, namelijk de 
secretaris Gonnie van Haarlem en 
jeugd coördinator Johan Heimeriks. 
De nieuwe voorzitter Hans Willem 
Schulkes ontving de voorzittersha-
mer uit handen van de nu oud-voor-
zitter, die hem veel sterkte, wijsheid 
en mensenkennis toewenste. Hans 
Schulkes zei op zijn beurt zich te re-
aliseren dat hij een populaire voor-
vanger opvolgt, hij hoopt met hulp 
van allen in zijn taak te groeien.
Onder het genot van een hapje en 
drankje haalde men daarna vele ou-
de herinneringen op en maakten 
de leden kennis met de nieuwe be-
stuursleden.
“We hebben een injectie van jong 
bloed gekregen”, zei een van de le-
den als slotconclusie van deze bij-
eenkomst. Het Rode Kruis Uithoorn 
kan na deze sfeervolle jaarvergade-
ring de toekomst optimistisch tege-
moet zien.

Seniorendag weer heerlijk 
gezellig
Uithoorn - Ook dit jaar is de jaar-
lijkse, door de plaatselijke Lions 
Club georganiseerde, Seniorendag 
weer een groot succes geworden. 
Mede door het gevarieerde en on-
gedwongen programma zat de sfeer 
er meteen goed in. Ras - entertainer 

Erwin Fillee opende flitsend waar-
na Kelly ter Bruggen en zeer zeker 
Willeke d’Estell met prachtige songs 
ons aangenaam vermaakten. Onze 
Uithoornse senioren hebben geno-
ten van liedjes van weleer en meer 
recenter ballades. Ook het accorde-

onistenduo de Carsellis boeide door 
knappe muziek die stevig aan el-
kaar gepraat werd. De familie Colijn 
zorgde wederom voor voortreffelijke 
catering en organisatie, zodat een-
ieder zeer tevreden huiswaarts ging 
na een gezellige middag.

Huldigingen en bestuurs-
wisseling bij Rode Kruis

Data toneelopvoering gewijzigd
Wilnis - De Toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk in Wilnis heeft 
wegens bijzondere omstandighe-
den de opvoering van het blijspel 
‘Dorpsbelangen’, verplaatst van 14 
en 15 maart naar vrijdag- 28 en za-
terdagavond 29 maart aanstaande.
Beide voorstellingen vinden plaats 
in gebouw De Schakel, Dorpsstraat 
20 in Wilnis en de aanvang is 20.00 
uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-

verkoop bij Schilderswinkel van 
Harberden, Herenweg 48 in Wilnis. 
De prijs is 6 euro voor volwasse-
nen en 4 euro voor kinderen tot en 
met 12 jaar. Kaarten die zijn gekocht 
voor de oude data blijven gewoon 
geldig en kunnen op beide avonden 
gebruikt worden, d.w.z. als u kaar-
ten heeft voor de vrijdagavond kunt 
u die (bij verhindering) ook op de 
zaterdagavond gebruiken en omge-
keerd.

Brandweer Aalsmeer en Uithoorn zoeken vrijwilligers:

“Er gaat veel tijd in zitten, maar 
je krijgt er veel voor terug”

betekent een brede kennis bezit-
ten. “Ze kunnen branden bestrij-
den, reanimeren, mond-op-mond-
beademen en omgaan met gereed-
schappen”, legt Nico uit en hij ver-
volgt: “De werknemer krijgt er ook 
wat voor terug. Brandweerlieden 
zijn zich bewuster van gevaar. Kij-
ken om zich heen.

Zijn er rookmelders, zijn er nooduit-
gangen en zijn deze vrij, etc.?” Na 
de opleiding kunnen de allround-
brandweermannen en –vrouwen 
zich verder specialiseren via ge-
richte cursussen en interne oplei-
dingen. 

Midden in samenleving
Geïnteresseerd? Weet dat je als vrij-
williger bij de brandweer fysiek en 
mentaal sterk in je schoenen moet 
staan. Niet iedereen kan rustig zijn 
of haar werk doen, terwijl de vlam-
men uitslaan.

Zoals Wilfred en Nico zeggen: “Je 
maakt leuke en ook vreselijke din-
gen mee en het kost tijd, maar bij 
de brandweer is wel boeiend, uitda-
gend, heel divers en je staat midden 
in de samenleving.” Buiten de gratis 
opleiding, de cursus kan in twee jaar 
in de avond gevolgd worden, maar 
ook in twee à drie weken overdag, 
krijgen vrijwilligers bij de brandweer 
ook vergoedingen bij uitrukken, oe-
feningen en voor de gemaakte ki-
lometers en Uithoorn biedt tevens 
gratis gebruik van sportfaciliteiten.

De brandweerkorpsen zijn met na-
me op zoek naar mannen en vrou-
wen die overdag beschikbaar zijn. 

andere kaartavonden. Deze uitjes 
versterken het teamgevoel. Maar je 
moet de brandweer niet vergelijken 
met een ‘gewone’ vereniging, het 
vergt verantwoordelijkheid en goed 
voorbereid zijn. Er staan dan ook re-
gelmatig oefenavonden op het pro-
gramma.” Nico vervolgt: “Een hech-
te club hebben, is eigenlijk onont-
beerlijk. Bij calamiteiten moet ie-
dereen blindelings op elkaar kun-
nen vertrouwen.” Beide heren zijn 
nu beroeps, maar zijn ook als vrij-
williger bij de brandweer gekomen 
of zoals ze zelf zeggen: “Wij zijn ook 
achter in de wagen begonnen.” Zij 
weten, en hebben het meegemaakt, 
dat tijdens de opleiding best veel 
gevraagd wordt van de cursisten. 
Maar eenmaal de opleiding voltooid 

“Mannen en vrouwen die wonen 
en/of werken in Aalsmeer en die 
van hun werkgever naar de kazerne 
mogen als de pieper gaat. Of men-
sen die ’s nachts werken en dus 
overdag beschikbaar zijn.

In Aalsmeer hebben we een brand-
weerman die hier werkt en overdag 
wil en mag uitrukken, terwijl hij ’s 
avonds paraat staat in zijn woon-
plaats Assendelft”, vertelt Wilfred. 
“Wij ook”, vult Nico aan.
“Een brandweerman die woont in 
Vinkeveen, maar werkt in Uithoorn. 
Heel handig zulke vrijwilligers.” 

Dus: Blijf jij cool als het heet wordt?  
Ben je tussen de 18 en 40 jaar en 
is vrijwilliger bij de brandweer jouw 
bijdrage om je in te zetten voor de 
gemeenschap? Bel 020-5556666, 
mail vrijwilliger@brandweer-am-
sterdam-amstelland.nl of kom langs 
tijdens een oefenavond. 

In Aalsmeer komen de brandweer-
lieden wekelijks op maandag vanaf 
20.00 uur bijeen in de kazerne aan 
de Zwarteweg, in Uithoorn iedere 
woensdag vanaf 20.00 uur in de ka-
zerne aan de Zijdelweg 1.

Je bent welkom! En alvast een noti-
tie waard: Op zaterdag 5 april orga-
niseert de brandweer Aalsmeer de 
wedstrijddag voor 21 brandweer-
ploegen in Noord-Holland.

Deze voorronde gaat uitmaken wel-
ke teams uiteindelijk mogen deel-
nemen aan de landelijke finale. 

Tekst: Jacqueline Kristelijn
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Met een druk op een grote rode 
stopknop opende wethouder Jeroen 
Verheijen van de gemeente Uit-
hoorn afgelopen zaterdag om half 
elf in het bijzijn van tientallen be-
langstellenden officieel de draaideur 
van het verbouwde winkelcentrum 
Amstelplein. Dat ging gepaard met 
het vrijlaten van een wolk blauwe 
en witte ballonnen die via de brede 
deuropening aan de Amstelplein-
kant het luchtruim kozen. Vervolgens 
marcheerde ‘Bloaskapel De Fluutjes’ 
uit Bussum in vol ornaat onder het 
spelen van vrolijke muziek met een 
grappige tamboer maître en zijn lu-
diek springende dansmarieke voor-
op, de hal van het winkelcentrum 
binnen.

Alvorens de openingshandeling te ver-
richten ging de wethouder kort in op de 
centrale functie die het winkelcentrum 
in de toekomst voor Uithoorn meer nog 
dan nu zal hebben. Dit in het licht van 
de voorgenomen structuurvisie van het 
oude dorp als over enkele jaren de pro-
vinciale weg N201 is omgelegd. Dan zul-
len de twee delen van het oude centrum 
– als alle plannen doorgaan - weer aan 
elkaar worden gebreid. De Irenebrug 
zal haar functie als toegangspoort naar 
Uithoorn op die plaats verliezen. Ver-
heijen wenste de bewoners veel plezier 
met het winkelcentrum, waarbij hij op-
merkte dat hier en daar nog de puntjes 
op de i moeten worden gezet. Ook dat 
het winkelaanbod voor de dagelijkse 
boodschappen en andere zaken ruim 
voldoende is om er gezellig te winkelen. 
Dat veel mensen dit met hem eens 
zijn bleek die dag ook wel, waar méér 
bezoekers dan anders vanwege de pub-
liciteit nieuwsgierig poolshoogte kwa-
men nemen. Onder hen eveneens veel 
ouders met (kleine) kinderen. Geen won-
der want ter gelegenheid van de open-
ing had de winkeliersvereniging samen 
met Albert Heijn Jos v.d. Berg gezorgd 
voor leuke activiteiten en aanbiedingen 
waarmee jong en oud een plezier kon 
worden gedaan. Zo was er een spon-
tane vrouwelijke clown die niet alleen 
op verschillende manier de kleintjes 
bezighield, maar ook van ballonnen 
dier-figuren maakte. In die bezigheid 

betrok zij jong en oud. De clown was 
bovendien een gezel-

lige praatster waarbij men duidelijk kon 
horen dat zij van Limburgse komaf was. 
Dat misstond bepaald niet in die vrolij-
ke ambiance, waar het steeds drukker 
werd. Ook al toen een andere activiteit 
zich aandiende in de hal, namelijk het 
‘Bruisende Bubbel Buizenspel’. Daarbij 
konden bezoekers van het winkelcen-
trum leuke prijzen winnen, te beginnen 
met een vraag- en antwoordspel. Het 
betrof hier voornamelijk vragen over het 
Amstelplein en de omgeving van Uit-
hoorn. Bij de juiste antwoorden mocht 
men uit een rek kokers trekken. Daarin 
bevonden zich teksten en afbeeldingen 
van de prijzen die men gewonnen had. 
Totdat er een ‘mispoes’ uit de koker werd 
getrokken. Dan verloor men het recht op 
alle prijzen en werd met een volgende 
kandidaat verder gespeeld. Een leuk 
spel dat veel publiek trok.

Hoogtepunt
Buiten op het Amstelplein stond de 
Mini-Express trein klaar waarmee kin-
deren een gratis ritje konden maken. Die 
lieten zich dat natuurlijk geen tweemaal 
zeggen. Het treintje maakte een rit rond 
het Amstelplein en het winkelcentrum 
en keerde vervolgens weer terug op het 
‘station’: naast de bushalte midden op 
het plein. Intussen bleef de ‘Bloaskapel’ 
vrolijk haar deuntjes blazen. Dat alles 
trok veel bekijks tot ver in de middag 
met als hoogtepunt de prijsuitreiking 
van de AH-actie. 
Ter hoogte van Albert Heijn stroomde de 
hal van het winkelcentrum nagenoeg vol 
met mensen die dat wilden bijwonen om 
te zien of zij in de prijzen waren geval-
len. Een indruk daarvan ziet u elders in 
deze krant. Na afloop liep de hal ech-
ter snel leeg en werd het weer rustig 
in het winkelcentrum.  De opening van 
het verbouwde winkelcentrum is door 
nagenoeg alle winkeliers en bezoekers 
als een leuk evenement ervaren en in 
een ongedwongen sfeer verlopen. De 
door de winkeliers aangekondigde aan-
biedingen zijn door het winkelend pub-
liek zeer op prijs gesteld. Een woord van 
dank past de winkeliersvereniging én 
de deelnemers dan ook die deze 
gezellige openings-
dag mede tot een 
succes hebben 
gemaakt!

Drukbezocht openingsfeest 
winkelcentrum Amstelplein
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist: 
- De Kwakel, omgeving Mgr. Noordmanlaan 41 bij kwekerij, hond, 

Franse Buldog, 5 jaar oud, roepnaam Skip, kleurstelling zwart
gestroomlijnd, witte bef, stomp staartje, met kaal plekje.
Chipnr. 528210000305165.

- Vinkeveen, omgeving Baambrugse Zuwe, kater, kleurstelling
wit met een enkele rode vlek bij oor en op rug, roepnaam Ruud.

    
Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Westerlandweg Mijdrecht, kat, E.K.H., lapjes, 

tenger, kleurstelling veel wit. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Trasmolen, kat, Cypers. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Karel Doormanlaan, poes, zwart met wit en 

witte voetjes, op buik wit vlekje, heeft een rood bandje om met
belletje. (06-17515133).

- Vinkeveen, omgeving Baambrugse Zuwe, lapjeskat, vrouwtje. 
(asiel Amstelveen). 

- Wilnis, omgeving Herenweg, kater, E.K.H., kleurstelling muis grijs. 
(asiel Amstelveen).

- Vinkeveen, omgeving Potmeer, kater, E.K.H., kleurstelling vaal 
rood. (06-17515133).

- Vinkeveen omgeving Herenweg, kater, kleurstelling rood.
(asiel Amstelveen).

Scholengemeenschap Thamen 
houdt Talenten Tank
Uithoorn - Eindelijk was het dan 
zover: vrijdagavond 14 maart jl. hield 
de scholengemeenschap Thamen 
een Talentenjacht onder de naam 
Thamen Talenten Tank (TTT). Op ini-
tiatief van docenten Myra Brons en 

Lieke Voorn konden vanaf half ja-
nuari deelnemers zich inschrijven 
en uiteindelijk waren er vijftig en-
thousiaste leerlingen  met de meest 
uiteenlopende acts: muziek, zowel 
klassiek als popmuziek, zang, dans 
en drums.
Vanaf 20.00 uur was de zaal open 
en stroomde het publiek binnen. 
Binnen een half uur zat de zaal vol 
met enthousiaste ouders, familiele-
den, leerlingen, docenten en andere 
belangstellenden.
Het spektakel startte met een djem-
be sessie vanuit de zaal. De opening 
was direct al spectaculair en dat 
beloofde veel goeds voor de hele 
avond! En niets was minder waar!
De presentatie was in handen van 
twee vierde klas leerlingen, Kari-
ma en Stacey en brugklasser Wou-
ter. Als volleerde ‘Wendy van Dijks’  
praatten ze de acts aan elkaar. 
Ook de techniek, het geluid en het 
licht, waren in handen van leerlin-
gen. Scholengemeenschap Thamen 
heeft niet voor niets een volwaardi-
ge elektro-afdeling.
Bewust was er voor gekozen om 
geen winnaar uit te roepen voor de-
ze Talentenjacht.
Deelnemen was belangrijker dan 
winnen. In wezen was gewoon elke 
deelnemer winnaar!

Het staat nu al vast dat er volgend 
jaar weer zo een geweldige Thamen 
Talenten Tank-avond georganiseerd 
zal gaan worden. Want, dat Thamen 
talenten in huis heeft, dát is wel dui-
delijk!

Van Kouwen Groep geeft op 
tweede paasdag gratis weekendjes 
shoppen in Maastricht weg

Mijdrecht - Eindelijk is het zover! 
Op tweede paasdag arriveert de 
nieuwe Opel Agila in de showrooms 
bij de Van Kouwen Groep. Bij zo’n 
mooie gelegenheid hoort een pas-

sende introductie, dus openen al-
le Van Kouwen-bedrijven op twee-
de paasdag 24 maart de showroom 
deuren in Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer en Mijdrecht van 10.00 tot 

16.00 uur.
Maar wees op tijd, want voor de 
eerste tien kopers ligt er een heer-
lijk weekend shoppen in Maastricht 
klaar!

Uniek in de regio, doordat de Van 
Kouwen groep al jaren tot de best 
presterende Opel dealers van Ne-
derland behoort, hebben zij als één 
van de weinige dealers 60 nieuwe 
Agila’s in kunnen kopen die nog al-
lemaal voor de zomervakantie de 
weg op kunnen! 
Gewoon heel veel ‘Paas’voordeel! 
De Agila’s, die zij uit voorraad kun-
nen leveren, zijn alle uitgerust met 
een comfortpakket waar 50% kor-
ting op wordt gegeven. Daarnaast 
heeft Van Kouwen de laatste maand 
weer scherp ingekocht en hebben 
zij veel ‘actieprijzen’ voor alle voor-
raad auto’s. Als klap op de vuurpijl 
geeft Van Kouwen alleen op twee-
de paasdag 1500 euro extra inruil bij 
aankoop van een voorraadauto!
Speciaal voor de kinderen is de 
paashaas langs geweest en heeft 
allemaal eieren verstopt in de show-
room. Komen jullie helpen deze te 
vinden? Van Kouwen is geopend op 
tweede paasdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie zie: 
www.vankouwen.nl.

Het verkoopteam van Van Kouwen is al 
overtuigd van de nieuwe Agila en wil dit 
graag met u delen!

New Beauty, de beurs op 
het gebied van anti-ageing
Mijdrecht - Beautysalon Périne, sa-
lon voor professionele huidverzor-
ging in Mijdrecht, werkt ruim negen 
jaar naar volle tevredenheid met het 
anti-ageing concept van Pascaud 
Beauty Innovations.

Door Pascaud is ‘Périne’ uitgeno-
digd om samen met zeven andere 
VIP salons van Nederland de con-
sument op de New Beauty in de RAI 
te woord te staan.

Natuurlijke huidverjonging
Pascaud Beauty Innovations is in 
1989 opgericht door Mardge Pas-
caud. Eind jaren negentig startte 
het bedrijf met de ontwikkeling van 
het Pascaud anti-ageing concept 
voor natuurlijke huidverjonging. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in het 
Belgische Maaseik.
 
Het concept vult de ruimte tussen 
‘gewone’ verzorging en de stap naar 
een arts en omvat rimpelcorrectie, 
lifting en versteviging. 
Bij lifting en versteviging van het ge-
zicht en ogen, verstrakking van de 
oogcontouren en behandeling van 
vochtwallen onder de ogen levert 
de Pascaud-L3 laser direct bijzon-
dere resultaten op. Dit alles zonder 
chirurgische ingrepen.

Bovendien is deze zogenaamde Niet 
Invasieve Laser technologie, ook wel 
koud laser genoemd, bijzonder ge-
schikt als voor- en nabehandeling 
van cosmetische ingrepen. 

New Beauty beurs
Op 15 en 16 maart werd de Amster-
dam RAI omgetoverd in een beau-
tyspektakel. Alle trends op het ge-
bied van cosmetische chirurgie, be-
handelingen, producten en huidver-
zorging waren er te vinden. Pascaud 
was aanwezig met een grote stand 
om de consument van alle informa-
tie te voorzien.
 
Zo konden bezoekers op de Pas-
caud-stand een L3 laser behan-
deling bekijken of zelf een gratis 
proefbehandeling ondergaan.
Of ze konden kiezen voor een MAC 
hi-tech huidanalyse die tegen een 
gereduceerd tarief werd aangebo-
den.

Marijke Helwegen
Marijke Helwegen is trouw gebruik-
ster van de producten, Carat ge-
naamd, die Pascaud ontwikkelt en 
op de markt brengt!

Zij was dan ook op de New Beau-
ty aanwezig en was, samen met 
Mardge Pascaud, dagelijks te zien 
op het beautystage voor een pre-
sentatie over het concept.

