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Voor het 
officiële
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zie PAginA 2, 3, 4

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”

Stefanie de Ridder, 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

Tel. 0297-283834

0297 254947

Uithoorn - ‘Vrijdag de dertiende’ 
heeft voor inwoner Johan Smits 
(59) uit Uithoorn sinds vorige week 
een heel andere betekenis gekre-
gen dan wat aan die datum meest-
al wordt toegekend. Door deelname 
aan een landelijke actie van BP won 
hij vorige week namelijk een spik-
splinternieuwe Ford Ka. Die werd 
afgelopen vrijdagmiddag bij het BP-
tankstation aan de Heijermanslaan 
achter Winkelcentrum Zijdelwaard 
feestelijk aan hem overgedragen. 
De auto werd afgeleverd door Ru-
ben van Wieringen, verkoopadviseur 

bij de lokale Forddealer Van Bunnin-
gen in Uithoorn, die voor dit gebeu-
ren de honneurs waarnam. Hij over-
handigde in het bijzijn van BP sta-
tionsmanager John Uijttenboogaard 
de contactsleutels aan Johan Smits. 
Laatstgenoemde was vanzelfspre-
kend compleet verrast toe hij vorige 
week hoorde wat hij had gewonnen. 
Hoe was hem dat geluk ten deel ge-
vallen? “Ik woon hier vlakbij en tank 
al 32 jaar autobrandstof bij dit BP-
station, zowel met de auto van de 
zaak als privé. Waar ik al meedeed 
met de Free Bees spaarregeling van 

Johan Smits uit Uithoorn is de laatste winnaar in de BP-actie met als hoofdprijs een nieuwe Ford Ka. Ruben van Wie-
ringen (li.) van Forddealer Van Bunningen gaf hem de sleutels. BP-stationsmanager John Uijttenboogaard voegde er 
een bloemetje aan toe.

Inwoner Uithoorn wint 
Ford Ka in landelijke 
BP-actie

Johan en zijn echtgenote hebben 
overigens al een auto, een Renault 
Scenic die ook als trekauto voor de 
1.300 kg zware caravan wordt ge-
bruikt. Daarvoor is de Ford Ka niet 
geschikt. Het idee is dat zijn vrouw 
voorlopig in de Ford Ka gaat rijden 
als tweede auto. “Van de zomer zien 
we wel verder hoe we het gaan re-
gelen met twee auto’s”, zegt Johan 
die nog altijd niet over zijn verba-
zing heen, maar wel bijzonder in zijn 
nopjes, is.
De BP-actie om een Ford Ka te win-
nen is uitgevoerd in samenwerking 
met Reclamebureau Ogilvy in Am-
sterdam dat het project heeft op-
gezet en begeleid. In het dorp of 
de stad waar de Ford Ka wekelijks 
een winnaar kende, werd een lo-
cale Forddealer ingeschakeld om 
de auto af te leveren. De actie was 
een enorm succes, gelet op het gro-
te aantal klanten dat bij BP kwam 
tanken.

Honderdjarige BP
Intussen is vanaf 4 maart een nieu-
we actie bij BP opgestart. Dit in het 
kader van het feit dat de oliegigant 
dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. 
Tot en met 5 mei trakteert BP dege-
nen die minimaal 20 liter brandstof 
tanken op een gratis tweede toe-
gangskaartje of andere feestelij-
ke korting voor een activiteit. Zoals 
de Apenheul, Movie Park Duitsland, 
een rondvaart door Amsterdam met 
Lovers, Dinnershow of Dreams, In-
door skydiven, karten, skiën en der-
gelijke. Wie tankt krijgt een actiebon 
waar op de achterkant de deelne-
mende partijen staan vermeld. Ook 
hier dient men via de PC weer de 
code op de bon te activeren om een 
prijs te winnen. Vaak tanken bij BP 
betekent dus grote(re) kansen om 
te winnen. En als het weer net zo’n 
succes wordt als de vorige actie kan 
dat worden gezien als een win-win-
situatie voor alle deelnemers.

Drie varianten Hélène Swarthlaan
Uithoorn - Medio 2009 verhuist ba-
sisschool De Dolfijn naar de bre-
de school Legmeer. De schoolloca-
tie komt hiermee vrij voor woning-
bouw. In de afgelopen maanden 
heeft de gemeente, in samenwer-
king met stedenbouwkundig bureau 
Royal Haskoning, de herinrichtings-
mogelijkheden voor deze locatie on-
derzocht. Uit dit onderzoek zijn drie 
stedenbouwkundige varianten voor 
woningbouw naar voren gekomen. 
De gemeente wil graag weten wat 
de direct omwonenden van de vari-
anten vinden. Zij kunnen hun voor-
keur bekendmaken tijdens een in-
formatieavond, maar ook op een 
voor Uithoorn unieke manier: via in-
ternet. De stedenbouwkundige vari-
anten laten zien op welke manier de 
schoollocatie kan worden ingevuld 
met woningbouw, het gaat hier dus 
om een zogeheten massastudie. Pas 
na de keuze voor de definitieve vari-
ant gaat een architect de woningen 
ontwerpen. De drie stedenbouw-
kundige varianten zijn te vinden op 
www.uithoorn.nl/voorkeur. 

Code
Direct omwonenden kunnen op de-
ze website met een persoonlijke co-
de hun voorkeur kenbaar maken en 
motiveren. Daarnaast organiseert de 
gemeente vanavond, woensdag 18 

maart, een informatieavond in de 
Thamerkerk., aanvang 19.30 uur. 
Tijdens deze informatieavond geven 
wethouder Levenbach en de steden-
bouwkundige van het bureau Royal 
Haskoning uitleg over het proces dat 
is doorlopen en uiteindelijk heeft ge-

leid tot de drie stedenbouwkundige 
varianten. Vervolgens worden de va-
rianten gepresenteerd en kunnen de 
aanwezigen hun voorkeur aangeven 
en motiveren. Aan de hand van de 
mening van de omwonenden zal het 
college van B&W een afweging ma-

ken en een besluit nemen over de 
uit te werken variant. 

Heeft u vragen, dan kunt u con-
tact opnemen met Frank Gerritsen 
of met Andrea Jaarsma, tel. 0297-
513111.

Muziekvereniging KnA-
Uithoorn huldigt 
haar jubilarissen
Uithoorn - Op een feestelijke Hol-
landse avond zijn de jubilarissen ge-
huldigd van Muziekvereniging KnA. 
De heer Henk de Bruin van de Hol-
landse Bond voor muziekverenigin-
gen was speciaal deze avond naar 
Uithoorn gekomen om deze jubila-
rissen te huldigen en de daarbijbe-
horende speldjes uit te reiken. 
Als eerste werd Sophie Rietveld naar 
voren geroepen, zij is 10 jaar lid bij 
de majorettes en ontving een speld-
je en een oorkonde uit handen van 
de heer De Bruin. Daarna was het 
de beurt aan Bets Janzing, Martha 

Vork en Huub Rijnbeek, alle drie 50 
jaar lid van Kunst na Arbeid. Zij ont-
vingen ook het speldje en een oor-
konde. Als laatste in de rij was het 
de beurt aan Theo Groot sr. Hij is 
60 jaar lid van KnA. Aangezien hij al 
meer dan 70 jaar muzikant is, heeft 
hij alle speldjes die er bij de bond 
zijn al ontvangen. Daarom heeft het 
bestuur van de vereniging voor hem 
een speciale dasspeld laten ontwer-
pen met het logo van de vereniging 
erop. Alle jubilarissen ontvingen nog 
een bloemetje en de felicitaties van 
de aanwezige leden en familieleden.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Theo Groot Sr., Bets Janzing, Sophie 
Rietveld, Martha Vork en Huub Rijnbeek.

BP hadden ze nu een actie waarbij 
je bij elke tankbeurt een bon kreeg 
met een codenummer erop. Vervol-
gens moest je thuis op de PC inlog-
gen op de site van BP en dat num-
mer activeren. Dan kon je meedin-
gen naar het winnen van een Ford 
Ka die door BP in samenwerking 
met Ford werd uitgeloot. Dit keer 
was het lot mij gunstig gezind”, laat 
een vrolijke Johan desgevraagd we-
ten. “De actie heeft acht weken ge-
lopen en elke week is er een Ford Ka 
uitgeloot ergens in Nederland. Dit is 
de laatste en laat dat nou net bij ons 
BP-station in Uithoorn zijn waar Jo-
han Smits vaste klant is. Wij gun-
nen hem dat natuurlijk van harte”, 
vult John Uijttenboogaard aan die 
mede namens zijn collega’s van het 
station spreekt. De Ford Ka is een 
sportiefogende auto die bovendien 
zuinig is in het gebruik. Hij verbruikt 
tussen de 5 en 6 liter brandstof op 
100 km, gemiddeld 1 op 18.

Met het winnen van de Ford Ka 
heeft Johan Smits nu een luxe ‘pro-
bleem’ als je dat al zo kan noemen. 
Want wie rekent er nu op dat je zo-
maar een auto wint... Uniek toch! 

Wie o wie heeft mijn Tweety gevonden?

Vermist sinds 10 maart en ik ben er zeer verdrietig om. 
Tegen beloning van 100,- terug te bezorgen.
Tel. 0297-582219 of 06-21254018 V
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
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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Op diverse plaatsen in de gemeente 
zijn afgelopen week vrije plakzuilen 
geplaatst. Daarmee is niet alleen in-
vulling gegeven aan een voorstel om 
mogelijkheden van meningsuiting te 
bevorderen, maar ook aan de motie 
klad&plak. Het overal plakken van 
posters voor feesten, verjaardagen 
en andere evenementen was velen 
een doorn in het oog vanwege het 
rommelige straatbeeld dat het gaf. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt 
aan het voorkomen en verwijde-
ren van graffi ti en wildplakken. Met 
de komst van de plakzuilen is er 
een goede mogelijkheid voor vrije 
meningsuiting met daarbij een net 
straatbeeld. De zuilen zullen gere-
geld (zo’n 6 keer per jaar) helemaal 

schoongemaakt worden, zodat het 
frisse beeld dat ze nu bieden blijft 
bestaan.

De vrije plakzuilen zijn te vinden op:
• Amstelplein
• Hoek Zijdelwaardplein - 
 Wiegerbruinlaan, bij 
 winkelcentrum Zijdelwaard
• Hoek Cort van der Lindenplein - 
 Alfons Ariënslaan, bij busstation
• Hoek Stationsstraat - 
 Wilhelminakade, bij viaduct
• Kerklaan, 
 winkelcentrum De Kwakel
Verder zijn in Zijdelwaard, Thamer-
dal en De Legmeer de oude kleine 
plakplaatsen vervangen door nieu-
we goed schoon te houden exem-
plaren.

Vrije plakzuilen 
en -borden

Bewonersbijeenkomst 
Egeltjesbos
Op donderdag 26 maart organiseert de gemeente een be-
wonersbijeenkomst om te praten over de inrichting van 
het Egeltjesbos als speellandschap.

In het speelbeleidsplan 2008-2012 is de gemeente Uithoorn verdeeld 
in 46 speelzones en vijf speellandschappen. Een speellandschap is 
een spannende en avontuurlijke plek voor kinderen vanaf 9 jaar. Een 
van deze speellandschappen is het Egeltjesbos in De Kwakel. 
De bijeenkomst wordt gehouden in basisschool De Zon, Anjerlaan 1 
en begint om 19.00 uur.
Voor meer informatie: www.uithoorn.nl/speelbeleidsplan

Informatieavond structuurvisie 
Een blik in de toekomst
De gemeente Uithoorn nodigt 
op woensdagavond 1 april al-
le inwoners uit voor de pre-
sentatie van de ontwerpstruc-
tuurvisie. In de Thamerkerk 
wordt dan per wijk aangege-
ven welke ontwikkelingen de 
gemeente de komende jaren 
voor zich ziet.

Met behulp van de structuurvisie wil 
de gemeente dat Uithoorn een aan-
trekkelijke plaats blijft om in te wo-
nen en werken. Aan de visie hebben 
het afgelopen jaar veel bewoners en 
organisaties meegewerkt.

Twee gezichten
Uithoorn is een gemeente met twee 
gezichten verdeeld over vier gebie-
den: een tuinstedelijk/economisch 
gezicht in het noorden en een lan-
delijk gezicht in het zuiden. Daartus-
sen ligt een overgangsgebied zon-
der duidelijk gezicht. In het dorps-

centrum en Thamerdal zijn juist bei-
de gezichten terug te vinden

Vier gebieden
Voor al deze gebieden is gekeken 
welke betekenis de structuurvisie 
zou kunnen hebben voor de inrich-
ting van de gemeente op korte en 
lange termijn. Bent u benieuwd wat 
er in uw wijk de komende jaren alle-
maal zou kunnen gaan spelen? Kom 
dan vooral langs op de informatie-
avond. 

Leuke avond
Omdat het om veel projecten gaat 
wordt per gebied een leuke en aan-
trekkelijke presentatie gegeven. De 
avond begint om 19:30 uur. Volgen-
de week volgt meer informatie over 
het hele programma. 

Voor meer informatie zie ook www.
uithoorn.nl/plannen en projecten/be-
leid en thema’s/structuurvisie

KPN wil telefooncellen 
Kerklaan en Marktplein 
verwijderen
KPN heeft de gemeente voorgesteld om de telefooncellen 
bij de Kerklaan in De Kwakel en op het Marktplein in Uit-
hoorn weg te halen, omdat deze onrendabel zijn gewor-
den. Voordat B&W hierover een besluit nemen, willen zij 
eerst graag weten wat u ervan vindt.

Wilt u dat de telefooncellen op de Kerklaan en op het Marktplein blij-
ven staan of mogen zij van u verdwijnen? U kunt tot en met 15 april a.s. 
uw mening geven via het secretariaat van de afdeling Leefomgeving, 
telefoon (0297) 513 211. U kunt ook een e-mail sturen naar Secreta-
riaat_LO@uithoorn.nl, onder vermelding van telefooncellen Kerklaan/
Marktplein. Na deze raadpleging nemen B&W een defi nitief besluit.

De inspraak op de renovatie van het 
Oranjepark is afgerond. Tijdens de 
inspraakbijeenkomst op 10 novem-
ber 2008 waren bewoners in de ge-
legenheid te reageren op het ont-
werp. De bij deze bijeenkomst aan-
wezige bewoners hebben ingestemd 
met het ontwerp, mede dankzij de in-
spanningen van de bewonerswerk-
groep.

Het inrichtingsplan is op basis van 
de inspraak in die zin aangepast, dat 
op de plaats van de te kappen co-
niferen een boom (Parottia persica) 

van een behoorlijke maat wordt ge-
plant.
B&W hebben inmiddels het inrich-
tingsplan en de inrichtingstekening 
definitief vastgesteld. Ook hebben 
B&W vergunning verleend voor het 
kappen van een Japanse sierkers 
die op de lijst van waardevolle bo-
men staat.
Het begin van de werkzaamheden in 
het Oranjepark is midden 2009 ge-
pland. Het defi nitieve inrichtingsplan 
kunt u bekijken op www.uithoorn.nl, 
onder ‘plannen en projecten / herini-
richtingsplannen’.

Inspraakresultaat 
renovatie Oranjepark

Op 25 februari vond de eerste 
workshop van de Klankbord-
groep Oeververbinding plaats. 
Aanwezig waren buurtbeheer 
Meerwijk, buurtbeheer Cen-
trum, wijkcomité Amstelhoek, 
winkeliersvereniging Amstel-
plein en winkeliersvereniging 
’t Oude Dorp.

Ingenieursbureau DHV doet onder-
zoek naar drie varianten voor een 
nieuwe oeververbinding tussen Uit-
hoorn en Amstelhoek. Dit zijn de: 
1. Lange brugvariant: bij deze va-

riant vervalt de Prinses Irenebrug 
en komt er een nieuwe oeverver-
binding op de plek van de voor-
malige ‘Lange Brug’, alleen be-
stemd voor langzaam verkeer.

2. Nieuwe verbindingsvariant: 
bij deze variant vervalt de Prin-
ses Irenebrug, maar komt er wel 
een nieuwe oeververbinding in 
het dorpscentrum (van Uithoorn) 
voor gemotoriseerd verkeer. De 
brug biedt beperkte mogelijkhe-
den voor gemotoriseerd verkeer, 

namelijk 700 vervoersbewegin-
gen per dag.

3. Garagevariant: bij deze variant 
blijft de Prinses Irenebrug ge-
handhaafd en eindigt de weg in 
de aan te leggen parkeergara-
ge in het dorpscentrum van Uit-
hoorn. 

De rol van de klankbordgroep is het 
als vertegenwoordiger bijdragen 
aan het vormgeven van het onder-
zoek. Tijdens de eerste bijeenkomst 
van de klankbordgroep, onder lei-
ding van DHV, zijn criteria benoemd 
waaraan de varianten getoetst wor-
den. De discussie was construc-
tief en open en leverde veel inbreng 
voor het onderzoek. Na deze bijeen-
komst volgen nog twee workshops 
met dezelfde genodigden.
Tegen de zomer is het onderzoek 
klaar en is er inzicht in de effecten 
van de varianten. De klankbord-
groep zal niet gevraagd worden een 
voorkeur uit te spreken. De gemeen-
tebesturen van Uithoorn en De Ron-
de Venen maken daarna een keuze 
voor een variant.

Eerste workshop 
Klankbordgroep 
Oeververbinding

Registratie kiezers die onder-
daan zijn van een andere lid-
staat van de Europese Unie
U kunt in Nederland stemmen voor 
de Nederlandse leden van het Eu-
ropees Parlement wanneer u inge-
schreven staat in een Nederlandse 
gemeente en u een verzoek tot re-
gistratie als kiezer heeft ingediend. 
Het verzoek tot registratie als kie-
zer kunt u indienen bij de gemeen-
te Uithoorn. De eenmaal als kiezer 
geregistreerde persoon blijft geregi-
streerd zolang u als ingezetene bent 
ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente. 

Formulier
Op een bij de afdeling Publieksza-
ken in het gemeentehuis of via www.

uithoorn.nl te verkrijgen formulier 
(Y 32) moet u een verklaring 

ondertekenen dat u niet in 
de lidstaat van uw natio-

naliteit zal stemmen. 

Voeg s.v.p. bij het formulier een ko-
pie van de pagina met de persoons-
gegevens van uw identiteitsbewijs 
(geldig paspoort of Europese iden-
titeitskaart). 

Wij moeten het formulier uiterlijk 
woensdag 22 april 2009 hebben ont-
vangen.
 
Voorwaarden
*  U hebt op woensdag 22 april 

2009, de dag van de kandidaat-
stelling, uw werkelijke woon-
plaats in Nederland. 

*  U bent op donderdag 4 juni 2009, 
de dag van de stemming, 18 jaar 
of ouder en bent niet uitgesloten 
van het kiesrecht in Nederland of 
in een andere lidstaat van de Eu-
ropese Unie.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Publieks-
zaken: 0297- 513111.

Bericht voor EU 
onderdanen bij verkiezing 
Europees Parlement
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Gemeente Uithoorn 
krijgt 
vrijwilligersverzekering
In Uithoorn en De Kwakel is 
een rijk verenigingsleven dat 
zich kenmerkt door de inzet 
en het enthousiasme van heel 
veel vrijwilligers. Een goede 
ondersteuning is daarbij erg 
belangrijk. Eén van de eerste 
acties was het opzetten van 
een steunpunt vrijwilligers-
werk Uithoorn. Maar daar blijft 
het niet bij. De gemeente Uit-
hoorn wil het vrijwilligerswerk 
in Uithoorn op meer manieren 
ondersteunen.

Vrijwilligersverzekering
Eind 2008 heeft de Rijksoverheid 
een positief besluit genomen over de 
fi nanciering van een landelijke vrij-
willigersverzekering. Dit is een soort 
vangnet voor onverhoopte schade 
van/door/voor vrijwilligers en orga-
nisaties die werken met vrijwilligers. 
Ook de gemeente Uithoorn ziet de 
meerwaarde van zo’n verzekering 
en sluit daarom met ingang van 1 juli 
2009 een vrijwilligersverzekering af. 

Voor wie?
Deze verzekering is bedoeld voor 
alle vrijwilligers in Uithoorn en De 
Kwakel die in organisatorisch ver-
band onverplicht en onbetaald vrij-
willigerswerk verrichten. Onlangs is 
de verzekering gewijzigd en verbe-

terd. Daardoor vallen ook mantelzor-
gers onder de dekking van de On-
gevallen- en persoonlijke eigendom-
menverzekering. Maatschappelijke 
stages, vrijwillige politie en vrijwillige 
brandweer vallen niet onder de dek-
king van deze verzekering. 

Informatieavond
Omdat het hier gaat om een belang-
rijke maar ook ingewikkelde mate-
rie organiseert de gemeente, sa-
men met Centraal Beheer, een bij-
eenkomst om mensen uitgebreid in-
formatie te geven en gelegenheid 
te bieden vragen te stellen. Deze 
avond vindt plaats op dinsdag 21 
april 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in 
het gemeentehuis. 