Beautysalon Périne
Marijke Helwegen is één van de 
trouwe cliënten die bij Beautysalon 
Périne, de L3 en bijbehorende be-
handelingen voor anti-ageing en 
producten gebruiken.
 
Marijke Helwegen: “Ik steek niet 
onder stoelen of banken dat ik ver-
schillende cosmetische operaties 
heb ondergaan. Maar de conditie 
van mijn huid wordt hiermee niet 
verbeterd. Ik ben buitengewoon en-
thousiast over de zichtbare en voel-
bare effecten van de Carat behan-
delingen, producten, de L3 (softla-
ser) en het professionele advies van 
Beautysalon Périne.
Ik kom hier dan ook regelmatig om 
mijn huidconditie goed op peil te 
houden. Mijn huid voelt stevig, ziet 
er fris uit en ondanks mijn drukke 
werkzaamheden voel ik mij vitaler 
dan ooit.”
 
Bent u niet in de gelegenheid ge-
weest om afgelopen weekend de 
New Beauty te bezoeken, dan wil 
Beautysalon Périne u alsnog de 
kans geven om gebruik te maken 
van de daar geldende aanbieding.
 
Heeft anti-ageing op natuurlijke wij-
ze uw interesse en wilt u weten wat 
natuurlijke huidverjonging voor uw 
huid kan betekenen?

Neem dan deze week contact op en 
maak een afspraak voor een gratis 
advies consult en proefbehandeling 
met de L3. 
Ook de aanbieding voor de MAC 
behoort tot de mogelijkheden.
Zie de website www.perine.nl

Beautysalon Périne is gevestigd op 
Hofland 4 te Mijdrecht. Tel 0297-
273121.

Hizi Hair knipt voor 
War Child
Mijdrecht - Op 2 april is het zo-
ver, dan knipt Hizi Hair, gevestigd 
aan de Dorpsstraat in Mijdrecht, 
voor War Child! Alle 51 vestigingen 
van kapperketen Hizi Hair staan die 
dag hun totale knipomzet af, zodat 
er kan worden geïnvesteerd in een 
vreedzame toekomst. War Child is 
een organisatie die kinderen in oor-
logsgebieden helpt om hun gevoe-
lens opnieuw te leren uiten door 
middel van zang, dans, toneel, crea-
tiviteit en sport. Ook heel belangrijk 
dat deze kinderen worden gehoord 

door medewerkers van War Child 
om zo hun verdriet en eenzaam-
heid een plekje te geven. Kinderen 
uit oorlogsgebieden hebben zoveel 
gezien en meegemaakt dat zij niet 
meer onbevangen in het leven kun-
nen staan. Het is dan ook onaccep-
tabel dat miljoenen kinderen de du-
pe zijn van de oorlogen die niet uit 
hun naam worden gevochten. “Het 
is natuurlijk fantastisch om hier aan 
mee te werken”, aldus Renata Che-
rillo, franchisenemer van Hizi Hair in 
Mijdrecht. “Ook mijn medewerkers 

zijn heel gemotiveerd om deze dag 
heel speciaal te laten verlopen.

We hebben dan ook het een en an-
der georganiseerd. We openen om 
9.00 uur en de hele dag zal in het 
teken staan van War Child. We heb-
ben ballonnen en pennen, ook kunt 
u die dag meteen donateur worden. 
Vanaf 13.00 uur zal er een werve-
lend optreden zijn van Pètra, een 
buikdanseres uit Wilnis. Meedoen 
met de workshop buikdansen kan, 
maar kijken mag natuurlijk ook! 
Laat u verrassen in oriëntaalse sfe-
ren en lekkernijen. Pètra geeft buik-
danscursussen in Wilnis en is ook te 
boeken voor kinderpartijtjes, work-
shops en optredens op feestjes: 
www.buikdansenmetpetra.tk Tel: 

06-24612613. Verder hebben wij op 
die dag vanaf 13.30 uur Clown Ben-
no die zal zorgen voor een zeer leu-
ke middag met goochelen en hij zal 
zijn ballonkunsten laten zien. Na-
tuurlijk wordt dit aangekleed met 
snoepjes en drinken voor de kinde-
ren, terwijl de ouders zich heerlijk 
laten verwennen in onze massage-
stoel en geknipt worden volgens de 
laatste haarmode en genieten van 
een heerlijk kopje koffie of thee. U 
kunt misschien ook alvast een kijk-
je nemen op de geheel vernieuwde 
website: www.hizihair.nl , daar leest 
u nog meer meer over onze actie! 
Het bezoek aan de kapper geeft nu 
dubbel resultaat! Kom allemaal naar 
Hizi Hair op 2 april. Hizi Hair is 6 da-
gen geopend.” Aldus Renata.
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Othello
op het Veenlandencollege

Prachtige vertolking van
Shakespeare´s tragedie

Donderdag en vrijdagavond hebben de leerlingen van 
het Veenlanden College weer een top prestatie geleverd. 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar hebben zij, in 
het engels, een toneelstuk van Shakespeare op de plan-
ken gezet . En elk jaar blijkt het nog weer beter te kun-
nen. 

De belangstelling om mee te doen was zo groot, dat er begin 
oktober audities moesten worden gehouden. Vanaf novem-
ber is er wekelijks gerepeteerd en na de kerst zelfs twee keer 
in de week . Dat allemaal onder de enthousiaste leiding van 
de docenten engels, Paula Wilcox en Eric van Lint. Het prach-
tige decor en de kostuums waren ontworpen door docente 
beeldende vorming Marian van Klaveren met hulp van Mi-
chelle Liesveld uit 4 atheneum. Het decor bestond uit grote 
blokken, die als ze gedraaid werden,  steeds een andere ach-
tergrond lieten zien: een straatbeeld, de slaapkamer, zaal of 
de kade van de haven van Cyprus.  De decors waren  gemaakt 
door een groepje leerlingen o.l.v. Adriaan van der Veer, Cor 
Veerhuis en Dirk Roodenburg. Licht en geluid was in zeer 
goede handen van 6 leerlingen o.l.v. docent Remco Tieman.
 In de hal van de school was een tentoonstelling ingericht 
met de posters die voor deze speciale gelegenheid gemaakt 
waren door leerlingen van havo 4.

Het drama begint op Cyprus, eind 15e eeuw. De eerste acte 
verplaatste de toeschouwers naar het huis van Lady Braban-
tio (moedig gespeeld door stand-in Paula Wilcox) waar over-
winnaar  admiraal Othello ( magnifi eke rol van Tom Fokker) 
thuis komt bij zijn vrouw Desdemona ( Janneke Bokkes). Zijn 
ambitieuze adjudant Iago (Timon de Graaff ) voelt zich echter 
verraden als Othello niet hem, maar Cassio (Norbert Rigter) 
tot zijn persoonlijke luitenant benoemd. Iago zint op wraak  
en moedigt de geheime verlangens van Roderigo (Pieter 
Hoogerwerf ) voor Desdemona aan. 
Op slinkse wijze drijft hij Othello er uiteindelijk toe om zijn 
mooie vrouw te vermoorden. Wanneer Othello ontdekt dat 
alles waarin hij geloofde op leugens berust, slaat hij de hand 
aan zichzelf. Jaloezie blijkt een onomkeerbaar proces, een 
sluipend gif met vreselijke consequenties. Naast genoemde 
spelers werden de overige rollen met overtuiging en prach-
tig gespeeld door Claire Seijsener (Emilia), Sabine Radema-
ker (Bianca), Marieke Gobée (Gratiana), Christian de Ruiter 
(Lodovico), Peter de Jonge (Montana), Matthijs Geijtenbeek 
(A Duke) en Thom van Rijn (A soldier).

 Na afl oop van beide voorstelling werden alle medewerkers 
beloond met een staande ovatie. Ook rector Karin van Oort 
liet zich niet onbetuigd en verraste alle medewerkers met 
een bloemenhulde. Zichtbaar trots op “haar mensen” prees 
zij, in het engels, deze top prestatie en sprak zij de hoop uit 
dat deze unieke traditie nog vele jaren  op het Veenlanden 
College zal worden voortgezet. Voor docent Eric van Lint, met 
zijn fantastische inbreng, zal echter een vervanger moeten 
worden gezocht. Hij woont volgend jaar in Portugal en zal 
zeker gemist worden.

Uitgebreid fotoverslag op: www.veenlandencollege.nl.
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Vandaag, woensdag 19 maart, neemt dokter Ingrid 
Verbeek-Starink afscheid als huisarts bij het Ge-
zondheidscentrum aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
Na 23 jaar huisarts in De Ronde Venen te zijn 
geweest vertrekt zij om een andere uitdaging in 
haar vakgebied aan te gaan. Eerder heeft zij ruim 
20 jaar bij de huisartsenpraktijk van dokter Pie-
ter Koopmans in Mijdrecht gewerkt. Die besloot 
begin 2005 te stoppen wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. Een paar maan-
den later stapte Ingrid Verbeek samen met haar 
collega dokter Phons Link en de assistentes over 
naar het nieuw gebouwde Gezondheidscentrum. 
Daar heeft zij nog ruim drie jaar gewerkt. Op 1 
april dit jaar viert zij haar 25-jarig ambtsjubileum 
als huisarts. Vanzelfsprekend zijn al haar patiën-
ten geïnformeerd over haar aanstaande vertrek. 
Die kunnen/konden tijdens de afscheidsreceptie 
haar nog even spreken en bedanken voor de zorg-
verlening. De Nieuwe Meerbode had een gesprek 
met de scheidende huisarts.

U bent lange tijd huisarts geweest in De Ronde Venen, 
maar u woont in Abcoude. Bent u daar zo aan gehecht 
dat u nooit hebt overwogen om in uw ‘verzorgingsgebied’ 
te gaan wonen? Tenslotte draaide u ook mee in de huis-
artsenpost in Woerden.
“Nee, wij wonen sinds begin jaren tachtig in Abcoude 
en het bevalt ons prima. De Ronde Venen ligt op een 
steenworp afstand en ik was altijd binnen een half 
uur op de praktijk. Verkassen was dus niet nodig. Mijn 
echtgenoot en onze twee kinderen hebben het hier al-
tijd naar hun zin gehad. Ik ben overigens zelf niet gebo-
ren en getogen in Abcoude. Oorspronkelijk kom ik uit 
Loosdrecht. Daar heb ik 21 jaar gewoond, zelfs nog in 
het begin van mijn studie. Toen ging ik vanuit huis met 
de auto naar Amsterdam. Later toch maar op kamers 
gaan wonen in de hoofdstad. Dat bleek uiteindelijk 
makkelijker. Dat heb ik tot 1984 volgehouden. Intussen 
had ik ook mijn echtgenoot Max Verbeek leren ken-
nen en we besloten te gaan wonen in Abcoude. Onze 
kinderen, een jongen en een meisje, zijn er medio jaren 
tachtig geboren.”

Sommige mensen hebben al tijdens hun kinderjaren een 
beeld wat zij later willen worden. Was dat bij u ook zo, in 
dit geval ‘dokter’ worden?
“Ja, ik wist op mijn vijfde jaar al dat ik dokter wilde wor-
den. Ik was bepaald geen poppenkind zoals dat heet, 
eerder wat medisch-technisch aangelegd. Mijn wens 
was óf chirurg óf psychiater te worden. Dat zijn twee 
uitersten in het vakgebied, dat weet ik. Maar toch. De 
eerste popjes die ik kreeg heb ik vakkundig openge-
sneden om te zien wat er in zat… Tijdens mijn co-as-
sistentschap vond ik alles op medische gebied leuk en 
interessant, met uitzondering van oogheelkunde. Alsof 
het zo was voorbestemd kon ik de chirurgie wel ver-
geten omdat mijn ogen daarvoor minder geschikt ble-
ken te zijn. Toch wilde ik een breed terrein omspannen 
op medisch gebied en dat werd de huisarts. Want die 
komt met alles in aanraking, van ongevallen tot ziekte. 
Dit werd versterkt omdat ik tijdens mijn studie bij een 
huisarts in Loosdrecht een keer kon ‘meelopen’ in zijn 
praktijk. Huisarts blijkt een ‘rijk’ vak te zijn waar je alle 
medische aspecten van het vak tegenkomt, zowel tech-
nisch als emotioneel. Vooral de mens als ‘patiënt’ heb ik 
tot op de dag van vandaag als heel belangrijk ervaren. 
Daar komt dan de belangstelling in relatie tot de psy-
chologie weer bovendrijven.”

Hoe bent u in Mijdrecht bij de huisartsenpraktijk van Pie-
ter Koopmans terecht gekomen?
“Dat was eigenlijk toeval. Na mijn artsenstudie en de 
toen nog éénjarige opleiding voor huisarts in Edam 
– nu is dat vier jaar – ben ik daar blijven hangen. Dat 
was op freelance basis. Toen kon dat nog. Er waren drie 
huisartsen en om de drie weken had je weekenddienst 
van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Verder had-
den wij twee avond- en nachtdiensten op dinsdag en 
donderdag. Daarbij ook bevallingen. Drukke weken 
dus. Op zeker moment werd het op freelance basis 
werken moeilijk voor artsen vanwege een aanpassing 
in de Nederlandse wetgeving. Ik moest een vast dienst-
verband hebben, maar dat was fi nancieel niet haalbaar 
voor die huisartsenpraktijk. Daarom ben ik een korte 
periode werkloos geweest. In die tijd werd onze dochter 
geboren. Ben daarna gaan rondkijken of ik ergens als 
parttime huisarts alsnog aan de slag kon komen.
Intussen wilde ik ook mijn horizon verbreden en ben 
met een studie homeopathie begonnen. Op die manier 
kon ik naar mijn mening patiënten meer bieden als ik 
weer als huisarts kon gaan werken. Op zeker moment 
kwam ik dokter Pieter Koopmans tegen. Hij maakte 
deel uit van een vestigingscommissie voor het aantrek-
ken van huisartsen als daar door zittende huisartsen 
op locatie vraag naar was. Hij wilde niet alleen maar 
artsen in opleiding daarvoor rekruteren. Kort en goed, 
eind december 1985 hadden wij een gesprek en op 1 
januari 1986 kon ik bij hem in Mijdrecht beginnen. Bij 
zijn huisartsenpraktijk aan de Parel heb ik ruim twin-
tig jaar samen met hem en de assistentes Corrie van 
Moort en Ingrid Wakker met veel plezier en betrokken-
heid gewerkt. Samen met Pieter Koopmans heb ik heel 
wat discussies gevoerd over de zin en onzin van de ho-
meopathie. Ondanks de verschillen van mening was dat 
altijd in een goede sfeer.”

In 2005 verhuisde de praktijk naar het nieuwe Gezond-
heidscentrum. Was dat noodzaak vanwege ruimtege-
brek?

“Nee hoor, we hebben met elkaar altijd heel knus in 
de praktijkruimte van Pieter Koopmans kunnen wer-
ken. Maar hij stopte met de praktijk toen hij 61 werd. 
Dat was voor hem het moment om zijn stethoscoop 
aan de wilgen te hangen. Een paar maanden later zou 
het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht opgeleverd worden. Misschien ook een toeval 
zou je kunnen zeggen dat dit net in die tijd plaatsvond. 

Phons Link heeft toen de praktijk van Koopmans over-
genomen en we zijn met hem én het volledige patiën-
tenbestand in het voorjaar van 2005 verhuisd. Dat was 
wel een hele verandering omdat het veel groter was 
en de uitstraling veel professioneler overkwam dan het 
‘knusse’ aspect voordien. Ook dokter Thurkow kwam bij 
ons in het Gezondheidscentrum. Die verhuisde van de 
Croonstadtlaan hier naartoe en zit er ook nog. Kortom, 
de knusse praktijk van weleer was ingeruild voor een 
polikliniekachtige omgeving. En passant zat ik ook in 
de Raad van Bestuur van Vinkenoord in Vinkeveen. Heb 
dat tien jaar met plezier gedaan. Maar daarna breidde 
de ouderenzorg zich snel uit met toetreding van Maria-
Oord, Snavelenburg en dergelijke, wat nu onder Zuwe 
Zorgcentra valt. Dat werd mij allemaal te grootschalig 
en daarom ben ik daarmee gestopt.”

Hebt u naast uw beroep als huisarts ook specialismen 
in huis?
“Huisarts zijn is tegenwoordig al een specialisme. 
Daarnaast zou je een stukje homeopathie er ook toe 
kunnen rekenen. Maar daarin ben ik niet verder ge-
gaan. Mijn échte specialisme zoals ik dat voel is de be-
nadering en omgang met de mens achter de patiënt 
in de breedste zin van het woord. De mens met zijn 
verhaal en proberen tot hem of haar door te dringen 
wat de werkelijke oorzaak van zijn of haar klachten is, 
lichamelijk dan wel psychisch. Het moet gebaseerd zijn 
op een wederzijds eerlijk en open contact, zonder een 
opgestoken belerend vingertje van mijn kant. Van dat 
laatste houd ik niet. Mensen moeten met een opge-
wekt en positief gevoel de praktijk verlaten en zelf het 
idee hebben dat zij werken aan de verbetering van hun 
eigen gezondheid. In dat licht gezien doe ik graag aan 
een stukje opvoeding. Hoop daarmee de mensen aan 
te zetten tot oplettendheid en zelfdiscipline. Bijvoor-
beeld om regelmatig de voorgeschreven medicijnen in 
te nemen en niet schromen echt te bellen als dat nodig 
is. Geen twijfelgevallen maar handelend optreden. Dat 
kan veel lichamelijke of geestelijke schade voorkomen. 
Indien nodig kan ik heel direct zijn tegen een patiënt. 
Dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen, maar heeft 
wel tot resultaten geleid.

Bent u blij met alle nieuwe technische voorzieningen die 
ook de huisarts nu mag gebruiken?
“Nou en of. Veel tweedelijnszorg van specialisten is 
naar de eerstelijns gegaan. De hele zorg is trouwens 
aan verandering onderhevig. In fi nancieel opzicht dui-
delijk commerciëler getint en of ik daar blij mee ben?... 
Een logisch gevolg van de veranderingen is wel dat de 
huisartsen in hun praktijk méér mogelijkheden hebben. 
Zoals hartfi lmpjes maken en longfunctie onderzoek. 
Daarbij ben ik wel van mening dat specialisten over je 
schouder mee moeten kijken om de juiste beslissingen 
te kunnen nemen. Ergo, je moet als huisarts dus wel 
ondersteuning krijgen. Destijds wilde ik eens een bot-
dichtheidsmeting laten maken bij een patiënt omdat die 
mogelijk aan botontkalking leed en ik daar het mijne 
van wilde weten. Want wat de specialist doet moeten 
wij toch ook kunnen? Dat scheelt immers veel werk in 
de tweedelijnszorg en het voorkomt dat de patiënt van 
hot naar her wordt gestuurd. Ik werd daarover vanuit 

het ziekenhuis gebeld hoe ik erbij kwam dat aan te vra-
gen. Het was immers puur specialistenwerk? Na mijn 
uitleg vond men het toch wel logisch wat ik had gedaan 
en sindsdien kan de huisarts dergelijke specialistische 
onderzoekingen zelf aanvragen. Ik beschouw dit als 
een succes en ben blij dat ik daaraan mijn steentje heb 
mogen bijdragen. Op die manier is het ook makkelijker 
om preventief te werken aan iemands gezondheid. Een 

aspect dat momenteel steeds meer opgeld doet.”
U vertrekt bij het Gezondheidscentrum omdat u zich op 
een andere manier wil inzetten voor de patiëntenzorg. In 
welk verband moeten wij dit zien? Gaat u zelf een prak-
tijk opzetten?
“Op deze vraag wordt kennelijk een diepgaand ant-
woord verwacht. Toch is het zo simpel. Waar het om 
gaat is dat ik in een iets rustiger tempo wil gaan wer-
ken. Ik wil meer tijd kunnen besteden aan mijn patiën-
ten. Door de gewijzigde praktijkvoering ligt het huidige 
tempo voor mij te hoog. Misschien komt dat wel door-
dat de zorg steeds vaker een commercieel etiket krijgt 
opgeplakt. Daaraan ontkomt ook een huisartsenprak-
tijk vaak niet. Niettemin heb ik gezocht naar mogelijk-
heden om aan dat rustiger tempo gestalte te kunnen 
geven. En die heb ik gevonden. Dat vernam ik op 12 
maart jongstleden. Ik kan u zeggen dat ik begin april 
ga werken voor twee huisartsen in Breukelen bij het 
Gezondheidscentrum aldaar. De beide artsen willen het 
vanwege hun leeftijd ook wat rustiger aan gaan doen en 
daar sluit mijn invulling mooi bij aan. Wat zij ook doen 
is huisartsen opleiden, iets wat mij ook wel ligt. Daarin 
ga ik eveneens participeren. Huisarts is tegenwoordig 
een specialisme. Voordat een zojuist afgestudeerde 
arts dat is, heeft hij of zij heel wat stages en overlegsi-
tuaties met een ervaren huisarts doorlopen. Het is mij 
overigens niet bekend of er al een vervanger voor mij is 
gevonden om de praktijk van Phons Link te versterken. 
Voor zover ik weet is men er wel naar op zoek.”