Aanmelden en vragen
Geïnteresseerden kunnen zich uiter-
lijk tot 31 maart per mail aanmelden 
bij jos.van.heeswijk@uithoorn.nl. 
Voor vragen over deze avond of over 
het vrijwilligersbeleid Uithoorn kunt u 
per mail of telefonisch contact opne-
men met de heer Jos van Heeswijk, 
telefoon 0297-513 277. 
Op de website www.wmo.uithoorn.
nl staat uitgebreide informatie over 
het vrijwilligerswerk. Binnenkort is 
daar ook alle relevante informatie 
over de nieuwe vrijwilligersverzeke-
ring te vinden.

HOOFDLIJNEN OPEN-
BARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN VAN 
12 MAART 2009

Tijdens de raadsvergadering is geen 
gebruik gemaakt van het recht om in 
te spreken.

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid aandacht besteed aan 
de:
• procesbeschrijving kwaliteitsplan 

openbare ruimte;
• nota “Voorzieningen onder dak”.

Er zijn door de raadsfracties geen 
mondelinge vragen gesteld.
 
In het Politiek Debat is gediscussi-
eerd over de:
• proef met de openstelling van 
 de bussluis in de Meerwijk;
• nota Grondbeleid;
• afbakening van de opdracht 
 van de werkgroep rekenkamer.
Bij de bespreking van de nota Grond-
beleid heeft de fractie van EDU een 
amendement ingediend. Dit amen-
dement is met algemene stemmen 
aanvaard. De fractie van Gemeen-
tebelangen heeft bij de afbakening 
van de opdracht van de werkgroep 
rekenkamer een amendement inge-
diend. Dit amendement is verwor-
pen omdat het alleen de steun kreeg 
van GroenLinks. De overige partijen 
in de raad stemden tegen het amen-
dement.

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:
• nota Grondbeleid;
• afbakening opdracht 
 werkgroep rekenkamer.

De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 26 
maart 2009 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Wilt u meer informa-
tie neemt u dan contact op met de 
griffi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of 
telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
OP 26 MAART 2009.

De volgende onderwerpen staan on-
der voorbehoud op de agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 
26 maart 2009:

In het Informatief Beraad:
• Woonvisie 2009-2012;
• Rapport onderzoek 
 Brede school;
• Delegeren bevoegdheden 
 aan b&w;
• WMO-voortgangsrapportage.

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

In Politiek Debat/Stemmingen:
• Procesbeschrijving kwaliteitsplan 

openbare ruimte;
• Nota “Voorzieningen onder dak”.

De agenda’s en de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrij-
dag 20 maart 2009 op de website 
van de gemeente Uithoorn. Woens-
dag 25 maart staat de agenda op de 
gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoonnummer: 0297- 513 963 of e-
mail: griffi e@uithoorn.nl

Als u wilt inspreken in een verga-
dering van de raad moet u zich ui-
terlijk om 12.00 uur op de dag van 
de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per tele-
foon of e-mail).

INFORMATIEAVONDEN 
GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad is het hoogste or-
gaan in de gemeente. Eén keer in de 
vier jaar mag u als inwoner van Uit-
hoorn de leden van de gemeente-
raad kiezen. 

De raad pakt uit
Maar weet u ook wat het werk van 
de gemeenteraad en de leden van 
de gemeenteraad inhoudt? Nieuws-
gierig? Kom dan op 7, 15 of 20 april 
2009 naar één van de bijeenkom-
sten waarin de raadsleden u zelf in-
formeren. Op die data vertellen de 
raadsleden u aan de hand van een 
aantal thema’s over hun werk. Op 
elke bijeenkomst wordt één thema 
onder de loep genomen. Deze the-
ma’s zijn:
• wonen en werken (7 april);
• verkeer en vervoer (15 april);
• zorg, welzijn en dienstverlening 

(20 april).

Praat met de raad
Op alle avonden is schriftelijke infor-
matie over de drie thema’s beschik-
baar en presenteren de politieke 
partijen zich met informatiestands. 
Natuurlijk is er ook ruim gelegenheid 
om individueel met raadsleden van 
gedachten te wisselen.

Wat en waar?
Blijf de gemeentepagina lezen als u 
meer wilt weten over deze avonden. 
In volgende berichten komt meer in-
formatie over het programma.
De bijeenkomsten worden gespreid 
over de gemeente gehouden. Over 
de juiste locaties volgt volgende 
week meer informatie. Aanvangstijd 
is steeds 19.30 uur.

Rapport onderzoek 
Brede School uitgereikt
Op 16 maart jl. heeft de heer ing. J.H. 
Hoogkamer, voorzitter van de com-
missie onderzoek Brede school, het 
rapport “De bouw de baas” uitgereikt 
aan de voorzitter van de gemeente-
raad, mevrouw H.L. Groen. De com-
missie is door de gemeenteraad in-
gesteld om het besluitvormingspro-
ces rond de totstandkoming van de 
Brede school te laten onderzoe-

ken. Het rapport is in opdracht van 
de commissie opgesteld door onder-
zoeksbureau Jacques Necker. 
Het rapport en de reactie daarop 
van het college van burgemeester 
en wethouders worden op 26 maart 
2009 besproken in het Informatief 
Beraad van de raad. Op 9 april 2009 
volgt in de raadsvergadering het po-
litiek debat.

Snel weer verhuizen 
door hergebruik 
inschrijfduur
Staat u als starter ingeschre-
ven bij WoningNet en aarzelt u 
om te verhuizen omdat u dan 
in één keer al uw inschrijfduur 
moet inleveren? Of bent u een 
voormalige starter die korter 
dan twee jaar geleden is ver-
huisd naar een zelfstandige 
corporatiehuurwoning binnen 
de Stadsregio Amsterdam? 
Goed nieuws: vanaf 26 maart 
kunnen voormalige starters 
die binnen twee jaar na hun 
verhuizing opnieuw een wo-
ning zoeken, mogelijk gebruik 
maken van de nieuwe regeling 
Tijdelijk Behoud Inschrijfduur. 
De behouden inschrijfduur 
bestaat uit de eerder ingele-
verde inschrijfduur plus de 
woonduur die u in uw woning 
hebt opgebouwd.

Voorbeeld 
Victor woont op kamers en staat 6 
jaar ingeschreven bij WoningNet als 
hij een corporatiehuurwoning in Am-
sterdam vindt. Een jaar na zijn ver-
huizing wil hij graag in Purmerend 
gaan wonen omdat dat dichter bij zijn 

nieuwe werk is. Hij kan gebruik-
maken van de regeling Tijde-

lijk Behoud Inschrijfduur. 
Nu kan hij met een be-

houden inschrijfduur 
van 7 jaar zoeken 

naar een woning 
in Purmerend 

(6 jaar ‘oude’ inschrijfduur plus 1 jaar 
‘nieuwe’ woonduur).

Samenvoegen Woonduur en 
Tijdelijk Behoud Woonduur
Sinds september vorig jaar gelden 
er nog twee andere speciale regelin-
gen. Als u en uw partner willen gaan 
samenwonen en u allebei een eigen 
zelfstandige woning in de Stadsre-
gio Amsterdam heeft, dan kunt u uw 
woonduur bij elkaar optellen. Ook 
goed nieuws voor doorstromers die 
binnen vijf jaar opnieuw willen ver-
huizen. Wanneer u in de afgelopen 
vijf jaar binnen de Stadsregio Am-
sterdam bent verhuisd van en naar 
een corporatiewoning, dan kunt u 
met de regeling Tijdelijk Behoud 
Woonduur sneller een volgende stap 
in uw wooncarrière zetten.

Meer weten?
Als u gebruik wilt maken van één van 
de drie regelingen moet u voldoen 
aan een aantal voorwaarden. Be-
langrijk om te weten is dat de rege-
lingen niet in combinatie met elkaar 
kunnen worden gebruikt. Als u voor 
meerdere regelingen in aanmer-
king komt, moet u dus goed uitzoe-
ken welke regeling voor u het meest 
voordelig is. 

Informatie hierover vindt u in de fol-
der Nieuwe Spelregels voor Woning-
zoekenden. De folder staat op de si-
te www.woningnet.nl.

Zwerfafval is één van de groot-
ste ergernissen van burgers. 
De situatie in Uithoorn en De 
Kwakel is vergeleken met an-
dere gemeenten zeker niet 
slecht, maar het kan nog beter. 
Daarom heeft de gemeente sa-
men met Cardanus, Buurtbe-
heer en enkele verenigingen 
tussen 16 en 21 maart acties 
gepland om de gemeente te 
ontdoen van zwerfafval. 

Uithoorn sluit hiermee aan bij de 
landelijke actie Week van Neder-
land Schoon. Tussen16 tot 21 maart 
doen scholen, buurten en andere or-
ganisaties hun best voor een schoon 
Uithoorn. Wilt u ook meewerken aan 
een schoon Uithoorn, meldt u dan 
aan bij de contactpersoon van de ac-
tie. Op 21 maart kunnen we dan let-
terlijk en fi guurlijk zeggen: Uithoorn? 
Mooi wel!

Vrijdag 20 maart 

BuurtbeheerDe Legmeer 
Buurtbeheer De Legmeer gaat sa-
men met leerlingen van Toermalijn 
en De Kwikstaart van 13 tot 15 uur 
aan de slag in de omgeving. De af-
trap is op de pleinen van beide scho-
len, waar ook een afvalcontainer 
staat. Contactpersoon: Frans Huij-
bregts, stichting Cardanus, 06 553 
431 41 (kantooruren)
Zaterdag 21 maart 
De Amstel 
Leden van roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter gaan op zaterdag 
tussen 9 uur en 11 uur aan de slag. 
De Amsteloever, de oever van de 
Kromme Mijdrecht en drijfafval in het 
Zijdelmeer worden aangepakt. Con-
tactpersoon: Mattijn Vroon, Roei- en 
kanovereniging Michiel de Ruyter, 
tel. 540499.

Oevers Zijdelmeer
Vanuit de Jeugd Activiteiten Pas 
(JAP) worden samen met stichting 
Natuureducatie de oevers van het 

Zijdelmeer opgeruimd. De actie be-
gint om 10 uur bij de trappen voor 
het gemeentehuis. Contactpersoon: 
Bart de Koning, stichting Natuuredu-
catie, tel. 06 290 968 04.