Hoe ziet u vanuit uw optiek de toekomst van ons zorg-
stelsel? Betaalbaar of niet, een politiek hangijzer?
“Mensen zullen altijd zorg nodig blijven hebben, betaal-
baar of niet en welk politiek standpunt je ook inneemt. 
De vergrijzing wordt er niet minder om. Ziekten waar-
van iedereen dacht dat we die onder de knie hadden, 
steken de kop weer op. Kijk maar naar de tbc. Nieuwe 
ziekten dienen zich aan. Evenals oprukkende ziekte-
verwekkers uit tropische en subtropische streken die 
hier inmiddels kunnen overleven door klimaatverande-
ringen. Ook doordat we overal naartoe kunnen reizen 
kunnen ziekten gemakkelijk worden overgedragen. Dat 
moeten we in de gaten houden en er maatregelen voor 
nemen. Dat kost geld en inspanning en te zijner tijd mis-
schien wel weer een aanpassing van het basispakket 
en aanvullende verzekeringen. Ik denk dat de gezond-
heidszorg voor de mensen in ons land, maar ook buiten 
onze grenzen, steeds duurder zal worden en er steeds 
meer eigen bijdragen zullen worden verlangd. Dat wat 
je zuinig aan geld gespaard hebt ben je straks kwijt aan 
de zorg. Aan de andere kant willen mensen ook steeds 
meer. Vinden ze het 
heel gewoon dat bij-
voorbeeld een Total 
bodyscan ook in het 
pakket zit, of door 
de verzekering wordt 
vergoed. Men wordt 
dus veeleisender. 
Het kan ook allemaal 
want het apparaat is 
toch beschikbaar? 
Dus heb ik er recht 
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Huisarts, 
Ingrid Verbeek-Starink

op hiervan gebruik te maken. Een tendens is ook dat 
iedereen zoveel mogelijk zelfstandig thuis moet kunnen 
blijven wonen, ook bij hogere leeftijden. Dat impliceert 
dat de Thuiszorg een steeds grotere wissel zal trekken 
op het beschikbare budget en dat blijkt nu al te krap te 
zijn… Het kan niet missen, ook hiervoor zal een steeds 
hogere bijdrage worden gevraagd. Verder zijn er meer 
mensen nodig om aan die zorg vorm te geven. Wat 
ik een enge ontwikkeling vind is het DNA-onderzoek 
waarbij men vanaf het babystadium van iedereen een 
DNA-profi el wil maken en dit vervolgens in een data-
base op te slaan. Bij dat onderzoek kan van te voren al 
komen vast te staan welke ziekten de mens bij het ou-
der worden zal kunnen krijgen en welke aanleg hij of zij 
daarvoor heeft. Als je dat daaruit kunt afl eiden is er in 
de toekomst niemand meer te verzekeren! Want de ver-
zekeringsmaatschappij kan dan op voorhand zien wat 
hij aan kosten kan verwachten. Als je dan een zorgver-
zekering wil aanvragen kan men een standaardformule 
inbouwen die naar de resultaten van dat DNA-onder-
zoek verwijst. Iedereen weet dan wat hem te wachten 
staat. Dat vind ik geen goed idee. 
Vanzelfsprekend heb ik absoluut geen bezwaar tegen 
verder wetenschappelijk onderzoek van het DNA als dit 
kan leiden tot eerdere en succesvolle behandeling van 
terminale ziekten en verschijnselen.”

Als we dat zo aanhoren kenschetsen wij u als een druk 
bezette vrouw met een groot verantwoordelijkheidsge-
voel voor haar werk en haar patiënten. Maar is er ook 
ruimte voor ontspanning? Heeft u hobby’s, gaat u op z’n 
tijd wel leuke dingen doen met uw gezin?
“Ja hoor. Ik speel graag piano, verzamel miniatuurfl es-
jes parfum en eau de toilette en ga graag naar het the-
ater. Ik lees vooral in de vakantie, ben dol op wandelen 
en houd van natuurvakanties. Wat ik daarbij ook graag 
doe is raften! Dit laatste zal wellicht niemand achter mij 
zoeken…”



De Ronde Venen - Met twee dui-
men omhoog gestoken naar het 
koor gaf dirigent Toon de Graaf na 
afloop van de Johannes Passion 
duidelijk blijk van zijn grote waar-
dering voor de prestatie van chris-
telijke oratoriumvereniging  Amici-
tia Uithoorn. Onder zijn leiding werd 
vrijdagavond 14 maart samen met 
begeleidingsorkest Continu, 6 solis-
ten en organist Eric Jan Joosse de 
Johannes Passion van J.S. Bach uit-
gevoerd in de R.K. kerk Johannes de 
Doper te Mijdrecht/Wilnis. Een wer-
kelijk prachtige uitvoering die de 
aanwezigen in de volle kerk menig-
maal de adem deed inhouden. 
Voor velen is de Paastijd pas aan-
gebroken na een uitvoering van de  
Matthäus of Johannes Passion bij-
gewoond te hebben. De opvoering 
van deze magistrale werken van 
Bach betekent immers dat Pasen 
nadert. 
Bach schreef de Johannes Pas-

sion in drie maanden. Deze werd 
voor het eerst opgevoerd in 1724 te 
Leipzig. Bach ontleende het groot-
ste deel van de tekst aan het Johan-
nes Evangelie. In de Johannes Pas-

sion komen diverse thema’s voor. 
De  twee belangrijkste zijn echter 
het thema van het ‘koningschap van 
Jezus’ en van het begrip ‘waarheid’. 
De Christus figuur toont zich een 
charismatische leider en Pilatus als 
heerser wordt steeds zwakker. Je-
zus is als zoon van God ter wereld 
gekomen om de zonden van de he-
le mensheid op zich te nemen. Met 
‘Het is volbracht’ sterft Jezus.

Sterk 
Na het eerste deel met het door het 
koor sterk gezongen ‘Herr, unserer 
Herrscher’ werd al snel duidelijk dat  
op deze avond een prachtige  weer-
gave  van de Johannes Passion  zou 
klinken. Bas-bariton Hans de Vries 
zette een berouwvolle Petrus neer. 
Bas Ronald Dijkstra imponeerde in 
de rol van de Christus figuur, even-
als de andere solisten: tenor Geert 
Berghs, sopraan Ruzanna Naha-
petjan en alt Martine Straesser. De 

moeilijke rol van Evangelist werd  
door tenor Harry van Berne zeer 
doorleefd gezongen.
In het tweede deel na de aria van 
Martine Straesser waarin de dood 

van Jezus bezongen wordt, leek 
het alsof de aanwezigen de adem 
inhielden: doodstil bleef het in de 
kerk. Datzelfde gebeurde eveneens 
na de slotaria van sopraan Ruzanna 
Nahapetjan die op zeer indringende 
wijze  met haar heldere stem de we-
reld de boodschap meegaf ‘Uw Je-
zus is dood’. Uit de slotkoraal eindi-
gend met ’Ik wil u prijzen tot in de 
eeuwigheid’ bleek de grote profes-
sionaliteit van Amicitia Uithoorn: 
magnifiek gezongen, vol overgave 
met een prachtig slotakkoord. Het 
bleef enig moment doodstil, daarna 
draaide dirigent Toon de Graaf zich 
om en barstte het applaus los. De 
volle kerk beloonde koor, solisten, 
organist en dirigent met een minu-
tenlange staande ovatie. 

Tevreden
Na afloop toonden de koorleden 
zich zeer tevreden. Voor Amicitia Uit-
hoorn was het de vierde maal dat de 

Johannes Passion gezongen werd. 
Diverse koorleden oordeelden deze 
uitvoering als ‘de beste’. Ook de diri-
gent was bijzonder tevreden en bas-
bariton Ronald Dijkstra sprak van 
‘een zeer doorvoelend concert’. 
De uitvoering van de Johannes 
Passion was in samenwerking met 
stichtingen Cultura De Ronde Ve-
nen, Vrienden van Amicitia en Vrien-
den Monument Johannes de Do-
per. Gedrieën kunnen zij terugzien 
op een bijzonder geslaagd concert. 
Volgend jaar staat de Matthäus Pas-
sion door het Dudok Koor en Orkest 
op het programma, een coproductie 
van de stichtingen Cultura De Ron-
de Venen en Vrienden Monument 
Johannes de Doper.

Om alvast in de agenda te noteren: 
zaterdag 28 maart 2009.

Zorg voor iedereen

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

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

  Alphahulpen (3 tot 12 uur per week)

Een geslaagd voorjaars-
concert van brassband 
Concordia
Vinkeveen - Een goed gevulde 
kleine zaal in het dorpshuis te Vin-
keveen luisterde naar het optreden 
van brassband Concordia onder lei-
ding van Stephan Koppelaar en de 
jeugd die een belangrijk deel van 
het concert opvulde.
 
Begonnen werd met enkele stukken 
die een Noorse achtergrond hadden 
waaronder het stuk voor orkest en 
flugel, de solo in dit stuk werd voor-
treffelijk gespeeld door Aniek Stol-
werk, een van de jeugdige speel-
sters van de band. Daarna was het 
de beurt aan de jeugd die gevormd 

werd uit een aantal koperblazers dat 
nog les heeft en een 12-tal blokflui-
ters. Het was geweldig om te zien 
hoe deze kinderen, onder de be-
zielende leiding van Bernadette de 
Bree, geconcentreerd hun partijtje 
meespeelden. En dan te bedenken 
dat sommigen van deze kinderen 
nog maar heel kort les hebben. 
Na dit optreden werd Rinus Borst 
gehuldigd omdat hij 60 jaar lid is van 
de vereniging. Uit handen van de 
voorzitter mocht hij de draagspeld 
ontvangen die uitgereikt wordt door 
de KNF bij zulke gelegenheden. 
Na de pauze bestond het program-

ma voor het grootste gedeelte uit 
muziek van het westen van Ame-
rika. Het tweede stuk was speciaal 
gekozen om de koperblazers die les 
hebben mee te laten spelen, en het 
moet gezegd worden, zij stonden 
hun mannetje/vrouwtje.
Het arrangement voor brassband 
uit de musical The West Side Story 
riep bij het publiek veel herinnerin-
gen op aan het verleden toen deze 
muziek veelvuldig hoorbaar was op 
de radio. Het concert werd beslo-
ten met een toegift wat een dank-
baar applaus van het publiek tot ge-
volg had.

Winnaars voorleesdagen bekend
De Ronde Venen - Op woensdag-
middag 12 maart was de Regiona-
le Voorleeswedstrijd van de Regio-
nale Bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen. Presentatrice Peet Koetsier 
mocht veertien kandidaten aan-
kondigen die zouden strijden voor 
de eerste plaats van de Provinciale 
Voorleesronde. 
Het publiek in het kerkcentrum De 
Ark probeerde zijn favorieten aan te 
moedigen door yells en spandoe-
ken.
Het was voor de jury, die bestond 
uit Jan van Breukelen (wethouder 

in De Ronde Venen), Ida van Ben-
ten (vestigingcoördinator van bibli-
otheek Breukelen) en Annemieke 
Knoppers (vrijwilligster in de bibli-
otheek Maarssenbroek) een zware 
middag met het luisteren naar veer-
tien deelnemers die allemaal hun ei-
gen kwaliteiten hadden. Na het jury-
beraad kwam daar dan het verlos-
sende woord van de voorzitter van 
de jury.

Als eerste is geëindigd: Chris-
ta Meelker van de OBS de Twee-
sprong uit Maarssen. Christa had 

een fragment voorgelezen uit het 
boek ‘Dreadlocks & lippenstift’ van 
Maren Stoffels. De jury vond dat ze 
het ‘cool’ had voorgelezen en dat 
ze zich ook niet heeft laten afleiden 
door het overgaan van een mobieltje 
in de zaal, maar onverstoorbaar ver-
der ging. Zij heeft uit handen van de 
voorzitter Jan van Breukelen, naast 
de officiële ingelijste voorleeskam-
pioen-oorkonde, een boekenbon en 
ingeblikt snoep cadeau gekregen.
Als tweede is geëindigd Sherrin 
Groenendijk uit Mijdrecht van de 
basisschool de Hoeksteen en als 

derde Eveline Joore uit Breukelen 
van de school De Schepershoek.
De laatste twee hebben een mooie 
Nationale Voorleesdraagtas gekre-
gen. Alle andere deelnemers ont-
vingen uit handen van de voorzitter 
van de jury een boekenbon, een oor-
konde en een speciaal potlood. De 
voorzitter had ook voor elke deelne-
mer een apart praatje. Hij zei dat hij 
genoten had van de kwaliteiten van 
de verschillende voorlezers.
De Provinciale Voorleesronde wordt 
gehouden op woensdag 26 maart in 
De Kom in Nieuwegein.

Verbouwing van C1000
De Ronde Venen in Wilnis
Wilnis - Eindelijk is het dan zover, 
de C1000 supermarkt in Wilnis gaat 
uitbreiden. Deze week worden de 
eerste voorbereidingen getroffen. 
Het is een wens die al wat langer 
leeft bij ondernemer E. Suyten. De 
afgelopen jaren zijn er diverse plan-
nen uitgewerkt, maar uiteindelijk in 
de koelkast gezet vanwege de mo-
gelijke verplaatsing naar het C.S.W. 
terrein. Het lijkt erop dat deze ver-
plaatsing nog enkele jaren gaat du-
ren en er is daarom besloten toch 
op de huidige locatie te gaan inves-
teren. De huidige luifels aan de bin-
nenzijde van het plein worden bij 
de supermarkt getrokken, waardoor 
de mogelijkheid ontstaat de super-
markt in te richten volgens de laat-
ste inzichten van de C1000 formule.
Intern wordt er gesproken over 

‘C1000 oranje’, dit betekent dat er 
bijvoorbeeld ook in Wilnis een bak-
kerij-afdeling komt in de super-
markt. Daarnaast wordt bijna alles 
vernieuwd: van koelingen, inventaris 
tot en met de CV-installatie. Bijzon-
der om te vermelden is dat er bij de 
keuze van de koelingen gekozen is 
voor een energiezuinige installatie, 
voor de klant is dit zichtbaar door-
dat er op de vriezers glasafdekking 
komt, maar ook glasdeuren voor een 
gedeelte van de koelingen.
Natuurlijk wordt het personeel niet 
vergeten. Nieuwe bedrijfskleding 
hangt reeds in de kast maar moet 
nog even wachten, totdat alles af 
is; het is nog even wennen aan de 
nieuwe kleuren.
Naast de binnenkant van de super-
markt wordt ook het buitenaanzicht 

aangepast met vrolijke en frisse 
kleuren, tevens wordt het parkeer-
terrein aangepakt om er voor te zor-
gen dat de klanten niet meer spon-
taan met hun winkelwagen van de 
stoep af rijden of in grote plassen 
water stappen. Met de gemeente 
wordt nog overlegd over de daad-
werkelijke uitvoering van het par-
keergebied rondom het winkelcen-
trum.
De komende weken zullen er dus 
bouwactiviteiten plaatsvinden en 
ook in de winkel zullen er wat af-
delingen verplaatst worden om het 
werk te kunnen uitvoeren, een tij-
delijk ongemak, maar het uiteinde-
lijke resultaat is dat er eind mei een 
moderne en bijzonder fraaie C1000 
supermarkt zal zijn waar de Wilnisse 
bevolking trots op is.

Prachtige uitvoering van 
Johannes Passion 
in Mijdrecht
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De Ronde Venen – Hadden we vo-
rige week fikse kritiek op de nieu-
we vergadermethode van de Ron-
deveense gemeenteraad, de zoge-
naamde Ronde Tafel Gesprekken, 
waarbij de burger meer centraal 
staat, wel, afgelopen donderdag 
ging het stukken beter. Het zou wat 
eigenwijs klinken als we als redactie 
zouden zeggen dat het kwam door 
onze kritiek, maar wel bleek dat ze 
het allemaal gelezen hadden en het 
zich hadden aangetrokken.

De voorzitter Rob Blans, die er vorige 
week in ons artikel zeker niet goed 
van afkwam, had óf een spoedcur-
sus gevolgd, óf heeft zelf ingezien 
dat hij de vergadering niet echt in 
de hand had. Wel donderdagavond. 
Met strakke hand gaf hij aan hoe en 
wat de bedoeling was. Het tijdsche-
ma was strak en daar werd streng 
de hand aan gehouden.

Vragen, vragen
De aanwezige burgers konden hun 
zegje doen en vragen stellen. De 
raad kon vragen stellen, de wethou-
der of een deskundige kon antwoord 

geven, maar er werd niet gediscus-
sieerd, en de raad mag geen vragen 
beantwoorden. En dat is precies hoe 
een Ronde Tafel Gesprek bedoeld is. 
Het is de bedoeling dat de burgers 
de raad hun verhaal kunnen doen 
en ideeën kunnen aandragen.
De raad luistert en stelt indien nodig 
wat aanvullende vragen aan de be-
woners en dat nemen ze mee in hun 
meningvorming.
Willen ze nog meer weten, dan kun-
nen ze na het Ronde Tafel Gesprek, 
in het half uurtje wandelgang, nog 
wat navragen en indien nodig de 
bewoners zelfs uitnodigen om bij 
hun fractievergadering uitleg te ko-
men geven.

Het is dus zeker niet de bedoeling, 
en dat moeten de burgers ook nog 
even begrijpen, dat de raad ze kant- 
en-klare antwoorden gaat geven. 
Daar is deze vergadering niet voor.

Boos
Niet iedereen kon nog wennen aan 
deze vergadermethode. Hetgeen 
wel vreemd was, dat het nu net de 
man was die een groot voorvech-

ter van deze nieuwe vergaderme-
thode was, Cees Houmes van D66. 
Hij is het raadslid van de allerklein-
ste fractie en is altijd het langste aan 
het woord. Hij heeft duidelijk moeite 
om iets kort maar bondig te vragen. 
Hij vertelt er altijd een heel verhaal 
omheen. Zeker, hij werd regelmatig 
door de voorzitter op de vingers ge-
tikt dat hij ‘to the point’ moest ko-
men.
Houmes nam dat de voorzitter ze-
ker niet in dank af. Hij bleef echter 
doorgaan. Tot de laatste seconde, 
de voorzitter had al afgehamerd, het 
uur was voorbij en hij bleef dreinen 
dat hij nog vragen had. “Dan stel ik 
ze schriftelijk”, zo snauwde hij de 
voorzitter toe. “Dan stelt u ze schrif-
telijk”, aldus de voorzitter en hij sloot 
af.
Ook enkele burgers begrepen niet 
goed waarom ze nu toch geen ant-
woorden kregen, maar dat hebben 
we reeds hierboven duidelijk ge-
maakt dat dit niet de bedoeling is. In 
ieder geval was deze avond er een 
die als voorbeeld gesteld kan wor-
den hoe het moet. Nogmaals onze 
complimenten.

Klaas en Jansje van der Roest-
Smit 60 jaar getrouwd
Vinkeveen - Dinsdag 11 maart was 
het de grote dag voor Jansje Smit en 
haar Klaas Hendrik van der Roest uit 
Vinkeveen. Zij vierden die dag het 
heuglijke feit dat zij zestig jaar ge-
trouwd waren. Dit tegelijk met de 
wens er nog een aantal gezonde ja-
ren aan vast te knopen als hen dat 
gegeven is. Klaas zal op 27 april de 
leeftijd der allersterksten gaan be-
reiken. Dan wordt hij 86 jaar. Jans-
je wordt een dag later 84. De bei-
de echtelieden ogen nog gezond en 
zijn zeer helder van geest. Klaas ver-
telt over de oorlogsjaren die hij des-
tijds heeft meegemaakt. Hij moest 
onderduiken, omdat hij niet voor 
de Duitsers wilde werken. Hij zat 
als onderduiker in de omgeving van 
Nijkerk en hij ontsprong door een 
(voor hem) gelukkige samenloop 
van omstandigheden het menselijk 
drama in Putten. Maar ook in Vin-
keveen ging het tegen het einde van 
de oorlog behoorlijk te keer en niet 
zelden floten de vijandelijke, maar 
ook geallieerde kogels hem om de 
oren. Spannende verhalen van Klaas 
die opgroeide op de Groenlandse-
kade. Dat was toen de gemeente 
Abcoude Proostdij. Hij werkte in die 
tijd bij De Bijenkorf, waarvan deels 
bij ’Huize de Plassen’ op de Baam-
brugse Zuwe, een voormalig vakan-
tiehuis voor personeelsleden. Daar-
na stapte hij over naar Provincia-
le Waterstaat waar hij nog een tijd 
lang als kantonnier actief was. Jans-
je woonde ook in Vinkeveen. In hun 
jeugdtijd ging ze net als Klaas naar 
school in Baambrugge. Ze kwam 
hem regelmatig op straat tegen en 
mede vanwege wat wederzijdse lu-
dieke pesterijtjes ontluikte er iets 

bij beiden. Dit doet recht aan het 
Duitstalige gezegde: ‘Was sich liebt, 
das neckt sich!’ Na een korte verlo-
ving vond het huwelijk plaats op 11 
maart 1948 in het voormalige stad-
huis van Vinkeveen aan de Dem-
merik. Later in de Hervormde kerk, 
waar het echtpaar door dominee 
Van de Graaf in de kerkelijke echt 
werd verbonden, zo weten Klaas en 
Jansje zich nog feilloos te herinne-
ren. Jansje Smit stamt uit een ge-
zin met drie zussen en drie broers; 
Klaas had ‘slechts’ twee zusters. Sa-
men kozen ze voor een groot gezin. 
Uit hun huwelijk werden negen kin-
deren geboren, waarvan drie zonen 
en zes dochters. Inmiddels verheu-
gen zij zich in 29 kleinkinderen en 
zeven achterkleinkinderen.

Nylonkous
“Heel bijzonder was voor die tijd 
dat de kinderen na school niet met-
een hoefden te werken. Ze waren 
vrij om een vak te kiezen en daar-
voor te gaan studeren, mits dat be-
taalbaar was natuurlijk. Kortom, wij 
hebben als kinderen zonder dwang 
allemaal onze eigen weg kunnen 
gaan”, vertelt een van de jongste 
dochters die samen met haar zus-
ter het bezoek aan huis ontvangt. 
Onder hen ook burgemeester Mari-
anne Burgman die het echtpaar met 
haar aanwezigheid en geschenk blij 
verraste. “En moeder heeft ons alle-
maal eigenhandig leren zwemmen. 
Dat moest wel, omdat de tuin op de 
Baambrugse Zuwe meteen aan de 
plas lag. Ze deed dat met een van 
haar nylonkousen als hengel. Mijn 
vader heeft nooit leren zwemmen 
en kan het nog steeds niet. Maar 

hij was wel een van de eersten die 
als er ijs lag, erop ging staan om te 
kijken of dat wel sterk genoeg voor 
ons was om te schaatsen. Moeder 
was het ook die altijd op de kinde-
ren van ons allemaal paste.”
In 1974 verhuisde het gezin naar 
het huidige adres vlakbij Zorgcen-
trum Zuiderhof in Vinkeveen, op 
steenworp afstand van winkelcen-
trum Zuiderwaard. Jansje en Klaas 
wonen nog geheel zelfstandig maar 
maken daarbij (terecht) gebruik van 
de Zuwe thuiszorg waar zij naar 
hun zeggen erg tevreden over zijn. 
Waar Jansje altijd echt ‘moeder’ was 
werkte Klaas tot aan zijn pensione-
ring, deed vrijwilligerswerk, zat in 
het schoolbestuur van de school in 
Baambrugge en in het kerkbestuur 
van de Hervormde kerk in Vinke-
veen. Tot op de dag van vandaag is 
hij geïnteresseerd in wat Verkeer & 
Waterstaat vandaag de dag pres-
teert in de weg- en waterbouw. Ook 
volgt hij de politiek nog waar hij een 
duidelijke mening over heeft.
Dinsdagmiddag vatte het bruids-
paar meteen de koe bij de horens 
door in De Meijert in ‘kleine fami-
liekring’ hun diamanten huwelijk te 
vieren. “Nou ja, klein, het zijn wel 
meer dan tachtig mensen die ko-
men. Da’s inclusief de aanhang”, al-
dus een olijke Klaas van der Roest 
die er samen met zijn Jansje al he-
lemaal klaar voor zat. Natuurlijk ook 
voor de traditionele foto, samen met 
burgemeester Burgman. De Nieu-
we Meerbode sluit zich aan in de 
rij die het bruidspaar wil feliciteren 
en wenst hun én hun familie samen 
nog vele gelukkige en gezonde ja-
ren toe.

Groep 4 Twistvliedschool 
bezoekt postkantoor
Mijdrecht - Groep 4 van de Twist-
vliedschool in Mijdrecht heeft don-
derdag 13 maart een bezoekje ge-
bracht aan het postkantoor op het 
industrieterrein in Mijdrecht.
Hier werden zij gastvrij ontvangen 
en kregen een leuke uitleg over de 

weg die de post aflegt voordat het 
bij ons thuis op de mat valt.

Ook kregen zij een rondleiding door 
het kantoor en zagen de postbo-
des daar aan het werk. Als klap op 
de vuurpijl mochten zij een meege-

brachte, geschreven kaart aan hun 
ouders of opa en oma ZELF afstem-
pelen.
Het was een leuke en leerzame och-
tend! Groep 4 bedankt hierbij nog-
maals de aardige medewerkers van 
het postkantoor!

Viribus viert haar 80-jarig
bestaan
Wilnis - Op zaterdag 8 maart heeft 
de 80-jarige muziekvereniging Viri-
bus Unitis uit Wilnis, met vereende 
krachten, in muziek’paleis’ Musis 
Sacrum in Arnhem de titel ‘Neder-
lands fanfare kampioen 2008’ in de 
wacht gesleept. Dat dit terecht was, 
mag blijken uit het feit dat de uitge-
voerde muziekwerken werden be-

loond met 88,59 punten. In 2007 be-
haalde Viribus, uitkomende in de 2e 
divisie, nog 84,09 punten en ontving 
onlangs van de Kon. Ned. Fed. van 
Muziekverenigingen het ere-diplo-
ma omdat de jubilaris het hoogste 
aantal punten behaalde tijdens de 
in 2007 gehouden concertwedstrij-
den. De vereniging ‘verbeterde’ zich 

in Arnhem, dus met 4,5 punt, terwijl 
de meeste deelnemende verenigin-
gen hetzelfde puntenaantal scoor-
den, of lager, dan in 2007.
Als bewijs heeft voorzitter Cor van 
Leeuwen de kampioensbeker in 
ontvangst genomen. De beker staat 
nu te pronken in het verenigingsge-
bouw in Wilnis.

Eerste kievitsei terug in 
polder Wilnis-Veldzijde
De Ronde Venen - Op de storm-
achtige morgen van woensdag 12 
maart jl. werd het eerste kievitsei 
in de Utrechtse Venen gevonden 
door Robert Peek in de polder Wil-
nis-Veldzijde. Het is de derde keer 
dat Peek als eerste een ei vindt. Hij 
vond het nestje met drie eieren in 
een perceel bouwland waar vorig 
jaar maïs stond. Peek is melkvee-
houder aan de Bovendijk en boert 
met zijn ouders in maatschap. Als 
lid van de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging ‘de Utrecht-
se Venen’ doet het bedrijf al vele 
jaren aan weidevogelbescherming. 
Binnenkort ontvangt Peek de wis-
selbeker en een taart.
Het is maar liefst de vierde keer in 
zes jaar tijd dat in polder Wilnis-
Veldzijde het eerste kievitsei wordt 
gevonden. Ook in de jaren 2003, 
2004 en 2005 viel de eer te beurt 
aan deze weidevogelrijke polder. 
De afgelopen twee jaren  werd het 
eerste ei echter gevonden in Groot 
Mijdrecht-Noord en in de polder 
Bijleveld bij Harmelen, ook twee 
goede weidevogelgebieden.

Broedparen
Naast kieviten vinden we in pol-
der Wilnis-Veldzijde elk jaar ook ve-
le broedparen Grutto’s, Tureluurs 
en Scholeksters. Het is bijzonder te 
noemen dat in deze moderne land-
bouwpolder maar liefst alle melk-
veehouders deelnemen aan het pro-
ject Mozaïek op Maat.

Binnen dit project doen boeren in-
spanningen om naast de nesten ook 
de kuikens extra bescherming te 
bieden. Vorig jaar bleef dit niet zon-
der succes. Uit de monitoring bleek 
dat in het matige gruttojaar van 
2007 in polder Wilnis-Veldzijde vol-
doende gruttojongen groot konden 

worden om de populatie Grutto’s in 
stand te houden. De enthousiaste 
boeren uit polder Wilnis-Veldzijde 
zullen dit voorjaar wederom hun ui-
terste best doen om dit resultaat te 
evenaren. Echter, ook in polder Wil-
nis-Veldzijde staan de weidevogels 
onder druk. De  uitbreiding van de 
golfbaan ontneemt de weidevogels 
niet alleen broedgebied, maar snijdt 

ook de polder bijna doormidden, 
waardoor het gebied minder aan-
eengesloten blijft. De Agrarische 
Natuurvereniging ‘de Utrechtse Ve-
nen’ hoopt dat bij de inrichting van 
de golfbaan niet, of zo min moge-
lijk, gebruik gemaakt wordt van op-
gaande begroeiing om predatoren 
te weren en het open polderland-
schap te behouden. 

Veldcoördinator Gerard van Zuylen (l) controleert het nest samen met Robert 
Peek (r)

Op een enkeling na beginnen ze het te begrijpen

Nieuwe vergadermethode 
raad De Ronde Venen
begint te werken
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Mijdrecht - De lente is aantocht, 
lammetje, het gras wordt groe-
ner, de dagen langer en de zon laat 
zich ook weer zien. De carnavals-
vereniging van AJOC, de Huts Ge-
klutste Kliek, luidt ieder jaar de len-
te feestelijk in. Als laatste activiteit 
van het carnavalsseizoen wordt er 
nog één keer gevlamd met een gi-
gantisch feest. Dit grote Lentefeest 
vindt plaats op zaterdag 29 maart 
bij Loonbedrijf Straat aan de Tien-
boerenweg in Mijdrecht. Dit jaar zal 
de band Scrum optreden en voor 
een muzikaal feest zorgen. Scrum 
staat namelijk voor muzikaal vak-
manschap en visueel spektakel, een 
unieke ervaring. Dat moet je dus ge-
zien hebben. Scum is zingen, sprin-
gen, euforie, vrijheid en een snip-
pertje weemoed in een pakkende 
mix van Schotse en Ierse traditio-
nals en eigen werk. Fireball zorgt 
voor de muzikale omlijsting van de-
ze avond. Vanaf 21.30 uur ben je van 
harte welkom en de entree bedraagt 
8,- euro. Munten kosten 1,25 euro 
per stuk. Onder de 16 jaar geen toe-
gang en legitimatie is verplicht. Wil 
je meer weten kijk dan op 
www.ajoc.nl

De Ronde Venen - Elke maand 
is er Azheimer Café in Zuiderhof 
in Vinkeveen. “In het begin was er 
nog niet zoveel belangstelling, maar 
dat wordt steeds meer”, vertelt An-
neke van Breukelen, coördinator. 
Deze keer was Els Speet uitgeno-
digd, pastor, of zoals zij zelf aan-
geeft:  geestelijk verzorger verbon-
den aan Maria-Oord. “Belangrijk is 
dat je als mantelzorger voldoende 
ontspant”, vindt Els. Vooral wanneer 
je uit een familierelatie betrokken 
bent bij iemand die Alzheimer heeft 
is dit emotioneel veel zwaarder. Els 
Speet vergeleek het rouwproces dat 
je hebt als iemand bij wie je nauw 
betrokken bent met het lopen op 
een smal pad in de bergen. Aan 
de ene kant is de afgrond die staat 
voor de angst (omdat je je houvast 
kwijt bent) en op het pad zelf strui-
kel je vaak en dat gebeurt ook met 
mensen die opgenomen worden en 
steeds vaker vallen. Je wilt eigen-
lijk dat degene om wie het gaat zo 
lang mogelijk zelfstandig blijft en 
zijn of haar gang kan gaan en het 
blijft een moeilijke keuze wanneer je 
over moet gaan tot opname, omdat 
het echt niet meer kan. Els Speet las 
een stukje voor uit het boek hersen-
schimmen van Bernlef waarin erva-
ringen van een dementerende wor-
den weergegeven ‘Een deur moet 
vanzelfsprekend geopend kunnen 
worden zonder dat je bang hoeft te 
zijn wat er achter is’.

Ezeltjes
De mensen in Maria-Oord weten 
ook dat zij niet thuis zijn en dat er 
geen ommekeer is en mensen wor-
den dan boos. De mantelzorgers zijn 
als ezeltjes in de bergen. “Ik heb de 
grootste bewondering voor ezel-
tjes. Zij zijn het meest standvastig 
in de bergen, zij zijn het dapperst, 
trouw en geduldig en klagen nooit 
over hun lasten. Als mantelzorger is 
er een dubbel spanningsveld. Aan 
de ene kant zijn er veel gevoelens 
die loskomen door het ziekbed van 
uw partner, gevoelens van rouw en 
verdriet en aan de andere kant kost 
het veel tijd. Je komt te weinig aan 
je eigen gevoelens toe. Je ziet dat je 
partner een ander mens wordt. Een 
uitspraak van een mantelzorger was 
‘ik heb niet meer het gevoel dat het 
mijn man is, maar mijn kind’. Er zijn 
steeds meer dingen die je alleen 
moet doen. Anneke van Breukelen 
voegde eraan toe dat er ook schuld-

gevoelens zijn. ‘Doe ik het wel goed 
en doe ik wel genoeg’. Volgens Els 
Speet heb je veel moed nodig. In 
eerste instantie wil je je eigen ge-
voelens wegduwen, maar dat werkt 
zo niet. Het kost energie. Het vraagt 
moed om dat te erkennen. Ook kan 
er sprake zijn van een gevoel van 
schaamte van hoe gedraagt mijn 
dierbare zich. Er kan ook sprake zijn 
van boosheid zo van ‘ik kan dit niet’. 

Erkennen
Er is ook moed voor nodig om te er-
kennen dat je het soms niet alleen 
af kunt. Anneke dacht dat er ook 
sprake is van grote eenzaamheid. 
“Niet iedereen vindt het even prettig 
om naar je verhalen te luisteren, ter-
wijl jij daar vol van bent. Waar vind 
je iemand die je kan helpen”. Vol-
gens Els Speet heb je een luisterend 
oor nodig, maar hoeven en kunnen 
dat niet altijd vrienden of bekenden 
te zijn. Soms is het beter te praten 
met mensen die hetzelfde meema-
ken. Het is teveel om een vriend-
schap mee te belasten. Ook is het 
belangrijk dat je kennis van bepaal-
de zaken opdoet, zoals de financiële 
kant, maar ook de juridische aspec-
ten, en dan moet je de moed heb-
ben om op iemand af te stappen en 
er zijn de servicepunten. Het is ook 
heel fijn als je praktische hulp krijgt 
zoals het huis schoonmaken of de 
tuin wieden of dat je een dagje weg 
kunt of een wandeling kunt maken. 
Dan zou je kunnen denken over 
dagbehandeling. Vaak is die drem-
pel te hoog. Zo van ‘wie komt het 
allemaal te weten’. Volgens Anneke 
van Breukelen is het vaak een dub-
bel rouwproces. Ten eerste, als je 
partner of vader of moeder dement 
wordt, en dan de gedachte dat, als 
diegene sterft, is het volgende rouw-
proces. Volgens Els Speet is het ook 
moeilijk en snappen sommige men-

sen het helemaal niet en komen aan 
met opmerkingen als ‘Hij of zij leeft 
toch nog?’ Dat is een foute manier 
om te helpen”, vindt Els Speet. 

Beleving
Anneke wilde nog graag weten of 
de beleving van een dergelijk pro-
ces verschillend is als mensen ge-
lovig of niet gelovig zijn. Maar vol-
gens Els Speet maakt dat niet uit. 
“Ik heb mensen meegemaakt die 
absoluut nergens in geloofden en 
toch heel goed met de situatie om 
konden gaan en anderen die wel 
gelovig waren en heel verbitterd 
waren en anderen weer heel gelo-
vig die soms vol vertrouwen waren. 
“Het gaat erom hoe je als mens in 
het leven dingen gedaan hebt”, al-
dus Els Speet. Haar adviezen waren 
om goed te luisteren naar je eigen 
gevoel. Durf voor je gevoel uit te ko-
men. Je merkt gauw genoeg bij je-
zelf dat je gauw geïrriteerd raakt of 
dat je opeens merkt dat je eigenlijk 
nooit meer vrolijk bent. Neem dat 
serieus en probeer er wat aan te 
doen. Je bent de steunpilaar en als 
jij er onderdoorgaat is er niemand 
meer. Om toch dit serieuze gesprek 
een beetje vrolijk af te ronden kwam 
Anneke met het volgende verhaal: 
“De partner van een dementerende 
die opgenomen was vroeg aan haar 
partner ‘en bevalt het je nogal hier?’ 
‘Ach’, was het antwoord ‘ze zijn hier 
niet helemaal goed snik’. En ook Els 
Speet voegde daar nog aan toe dat 
juist mensen die geremd zijn din-
gen zeggen die andere mensen ei-
genlijk ook wel willen zeggen, maar 
niet durven. 

De volgende data zijn 9 april: juridi-
sche aspecten, 14 mei: verpleeghuis 
opname en meerzorg in het verzor-
gingshuis en 11 juni: bewegen en 
dementie.   