BuurtbeheerDe Kwakel
Op zaterdag wordt ook het zwerfaf-
val in De Kwakel aangepakt. Buurt-
beheer De Kwakel gaat samen met 
basisschool De Zon aan de slag. 
De actie begint om 12 uur bij dorps-
huis De Quakel. Met paard en wa-
gen worden de groepjes afgezet op 
verschillende plekken in het dorp. 
De actie eindigt om 15 uur met een 
traktatie voor alle deelnemende kin-
deren. Contactpersoon: Gertie v.d. 
Meer, Buurbeheer De Kwakel, tel. 
520 135.
De gemeente
In deze week zet ook de gemeente 
zich extra in. Veegwagens rijden op 
plekken die niet in bovenstaande ac-
ties zijn opgenomen, maar wel be-
kend zijn als verzamelplekken van 
zwerfafval. Daarnaast zorgt de ge-
meente voor grijpers, handschoe-
nen, vuilniszakken en bakken voor 
het verzamelde zwerfafval. Aan het 
einde van de actie zorgt de gemeen-
te ervoor dat alles ook echt weg is.

Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organise-
ren in uw straat. U kunt daarbij on-
dersteuning vragen via e-mailadres: 
philip.ter.laak@uithoorn.nl onder 
vermelding van ‘opschoondag’. Kijk 
voor ideeën ook op www.nederland-
schoon of www.ikprikmee.nl.

Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt 
krijgt een speciaal hesje. Wij vragen 
u daarop te letten en tijdens de ac-
ties a.s. vrijdag en zaterdag extra 
voorzichtig te zijn in het verkeer. 

Meer informatie over de buurtbe-
heeracties: kijk ook op buurtbeheer.
uithoorn.nl.

Uithoorn? Mooi wel!
Samen ruimen we zwerfafval op
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of 
verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen 
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mo-
gelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over 
de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen 
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecen-
trum 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 Meer-
wijk 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 inge-
diend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaar-
schrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit be-
tekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd 
(met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor 
de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in 
rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift 
kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.   
 Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Goedkeuring bestemmingsplan De Legmeer. Info: Marijke Stappers, tel: 513276. 
 Inzageperiode: 13 maart 2009 t/m 23 april 2009

  INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hier-
tegen is nog niet mogelijk.

Meerwijk-West
- Bergeend 4, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van tuinschermen.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 25, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van de 

reeds bestaande tijdelijk huisvesting.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGS-
 PLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND 
 ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen be-
kend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van het gel-
dende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noe-
men bouwplan:
Meerwijk-Oost
- Fregat 64, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning door middel 

van het “optoppen” van de zijaanbouw en het plaatsen van een balkon aan de achter-
zijde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen bekend 
om met toepassing van artikel 4, lid 4, onder a, van de bestemmingsplanvoorschriften ont-
heffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan De Kwakel 1987 en daarna bouw-
vergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Gerberalaan 65, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 20 maart 2009 tot en met 30 april 2009 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan 
een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 3, vergunning voor het vergroten van een woning aan de achterzijde. Be-

zwaar: t/m 24 april 2009.
Dorpscentrum
- Oude Dorp, vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van een bra-

derie in het Oude Dorp op 26 juni 2009 van 9.00 tot 21.00 uur en op 25 oktober 2009 
van 12.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 17 april 2009 

- Willem Alexanderpoort 62-64, vergunning aan de exploitant van Ristorante Trattoria 
La Bruschetta voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 maart 2012. Bezwaar 
t/m 22 april 2009 

De Kwakel
- ’t Fort 55, vergunning aan de exploitant van café bar ’t Fort voor het exploiteren van 

een horecabedrijf t/m 31 december 2011. Bezwaar t/m 20 april 2009 
De Legmeer
- Weegbree 55, ontheffi ng aan toneelgroep Maskerade voor het schenken van zwakal-

coholhoudende drank tijdens de toneelvoorstellingen in het Alkwin Kollege op 3 t/m 5 
april 2009 en 23 t/m 25 oktober 2009. Bezwaar t/m 23 april 2009 

- In het Midden 27, vergunning aan de heer Rijlaarsdam voor het in gebruik nemen van 
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer van 9 t/
m 20 maart 2009. Bezwaar t/m 20 april 2009 

Legmeer-West
- Evenemententerrein, vergunning aan Circus Althoff voor het geven van circusvoorstel-

lingen op 9 t/m 13 september 2009 op het evenemententerrein Legmeer-West. Be-
zwaar t/m 24 april 2009

Meerwijk-Oost
- Schans 2, verklaring van geen bezwaar voor het laten spelen van een Schotse Fanfa-

re ten behoeve van de opening van de oorwinkel Oormerk op 18 april 2009 van 12.00 
tot 14.00 uur.

- Amstelplein, vergunning aan Thib Organisatie voor het organiseren van een braderie 
op het Amstelplein op 5 september 2009 van 9.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 17 april 
2009 

Thamerdal
- Zijdelveld 62, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 20 april 

2009.
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Circus Althoff voor het plaatsen van 20 driehoeksborden om bekend-

heid te geven aan de voorstellingen van het circus van 9 t/m 13 september 2009. Be-
zwaar t/m 24 april 2009

- Vergunning aan Thib Organisatie voor het plaatsen van 20 driehoeksborden om be-
kendheid te geven aan de braderie op het Amstelplein op 5 september 2009. Bezwaar 
t/m 17 april 2009 

- Verklaring van geen bezwaar voor het ophangen van 6 spandoeken om bekendheid 
te geven aan de actie “Uithoorn? Mooi wel!” op diverse locaties in Uithoorn.

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben besloten om dubbele doorgetrokken asstrepen aan 
te brengen op de volgende wegen:
- Alfons Ariënslaan; - Amsteldijk Noord;
- Anton Philipsweg; - Anthony Fokkerweg
- Arthur van Schendellaan; - Boerlagelaan;
- Chemieweg; - Industrieweg;
- Johan Enschedeweg; - In het Rond;
- Laan van Meerwijk; - Ondernemingsweg;
- Polderweg; - Prinses Christinalaan: Zijdelweg tot Boerlagelaan;
- Watsonweg.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 29 april 2009 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 PROTOCOL ROOKBELEID VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft op 11 
maart 2009 het ‘Protocol rookbeleid gemeente Uithoorn’ vastgesteld. Het Protocol biedt 
een kader voor de wijze waarop de gemeente Uithoorn omgaat met de regels rondom ro-
ken op de werkplek. Het protocol geldt voor medewerkers en bezoekers van het gemeen-
tehuis en de gemeentewerf. Uitgangspunt is de Tabakswet. Op grond van deze wet heb-
ben werknemers recht op een rookvrije werkplek. Het protocol geeft de regels rondom het 
‘rookbeleid’. Het Protocol ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en treedt in-
werking 5 dagen na deze bekendmaking, dus op 23 maart 2009.

 WET MILIEUBEHEER, kennisgeving intrekkingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij op verzoek van DGV 
Retail b.v. / Texaco (vergunninghouder) hebben besloten de op 12 april 1984 verleende 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting Provincia-
le weg 3 te Uithoorn met een ondergrondse LPG-tank en twee afl everzuilen, in te trekken. 
In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit en de overige ter zake zijnde stukken, liggen van 19 maart tot en met 29 april 
2009 gedurende de werkuren ter inzage in het informatiecentrum, Laan van Meerwijk 16 
te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren wor-
den ingezien.
Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen de intrekking beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin-
gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afl oopt 
voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met 
toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt ge-
daan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schor-
sing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroep-
schrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden ingediend bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  ‘s-Gravenha-
ge. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activiteitenkalender, 
 het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te vermelden.
18 mrt. Wethouder Maarten Levenbach opent actieweek Uithoorn schoon bij scholen De Kajuit en 
 Springschans (9.00 uur). Beide scholen gaan tot 11 uur schoonmaken in omgeving. Ook 
 schoonmaakacties bij/door scholen De Regenboog (9-12 uur) en De Tweemaster (11-12 uur)
18 mrt. Informatieavond in Thamerkerk over invulling locatie De Dolfi jn aan H. Swarthlaan (19.30 uur) 
18 mrt. Bijeenkomst Speelbeleidsplan Meerwijk (3 speelzones), OBS De Kajuit (19.30 uur)
20 mrt. Schoonmaakacties bij scholen Toermalijn en De Kwikstaart (13-15 uur) 
21 mrt.  In kader actie Uithoorn Schoon schoonmaakacties in natuurgebied Uithoorn, oevers Amstel 
 en Zijdelmeer, omgeving botenhuis Michiel de Ruyter (9-11 uur) m.m.v. roeivereniging. Ook 
 schoonmaakacties in De Kwakel door Buurtbeheer De Quakel en basisschool De Zon (12-15 uur) 
21 mrt. Band-avond vanaf 14+ in The Mix, 21.00-02.30 uur
22 mrt. Concert, cello en piano, in Thamerkerk (14.30 uur)
23 mrt.  Bijeenkomst Speelbeleidsplan Oude Dorp, Thamerdal en Zijdelwaard (3 speelzones) 
 in Dienstencentrum Bilderdijkhof (19.30 uur)
24 mrt. Bijeenkomst Speelbeleidsplan De Legmeer (3 speelzones) in Alkwin Kollege (19.30 uur)
25 mrt.  Inloopavond herinrichting Heijermanslaan, ’t Buurtnest (19 uur)
26 mrt. Bewonersbijeenkomst inrichting Egeltjesbos in basisschool De Zon (19.00 uur)
27 mrt. Optredens staatscircus Moscow-Holiday van 27 maart t/m 1 april op evenemententerrein 
 in Legmeer West (16-19 uur)
28 mrt.  1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn. Start bij Thamerkerk vanaf 10.00 uur. 
28 mrt. Diverse DJ’s in The Mix (20.00-02.30 uur) 
29 mrt. Optreden staatscircus Moscow-Holiday op evenemententerrein in Legmeer West (13.00 uur)
1 apr. Informatiebijeenkomst over ontwerp-Structuurvisie in Thamerkerk (19.30 uur)
3 apr.  Werkbezoek Commissaris der Koningin aan gemeente Uithoorn (12-18 uur) 
13 apr. Op Tweede Paasdag organiseert boerderij Heemskerk een lammetjesdag (Jaagpad 15)
18 apr. Halve fi nale Popprijs Amstelland en de Meerlanden in The Mix
19 apr. Frank Cools met “Een beetje Annie M.G. Schmidt in Thamerkerk (14.30 uur)
21 apr. Informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over vrijwilligersverzekering
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl/activiteiten.

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

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 

W W W . U I T H O O R N . N L

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

Speel mee, doe mee, denk mee
Een speelplek in uw buurt, 
waar zou u deze graag zien en 
hoe moet deze ingericht wor-
den? En hoe gaan we de be-
staande speelplek inrichten? 