Stammen Scouting Jan van 
Speyk 18e bij Cyberhike
De Ronde Venen - Zaterdag 8 
maart hebben de komadanoustam 
en de korroboristam van scouting-
groep Jan van Speyk meegedaan 
aan de Cyberhike. De Cyberhike is 
een soort speurtocht met vragen en 
opdrachten met de computer. Nu 
denk je misschien ‘dat is dan toch 
saai om de hele tijd achter de com-
puter moet zitten?’ Nee, juist niet! 
Het is erg spannend en afwisselend, 
want niet iedereen hoeft achter de 
computer te zitten. Dat komt omdat, 
dankzij de opzet van het spel, ieder-
een kan doen waar hij of zij goed in 
is.
Op 8 maart om vier uur verzamel-
den de stammen op het clubhuis. 
De computers werden op het inter-
net aangesloten en de laatste voor-
bereidingen werden getroffen. Nog 
even een hapje eten en een groeps-
foto maken en de Cyberhike kon be-
ginnen.

Thema
Elk jaar vindt de Cyberhike plaats in 
een bepaald thema. De week voor 
de Cyberhike waren er op de site 
al filmpjes te zien van de mascotte 
Shirley Sherrow in een spannende 
spionagemissie in Parijs.
Deze missie zal een dramatische 
wending nemen aan het begin van 
de reis door de Franse hoofdstad. 
Ook stond de eerste doe-opdracht 
al op de site: in een van de acht  
grootste dagbladen van Nederland 

had de organisatie een advertentie 
geplaatst. Het was de opdracht om 
deze advertentie te vinden om alvast 
de eerste punten te verdienen.
Om zes uur werd via een chat-ka-
naal een wachtwoord bekend ge-
maakt, waarmee de eerste vragen-
lijst en de doe-opdrachtenlijst ge-
opend konden worden. 
Een aantal stamleden stortte zich op 
deze eerste 12 vragen, door o.a. te 
googlen konden ze al snel door naar 
de eerste reisopdracht. Deze reisop-
dracht was een puzzel met als uit-
komst een plaatsnaam. Die plaats 
werd dan hun volgende post voor 
de hike. 

Opdrachten
Ondertussen waren andere stamle-
den bezig met de doe-opdrachten. 
Deze opdrachten moesten uitge-
voerd en op de foto gezet worden. 
Deze foto moest vervolgens opge-
stuurd worden naar de jury. Als de 
jury de opdracht goed uitgevoerd 
vond, hadden ze per opdracht 2 cre-
dits verdiend. 
Deze credits waren belangrijk, want 
als ze een antwoord op een vraag 
niet wisten, konden ze die vraag met 
een credit compenseren.
Enkele doe-opdrachten waren:
Frankrijk is een prima wintersport-
land. Het enige vervelende is dat de 
gipsvluchten op zijn. Gelukkig zijn 
het ook de wintersportweken bij 
MacDonalds. Elke provincie heeft er 

wel een paar, dus zoek hem op. Zet 
in de MacDonalds drie mensen met 
hun rechterbeen in het gips. Men 
ziet ze van achteren, terwijl ze aan 
de balie op een rijtje - tegen elkaar 
aan hangend - proberen te bestel-
len. De rechter van de drie steunt op 
een paar ski’s of een snowboard om 
niet om te vallen. De linker wijst op 
het menu boven de toonbank dat hij 
wil hebben.
Regel dat je met tien man (of meer) 
in de cabine van een vrachtwagen 
terechtkomt. Voor de vrachtwagen 
zien ze het spandoek. Door de ruit 
kunnen ze de 10 hoofden tellen (zie 
de foto).
Tot 23.00 uur hadden de stammen 
de tijd om zoveel mogelijk opdrach-
ten te doen en vragen te beant-
woorden. Daarna was het wachten 
op de uitslag. Van de 130 deelne-
mende groepen is de Jan van Speyk 
36e geworden! Daar waren ze best 
tevreden mee. Later had er nog een 
correctie op de einduitslag plaats-
gevonden en het gevolg was dat de 
groep op een gedeelde 18e plaats 
eindigde!

Al met al was het weer een leuke, 
gezellige avond. Af en toe wat hec-
tisch en chaotisch, maar dat hoort 
er een beetje bij en maakt het alleen 
maar leuker!!
Wil je meer informatie over de Jan 
van Speykgroep? Kijk dan op hun 
website www.janvanspeykgroep.nl.

Lentefeest in aantocht

Dementie is als het lopen 
op moeilijke voeten

Verdwijnt gemeente
De Ronde Venen in 2040
onder water?
De Ronde Venen – Heel even 
dachten we dat de fractievoorzitter 
van Ronde Venen Belang bezig was 
met een 1 april-grap, maar nee, het 
blijkt echt waar te zijn. Alleen niet zo 
eng als dat hij het ziet. Wat blijkt? 
De heer Goldhoorn was tijdens het 
surfen op internet gestuit op een 
plan met de naam: Randstad 2040, 
ja, u leest het goed, 2040. Toen hij 
de plankaart van dat plan zag, een 
plan van de overheid, schrok hij. De 
Randstad die in 2040 zou bestaan, 
daarin bestond gemeente De Ronde 
Venen niet meer. Het grondgebied 
van De Ronde Venen was water ge-
worden.
 
Naar aanleiding daarvan stelde de 
heer Goldhoorn de wethouder en-
kele vragen: 
“Weet u van deze plannen? Wat is 
de status hiervan? Moeten wij als 
raad hier geen actie tegen onder-
nemen? Moeten wij ons niet aan-
sluiten bij deze plannenmakers en 
meepraten? College, wat moeten wij 
als raad doen?”, aldus Goldhoorn.

Nuchter
Raadslid Hoogstraten van het CDA, 
zat er glimlachend bij: “Moeten wij 
als raad het college vragen wat we 
moeten doen?”, zo vroeg hij. “Kun-
nen we dat niet zelf regelen?” Ook 
fractievoorzitter van de Combinatie, 
Toine Doezé, begreep de angst van 
Goldhoorn niet erg: “Ik weet echt 
niet wat ik nu met deze vragen aan-
moet”, zo zei hij. Als Ronde Venen 
Belang nu met vragen zit en ze vra-
gen de raad actie te ondernemen, 
dan verwacht ik dat Ronde Venen 
Belang niet alleen signaleert, maar 
ook een onderzoek start en ons 
meer inlichtingen kan geven om-
trent deze plannen”, aldus Doezé.
Cees Houmes van D66 zei nuchter: 
“Ach, dat zijn krijtstrepen. Er komen 
nog legio momenten om hierin mee 
te praten.”

Wachten
Bert van Broekhuysen van Gemeen-
te Belang, voelde wel mee met Gold-
hoorn: Je kan nu wel zeggen we 
doen niks, moeten we dan wachten 

tot ze ons onder water zetten?”
De wethouder kon het, aan zijn ge-
zicht te zien, ook niet echt serieus 
nemen deze vragen: ‘“Poeh, 2040”, 
zo begon hij, “dat is wel heel ver 
weg nog. Dit plan gaat over hoe 
de gehele randstad er misschien in 
2040 uit zou kunnen komen te zien. 
Ik zou op dit moment ook niet weten 
hoe je als gemeente hierover moet 
denken.” 
Er zat een deskundige ambtenaar 
aan tafel: “Dit is vrijblijvend denken 
over de toekomst”, zo vertelde hij. 
“Het heeft geen enkele status. Ze 
hebben tegen een groepje plannen-
makers gezegd, geven jullie je idee-
en eens. De ene groep kreeg de op-
dracht, bedenk een randstad anno 
2040 gericht op water. een andere 
groep gericht op economie en weer 
een andere groep op woningen.
En dan krijg je dit soort droomplan-
nen. Het zijn gezellige denksessies. 
Niets aan de hand. Misschien dat je 
over 6, 8, 10 jaar of nog langer mee 
moet gaan denken, maar nu is er 
echt niets aan de hand.”
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Open dagen bij tennis
vereniging Uithoorn
Uithoorn - A.s. weekend organi-
seert Tennisclub Uithoorn (T.C.U.) 
twee Open dagen op het tennis-
park in het Libellebos. Op zaterdag 
22 maart is de Open Dag voor de 
jeugd (junioren tot 18 jaar) en kunt 
u van 11 tot 1 uur (met uw kinde-
ren) zelf proberen hoe leuk tennis 
is. Onder begeleiding van een van 
de tennisleraren kan gespeeld wor-
den op 1 van de 7 gravelbanen of op 
een van de 2 minibanen. Sinds een 
aantal seizoenen beschikt de club 
over twee minibanen waarop de al-
lerkleinsten aan de slag kunnen. De 
minibanen worden ook door de ou-
dere junioren en senioren intensief 
gebruikt om in te spelen of om hun 
techniek te oefenen.
Om 13.00 uur begint het Openings-
toernooi voor de jeugdleden tot 11 
jaar en om 15.15 uur voor de jeugd-
leden van 11 t/m 16 jaar. Dan kunt u 
meteen ervaren hoe het toegaat bij 
de vereniging. Kom dus kennisma-
ken. Leden van het bestuur en de 
jeugdcommissie zijn aanwezig om 
al uw vragen te beantwoorden en u 
een indruk te geven van het mooie 
park, gelegen in het Libellebos aan 
De Hollandse Dijk 3 te Uithoorn.
Op zondag 23 maart is de Open Dag 
voor senioren. Van 10 - 12  uur kunt 
u zelf proberen hoe leuk tennis is, 
onder begeleiding van en met een 

van de tennisleraren. Ook dan zullen 
leden van het bestuur en de techni-
sche commissie aanwezig zijn om al 
uw vragen te beantwoorden. En om 
12.00 uur begint dan het Openings-
toernooi voor de senioren. 

Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgen vroeg 
tot ’s avonds laat (8 - 23 uur) onge-
dwongen genieten van hun sport en 
na afloop nog een gezellig drankje 
nuttigen. Ook voor competitiespe-
lers is er voldoende ruimte om te 
trainen en wedstrijden te spelen. De 
niveau’s variëren van speelsterkte 3 
tot en met speelsterkte 9. Daarnaast 
besteedt T.C. Uithoorn al jarenlang 
veel zorg aan de ontwikkeling van 
jeugdig talent. Het clubhuis ligt mid-
den op het park en heeft een ver-
hoogd terras, waar u een goed uit-
zicht over de banen heeft.
T.C.U. is een zeer actieve tennis-
vereniging en organiseert tijdens 
het tennisseizoen veel activiteiten. 
Zo kunt u meedoen met de mixed-
avonden, jeugdtoernooien, club-
kampioenschappen en een diver-
siteit aan overige activiteiten waar 
u vrijblijvend aan deel kan nemen. 
Voor meer informatie kunt u de web-
site bezoeken: www.tcuithoorn.nl.
Voor iedereen die zich tijdens de 
Open Dagen (voor het eerst)  in-

schrijft, geldt een aantrekkelijke 
korting op het eerste jaar lidmaat-
schap: € 10,00 voor junioren, € 20,00 
voor senioren

Voetbaltalenten van 
Legmeervogels F-pupillen 
in het nieuw
Uithoorn -  Wederom heeft een re-
gionaal bedrijf zich van zijn goede 
kant laten zien en is er weer een 
Legmeervogels team bij dat er keu-
rig bij loopt . Naast de tenues voor 
het spelen van de wedstrijden heb-
ben de mannen nu ook voor en na 
de wedstrijd de uitstraling die bij 
deze talentvolle spelers past.

Want de mannen kunnen nu  voor 
en na de wedstrijd in hun mooie 
trainingspakken laten zien dat het 

topvoetballertjes zijn van Legmeer-
vogels die ondersteunt worden door 
OzC.
“De jeugd heeft de toekomst” vol-
gens directeur Blauw van Onroeren-
de Zaak Consultants (OzC). 

Het regionale bedrijf dat actief is in 
het begeleiden van onroerend goed 
transacties en het beheer van zake-
lijke panden onderstreept met de 
sponsoring van de F-talenten van 
de Uithoornse voetbalvereniging 

“Legmeervogels” het belang van 
sport voor de jeugd. Met de prachti-
ge OzC trainingspakken is een spor-
tieve toekomst voor dit trotse elftal 
verzekerd.

Wij vernamen dat het heugelijke feit 
ook nog eens gevierd was met een 
sportief dineetje.

Namens voetbalvereniging Leg-
meervogels en de spelers danken 
wij hierbij onze nieuwe sponsor.

Jubileumdrive bij Bridge 
Vereniging Uithoorn 
Uithoorn - Afgelopen maandag 
avond 10 maart was het feest bij de 
Bridge Vereniging Uithoorn (BVU). 
Het feit dat de club 55 jaar geleden 
was opgericht vond het bestuur re-
den voor een feestje. Toen de leden 
hun plaats aan de bridgetafel had-
den ingenomen werden zij verrast 
met een glaasje roze champagne. 
De feeststemming zat er gelijk in. 
Er werd in 3 lijnen gespeeld van 14 
paren en op een enkele zieke na 
was nagenoeg iedereen aanwezig. 
Bij het indelen van de lijnen was 
gekozen voor Mitchel, topintegraal. 
De A-spelers en de eerste helft van 
de B-spelers spelen dan Noord-
Zuid en worden alleen vergeleken 
met andere Noord-Zuid spelers. De 
tweede helft van de B-spelers en de 
C-spelers spelen Oost-West en wor-
den zo alleen met Oost-West verge-
leken. 
Heel eerlijk en men speelt weer 
eens tegen iemand anders. De spel-
len van deze avond waren in de loop 
der tijd door wedstrijdleider Hessel 
Oosterbeek verzameld. Het waren 
allemaal “bijzondere” spellen en te-
vens een goede oefening om het 
slem-bieden te oefenen, want slem-
men waren er zeker.

traktatie
Tijdens het spelen werden de leden 
getrakteerd op warme en koude 
hapjes en aan het eind van de avond 
waren er prijsjes voor de winnaars 
in elke richting, maar ook de verlie-
zers kregen een feestelijke aanmoe-
digingsprijs. Evenals de winnaars uit 
de slemcompetitie en degenen die 
het meest constant waren en rond 
de 50% scoorden. De uitslagen zijn 
als volgt:

In de Noord-Zuid lijn bleken Wim 

Baars en Marcel Dekker (zie foto) 
het beste met de slemmenlawine 
om te kunnen gaan, zij eindigden 
als eerste met 64,38%. In de Oost-
West lijn deden Greetje van den Bo-
venkamp en Ria Wezenberg hetzelf-
de. Ook zij hadden een prachtige 
score van 60,52%.

De poedelprijzen waren in NZ voor 
Greet en Henk Stolwijk (vorige week 
bij Ruitenboer nog winnaars, het 
kan verkeren).
 In OW ging die eer naar Truus de 
Ruiter en Henk Stahl.
Constant

Het meest constant waren Bep en 
John de Voijs (NZ) met exact 50%, 
in OW was het even rekenen maar 
Monique Verberkmoes en Cor-
rie van Tol zaten iets dichter bij de 
50%, zij behaalden 48,65%. Tot slot 
de slemcompetitie, die werd ge-

wonnen door Toos en Jan Overwa-
ter (OW) met een score van 8670 
punten. In NZ mochten Hessel Oos-
terbeek en Gijs de Ruiter de flessen 
wijn en bonbons in ontvangst ne-
men, zij scoorden 8080 punten. De 
BVU speelt in een zaal van activi-
teitencentrum De Scheg op maan-
dagavond, in de zaal mag niet ge-
rookt worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om (kosteloos) 
een paar avonden mee te spelen, 
om sfeer te proeven. Mocht uw inte-
resse zijn gewekt en wilt u eens kij-
ken of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met Hessel Oos-

terbeek, tel. 566103. Heeft u vragen 
over de BVU of wilt u meer informa-
tie? Onze secretaris Marineke Lang 
helpt u graag verder. Zij is (na 18.00 
uur) bereikbaar onder telefoonnum-
mer 569432 of via e-mail koklang@
wish.nl.

De Vinken verliest van de
kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 16 maart 
speelde het eerste team van De Vin-
ken in Kamerik tegen de koploper 
van de poule. SDO stond met 22 
punten aan kop en kon voor het ei-
gen publiek kampioen worden.
Na een 10-6 ruststand eindigde de 
wedstrijd in een 20-12 overwinning 
voor de thuisclub. 
Het eerste aanvalsvak bestond van-
daag uit Charita Hazeleger, Mariska 
Meulstee, Peter Kooijman en Rudy 
Oussoren. Rudy Oussoren speelde 
vandaag zijn tweede wedstrijd in 
het vlaggenschip en verving Pas-
cal Kroon. Het verdedigingsvak be-
stond als vanouds uit Peter Koele-
man, Arjan Kroon, Angela Sloesar-
wij en Susanne de Wit.  
Het team van coach Dirk vd Vliet 
opende fel, waardoor beide teams 
na zes minuten op gelijke hoogte 
stonden 1-1. 
In de 8e minuut verstijfde de hele 
sporthal toen Peter Koeleman in een 
poging om de bal binnen te houden 
uitgleed over versiering en met een 
door de hele hal klinkende dreun vol 
tegen de muur klapte en bleef lig-
gen. Na een onderbreking van een 
kwartier stond Koeleman weer op 
onder luid applaus van een zeer op-
gelucht publiek. Hij kon echter de 
wedstrijd niet vervolgen en is na de 
wedstrijd voor controle naar het zie-
kenhuis gegaan. Daar bleek naast 
zijn flinke verwondingen aan hoofd 
en heup dat hij een gebroken pols 
had opgelopen. 

Debuut
Zijn plaats werd opgevuld door Kel-
vin Hoogenboom die daarmee zijn 

debuut maakte in de Fortisequipe. 
Ondanks deze tegenslag vervolgde 
De Vinken de wedstrijd goed. Door 
twee afstandschoten van Arjan en 
Kelvin werd de tussenstand 1-3 in 
het voordeel van De Vinken. Hierna 
herpakte de thuisploeg zich goed 
en scoorde de kampioenskandidaat 
acht keer achter elkaar. De Vinken 
kon met een strafworp en vrije bal 
nog wat terug doen, wat een rust-
stand van 10 – 6 opleverde. 
De gehele tweede helft is de thuis-

ploeg niet meer in gevaar gekomen. 
De laatste elf minuten verving Me-
lanie Kroon de licht geblesseerde 
Charita Hazeleger. Hoewel de Vin-
ken veel strijd heeft geboden bleek 
SDO toch een maatje te groot. De 
eindstand was 20-12. De doelpun-
ten zijn gemaakt door: Arjan Kroon 
(4x), Peter Kooijman (2x), Mariska 
Meulstee (2x), Kelvin Hoogenboom 
(1x), Rudy Oussoren (1x), Angela 
Sloesarwij (1x) en Susanne de Wit 
(1x).

Michiel de Ruiter tevreden 
ondanks laatste plaats
Uithoorn - Een laatste plaats is dan 
wel minder goed dan de één na 
laatste plek van vorige jaar, maar de 
jongens van Michiel de Ruyter wa-
ren daar alleszins niet ontevreden 
mee. In Essen, Duitsland, werd het 
zwembadtoernooi, georganiseerd 
door Rother Mühle Essen, voor de 
tweede maal op rij bezocht.

Op zaterdag 15 maart was de eer-
ste wedstrijd voor Michiel de Ruyter 
om kwart over zeven in de ochtend. 
Als vaker het geval was deze eerste 
wedstrijd, tegen het Duitse WSF Li-
blar, niet goed. Liblar, een behoorlijk 
sterk team, kon van de fouten van 
Michiel de Ruyter profiteren. 

Een grote overwinning werd het niet: 
6-2. De tweede wedstrijd ging al 
een stuk beter. Het eveneens Duitse 
team Meidericher KC was echter te 
goed om te verliezen van het leren-
de eerste team van Michiel de Ruy-
ter. “Dat was een leuke pot om te 
zien. Alleen de foutjes werden afge-
straft. Leer er van”, aldus een speler 
van regerend Nederlands kampioen 
DKV (Deventer). De derde wedstrijd 

van de dag, tegen het super sterke 
team KCNW Berlin, was het diepte-
punt van het weekend. Er werd niet 
goed gecommuniceerd, niet goed 
gevaren en te makkelijk werd de bal 
verloren. Met ruime cijfers was de 
wedstrijd voor Berlijn. 