Daarover heeft de gemeente op 7 
en 14 maart bezoeken gebracht aan 
een aantal speelplekken. Daar wa-
ren de buurtbewoners en hun kin-
deren in de gelegenheid hun wen-
sen over de invulling van die locaties 
kenbaar te maken. 

Bewonersbijeenkomsten
Na deze werkbezoeken organise-
ren wij op 17, 18, 23 en 24 maart in 
de bezochte wijken bijeenkomsten 
om met de bewoners wat dieper in 

te gaan op de locatiekeuze en de in-
richting van de nieuwe speelplek. 
Ook de inrichting van de bestaan-
de speelplek wordt dan besproken. 
Voor deze bijeenkomsten zijn de uit-
nodigingen de deur uit. 

Speelbeleidsplan 2008 - 2012
In juni 2008 heeft de gemeente-
raad het ‘Speelbeleidsplan 2008 – 
2012’ aangenomen. In dit plan is el-
ke buurt opgedeeld in speelzones. 
De raad wil voor kinderen tot en met 
8 jaar per speelzone twee speelplek-
ken realiseren, tenzij dit door ruim-
tegebrek onmogelijk is. In dit laat-
ste geval krijgt de bestaande plek 
meer speelmogelijkheden. Natuur-
lijk moeten deze speelplaatsen aan-

trekkelijk ingericht en veilig zijn. Het 
plan zal de komende 3 jaar worden 
gerealiseerd.

Meer informatie? 
www.uithoorn.nl/speelbeleidsplan

kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. In 
het eerste kwartaal van 2010 is de 
oplevering van de appartementen 
gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor 
van der Linden, tel.: 06-52092090 

 RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en 
Monnetfl at
Vanaf september vorig jaar wordt in 

de buitenruimte tussen de Briandfl at 
en de Brusselfl at en aan de zuidzij-
de en de oostzijde van de Monnetfl at 
gewerkt aan het groen en de bestra-
tingen. Deze werkzaamheden zijn 
een onderdeel van de totale renova-
tie van de buitenruimte van de he-
le wijk Europarei. De plannen voor 
deze herinrichting zijn samen met 
de bewoners opgesteld in de zoge-
noemde werkateliers. De komen-
de maanden tot het einde van dit 
jaar worden de heesters vervangen, 
nieuwe bomen aangeplant en de ga-
zons vernieuwd. Tevens wordt er bij 
de Brusselfl at en Briandfl at een trap-
veld aangelegd voorzien van draina-
ge. De doeltjes worden in het voor-
jaar geplaatst als de grasmat goed is 
aangeslagen. Bij de Monnetfalt wor-
den ook de trottoirs aan de zuidzijde 
en de oostzijde van de fl at herstraat.
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COLOFON

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

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

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 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, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
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 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis 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.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van 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!

Dagscholen

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te 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.

Het was in Kenia gebruikelijk, dat Secondary Schools, Mavo/Havo’s een 
internaat hadden en dat alle leerlingen dus standaard op het terrein van de 
school bleven slapen, ook al woonden zij vlak bij die school. Misschien nog 
een overblijfsel van de Engelse traditie.
Als argumenten hoorden we onder andere dat de leerlingen dan niet ’s 
avonds de stad ingingen om ondeugd te plegen. Nou, u kunt zich voorstel-
len dat de leerlingen daar al gauw sluiproutes voor hadden gevonden.
Het vervelende was dat het schoolgeld vanwege die internaatsfunctie nog 
hoger werd en dat er dus nog minder kinderen vervolgonderwijs konden 
volgen.
Toen wij de Furaha Secondary School bouwden, waren we dan ook heel blij 
met het concept van de Dagschool. Natuurlijk moeten veel leerlingen nu 
dagelijks een flink stuk lopen, maar nu is die school veel beter betaalbaar 
en arme leerlingen die het lagere schoolgeld nog niet kunnen opbrengen 
helpen wij met het Fee For Work project, waarbij leerling en ouders iets te-
rugdoen voor de samenleving in ruil voor betaling van het schoolgeld.

Het idee blijkt in Wajir aan te slaan: inmiddels is er in de wijk Wagberi (ook 
een arm gebied) een tweede dagschool geopend en er zijn plannen om in 
het berooide Makoror een derde dagschool te stichten.

Wij hebben onze bezwaren om voor internaatkosten te betalen als dat niet 
nodig is voor echt te grote afstanden, of terwille van de veiligheid (voor 
meisjes), voorgelegd aan de  District Education Officer, de “school-inspec-
teur” van Wajir. Het idee ontstond om de bestaande Secondary-scholen om 
te zetten naar dagscholen met een internaatsvleugel voor leerlingen voor 
wie het echt nodig is.
Dan kunnen we ook leerlingen, die op de bestaande scholen zijn aangewe-
zen, helpen met schoolgeld.
Wij zijn benieuwd hoe flexibel de overheid is.

Ad Groeneveld

www.morpheus.nl

BOXSPRINGSHOW

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 1.650,-

Kinderrommelmarkt
Amstelhoek - Komende zaterdag 
21 maart vindt er bij Buurtvereni-
ging Amstelhoek een kinderrommel-
markt plaats. Tussen 11.00 en 14.00 
uur bent u, met uw (klein)kinderen, 
welkom aan de Engellaan 3a.

Wellicht is er iets van uw gading te 
vinden. Bovendien is er de mogelijk-
heid om lootjes te kopen bij het rad 
van avontuur en kunnen de klein-
sten genieten van het springkussen.
Tot ziens komende zaterdag.

Matthäuspassion in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Geen Pasen 
zonder Passion. Op vrijdag  3 april 
wordt in de R.K.-kerk H. Joh. de 
Doper aan het Driehuisplein 2 in 
Mijdrecht/Wilnis de Matthäuspas-
sion van J.S. Bach door het Dudok 
koor en orkest uitgevoerd. Verdere 
medewerking verlenen het Haags 
Matrozenkoor en 6 solisten. Het 
concert begint om 19.30 uur.

Koor-orkest-solisten
Stichting Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper en Stich-
ting Cultura De Ronde Venen heb-
ben deze grootse uitvoering geza-
menlijk georganiseerd. Evenals in 
2007 is gekozen voor het Dudok 
koor en orkest o.l.v. dirigent Erik van 
Nevel. Koor en orkest bestaan uit ie-
der 40 personen. De leden zijn zo-
wel beroeps al semi-professioneel, 
wat garant staat voor een kwalitatief 
hoogstaande uitvoering. In het eer-
ste deel zingt het Haags Matrozen-
koor o.l.v. Daniël Salbert.

Tenor Roderik Blom vertolkt evenals 
twee jaar geleden de rol van Evan-
gelist, de bas Marijn Zwitserlood 
zingt de rol van Christus. Sopraan 
Josie Ryan, alt Michelle Mallinger, 
tenor Ambroz Bajec Lapajne en bas 
Michiel Meijer zijn de andere solis-
ten. In deze bezetting wordt de Mat-
thäuspassion behalve in Mijdrecht 
ook in Amsterdam en Hilversum uit-
gevoerd.

Matthäuspassion
Twee jaar geleden beleefde De Ron-
de Venen de première van de Mat-
thäuspassion. Dat was precies 280 
jaar na de eerste uitvoering van de 
Matthäuspassion in 1727 tijdens de 
vesperdienst in Leipzig op Goede 
Vrijdag. De Matthäuspassion is nog 
steeds eigentijds te noemen en on-
losmakelijk met Pasen verbonden. 
Bach noemde het zelf zijn opmer-
kelijkste compositie, waarin het lij-
densverhaal van Jezus uitgebeeld 
wordt. Het verhaal gaat dat Bach 
bij het schrijven van het slotkoor zo 
aangegrepen werd dat de tranen 
hem over de wangen liepen, waarop 
het “Wir setzen uns mit Tränen nie-
der” ontstond. 
De Matthäuspassion is in twee de-
len opgesplitst. Het eerste deel be-
vat als belangrijkste momenten Het 
Laatste Avondmaal en de gebeur-
tenissen in de Hof van Gethséma-

ne. In het tweede deel wordt Jezus 
verhoord en veroordeeld, waarna de 
Kruisiging en de begrafenis volgt. 
Bach heeft het Evangelie van Mat-
theus met de hoofdstukken 26 en 
27 als leidraad genomen. Er wordt 
in het Luthers Duits gezongen. In 
het tekstboek, tevens toegangsbe-
wijs, staat verdere informatie en kan 
de Duitse tekst met de vertaling vol-
gens de nieuwe Bijbelvertaling van 
27 oktober 2004 worden meegele-
zen. 

Prins Bernard Cultuurfonds
Stichting Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper en Stich-
ting Cultura De Ronde Venen zijn 
bijzonder verheugd dat het Prins 
Bernard Cultuurfonds Utrecht een 
subsidie toegekend heeft als blijk 
van waardering voor de uitvoering. 
Aan de uitvoering zijn hoge onkos-
ten verbonden door het grote aan-
tal solisten, koor en orkestleden. 
Mede dankzij de bijdragen van het 
Prins Bernard Cultuurfonds en di-
verse sponsors uit  De Ronde Venen 
is uitvoering van de Matthäuspassi-
on te realiseren.

Entree
De entreeprijs bedraagt voor vol-
wassenen 22,50, voor 65+ en hou-
ders CJP 20 euro, waarin tekstboek 
en consumptie inbegrepen zijn. 
Toegangsbewijzen kunnen besteld 
worden op www.cultura-drv.nl en 
zijn vanaf 20 maart in voorverkoop 
verkrijgbaar bij:
DA –drogisterij Nap,
Dorpsstraat 59  
Mijdrecht
Boekhandel Mondria,
De Lindeboom 11
Mijdrecht
Drogisterij de Nagtegaal
Dorpsstraat 30  
Wilnis
Drogisterij De Bree  
Herenweg 12  
Vinkeveen
en voor zover de voorraad strekt aan 
de ingang van de kerk vanaf 18.45 
uur.

Uitgebreide  informatie is eveneens 
te vinden op www.cultura-drv.nl.
De Mattháuspassion: het meest mo-
numentale werk van Bach in een 
magistrale uitvoering op vrijdag 3 
april in de R.K.-kerk H. Joh. De Do-
per in Mijdrecht/Wilnis!