De laatste poule wedstrijd was te-
gen het Engelse Viking. Evenals de 
andere teams, een team vol met in-
ternationals. Ook al stond het met 
de rust 5-1 voor Viking, in de twee-
de helft kon Michiel de Ruyter goed 
druk zetten en vele kansen benut-
ten. Een wedstrijd vol met strijd die 
eindigde in een voor het Engelse 
team zeer teleurstellend 11-7. Ook al 
hadden ze de wedstrijd gewonnen, 
zeer duidelijk was de deceptie van 
hun gezichten te lezen. Een opste-
ker voor Michiel de Ruyter.

Verkeerde kant
De dag was nog niet om. Pas om 
tien uur ’s avonds had Michiel de 
Ruyter de laatste wedstrijd. Een 
wedstrijd tegen VK Berlin, die even-
als KGW Essen en Michiel de Ruy-
ter in hun poule laatste was gewor-

den. De wedstrijd leek de verkeer-
de kant op te vallen: 4-2 voor Berlijn 
met de rust, maar Michiel de Ruy-
ter kon zich terug vechten tot een 
fraaie 4-5 voorsprong. Door onvoor-
zichtig spel werd in de laatste mi-
nuut van de wedstrijd de bal verlo-
ren en konden de Duitsers scoren. 
Eindstand: 5-5.

Zondagmiddag was de laatste wed-
strijd tegen KGW Essen. Een wed-
strijd die de eer nog kon redden. Mi-
chiel de Ruyter begon goed, maar 
de tegenstander kon door zeer hard 
spel de wedstrijd min of meer naar 
hun hand zetten. Ook deze wed-
strijd werd pas in de laatste minuut 
beslist. Door een overtreding van 
Michiel de Ruyter vlak voor hun ei-
gen doel kon Essen scoren. Eind-
stand: 8-7.

Al werd er geen enkele wedstrijd 
gewonnen, zeker kon de progressie 
bij dit jonge team gezien worden. 
Tegen Europese topteams werd be-
hoorlijk meegespeeld en bijzonder 
veel gescoord. Het volgend toernooi 
is over een maand in Helmond.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Die 
tafelgesprekken

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

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

John B. Grootegoed 

Brief aan college en raad van gemeente De Ronde Venen

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Marjo Reijinga, 3648 XM Wilnis

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

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

J.Baris, Uithoorn 

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

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

Namens de vier bewoners van Waeterrijck: 
A. Ruiter.

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

   Redactie Nieuwe Meerbode

Waar blijft die vangrail?
Mijdrecht - Regelmatig maak ik 
gebruik van het fietspad langs 
de N201. Onder andere tus-
sen Amstelhoek en de A2 wor-
den sinds kort asfalteringswerk-
zaamheden uitgevoerd aan het 
fietspad. Dit was voor mij de re-
den om het volgende van mij af 
te schrijven.
Vanwege deze werkzaamhe-
den en voor de veiligheid van de 
wegwerkers zijn er in de berm 
van de hoofdrijbaan rood-witte 
pylonen geplaatst en is de maxi-
mumsnelheid voor het verkeer 
op de hoofdrijbaan terugge-
bracht van 80 naar 50 kilometer 

per uur. Niets aan de hand zult u 
zeggen. Ware het niet dat wan-
neer de werkzaamheden straks 
weer voorbij zijn, de pylonen 
verwijderd en de snelheid weer 
is teruggebracht naar 80 kilo-
meter per uur, de berm van de 
hoofdrijbaan weer volledig open 
is richting de gebruikers van het 
fietspad, net als vanouds. 
Vraag: Hoe staat het nu met de 
veiligheid van fietsers en brom-
fietsers?  Hebt u nooit de ge-
dachte gehad: Er zal nu toch 
een auto van de weg afschieten! 
Niet zo’n vreemde gedachte op 
de drukste provinciale weg van 

Nederland, waar nog steeds vele 
stunts worden uitgehaald door 
de weggebruikers.
Conclusie: Veiligheid voor fiet-
sers en bromfietsers doet er niet 
toe, die van wegwerkers des te 
meer!
Advies: Plaats een vangrail tus-
sen hoofdrijbaan en fietspad.

Dit geldt overigens voor het ge-
hele traject A2/Uithoorn. Kom op 
Gemeente De Ronde Venen en 
Provincie Utrecht! Laat eens zien 
voor wie u op het pluche zit!

H. Koene, Mijdrecht

Hoezo onverantwoord?
Met stomme verbazing en ver-
ontwaardiging heb ik het stukje 
onder de kop “Onverantwoord” 
gelezen. 
Daarin schrijft een bezorgde ou-
der dat zijn/haar kind in de kou 
werd gezet tijdens een brandoe-
fening op basisschool de Zon in 
De Kwakel. 
Mijn jongste zoon zit op deze 
basisschool en bij navraag op de 
Zon weet ik wat er werkelijk is 
gebeurd op 4 maart. Ik vind het 
op z’n minst verwerpelijk dat een 
ouder de school via de pers in 
een kwaad daglicht stelt op ba-
sis van een onwaarheid. Ouders 
vertrouwen erop dat hun kind 
veilig is op de basisschool. En 
terecht. Scholen proberen door 
allerlei maatregelen het zo vei-
lig mogelijk te maken voor de 
leerlingen. Zo ook basisschool 
de Zon. Het moet voor het team 
pijnlijk zijn te lezen in de lokale 
krant dat iemand hen neerzet als 
onverantwoordelijk. De schrijver 
stelt dat het op 4 maart ging om 
een jaarlijks verplichte brandoe-
fening. 
Een bij het team bekende oefe-
ning, om de leerlingen zo snel 
mogelijk uit het schoolgebouw 

te krijgen bij een brandalarm.
Wat de bezorgde ouder niet 
schrijft is dat het helemaal niet 
om een oefening ging. Er was 
wel degelijk een echt brand-
alarm, achteraf waarschijnlijk 
veroorzaakt door de uitstoot van 
een kopieerapparaat.
De jaarlijkse verplichte oefening 
is al eerder dit jaar gehouden, 
overigens houdt de Zon meer-
dere oefeningen per jaar, en die 
worden gehouden op momenten 
dat de weersomstandigheden 
goed zijn.
Daar het ging om een echt brand-
alarm telt er maar één ding, alle 
leerlingen zo snel en gediscipli-
neerd mogelijk de school uit. 
Stel je eens voor dat je dan meer 
dan 20 kleuters eerst moet aan-
kleden…
Iedere brandweerman of vrouw 
zou je als leerkracht voor gek 
verklaren. 
Het is bekend dat vuur en rook 
zich razendsnel verspreiden, en 
dat in een school met meer dan 
400 leerlingen…
Daarnaast reed er een minuut 
voor het brandalarm afging ook 
nog een politiewagen met zwaai-
licht en sirene langs de school, 

dit had overigens niets met de 
brandmelding te maken. 
Binnen enkele minuten! waren 
alle kinderen de school uit en 
na korte tijd kon men constate-
ren dat er geen daadwerkelijke 
brand was ontstaan. 

In mijn optiek heeft de leerkracht 
uiterst adequaat gehandeld door 
de school zo snel mogelijk te 
verlaten met haar groep. Binnen 
vijf minuten konden de kleuters 
weer naar binnen. Geen pret-
tige ervaring natuurlijk om zo 
schaars gekleed buiten te staan, 
maar zeker te rechtvaardigen om 
kinderen te beschermen tegen 
levensbedreigende situaties. De 
ouders van de leerlingen van de 
Zon mogen zich gelukkig prijzen 
met zo’n alert team dat de vei-
ligheid van de leerlingen voorop 
stelt. En voor die bezorgde ouder 
die dit niet wil zien zou ik zeg-
gen; zoek een school waar ze 
eerst je kind aankleden in geval 
van een brandmelding. 
Veel sterkte gewenst in deze 
zoektocht!
 

Pim Boswijk
Uithoorn

Vogel met duif
Wilnis - De vogel op de foto is een 
echte Sperwer. Een prachtige roof-
vogel (met streepjestrui) die met 
name in de winter veel in onze om-
geving wordt gezien (als je er oog 
voor hebt!). De jachttechniek van 
de Sperwer is wel spectaculair te 
noemen. Veelal spot hij een po-
tentiële prooi vanaf grote hoogte, 
waarna hij via een omweg ach-
ter bijvoorbeeld een huis vandaan 
soms loodrecht op een voerplank-
je duikt en zo een vogeltje hoopt 
te verschalken. Een voerplaats die 
dergelijk bezoek heeft gehad zal 

soms wekenlang door vogels ge-
meden worden, de angst zit er dan 
diep in. Wanneer de Sperwer suc-
ces heeft op een bepaalde plaats 
is het te verwachten dat in de toe-
komst opnieuw bezoek van deze 
‘gevederde vrijbuiter’ (Jac. P. Thijs-
se) plaats zal hebben. Voor diege-
nen die geen duiven houden is het 
van dichtbij meemaken van een 
dergelijk tafereel best wel interes-
sant, de duivenmelkers daareente-
gen zullen minder blij zijn met zo’n 
bezoek. De duiven opsluiten is de 
beste remedie tegen predatie door 

roofvogels, dit betreft: behalve de 
Sperwer ook Buizerds, Slechtval-
ken en in bosrijke omgeving vaak 
de Havik. Met klem moet vermeld 
worden dat alle roofvogels in Ne-
derland de status van beschermde 
diersoort hebben.

Dit MOET zo blijven! Veel te vaak 
wordt er naar een geweer of ver-
gif gegrepen om deze prachtige 
vrijbuiters om zeep te helpen. Dui-
venhouders zullen rekening moe-
ten houden dat zo nu en dan een 
duif gegrepen zal worden. Jammer, 
maar ook dat hoort nu eenmaal bij 
een sport/liefhebberij die in de vrije 
natuur bedreven wordt. 

P.C.Rietveld uit Wilnis

Verdrietig om sluiting 
Kerk aan de Schans

Actiegroep ‘Open de Kerk’ heeft 
onlangs de mensen, die positief 
hebben gereageerd op onze actie, 
bedankt door middel van een brief. 
Graag willen wij een door ons ont-
vangen reactie van een bezorgde 
en verdrietige parochiaan met u 
delen. Mevrouw A.J. van der Laan-
Scheppingen schrijft ons het vol-
gende: Een antwoord op uw brief. 
Ik zou 16 februari 58 jaar tot de-
ze kerk thuis horen. Ik was erg be-

droefd toen de kerk met Kerst plot-
seling dicht was, ik kon het niet 
geloven omdat er van tevoren niets 
over bekend was en dat vind ik 
heel erg.
Ik ben al die jaren naar de kerk 
geweest en hoop dat hij voor ons 
allen weer open gaat. Dat is mijn 
wens. Ik ben erg blij dat we don-
derdag of vrijdag nog naar de pas-
torie kunnen voor een viering, dan 
doe ik dat maar. Wij danken me-

vrouw van der Laan hartelijk voor 
haar reactie en wensen haar heel 
veel sterkte. 
We hopen dat onze doelstelling om 
de kerk van de Schans weer open 
te krijgen, zo snel mogelijk bereikt 
zal worden. 

Actiegroep Open de Kerk.
Astrid Zijlstra

Namens Actiegroep
“Open de Kerk”

Waarom gaan die boeren niet weg?
- We zijn best bereid om weg te 

gaan, maar zo eenvoudig is het 
niet.

- De gemeente wil weinig geld 
geven om uit te kopen. Als je 
weg gaat van een plek waar je 
goed zit, heb je geld nodig om 
een mooi bedrijf met goede 
grond te kopen. Er zijn veel boe-
ren die zoeken, dus het aanbod 
is klein en wat er is, is slechter 
dan je eigen bedrijf, dus dan ga 
je niet.

- De gemeente wil een grondprijs 
geven voor natuurgrond, want 
dat wordt het, zeggen ze. Onzin, 
want de prijs moet complex-
waarde zijn (hoger), want we 
moeten weg omdat er 925 wo-
ningen gebouwd moeten wor-
den. Als wij blijven, gaat dit niet 
door.

 Dus, de complexwaarde moe-
ten zij uitbetalen.

- En emotioneel is het ook niet 
makkelijk. Alle herinneringen 

liggen hier en familie en vrien-
den wonen in de buurt. Jan’s 
vader werkt nog mee, hij woont 
in Vinkeveen en ik werk in 
Mijdrecht. 

 Nee, makkelijk wordt het niet. 
Maar als ze ons serieus gaan 
nemen, bellen ze maar. Anders: 
laat ons met rust.

Een bewoner van
Marickenland, naam en adres 

bij redactie bekend

Vervolgbericht besluit-
vorming dorpshart

Uitwerkingsvoorstel voor onder-
zoek ‘amsteloverbrugging’
Volgens berichtgeving uit de krant 
en uit het uitwerkingsvoorstel van 
het College blijkt dat zij eerst wil 
onderzoeken of de autoverbinding 
behouden moet blijven. Als dat niet 
het geval is, gaat het College ervan 
uit dat de langebrugvariant uitge-
werkt gaat worden. Het CDA is het 
hier niet mee eens. Zelfs als bij de 
uitkomst van dit onderzoek blijkt 
dat de Irenebrug gesloopt kan 
worden, dan zou de raad evengoed 
op basis van goede argumenten 
(bijvoorbeeld uit de uitkomsten van 
varianten B, C1 en C2) ervoor kun-
nen kiezen om wel voor een auto-

variant te kiezen. Het gaat hier om 
een politieke keuze, die alleen ge-
maakt kan worden als alle varian-
ten uitgewerkt zijn en dus onder-
ling vergeleken kunnen worden. 
 Bovendien vinden wij het van het 
grootste belang dat iedereen in-
zage kan krijgen in de uitkomsten 
van de onderzoeken, zodat er een 
open discussie plaats kan vinden 
op basis van argumenten. Kortom: 
de logica uit het collegevoorstel is 
geen politieke logica, daarom vindt 
het CDA het geen goed idee om 
uitwerkingen van de overige va-
rianten te laten afhangen van het 
antwoord op de onderzoeksvraag.
Het CDA heeft het volgende pers-

bericht verspreid: Voor de CDA-
fractie in de gemeenteraad van 
Uithoorn bestaat er geen ondui-
delijkheid over de te volgen stap-
pen rondom de besluitvorming van 
de knip in de N201 na de omleg-
ging van de weg. Zoals bij motie is 
vastgelegd dienen alle drie de vari-
anten gelijktijdig te worden onder-
zocht. De resultaten worden aan 
de raad voorgelegd ter besluitvor-
ming. Daarna zal een goed afge-
wogen keuze door de raad kunnen 
worden gemaakt over deze terecht 
als historisch aangemerkte keuze. 
Namens de CDA-fractie

Tom Verlaan
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AKU jeugd succesvol bij 
Cross finale wedstrijd
Regio - Afgelopen weekend heb-
ben de jeugdleden van AKU weer 
van zich doen laten spreken bij de 
crossfinale wedstrijd in Bussum. 

Deze wedstrijd is een finale van de 
voorrondes gehouden in 3 provin-
cies waarbij alleen de besten door-
gaan naar deze wedstrijd. 

Maarliefs 23 jeugdigen hadden zich 
geplaatst voor deze finale en over 
de hele linie werd pima gepresteerd 
op het mooie zonnige parcours in 
het bos in Bussum. 
De meest opmerkelijke prestaties 

kwamen op naam van Wouter Hein-
rich (14) en Thijs Andriessen (8). 

Zij wisten in dit sterke veld een in-
dividuele podiumplaats te bemach-
tigen. 

Wouter werd na een heftige strijd 2e 
en Thijs wist bij de jongste catego-
rie een knappe 3e plek te behalen, 
op de voet gevolgt door Stuin Ruijter 
die net aan 4e werd. 

In het ploegenklassement dat opge-
maakt word waarin de snelste 3 at-
leten van elke club meetellen, wis-

ten de meisjes junioren C een 3e 
plek te veroveren. Met name door 
het sterke optreden van Githa de 
Wildt die met een hele sterke 8e 
plek de stijgende lijn van de afgelo-
pen tijd doortrekt. 

De jongste jongens, de pupillen C 
warden maarliefst 2e in de ploegen-
klassemment. 

Met name door de 3e en 4e plek van 
Thijs en Stijn uiteraard, maar zonder 
Storr Hoek hadden ze edze plek niet 
behaalt. 

Sponsor springen voor 
paarden bejaarden
Regio - De Leden van paardensport 
vereniging Troje en de klanten van 
stal Zadelpret hebben weer spon-
taan gesprongen voor opvang van 
paarden bejaarden.
De oudjes onder de manege paar-
den kunnen hun oude dag door-
brengen in het paarden bejaar-
den tehuis ’t Olde manegepeerd in 
Dalmsholte. Daar zorgen Abbie en 
Rika Lassche al jaren voor de oude 
manege paarden die niet meer in-
gezet kunnen worden voor het ma-
nege werk in verband met de leef-
tijd of blessuren die het onmogelijk 
maken om nog hun werk te kun-
nen doen als leerpaard. Uiteraard 
doe je als paarden liefhebber en als 
dierenvriend je uiterste best om dit 
mooie doel mogelijk te maken voor 
Abbie en Rika en de vele vrijwilligers 
om hen heen. Vandaar onze jaarlijks 
terug kerende actie sponsorsprin-
gen voor ’t olde Manegepeerd. Ve-
le deelnemers hebben zich weer 
sterk gemaakt om sponsors te vin-
den voor de gesprongen punten. En 
dankzij het voor dit doel mooi opge-
bouwde parcours is dit weer aardig 
gelukt. Elke hindernis was een be-
paald aantal punten waard en uiter-
aard was de sprong over de vlag van 
het olde Manegepeerd het meeste 
aantal punten waard.
Ieder deelnemer mocht 2 minuten 
bezit nemen van dit parcours om 
zodoende zoveel mogelijk punten 
bij elkaar te springen. De vlag van 
’t Olde Manegepeerd  werd veelvul-
dig gesprongen en zodoende drup-

pelde er steeds meer binnen voor dit 
goede doel.

Sponsors
De meeste sponsors werden bin-
nengehaald door Nadine de Jong zij 
had er  maar liefst 52 op haar spon-
sorlijst staan. Tweede werd Luz Ele-
na Eikelenboom zij had er wel 40 
gemotiveerd  weten te krijgen om 
haar gesprongen punten te sponso-
ren. Derde werd Sophie van der Plas 
zij had tijdens haar verjaardag de 
sponsorlijst weer langs alle visite la-
ten gaan en had daarmee 23 spon-
sors op haar lijst staan.

De meeste punten werd ook ge-
sprongen door Sophie van der Plas 
samen met haar pony Iejoor. Deze 
combinatie sprong 446 punten bij 
elkaar.

Tweede met 340 punten werd Deni-
se Strubbe met haar paard Gabber.
Derde werd Danea van der Plas. Sa-
men met Tum Tum behaalde zij 336 
punten.

En het belangrijkste van deze dag 
was toch wel de prijs voor de deel-
nemer welke het hoogste bedrag 
bij elkaar had weten te krijgen. En 
dat was op de eerste plaats Nadi-
ne de Jong zij had maar liefst 300 
euro gesponsord gekregen voor dit 
goede doel.

Tweede werd Jade Degenkamp met 
Magic zij had 180,50 euro bij elkaar. 

En samen met haar paard Ciske 
werd derde Luz Elena Eikelenboon 
met 123 euro. 