Mini-cursus Vogelgeluiden 
voor Beginners
Regio - Al vele jaren met succes or-
ganiseert de vogelwerkgroep van 
het IVN, De Ronde Venen & Uit-
hoorn de mini-cursus vogelgeluiden 
voor beginners. 
Ook dit voorjaar, nadat de wachtlijst 
van vorig jaar is afgewerkt, zijn er 
nog enkele plaatsen over! 
De dagen beginnen te lengen, de 
temperatuur stijgt en de hormonen 
van onze vogels beginnen op te spe-
len. De zang neemt toe en de man-
netjes zingen om een vrouwtje te 
lokken en een terrritorium af te ba-
kenen. Maar wie zingen er en hoe?  
en wanneer en waarom precies !
Hoe komen deze geluiden tot stand,  
wat is het doel ervan en hoe herkent 
men deze geluiden met behulp van 
“ezelsbruggetjes”.
Aan de hand van een computer-
presentatie met film besteden Wal-
ter Büsse en Ad van Uchelen aan-
dacht aan de verschillende soorten 

geluiden, die vogels kunnen voort-
brengen. 
Deze geluiden wordt dan ook her-
haaldelijk ten gehore gebracht en 
ook de leefwijze en het broedgedrag 
komen aan bod. Daarnaast wordt er 
tijdens de avonden, maar ook tij-
dens de aansluitende excursie ge-
oefend in het leren herkennen van 
vogelgeluiden.
De meest voorkomende vogels in 
park en tuin worden behandeld, 
wel beperkt tot 20 soorten, om-
dat het anders te veel en te moei-
lijk wordt.
De cursusdata zijn op 7 en 14 april 
in het NME-centrum in Wilnis, aan-
vang 20.00 uur.
De kosten bedragen euro 14,- incl 
handleiding.
De excursie vindt plaats op 2 mei in 
recreatiegebied Bosdijk.
Opgeven bij: Pety Huussen 0297- 
283117.
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Nieuwbouw Winkelcentrum De Lindeboom e.o. weer 
een stap verder

Naam voor het nieuwe 
winkelcentrum wordt
‘Haitsmahof’
Mijdrecht – Er wordt al jaren over 
gepraat, met de eigenaar van Win-
kelcentrum De Lindeboom, met de 
winkeliers, met bedrijven eromheen: 
het gebied tussen de Kerkstraat, 
Stationsweg, Achtervaart, winkel-
centrum de Lindeboom, burge-
meester Haitsmaplein en de Dorps-
straat moet geheel vernieuwd en 
gemoderniseerd worden. 
Winkelcentrum De Lindeboom he-
lemaal plat, plus ook de winkels er 
naast, plus de Boni en FDC hypo-
theken. Alles plat. Een tijdelijk (voor 
zo’n twee, drie jaar) noodwinkelcen-
trum bij de stationslocatie en er kan 
een mooi nieuw winkelcentrum, een 
parkeergarage, horeca en wat nog 
meer worden gecreëerd. Het bleef 
steeds bij praten. 
Nu willen B en W de plannen voor 
het Haitsmahof in Mijdrecht de ko-
mende periode verder gaan concre-
tiseren. Grondeigenaren in het ge-

bied zijn positief over de plannen 
om onder andere winkels en wo-
ningen in het gebied te realiseren. 
De gesprekken zijn zodanig positief 
verlopen dat de gemeente nu inten-
tieovereenkomsten wil sluiten met 
ontwikkelaars.

Positief
Het Haitsmahof is het gebied in 
Mijdrecht dat ligt tussen de Kerk-
straat, Stationsweg, Achtervaart en 
Dorpsstraat. De plannen voor het 
Haitsmahof bestaan in grote lijnen 
uit de bouw van een parkeergara-
ge onder het Haitsmaplein en de re-
alisatie van winkels en woningen. 
Het huidige winkelcentrum De Lin-
deboom wordt in deze plannen ge-
sloopt. 
Deze positieve houding van de 
grondeigenaren is voor het colle-
ge aanleiding om met ontwikkelaars 
verder te overleggen over de ont-

wikkeling van het Haitsmahof. De 
gemeente wil met deze partijen in-
tentieovereenkomsten afsluiten om 
onder leiding van de gemeente de 
plannen verder uit te werken.

Ook met de eigenaar van de naast-
gelegen Molenhof wordt overlegd 
om een intentieovereenkomst af te 
sluiten. Met de intentieovereenkom-
sten spreken partijen af dat zij zich 
willen inspannen voor het realiseren 
van een kwalitatief hoogstaand en 
financieel haalbaar plan en een on-
dertekende definitieve samenwer-
kingsovereenkomst voor eind 2009. 
Daarvoor is het nodig dat er over-
eenstemming komt over het bouw-
programma, de stedenbouwkundi-
ge structuur, beeldkwaliteit en de fi-
nanciële randvoorwaarden. 
De planning is om de gemeenteraad 
op 7 mei a.s. een raadsvoorstel over 
dit onderwerp voor te leggen.

Horeca interventieteam hield controle in De Ronde Venen

Een look-a-like Chinees 
aangehouden in Mijdrecht
De Ronde Venen – Het deed even 
vreemd aan. Zit je zaterdagavond 
rond zeven uur gezellig met je fa-
milie te eten in een Italiaans restau-
rantje in Wilnis, stapt er plotseling 
een zestal mannen en vrouwen naar 
binnen. Niet vreemd in een restau-
rant zou je zeggen, maar dit waren 
duidelijk geen klanten.
Er bleven ook twee mensen buiten 
staan bij de deur. De zes liepen di-
rect door naar achteren. Een bij de 
bar, een in de keuken, een bij de 
achteruitgang. Even opletten dach-
ten wij, er is wat aan de hand. Een 
overval? De eigenaar keek geïrri-
teerd, het personeel geschrokken. 
Er werden papieren getoond, lijsten 
ingevuld en heel wat heen en weer 
gepraat en gelopen. Controle? 
Het duurde een kwartiertje, twin-
tig minuten en daar gingen ze weer, 
nu via de achterdeur naar buiten. 
Bij navraag, ja hoor, het was de ar-
beidsinspectie. Moet dat nou zo, 
vroegen wij ons af, en belden maan-
dag even met de politie.
Het was niet hun pakkie aan, zoals 
je dat noemt, maar ze waren er wel 
van op de hoogte, dat er zaterdag 

een controle was geweest.

Inlichtingen
We wilden graag meer inlichtingen 
en die kwamen. Binnen een half uur 
werden we gebeld vanuit Den Haag: 
“Het klopt, zaterdagavond hield ons 
Horeca Interventieteam een contro-
le bij drie horecagelegenheden in 
Wilnis en bij vier in Mijdrecht.” Op 
de vraag waarom dat nu zo moest, 
als de zaak vol zit en met zo’n grote 
groep mensen, kregen we het vol-
gende antwoord: “We kunnen he-
laas niet anders. Het is nu eenmaal 
nog steeds zo dat er nog heel veel il-
legale mensen werkzaam zijn hier in 
Nederland en veel in de horeca.
Als we dat goed willen controle-
ren dan moeten we dat doen als het 
druk is in dat bedrijf, dan werken de 
meeste mensen en heb je de groot-
ste  pakkans. Dat we met zo’n grote 
groep komen, is alleen om de con-
trole zo snel mogelijk te laten verlo-
pen. Er zijn dan mensen bij van de 
vreemdelingendienst, de belasting-
dienst en politie. Alle papieren moe-
ten worden gecontroleerd. Als je dat 
met twee mensen doet ben je lang 

bezig en hinder je deze mensen in 
hun werk.
Nu ben je met veel mensen en kun 
je sneller je controle doen en ben je 
weer eerder de zaak uit. We moe-
ten in dezen de zaak heel strak hou-
den. U moest eens weten hoe vaak 
men probeert via de achter- of voor-
deur te ontsnappen, vandaar dat we 
bij de in en uitgang een mannetje 
hebben staan bij zo’n controle. We 
willen zo weinig mogelijk overlast 
veroorzaken, zo snel mogelijk weer 
weg. 

ID
We controleren o.a. ook de identiteit 
bewijzen. Die moet je nu eenmaal 
bij je hebben. Dat staat in de wet.
Bij deze controle verliep alles goed. 
Bij de meeste bedrijven was het in 
orde. In Mijdrecht hebben we in een 
bedrijf een illegale Chinees aange-
houden. Hij had een zogenaamd 
look-a-like paspoort”, aldus de 
woordvoerster van het Horeca Inter-
ventieteam. Na deze uitleg kunnen 
we het begrijpen. Niet leuk voor de 
horecaondernemers maar controle 
blijkt nodig te zijn. 

Gemeente Uithoorn krijgt
een vrijwilligersverzekering
Uithoorn/De Kwakel - In Uit-
hoorn en De Kwakel is een rijk ver-
enigingsleven dat zich kenmerkt 
door de inzet en het enthousias-
me van een zeer groot aantal vrij-
willigers. Een goede ondersteuning 
is daarbij erg belangrijk. Eén van de 
eerste acties was het opzetten van 
een steunpunt vrijwilligerswerk Uit-
hoorn. Maar daar blijft het niet bij.
De gemeente Uithoorn wil het vrij-
willigerswerk in Uithoorn op meer 
manieren ondersteunen.

Eind 2008 heeft de Rijksoverheid 
een positief besluit genomen over 
de financiering van een landelijke 
vrijwilligersverzekering. Dit kan men 
zien als een soort vangnet voor on-
verhoopte schade van/door/voor 
vrijwilligers en organisaties die wer-
ken met vrijwilligers. Ook de ge-
meente Uithoorn ziet de meerwaar-

de van zo’n verzekering en sluit 
daarom met ingang van 1 juli 2009 
een vrijwilligersverzekering af. 

Voor wie?
Deze verzekering is voor alle vrijwil-
ligers in de gemeente Uithoorn die 
in enig organisatorische verband 
onverplicht en onbetaald vrijwilli-
gerswerk verrichten. Onlangs is de 
verzekering gewijzigd en verbeterd. 
Daardoor vallen ook mantelzorgers 
onder de dekking van de Ongeval-
len- en persoonlijke eigendommen-
verzekering. Maatschappelijke sta-
ges, vrijwillige politie en vrijwillige 
brandweer vallen niet onder de dek-
king van deze verzekering. 

Informatieavond
Omdat het hier gaat om een belang-
rijke maar ook ingewikkelde mate-
rie organiseert de gemeente, samen 

met Centraal Beheer, een informa-
tiebijeenkomst om mensen uitge-
breid informatie te geven en de ge-
legenheid te geven vragen te stellen. 
Deze avond vindt plaats op dins-
dagavond 21 april 2009 van 19.30 
tot 21.30 uur in het gemeentehuis. 

Aanmelden en vragen
Geïnteresseerden kunnen zich ui-
terlijk tot 31 maart per mail aanmel-
den bij jos.van.heeswijk@uithoorn.
nl. Voor vragen over deze avond of 
over het vrijwilligersbeleid Uithoorn 
kunt u per mail of telefonisch con-
tact opnemen met de heer Jos van 
Heeswijk, telefoon 0297–513277. 
Op de website www.wmo.uithoorn.
nl staat uitgebreide informatie over 
het vrijwilligerswerk. 
Binnenkort is daar ook alle relevan-
te informatie over de nieuwe vrijwil-
ligersverzekering te vinden.

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

   Goed geschoten...

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

Huismeester Van der Laar
maakt zich zorgen

 
Deze week kregen wij deze 
foto en onderstaand stukje 
toegestuurd van Nel Koster-
van Laar over haar vader: 
“Mijn vader, C.A. van Laar, is 
al 32 jaar huismeester van de 
flats in de Legmeer (o.a. Ma-
delief waar hij zelf met mijn 
moeder woont).
In al die jaren heeft hij erg 
hard gewerkt en elke week de 
containers vuil buiten gezet, 
hij is eigenlijk nooit ziek ge-
weest. Twee jaar geleden heel 
even, toen hebben we hem 
echt verboden de bakken te 
doen, en toen, en tijdens de 
vakanties, deden mijn man en 
ik het.

Hij is inmiddels 75 jaar en weet nog steeds van geen ophouden, maar wat de containers betreft zal hij nu wel 
moeten.
Zoals u misschien weet, gaat heel Uithoorn overstappen op een nieuwe systeem, met containers onder de 
grond, die je dan met een soort sleuteltje bedienen kunt.
Mijn vader maakt zich hier ook nog bezorgd om, want nu moet iedereen naar buiten om zijn zakken weg te 
gooien en er zijn uiteraard al veel reacties hierover. Zo ook een bewoonster van 95 jaar die er tegenopziet om 
de zakken naar buiten te brengen, en mijn vader kennende, zal hij zolang dat mogelijk is dat wel voor haar 
doen. En ....... waar hij zich de meeste zorgen om maakt is dat mensen hun vuil naast de container gaan zetten 
als het er niet in past, wat zal het dan een troep worden! En ook hierin mijn vader kennende zal hij dit gaan 
opruimen (wat toch eigenlijk niet de bedoeling zal zijn).
Eigenlijk houdt hij absoluut niet van belangstelling voor zijn werk, maar toch vond ik het de moeite waard 
om dit stukje in te sturen, gewoon ook omdat ik trots op hem ben dat hij dit zolang en zeker met veel plezier 
gedaan heeft.”

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden:  06-53315557

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur: 020-6431440 

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Herenweg in Vinkeveen - een cyperse, slanke kater. Hij heet Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencomplex) grens Uithoorn/Amstelveen -  
  poes, wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,
 grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 31/2 jaar en heet
 Mimi.  
- Burg. Van Trichtlaan in Wilnis - kater van 2 jaar, grijs met witte 
 buik en snuit. Hij heet Chucky.
- Hofland Mijdrecht - Jack Russel, kruising, wit/lichtbruin hond,
 heeft chip en draagt lichtblauw bandje met steentjes.

Gevonden: 
- Ruige Kade in Vrouwenakker - jong zwart/bruin katje.
- Vinkenkade in Vinkeveen - zwarte Duitse Dog, kapotte riem.
 Loslopend bij Topsurf.
- Noorddammerweg in Uithoorn - rood/witte kater, witte voetjes.
- Rondweg in Mijdrecht, zwart/witte kater.
- Industrieterrein Uithoorn, zwart/grijze kat
- Zijdelweg Uithoorn/Amstelveen, witte kat met cyperse vlekken.
- Bozenhoven in Mijdrecht, kat, zwart/wit, witte bef, witte pootjes.
 Ongecastreerd.

Goed tehuis gezocht voor:
- Grijze cyperse kittens

Theaterstuk ‘The Passion’ 
in de Willisstee
Wilnis - “The Passion” is voor vele 
mensen een zeer bekende titel. Mel 
Gibson, de bekende acteur en film-
maker, kwam in 2004 met de verfil-
ming van de lijdensweg van Jezus 
Christus. Een veelbesproken film die 
volgens recensenten het Bijbelver-
haal op zeer realistische wijze heeft 
vertolkt. Gospelkoor De Rovenians 
uit De Ronde Venen wil graag uw 
aandacht vragen voor haar eigen 
verfilming van “The Passion”. Welis-
waar niet op doek zoals de film van 
Mel Gibson, maar wel in de vorm 
van een theaterstuk.

The Passion
Kees Grobecker, dirigent van gos-
pelkoor De Rovenians, kent Adrian 
en vooral zijn muziek al vele jaren. 
Ook het koor zelf is erg geïnspireerd 
geraakt door het werk van Adrian. 
Zo gaven zij in 2003 gezamenlijke 
concerten met Adrian en zingen zij 
verschillende liederen van zijn ge-
schreven werk. In 2004 kwam De 
Rovenians op het idee om dit prach-
tige muziekstuk van Adrian “The 
Passion” te vertalen naar het Neder-
lands en dit als een eigentijds the-
aterstuk te brengen in Nederland. 
Niet alleen het koor maar ook Adri-
an persoonlijk was razend enthousi-

ast. Kees Grobecker, Jolanda Schuit 
en Rob ten Haaf vertaalden het stuk 
naar het Nederlands, waarna vervol-
gens een lange periode van oefenen 
kwam. Niet alleen de liederen, maar 
ook het spel moest worden ingestu-
deerd.

Je zult als toeschouwer verrast wor-
den door een prachtig theaterstuk 
waar je niet alleen maar toeschou-
wer bent. Je zult het stuk daadwer-
kelijk meebeleven. Het is een pro-
ductie met een groots podium, spe-

lers om kippenvel van te krijgen, 
maar vooral ook woorden die je zul-
len raken. Woorden die je tot na-
denken zetten. Het Paasverhaal zal 
voor jou nooit meer hetzelfde zijn.

Kaartverkoop
Kaarten à 12,50 euro zijn te koop via 
de koorleden, de website 
www.rovenians.nl of te bestellen via 
telefoonnummer 0297-287118.
Kaarten aan de zaal kosten 15,00 
euro. 
Het theaterstuk vindt plaats op za-
terdagavond 4 april, aanvang 20.30 
uur en op zondagmiddag 5 april, 
aanvang 15.00 uur in Sporthal Wil-
lisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 
in Wilnis.



Uithoorn - 
Toneelgroep 
M a s k e r a -
de speelt 
op vrijdag 
3, zaterdag 
4 en zon-
dag 5 april 
de komedie 
‘Roet’ in het 
Alkwin The-
ater te Uit-
hoorn. Van 
de thema’s 
in ‘Roet’ 
word je niet 
direct vro-
lijk: de ziek-
te van Alz-
heimer,
smetvrees, 
een hyper-
actief kind, 
wrikken-
de relaties 
en hope-
loos in as-
sertiviteit te-
kort schietende mannen. Deprime-
rend zou je denken, maar Peter Aten 
(de auteur van het stuk) verpakt zijn 
zwartgallige visie op de mens bij-
zonder aantrekkelijk. Een drama om 
hartelijk om te lachen. Twee zus-
sen, een broer en hun partners ko-
men bijeen in een bungalowpark. 
Moeder Elisabeth die aan Alzheimer 
leidt, wordt 85 en haar dochter Rita 
verrast haar met een gezellig week-
endje. Rita en haar man Harm ar-
riveren als eersten met moeder op 
sleeptouw. Ogenschijnlijk efficiënt 
zorgt Rita ervoor dat het huisje op 
orde komt en schuwt zij het niet om 
Harm hard aan het werk te zetten. 
Net als Rita aan Harm uitlegt dat zij 
de enige wel weer zal zijn die zich 
over moeder moet ontfermen, komt 
er nog een gast die vast haar zorg 
nodig heeft: Sophie, de jongere zus 
van Rita en in zekere zin het zor-
genkindje van de familie. Met haar 
smetvrees maakt zij het zichzelf, 
maar ook haar familie vaak onmo-
gelijk om ‘normaal’ te functioneren. 
Rita maakt zich ernstig zorgen om 
het gedrag van haar zus en als blijkt 
dat zij ook haar zoon meegenomen 

heeft, slaat toch enigszins de paniek 
toe. ‘Dat kan toch allemaal niet met 
moeder’.

Hopeloos
Als ook broer Piet en zijn vrouw El-
lie zich bij de familie voegen duurt 
het niet lang meer of  de verjaar-
dagsgasten liggen hopeloos met el-
kaar overhoop. Ellie vindt het gezeul 
met moeder schandalig en lokt Rita 
uit tot felle discussies. Ook confron-
teert zij Sophie ongenadelijk met 
haar smetvrees en weet ze de relatie 
tussen Sophie en haar vriend Louis 
op scherp te stellen. De familie weet 
feilloos elkaars zwakke plekken te 

vinden en - in het bijzijn van Elisa-
beth, aan wie het hele ‘feest’ voor-
bij gaat - worden ettelijke pijnlijke, 
vaak hilarische discussies gevoerd 
en wond na wond opengereten. 
‘Roet’ is een zwarte komedie door-
spekt met schitterende dialogen en 
ongetwijfeld zeer herkenbare situa-
ties. De voorstellingen in het Alkwin 
Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn, 
beginnen op vrijdag en zaterdag om 
20.15 uur. Op zondag is er een ma-
tinee voorstelling om 14.15 uur. Re-
serveren kan via tel.nr. 0297 - 56 78 
00, via reserveren@toneelgroep-
maskerade.nl. of kijk op www.to-
neelgroepmaskerade.nl.
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Tavenu laat weer van zich 
horen
De Kwakel - Afgelopen zondag 
gaf de fanfare van Tavenu een kof-
fieconcert in het dorpshuis in De 
Kwakel. Als gast trad het Konink-
lijk Edams Fanfare en Blazers en-
semble Ursem op. Onder leiding van 
dirigente Sascha Ewouds brachten 
zij een afwisselend programma. Zij 
speelden zowel concertwerken, zo-
als Voyage with the VOC, als een 
Ierse dans, Irish Dancemaster. Zij 
sloten hun programma af met Jan 
Klaassen De Trompetter en het Land 
van Maas en Waal, waarbij het pu-

bliek gezellig meezong. Na een kor-
te pauze vervolgde de fanfare van 
Tavenu het programma. Onder lei-
ding van dirigent Leo Huis werd het 
nummer Breathless, bekend van The 
Corrs, gespeeld. Daarna volgde Pri-
ma Luce van Jan van der Roost. Als 
derde werk werd Cuatro Bosquejos 
Españoles gespeeld. Dit muziekstuk 
zal door de fanfare van Tavenu ook 
op 18 april op het Waterland Muziek 
Festival gespeeld worden. Als af-
sluiting speelde de fanfare van Ta-
venu Pops in the spots. Hierbij zijn 

enkele bekende melodieën te horen 
zoals “Those are the Days”, “Cos-
sack Patrol“ en “Kalinka”.