Deelnemers
Uiteraard hebben alle andere deel-
nemers voor hun prestatie ook een 
winnaars rozet ontvangen van het 
olde manegepeerd . Dankzij al de-
ze deelnemers en natuurlijk ook de 
sponsors kunnen wij weer een be-
drag overmaken van € 1708,95 voor 
onze paarden bejaarden van Ab-
bie en Rika Lassche in Dalmsholte    
“http://www.manegepeerd.nl” www.
manegepeerd.nl

Alle evenementen van paardensport 
vereniging Troje staan tijdelijk op de 
evenementen kalender van  “http://
www.stalzadelpret.nl” www.stalza-
delpret.nl Dit omdat Troje bezig is  
met een nieuwe website. 

De eerste organisatie die op stapel 
staat is 6 april de inmiddels bekende 
11 dorpentocht. Deze keer gaat de 
tocht langs de mooie oevers van de 
Vecht en start in Vreeland. Wederom 
is dit een open inschrijving dus ie-
dere ruiter, koetsier, fietser, wande-
laar of skater  die mee wil doen kan 
zich inschrijven via het secretariaat 
Thea Haak tel 0297- 265821 of Rine-
ke de Dood 0653585722 of via ac@
paardensportverenigingtoje .nl
12 april kan men zich opgeven voor 
een officiële  knhs mennen dressuur 
wedstrijd.

HVM meiden M 7 winnen 
van Oostgeest
Regio- De meiden hadden er zin 
in, zeker na de gewonnen wedstrijd 
van vorige week thuis tegen Pino-
ke ME7 die met 7-1 eindigde. Die 
overwinning was de eerste in de zo-
juist begonnen lente competitie. He-
laas moesten wij het dit keer zonder 
Sara Kroon en Puck Janssen doen, 
die waren geveld door de griep. 
Dus dit keer geen wisselspeelsters. 
Sophie Has als keepster, Julia van 
Wijngaarden rechtsachter en Juliet-
te d’Hersigny linksachter als sterke 
verdediging. Daar komt niemand 
doorheen was de verwachting. Mi-

cheline Zwager als spelverdeelster, 
Fleur van Diemen rechtsvoor en Sa-
bine van Dort linksvoor, het aanval-
lende trio. We hadden de tactiek 
van de wedstrijd doorgenomen en 
moesten er flink tegenaan. 

En dat deden ze vanaf het begin. 
Snel en verrassend voor de tegen-
stander de voorsprong genomen. 0-
1. Dat was schrikken voor Uitgeest. 
Ze kwamen sterk terug en maak-
ten een doelpunt en namen vervol-
gens een voorsprong met 2-1. Onze 
HVM-meiden redelijk geschrokken, 

zetten de druk om in twee fantas-
tische ‘strijd’-doelpunten vlak voor 
de rust: 3-2. Wat deden onze mei-
den toch hun best. Rood aangelo-
pen gezichten in de rust gaf aan dat 
deze wedstrijd niet zomaar kon wor-
den gewonnen. Scherp gebleven in 
de tweede helft, waarbij de tegen-
stand van Uitgeest goed werd weer-
staan. 
Onze meiden hadden de smaak van 
doelpunten maken te pakken en 
konden uitlopen naar een 3-6 over-
winning. De tweede op rij. Meiden 
fantastisch goed gedaan!

AKU echtpaar top in 
Spaarnwoudeloop
Regio - Zoals de buren, de Veen-
lopers,  toppers hebben in Michael 
Woerden en Agnes Hijman, heeft 
AKU sinds enige tijd een uiterst snel 
echtpaar bij de lopers groep.
Jolanda ten Brinke en John van Dijk 
uit Amstelhoek, presteren week na 
week op het hoogste niveau in de 
regio en vestigen de laatste tijd PR 
na PR!

Zondag was het weer raak, in de 
Spaarnwoudeloop kwamen beiden 
uit op de 30 km. als voorbereiding 
op hun eerste marathon, die van 
Rotterdam, op 13 april a.s.

Ondanks de vijftien millimeter re-
genwater dat tijdens de loop met 
bakken uit de lucht gutste en enor-
me plassen tot enkel diep veroor-
zaakte, liepen ze alle twee weer een 
PR.

John werd eerste overall in 1.56.20 
en lijkt zo goed op weg naar een tijd 
ruim onder de 3 uur op zijn eerste 
42 kilometer en 195 meter!

Jolanda scoorde bij de vrouwen een 
tweede plaats overall in 2.14.17 en 
maakt zo kans op een tijd laag in de 
3 uur op de zelfde afstand.

Na dit loop geweld deed Theo Noij 
het als dik vijftig plusser ook uit-
stekend met zijn binnenkomst in 
2.21.20. Bij de start was het zijn be-
doeling 20 km. te lopen, maar na de 
tweede ronde van 10 km. was hij 
toch al erg nat en besloot toen maar 
door te gaan!
Jaap Bouwmeester beperkte zich tot 
één ronde van 10 km. en bleef net-
jes binnen de 40 minuten met zijn 
39.50.
Huub Jansen kwam uit in de Louis 
Vink loop in Amsterdam en leg-
de daar de 10 km. af in een mooie 
44.50.

De jongens junioren D misten net 
het podium met de ploeg. Wel-
licht te wijten aan de valpartijen bij 
de start waardoor de mannen het 
moeilijk hadden weer naar voren te 
komen in het grote veld en op het 
smalle parcours. 

Al met al kunnen we zeggen dat de 
jeugd van AKU flink in de lift zit met 
een grote deelname in de breedte 
bij deze finale wedstrijd en de mooie 
uitschieters met podiumplaatsen. 

Dit beloofd veel goeds voor de 
baancompetitie wedstrijden die na 
de laatste indoorwedstrijd beginnen 
over 1,5 maand. 

Meisjes junioren B (1992)
10 Lotte Krause                               
12:51:19

Jongens junioren C (1993)
2 Wouter Heinrich                           12:17:16
52 Jeroen Bosschaart                     15:31:00

Meisjes junioren C (1993/1994)
 8 Githa de Wildt                              7:45:34
21 Linda Sprenger                            8:10:37
30 Channa v. Seters                          8:26:24
35 Linda v. Rossum                          8:38:50

Ploeg 3e
Jongens junioren D2 (1995)
18 Sem Bende                                  7:37:50
21 Jasper Bosschaart                       7:40:04
23 Rob Swagten                               7:42:00
35 Sjoerd Heemskerk                       8:00:37

Ploeg   4e 
Jongens junioren D1 (1996)
52 Martijn Pons                                8:31:26

Jongens pupillen A2 (1997)
59 Lars v.d. Greft                              6:29:01

Jongens pupillen A1 (1998)

10 Mischa Plasmeijer                       5:50:16
55 Thijs Heemskerk                          6:28:01

Jongens pupillen B (1999)
11 Bram Anderiessen                       4:59:26
30 Loek Janmaat                              5:14:57
 52 Thimo Maijenburg                      5:31:16  
 60 Reinier Hooijman                      5:40:43 

Ploeg   6e  

Meisjes pupillen B (1999)
 23 Marielle Hooijman                       5:27:17
49 Isabel Hooijman                           5:50:16
65 Adinda Maijenburg                      6:42:20

Ploeg 10e  
Jongens pupillen C (2000)
3 Thijs Anderiessen                          4:01:20
4 Stijn Ruijter                                    4:04:26
33 Storr Hoek                                   4:43:55
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Uithoorn - Tussen Uithoorn en De 
Kwakel bezit Woongroep Holland 
aan de Boterdijk 33 huurwoningen 
die verspreid liggen over vier woon-
complexen die onderverdeeld zijn 
in kleine rijtjeswoningen, twee-on-
der-eenkapwoningen, vrijstaan-
de woningen, boerderijen en klei-
ne bedrijven. Maar het probleem is 
de slechte staat van de woningen. 
Daarom is door Woongroep Holland 
besloten om de woningen te slopen 
en nieuwbouw te plegen. Op 3 au-
gustus 2005 is toen een herontwik-
kelingsbesluit aangenomen door 
de raad en daaropvolgend is door 
Woongroep Holland diverse keren 
een voorstel voor een woningbouw-
programma aan de raad gepresen-
teerd. Maar de gemeente kon zich 
daar niet in vinden, omdat het socia-
le karakter ontbrak volgens haar en 
het programma bovendien niet vol-
deed aan het herstructureringsbe-
leid en het beleidsplan wonen 2005-
2008. Uiteindelijk is op 29 oktober 
2007 een nieuw voorstel aan de 
raad voorgelegd, bestaande uit zes 
seniorenappartementen, zes appar-
tementen voor starters, vijf eenge-
zinswoningen en achttien twee-on-
der-eenkapwoningen Er wordt dan 
gezorgd door Woongroep Holland 
voor vervangende woonruimte die 
er ook tevens voor zorgdraagt dat 
het stedenbouwkundig plan aansluit 
bij de bestaande lintbebouwing en 
het dorpse karakter van De Kwakel. 
De bewoners zijn allen in het bezit 
van stadsvernieuwende urgentie en 
kunnen verhuizen naar een woning 
die aansluit bij hun wensen. 

Prachtig
Tot zover alles prachtig, maar helaas 
vinden de bewoners dat zij eigenlijk 

voor een ‘fait accompli’ gezet zijn en 
niet betrokken zijn bij de besluitvor-
ming om tot sloop over te gaan. Dat 
heeft ook te maken met het feit dat 
dit voorstel uiteraard een enorme 
impact heeft op de bewoners. Ook 
over het sociaal statuut is een enor-
me commotie ontstaan. De PvdA 
betreurde het dat er maar sprake 
is van 49% sociale woningbouw en 
vond dat er in de toekomst sterk ge-
houden moet worden aan sociale 
woningbouw. Wel constateerde de 
PvdA in de persoon van Rob de Boer 
dat de vier overgebleven families nu 
tevreden zijn met de aan hun gebo-
den regeling en dat zij ook begre-
pen hebben dat er nu eindelijk over-
leg is geweest. “Je zou bijna gaan 
denken dat Woongroep Holland iets 
gaat leren.” Ook Tom Verlaan en Ro-
bert Timmers (GB)  waren verheugd 
te kunnen constateren dat er nu op 
een adequate en betaalbare manier 
wordt omgegaan met de bewoners, 
hoewel Tom Verlaan niets begreep 
van de kritiek van de PvdA: “Woon-
groep Holland houdt zich goed aan 
de afspraken.” GroenLinks wilde we-
ten wanneer de nieuwe prestatieaf-
spraken met Woongroep Holland 
gemaakt worden en constateerde 
dat, omdat Woongroep Holland nu 
geprivatiseerd is, er een beetje meer 
speling is. 

Sloop
Wethouder Jeroen Verheijen merk-
te op dat herstructurering een zaak 
van het college is en voordat men 
overgaat tot sloop er overeenstem-
ming moet zijn over het sociaal sta-
tuut waarbij zowel Woongroep Hol-
land, de huurdersvereniging Onder 
Dak en de bewoners van de Boter-
dijk zijn betrokken. Er wordt nu een 

correctie uitgevoerd op de verkeer-
de groei van de Woongroep en voor 
2008 komen de prestatieafspraken, 
die dan ook worden meegenomen 
in het beleidsplan dat in het najaar 
op de agenda staat. Wat het percen-
tage van 49% sociale woningbouw 
betreft is dit volgens de wettelij-
ke normen, omdat die vastgesteld 
zijn op een huurprijs van alles on-
der de euro 620. Volgens een inwo-
ner die ook in de bewonerscommis-
sie zit ligt de zaak toch wel even an-
ders. In maart 2006 is een uiteinde-
lijk sociaal statuut opgesteld waarin 
de richtlijnen zijn vermeld voor het 
programma. Zonder sociaal statuut 
wordt er geen sloopvergunning af-
gegeven. Maar dit sociaal statuut 
moet alleen ondertekend worden 
door Woongroep Holland en de be-
wonerscommissie en moet de huur-
dersvereniging een positief advies 
uitbrengen. Anderhalf jaar geleden 
is dit in de raad geweest en is toen 
door Gemeentebelangen aangege-
ven dat er eerst een positief advies 
moet komen.

Volgens genoemde inwoner heeft 
het oude bestuur van de huurders-
vereniging aangegeven dat zij niet 
van plan zijn dit te doen. Maar men 
is er niet zeker van wat het nieuwe 
bestuur gaat doen. Wel is men van 
mening dat de huurdersvereniging 
altijd goed heeft geholpen.
Ook is het zo dat volgens genoem-
de inwoner het sociaal statuut even-
min door de bewonerscommissie zal 
worden ondertekend. Er wordt nu 
gezegd dat de inwoners het te let-
terlijk opvatten dat zij over de knel-
punten kunnen meepraten. Tot nu 
toe is er nog geen verder overleg 
geweest.

Wethouder Dekker geeft startsein schoonmaakactie wijk

Vinkeveense bewoners van 
Westerheul steken de
handen uit de mouwen
Vinkeveen – Zaterdag 15 maart jl 
was het de Landelijke Opschoon-
dag. Zwerfafval blijft een groot pro-
bleem in Nederland en staat hoog 
op de lijst van irritaties bij de bewo-
ners. Veel gemeenten en andere or-
ganisaties organiseren daarom op-
schoon- of schoonmaakacties. Deze 

dag is bedoeld om Nederland scho-
ner te krijgen. Door op 15 maart door 
het hele land tegelijk de schouders 
er onder te zetten hoopt men op een 
schonere leefomgeving.

Maar helaas, erg veel wijkcomités 
in De Ronde Venen lieten het afwe-

ten bij deze actie. Alleen het wijkco-
mité Westerheul kreeg bewoners op 
de been om deel te nemen aan deze 
actie. “Mijn complimenten hiervoor”, 
aldus wethouder Jac Dekker, die za-
terdagochtend zelf ook de handen 
uit de mouwen stak en de kinderen 
hielp om het zwerfvuil op te ruimen.

Palmpasen op Veenzijdeschool
De Ronde Venen - Op dinsdag  11 
maart hebben alle kinderen van de 
Veenzijdeschool een broodhaantje 
gebakken, dit in samenwerking met 
bakker Elenbaas uit Mijdrecht. Op 

vrijdag 14 maart trokken alle kinde-
ren erop uit voor een echte palm-
pasen-optocht door de straten van 
Veenzijde II.
Mede dankzij het mooie weer was 

het een vrolijke en kleurrijke op-
tocht, groep 1 t/m 4 hadden mooie 
palmpasenstokken gemaakt en ge-
zamenlijk werd er luidkeels gezon-
gen.

Boni Supermarkt pakt 
twee hoofdprijzen in
winkelwedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 8 maart jl. zijn 
tijdens het Boni-Feest in Nieuwe-
gein de prijzen uitgereikt van de Bo-
ni winkelwedstrijd 2007-2008.
Dat Boni Mijdrecht bij de eerste 
drie zou zitten was eigenlijk wel ver-
wacht, en dus gingen alle mede-
werkers met een spandoek, vlagge-
tjes, gastoeters, en in speciale shirts 

naar het Boni feest. Daar werd be-
kend gemaakt, dat filiaal Mijdrecht 
de 1ste prijs heeft behaald op de af-
deling Groenten en Fruit, en ook op 
de afdeling Semi Vers de 1ste prijs! 
met als titel ‘Beste in Vers’! (zuivel-
diepvries-kaas-maaltijden).
Ook werd het filiaal 2 de beste in de 
basis, en dat van alle Boni’s van Ne-

derland! Hier zijn ze van Boni dan 
ook heel erg trots op, en het geeft 
aan dat ze goed bezig zijn, wat dat 
betreft blijft hun missie overeind: 
“tevreden klanten, daar gaat het 
om”, aldus Jan de Jong van Boni Su-
permarkt. 
Vrijdag en zaterdag a.s. krijgen alle 
klanten een leuke attentie!

Sherrin van de Hoeksteen 
leest voor!
Mijdrecht - Afgelopen woens-
dagmiddag was het zover. Sher-
rin Groenendijk uit groep 8 van de 
Hoeksteen mocht haar stuk uit ‘De 
Indringer’ voorlezen voor een groot 
publiek in ‘het Anker’ in Maarssen. 
Sherrin was kampioen van de Hoek-

steen geworden en één van de 14 
kandidaten die streden om winnaar 
te worden van deze kwartfinale. De 
winnaar mocht door naar de halve 
finales. Aan het einde van een ge-
zellige middag, waarin naar prachti-
ge gedichten en verhalen geluisterd 

werd, bleek Sherrin net iets tekort 
te komen. Een jury, onder leiding 
van de heer Jan van Breukelen, had 
Sherrin op de tweede plek gezet.
De middag was perfect georgani-
seerd, en het publiek en de deelne-
mers genoten daar duidelijk van.

De Schakel in feeststemming:

Juf Marlieke trouwt haar Dirk!
Vinkeveen - Vrijdag 14 maart jl. was 
het dan eindelijk zover. Juf Marlieke 
Moen van PCB De Schakel in Vin-
keveen trad in het huwelijk met Dirk 
Smit. 
’s Ochtends klonk eerst het offici-
ele jawoord in het gemeentehuis 
van Mijdrecht. Na deze plechtig-
heid werden er tientallen ballonnen 
opgelaten met daaraan een kaartje 
met het toekomstige adres van het 
bruidspaar en daarbij de vraag aan 
de vinder van de ballon om een feli-
citatiekaartje te sturen. 

De kerkelijke inzegening vond 
plaats in de Hervormde Gemeente 
van Vinkeveen. De kinderen uit de 
groepen van Marlieke vormden bij 
de kerk een haag met bogen voor 
het bruidspaar en zongen na de 
dienst twee liedjes. Tijdens de re-
ceptie in De Meijert werden Dirk en 
Marlieke verrast door de als bruid 
en bruidegom verklede kinderen. 
Zij hadden een heus huwelijks-ABC 
ingestudeerd. En dat viel niet mee 
voor de kleintjes uit de groepen 0/1 
en 2. Want het was toch wel span-

nend om door een echte microfoon 
het bruidspaar, de familie en vrien-
den toe te spreken. Daarna was het 
tijd voor de cadeaus. Elke groep had 
een eigen cadeau gemaakt, varië-
rend van een dienblad, een beschil-
derd glasservies tot fotolijstjes. Van 
het team van De Schakel en de ou-
ders van de leerlingen kreeg het 
bruidspaar een mooie schommel-
bank voor in de tuin.
Het was een mooie en bijzondere 
dag. We wensen Marlieke en Dirk 
nogmaals veel geluk en liefde toe!

Woongroep Holland doet beter 
haar best volgens de raad
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Vinkeveen - We zijn een vrienden-
team dat al 3 jaar gesponsord word 
door café  bar de Paddestoel 
Na 3jaar op t veld gevoetbald te 
hebben , besloten we dit seizoen het 
eens  in de zaal te gaan proberen .
We hebben Jos van de Paddestoel 
gevraagd of  hij ons ook in de zaal 
weer wilde voorzien van shirts  en 
dat wilde hij wel, ook hij zag dat t 
een goed team is met veel potentie 
voor de toekomst.
We begonnen de eerste wedstrijd 
thuis tegen Argon2 en die wedstrijd 
werd er gelijk met 7-3 gewonnen .
De daarop volgende  3 wedstrijden 
werden door ons eenvoudig ge-
wonnen  totdat we eind september 
onze eerste nederlaag kregen  we 
verloren die wedstrijd met 7-3 dus 
stonden we gelijk weer met de bei-
de beentjes op de grond, de daar-
op volgende wedstrijden werden 
weer gewonnen tot aan woensdag 
5 maart met deze wedstrijd konden 
wij door te winnen het kampioen-
schap binnen slepen, maar de druk 
bleek toch te hoog we verloren de-
ze wedstrijd dramatisch met 5-3. Op 
maandag 10 maart kregen we een 
herkansing  thuis in de Boei.Dus 

moesten we aan de bak tegen Del-
tasport  we wilden deze wedstrijd 
winnen om de titel binnen te halen 
zelfs onze 2 coaches Edwin Wahlen  
en Brian Mullier gaven ons nog een 
pep-talk van hier tot aan Tokio .

En de speech heeft duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen we wonnen 
zeer eenvoudig  met 9-1  zodat de 
champagne kon worden geopend 
en de coaches met kleren en al on-
der de douche werden gezet het 
werd een bescheiden feestje aan-
gezien het op maandag was en er 
de volgende dag gewoon  weer ge-
werkt moest worden.
Vrijdag 28maart spelen we onze 
laatste wedstrijd en daarna gaan we 
t kampioenschap vieren in café bar 
de Paddestoel waar we tot de late 
uurtjes lekker gaan feesten. Bij de-
ze willen wij ook even onze scheids 
Ruud bedanken die ons toch iede-
re keer wou fluiten en natuurlijk ook 
onze coaches Brian en Edwin jon-
gens bedankt en tot volgend seizoen 
.En natuurlijk onze sponsor  Jos en 
Caroline van Wijk van café bar de 
Paddestoel waar het altijd gezellig is 
om een lekkere borrel te drinken.  

Ruimte voor nieuwe leden 
bij TVM
Mijdrecht - De grootste tennisver-
eniging van Mijdrecht heeft weer 
ruimte voor nieuwe leden. Er wordt 
gespeeld op 10 banen. Zes gravel-
banen en 4 smashcourtbanen waar-
op zowel in de zomer als in de win-
ter buiten gespeeld kan worden. De 
smashcourtbanen zijn nieuw aange-
legd en zijn vergelijkbaar met gra-
velbanen. Zowel voor junioren als 
voor senioren is er nog plaats voor 
iedereen die sportief in de buiten-
lucht wil tennissen.
Op dinsdag 25 maart om 20.00 uur 
wordt een avond georganiseerd 
voor nieuwe leden. Ook andere ge-
interesseerden kunnen op deze 
avond informatie inwinnen. Gratis 
lessen worden gegeven op zaterdag 
29 maart, 5 en 12 april van 19.00 – 
20.00 uur.

Speciaal voor leden van 50 jaar en 
ouder wordt op woensdagmorgen 
(vanaf 2 april) wekelijks een inloop 
georganiseerd. Er wordt les gege-
ven en als het bevalt, kan men lid 
worden van de vereniging waardoor 
men dagelijks sportief en gezellig 
bezig kan zijn. 
Indien u overweegt lid te worden, 
dan kunt u op dit moment nog ge-
plaatst worden in een trainings-
groep. Deze trainingen starten eind 
maart.
Meer informatie over het lidmaat-
schap kunt u vinden op de website   
www.tvm-mijdrecht.nl
onder het kopje lidmaatschap.Ook 
kunt u informatie verkrijgen bij het 
ledensecretariaat, tel. 284301 en e-
mailadres  ledenadministratie@tvm-
mijdrecht

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 11 maart 
werd er zeer gelijkmatig gekaart, 
waardoor er geen hoge uitschie-
ters waren. De uitslagen lagen dicht 
bij elkaar, met Theo Kranendonk als 
winnaar met 5012 punten, 2e. An 
van de Meer met 4986 punten, 3e. 
Gerrit de Busser met 4901 punten, 
4e. Ben ten Den met 4890 punten, 

5e. Bep Schakenbos met 4877 pun-
ten. Annie Veenhof  kreeg de aan-
moediging prijs met 3977 punten.

Na zes avonden spelen is het span-
nend, en is Bep Schakenbos koplo-
per met 29203 punten. 2. An van de 
Meer met 28834 punten, en 3e. Ber-
to Blom met 28578 punten.

HSV ’69 A1 Bekert door
De Hoef - HSV ’69 doet al tijden 
niet meer mee aan de beker om-
dat het als kleine club erg zwaar 
is om door de eerste ronde te ko-
men maar dit jaar wilde de A1 het 
een keer proberen. Eerst de voor-
rondes waar HSV ‘69 in een zwa-
re poel belande. Herta A1 de Vecht 
A1, twee ploegen die een klasse ho-
ger spelen en Kockengen/Nita A1, 
een ploeg uit onze competitie. Na 
de vreselijk spannende wedstrijd te-
gen Herta A1 was HSV ’69 de voor-
rondes door. We speelde in de 1e 
ronde tegen Altius A1 en ook deze 
ronde overleefde wij. In de 2e ronde 
was onze tegenstander TABA AFC 
uit Amsterdam, een ploeg die eer-
ste staan in de tweede klasse. Wij 
als HSV ’69 staan tweede in de der-
de klasse met alleen de Meern nog 
boven ons waartegen we nog wee 
keer moeten spelen. Het zou dus 
een moeilijke klus worden om nog 
een ronde verder te komen. Zater-
dag 15 maart moest het gebeuren, 
HSV ’69 in Amsterdam tegen TABA 
in de 2e ronde van de beker. 

Kansen
HSV ‘69 begon sterk al kwamen er 
geen doelrijke kansen. Naarmate de 
wedstrijd vorderde werd TABA AFC 
sterker. HSV ’69 moest met werk-
voetbal alle zeilen bijzetten. En ge-
streden werd er, met de rust stond 
het nog 0-0, een prestatie op zich.
In de rust werken de puntjes op de 
i gezet, TABA moest en zou sco-
ren dus de spitzen moesten scherp 
voorin blijven staan, alles was ge-
richt op de aanval. HSV ’69 moest 
de duels vol ingaan en TABA geen 
ruimte geven om te voetballen. 
Na 35 minuten gespeeld te heb-
ben in de tweede helft scoorde Tim 
Brans voor HSV, het was 0-1. TABA 
wist niet wat er gebeurde. We kregen 
hierna nog een aantal kansen maar 
deze troffen geen doel. We dachten 
de buit binnen te hebben maar in 
de 87e minuut scoorde TABA. On-
ze keeper kon vanuit een frommel-
situatie de bal niet zien aankomen 
1-1. Penalty’s moesten een winnaar 

brengen. Het leek wel een Europese 
kraker. Met het hele team in de mid-
dencirkel het lijstje doornemen voor 
de eerste vijf pennels. Met achter de 
goal allemaal TABA supporters werd 
het voor onze keeper een spannen-
de strijd. HSV ’69 moest beginnen, 
Paul Bots schoot raak, 1-0. 

Penalty
TABA schoot ook raak 1-1. De kee-
per van TABA hield helaas de pe-
nalty van Nik Bos en TABA schoot 
wel raak 1-2. Jordy de Jong was de 
derde en schoot de 2-2 erin. TABA 
miste en het bleef 2-2. Robin van 
Golen schoot de 3-2 erin voor ons, 
TABA schoot raak 3-3. Tomas Groe-
neveld was de laatste op de lijst en 
schoot raak 4-3. TABA was aan de 
beurt en maakte de 4-4. Nu om en 
om een pennel wie miste had verlo-
ren. Menno Burggraaff durfde voor 
ons de pennel te nemen en schoot 
beheerst de 5-4 erin. Nu de beurt 
weer aan TABA. Onze keeper Len-
nart Jobse moest het doen, we ston-
den allemaal gespannen op de lijn 
te kijken en hij deed het, hij stopte 
de bal met zijn linker voed waarna 
de bal via de lat het doel miste. HSV 
’69 is door naar de 3e ronde van het 
bekertoernooi. Iets wat in de ge-
schiedenis van HSV ’69 nog nooit 
gebeurde. Met voorgenoemde spe-
lers gaan Robert Kannekens – Ken-
ny Janmaat – Stefan Hessels – Lu-
cas Klerk – Daniel Backhaus – Olaf 
Kampinga allemaal door naar de 
derde ronde. De leiders Bert Burg-
graaff, die vandaag door vakantie 
gehinderd was, en Peter Hessels 
kunnen samen met trainer Dries 
van Bemmelen trots zijn op dit HSV 
team dat twee jaar geleden als 13 
vrienden aan HSV vroegen of ze 
daar lid mochten worden en sinds 
dien samen spelen. Er werd van-
daag echt als team gestreden. Een 
hele mooie prestatie die we niet snel 
zullen vergeten. Dit zijn de momen-
ten die het voetbal heel mooi ma-
ken. De ontlading in de kleedkamer 
was dan ook heel groot. Op naar de 
derde ronde.

Tweede plaats voor 
Willispoort
Wilnis - Op maandag 17 maart 
heeft groep 8 van OBS Willespoort 
in de Schouwburg in Almere de 
tweede plaats behaald tijdens de 
regionale voorrondes van de Heart 
Dance Award. 

De Heart Dance Award is de spet-
terende danswedstrijd van Jump,   
“http://www.heartjump.nl” het nieu-
we jeugdfonds van de Nederlandse 
Hartstichting. Jump organiseert de 
Heart Dance Award om kinderen in 
beweging te brengen en te wijzen 
op het belang van gezond leven. 

Alle deelnemende scholen hebben 
voor deze wedstrijd een dans be-
dacht. De dans, die betrekking heeft 
op het thema Lekker fit!, is voor de 
kinderen van de Willespoort sa-
mengesteld door hun vakleerkracht 

gym, Judith van Eijk.  De vakjury was 
erg onder de indruk van de choreo-
grafie en de energieke wijze waarop 
de kinderen de dans op het podium 
uitvoerden. Na het optellen van de 
punten van de vakjury stond de Wil-
lespoort op de eerste plaats. 

Toen ook de punten van de kinder-
jury bekend waren, bleek dat OBS 
Zuiderkroon uit Nieuwegein de Wil-
lespoort op het laatste moment 
voorbij was gestreefd. 

Er was toen bij de kinderen en hun 
begeleiders uiteraard even sprake 
van teleurstelling. Gelukkig kon ie-
dereen daar snel over heen stap-
pen. Na terugkomst op school kon-
den de kinderen van groep 8 vol 
trots de door hen gewonnen beker 
laten zien. 

Fenne Claasen derde 
plaats bij voorwedstrijden
De Ronde Venen - Op zaterdag 
8 maart jl werd de eerste wedstrijd 
van divisie 5,6 en 7 verplichte oe-
fenstof geturnd in Amersfoort. In 
de vroege ochtendronde deden vier 
turnsters van GV Atalante mee.

Fenne Claasen, Frederique Caran-
sa, Anouk Kroon en Eva Bastiaan-
sen turnden op twee verschillende 
banen al hun onderdelen. Voor Eva 
, Anouk en Frederique was het de 
eerste keer en zij deden erg hun 
best. Fenne viel in de prijzen. Zij 

werd derde met ruim 32 punten. Ge-
feliciteerd.
In de namiddag kwamen er weer 
vier meiden naar Amersfoort: Fam-
ke Bijl, Babette Frijhoff,Ilona de Wit 
en Milou  den Exter. Zij turnden sa-
men in dezelfde baan. Babette deed 
voor de eerste keer mee en zij werd 
heel knap tiende, een hele prestatie.
Famkedeed ook voor de eerste keer 
mee en zij werd twaalfde, ook een 
hele mooie score. Ilona en Milou 
turnden heel netjes en zij werden 
zestiende en eenentwintigste.

PK Sporters sporten meer dan € 
6.675.00 bijéén voor kankeronderzoek 

“Goede Doelen Weekend 
2008” groot succes!
Vinkeveen - In het weekend van 15 
maart jl. bestegen duizenden fitnes-
sers bij ruim veertig fitnesscentra 
van de Vereniging Exclusieve Sport-
centra (VES) de ‘indoor cycle’ om 
geld bijeen te fietsen voor onder-
zoek naar de bestrijding van kanker 
bij kinderen. Bij PK Sport werd er 
niet alleen gefietst, maar ook gefit-
walkt, 10km prestatieloop,KickFun,
Squashtoernooi, judotoernooi en 
een fitness chalenge. De deelne-
mers konden zich laten sponseren 
door werkgever, familie enz. Met als 
doel zoveel mogelijk geld op te ha-
len voor Villa Joep. En dat dit gelukt 
is blijkt uit de opbrengst dit jaar, ruim 
6.700 euro een gigantische presta-
tie, wij willen dan ook alle deelne-
mers bedanken voor hun inzet. Lan-
delijk is er door alle deelnemende 
VES clubs het gigantische bedrag 
van € 400.000 euro opgehaald!

Cheque
De cheque zal op 4 april as. tijdens 
een feestelijke bijeenkomst overhan-
digd worden aan dr. Max van Noe-
sel, kinderoncoloog van het Sophia 
Kinderziekenhuis en aan Rowald en 
Leontine Steijn, vertegenwoordigers 
van Villa Joep. 

VES “Spin for Life”  is de afgelo-
pen zes jaar uitgegroeid tot een tra-
ditie binnen de centra van de Ver-
eniging van Exclusieve Sportcentra 
(VES), een samenwerkingsverband 
van ruim zeventig toonaangevende 
fitnesscentra. “We vroegen ons zes 
jaar geleden af of wij als overkoepe-
lende organisatie van sport- en fit-
nesscentra de krachten kunnen mo-
biliseren om één keer per jaar actie 

te voeren voor het goede doel”, zegt 
Ted van Hees, voorzitter van de pro-
motie - en organisatiecommissie. 
Dat blijkt dus te kunnen. Het mo-
ment en het doel staan vast, maar 
elk sportcentrum vult het op zijn 
eigen wijze in. Het aantal deelne-
mende fitnesscentra en hun leden 
nemen ieder jaar toe. De betrok-
kenheid groeit en daardoor ook de 
opbrengst. Er worden bronnen aan-
geboord en er gebeuren dingen die 
we nooit voor mogelijk hadden ge-
houden”

Strijd tegen kanker bij kinderen
“De Vereniging Exclusieve Sport-
centra heeft een bewuste keuze 
gemaakt voor de strijd tegen kan-
ker bij kinderen”, zegt Tino Hoog-
endijk, bestuurslid van de VES. “De 
actie is in de afgelopen vijf jaar uit-
gegroeid van een kleinschalig eve-
nement tot een landelijke happe-
ning, waar duizenden klanten van 
sport- en fitnesscentra met veel ple-
zier aan meedoen. Het is bijzonder 
prettig om een fysieke inspanning te 
leveren met het idee dat je hiermee 
zieke kinderen een perspectief geeft 
op verbetering van hun levenskwa-
liteit.” 

Villa Joep is een klein fonds dat zich 
richt op het bestrijden van neuro-
blastoom kanker bij kinderen. Deze 
vorm van kanker is (nog) moeilijk te 
genezen en om onderzoek mogelijk 
te maken is veel geld nodig. Joep de 
naamgever van deze stichting is op 
4 jarige leeftijd overleden. Rowald 
en Leontine Steijn, de ouders van 
Joep, hebben de stichting in het le-
ven geroepen.

Koppelklaverjassen C.S.W.
Wilnis - Vrijdag 21 maart; Kop-
pelklaverjassen  in de kantine van 
C.S.W. aan de Pieter Joostenlaan in 
Wilnis. Aanwezig om 8.00 uur,
aanvang klaverjaasen 8.15 uur. Er 
worden vier maal zestien giffies ge-
speeld. De vier hoogst  geplaats-
te koppels vallen in de prijzen, er is 

natuurlijk een marsen- en een aan-
moedigingsprijs. Iedereen is van 
harte welkom. Als u alleen komt, 
geen punt, u wordt ter plaatse ge-
koppeld.

Na het klaverjassen is er een verlo-
ting met leuke prijzen .

BC De Schans zet opmars 
voort met hoogste score
Regio  - In speelweek 29 veran-
derde er in de top van het klasse-
ment weinig. BC De Schans verste-
vigde door een 9-0 overwinning op 
Bob’s Bar 2 haar tweede positie. Alle 
spelers van De Schans zijn in vorm, 
geen enkele partij duurde langer 
dan 24 beurten. Paul Schuurman 
bewees met de kortste partij van de 
week in 10 beurten dat hij de eni-
ge en echte kampioen van De Ron-
de Venen is. Joris van Putten van 
Cens 1 had de eer van de hoogste 
serie van de week met 13 carambo-
les = 39,39 % van zijn totaal te ma-
ken punten. 

De Schans bond Bob’s Bar 2 met 9-
0 aan haar zegekar. John Beets in 
15 beurten, Dirk van Yperen  in 19 
beurten, Theo Valentijn in 22 beur-
ten en Hans Dikkers in 24 beurten 
waren veel te sterk voor o.a.vader en 
zonen Ruimschoot. 

De Merel/Metaal Mijdrecht 4 zag 
met lede ogen de Kuiper/van Wijk 1 
met 1-8 aan het langste eind trek-
ken. De wedstrijd was spannender 
dan de uitslag doet vermoeden. Ben 
Fransen kwam 1 carambole tekort 
tegen Jan v.d.Meer en Wim Roest 
verloor met 4 punten verschil van 
Pieter Coenen.

Sterker
Bob’s Bar 3 kwam tegen De Kuiper/
van Wijk 2 met 4-5 net iets tekort.
Kees de Zwart en Martien Heijman 
zorgden voor het extra punt van de 
Wilnissers.
Cens 2 won met 5-4 van De Merel/
Metaal Mijdrecht 1. John Vrielink 
bond in 21 beurten Martijn Wolfrat 
aan zijn zegekar.
De Kromme Mijdrecht 1 was met 7-
2 veel sterker dan De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2. John Oldersma zorg-
de voor een verrassing door Dorus 
v.d.Meer te verslaan. Dio 1 had het 
met 5-4 lastig tegen Cens 2. Paul 
Schuurman liet Desmond Driehuis 
ontluisterd achter. Paul zijn moyen-
ne van 17,00 was veel te veel voor 
Desmond. Herman Turkenburg 
maakte het “drama” voor de familie 
Veerhuis compleet door vader Evert 
te verslaan. De Paddestoel 3 kwam 
met 4-5 net tekort tegen Bob’s Bar 
1. Joop Luthart (foto) liet met winst 
in 19 beurten tegen Ralph Dam zien 
dat hij het nog niet verleerd is. De 
Vrijheid won met 6-3 van De Padde-
stsoel 2. Dave Meijer won in slechts 
22 beurten van Robert Daalhuizen. 
De Kromme Mijdrecht 2 won met 7-
2 van De Merel/Metaal Mijdrecht 3. 
Adrie van Yperen had maar 23 beur-
ten nodig om Wim Berkelaar met le-

Finaleweekend winter-
competitie in Tennishal 
“De Ronde Venen”
Mijdrecht -Ter afsluiting van de 
teamcompetitie stond dit weekend 
de finale ontmoeting op het pro-
gramma.

De nrs.2 van vorig jaar het team uit 
Nieuwkoop van Lies de Vries, Cor-
rie Sanders, Ton v.d. Tier en de inval-
ler voor Ben Verhage wisten dit jaar 
met 11 tegen 5 wedstrijdpunten de 
finale te winnen van het team Caro-

lina Sandrin, Sander v. Beest, Sacha 
Defourny en Wilbert v. Senten en 
mogen zich voor een jaar de indoor-
kampioen noemen van de team-
competitie van De Ronde Venen.
Patrick Kroon werd ongeslagen 
kampioen van het herenenkelspel.
Iedereen kan terugkijken op een ge-
slaagde wintercompetitie en zal ze-
ker zijn vruchten plukken in de zo-
mercompetitie.

Hertha3 zaalvoetbal  
kampioen 2007-2008

ge handen naar huis te sturen. Dio 
2 won nipt met 5-4 van De Padde-
stoel 1. Hennie van ’t Hul in 19 beur-
ten en Pieter Stokhof in 20 beurten 
zorgden dat het extra punt voor Dio 
2 was. 

Stand 2e periode (na 10 wedstrij-
den):
1. Dio 1 69 punten
2. De Schans  64 punten
3. De Kuiper/v.Wijk 2       57 punten  
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