Op dinsdagavond 24 maart geeft 
de fanfare van Tavenu en het leer-
lingenorkest een miniconcert in het 
dorpshuis in De Kwakel voor leer-
lingen van basisschool De Zon. Ook 
ouders, familieleden, leerkrachten 
en natuurlijk iedereen die dit leuk 
vindt, zijn hierbij van harte welkom. 
Het concertje begint om 19:30 uur 
en de toegang is gratis.

Seniorendag van Lions bij 
Colijn een groot succes
Uithoorn - Het is waar zoals Dick 
de Witte het verwoordde;: ‘”Zij zingt 
als een nachtegaal en heet Vink”. 
Werkelijk ‘n allroundzangeres die 
elk repertoire aan kan.

Met hun ‘Uit & Thuis’-show brachten 
zij een zeer afwisselende en boeien-
de show die door de Uithoornse se-
nioren zeer gewaardeerd werd.

Franse chansons, Engelse ballets 
en Nederlands divers kwamen ruim 
aan bod. Met een vanzelfsprekend 
ongedwongen contact met de zaal 
zetten zij meteen de toon. De  Uit-
hoornse senioren hebben kunnen 
genieten van liedjes van weleer en 
in de pauze van een wervelende 
dansdemonstratie van twee flitsen-
de dansparen uit de Colijnschool. 
Ook na de pauze bleef de ‘Uit en 
Thuis’ lekker boeien. 
De familie Colijn zorgde wederom 
voor voortreffelijke catering en or-
ganisatie.  

Alaaf, Alaaf, groots 
carnavalsfeest op de 
Kwikstaartschool
Uithoorn - Als je op woensdag vóór 
de krokusvakantie de Kwikstaart 
was ingelopen, zou je misschien ge-
dacht hebben dat je je in een ander 
deel van het land bevond! Overal lie-
pen er mensen en kinderen rond die 
verkleed waren voor Carnaval. Dat 
de meesten zich hadden opgedost 
als boer of boerin of in rood/wit/
blauw en oranje combinaties was 
vanwege het thema.
Carnaval wordt natuurlijk voorna-
melijk in het zuiden des lands ge-
vierd, maar op de Kwikstaat maken 

ze er ieder jaar groot feest van! De 
school wordt opgesplitst in bouwen; 
de onderbouw, de middenbouw en 
de bovenbouw. Op die manier kun-
nen de verschillende leeftijdsgroe-
pen op hun eigen manier het feest 
vieren. In de onderbouw worden er 
spelletjes gespeeld in groepjes. De 
groepjes worden begeleid door kin-
deren van groep 8. In de midden-
bouw is een speurtocht en in de 
bovenbouw mochten de kinderen 
knutselen, smikkelen, meedoen aan 
een spel, en de klompendans leren! 

Ja dat hoort er bij met zo’n thema! 
Verder had iedere bouw een show 
waarin de kinderen zelf mochten 
optreden. De show werd aan el-
kaar gepraat door een juf of mees-
ter en de jury bestond uit kinderen, 
ouders of leerkrachten. Zo’n groot 
feest kan natuurlijk niet georgani-
seerd worden zonder de hulp van 
ouders en bij de Kwikstaart kunnen 
de leerkrachten altijd rekenen op 
een groepje zeer toegewijde ouders 
van de Ouder Vereniging. Op naar 
volgend jaar! 

Toneelgroep Maskerade 
brengt ‘roet’

Uithoorn - De huidige markt 
biedt steeds meer kansen voor 
starters op de woningmarkt. Da-
lende huizenprijzen en scherpe 
rentetarieven kunnen ervoor zor-
gen dat het kopen van een wo-
ning steeds dichterbij komt. Re-
den voor Amstelhoorn notarissen 
en Rabobank Regio Schiphol om 
een gratis en vrijblijvende inloop-
middag te organiseren op zater-
dag 28 maart tussen 13.00 uur en 
16.00 uur bij het notariskantoor 
Amstelhoorn aan het Amstelplein 
301 in Uithoorn. 
Zal ik gaan huren of kopen? Wat 
is in deze tijd verstandig? Hoe-
veel kan ik lenen? Wat is het nut 

van een samenlevingscontract of 
testament? Wat komt er allemaal 
bij kijken als ik op mijzelf ga wo-
nen? Voor antwoorden op deze 
en alle andere vragen ben je van 
harte welkom op de gratis inloop-
middag op 28 maart. Een middag 
speciaal voor starters die naden-
ken om op zichzelf te gaan wo-
nen en willen weten welke kan-
sen er juist nú zijn!

Het notariskantoor Amstelhoorn 
kun je vinden op de derde verdie-
ping van het kantorengebouw an-
nex Winkelcentrum Amstel Plein. 
Je kunt gratis parkeren op het 2e 
parkeerdek.

Gratis inloopmiddag op 28 maart
Welke kansen

hebben starters op de 
woningmarkt?

Palmpasen in De Kwakel: 
workshop en optocht
De Kwakel - Op zaterdagmiddag 4 
april, de dag voor Palmpasen, is er 
een workshop palmpasenstokken 
versieren in De Kwakel. Alle kin-
deren uit De Kwakel zijn van har-
te welkom! In de ontmoetingsruim-
te van de kerk St. Jans Geboorte lig-
gen stokken en versiersels klaar om 
een mooie palmpasenstok te ma-
ken. Voor drinken en wat lekkers is 
natuurlijk ook gezorgd. De middag 
begint om 14.00 uur en is om onge-
veer 16.30 uur weer afgelopen. Hoe-

wel er begeleiders zijn, willen deze 
toch aan de ouders van de kinderen 
t/m groep 2 vragen om hun kind te 
komen helpen.
Op zondag 5 april is er om 10.00 uur 
in St. Jans Geboorte in De Kwakel 
een gezinsviering. In deze viering 
vieren we de feestelijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem en worden de 
Palmpasenstokken gewijd. 
Na de viering kun je de Palmpasen-
stok brengen naar een voor jou bij-
zonder iemand.

Ondanks crisis veel belangstelling voor 
een Phanos nieuwbouwwoning
Regio - De exclusieve Phanos op-
tiedag van zaterdag 14 maart jl. 
toont aan dat er in Amstelveen nog 
altijd veel geïnteresseerden voor 
een nieuwbouwwoning zijn.

Phanos heeft het bericht van de 
NVM, nu is een goede tijd om een 
woning te kopen, ter harte genomen 
en onlangs de verkoop van 34 wo-
ningen in Westwijk Zuidwest aan-
gekondigd (fase 2b). De koopsom-
men van de diverse woningenty-
pen variëren van 279.000,- euro tot 
420.000,- euro v.o.n.

In de Phanos modelwoning aan de 
Drakensteyn 7 te Amstelveen was 
in de week voorafgaande aan de 
optiedag alle verkoopdocumenta-
tie van de nieuwe fase 2b beschik-
baar. De informatiedag op zaterdag 
7 maart jl. evenals de daaropvolgen-
de informatieavonden werden druk 
bezocht. Tevens hebben de hypo-
theekadviseurs van de Rabobank, 
opererende vanuit de modelwoning, 
diverse afspraken met potentiële 
kopers gemaakt.

Geïnteresseerden konden op zater-
dag 14 maart vanaf 10.00 uur een 
optie nemen op de woning van hun 
keuze. Toen Phanos en EKZ | Ma-
kelaars deze ochtend rond 8.00 uur 
ruim 20 geïnteresseerden bij de mo-
delwoning aantroffen, bleek dat de 
eerste kandidaat al op vrijdagavond 
om 20.00 uur voor de deur “zijn tent” 
had opgeslagen.

Diezelfde avond meldden zich nog 
enkele kandidaten zodat het aantal 
belangstellenden rond middernacht 
al gegroeid was tot 5. 

Zaterdagochtend rond 5.00 uur 
volgden nog meer belangstellen-
den om zich te verzekeren van een 
nieuw huis.

Stipt 10.00 uur is EKZ gestart met 
het, op volgorde van aankomst, uit-

geven van opties. Binnen 3 uur tijd 
waren 31 van de 34 woningen on-
der optie. Diverse mensen zijn op 
een wachtlijst geplaatst aangezien 
de woning van hun keuze reeds ver-
geven was. De komende 2 weken 
worden de 31 optanten in een per-
soonlijk gesprek geïnformeerd over 
de laatste details waarna de koop-
contracten getekend zullen worden. 

Phanos geeft aan dat, gelet op de-
ze succesvolle start, de resterende 
26 woningen van fase 2b binnen af-
zienbare tijd in verkoop komt.

Geïnteresseerden kunnen zich nu 
vast aanmelden bij EKZ | Makelaars 
(020 - 4262452) of via www.phanos-
vastgoed.nl.



Uithoorn - Zaterdag 14 maart vier-
de Knotgroep Uithoorn haar 40-ja-
rig bestaan. De Knotgroep is in 1974 
opgericht door oud-leraar van de 
LTS, Wim van Zuilen.
Nu, 35 jaar later, loopt hij er nog 
steeds rond, nu als Opperknotter. 
Die bijnaam kreeg hij bij het 25-ja-
rig bestaan.
Men begon om 9.00 uur met het 
knotten van de wilgen aan de Bo-
terdijk en de Watsonweg. Om 11.00 
uur was er koffie met een grote 
taart, aangesneden door de Opper-
taartsnijder voor de complete groep 
vrijwilligers.
Er werden ook nieuwe bodywar-
mers uitgedeeld met het logo ach-
terop, mede mogelijk gemaakt door 
Zeilmakerij Burggraaf en Coöpera-
tie Horticoop uit Aalsmeer. Bij Burg-
graaf was altijd hun onderkomen in 
het verleden, al vanaf het begin in 
1974. Er werden nog wat toespra-
ken gehouden door leden van Land-

schap Noord-Holland en Utrecht.
Aan de inwendige mens was ook ge-
dacht in de vorm van soep en brood-
jes. Hierna kon er even getoast wor-
den met een wijntje of ander drank-
je. De hele groep ging even op de 
groepsfoto voor het nageslacht. Het 
is een gezellige groep mensen, die 
lekker buiten wil werken. 

Jonge vrijwilligers gevraagd
Zij zoeken nog wat jongere 

mensen. Dit is om de toekomst 
te waarborgen en jonge mensen 
te activeren wat vrijwilligerswerk 
te doen en het knotwerk 
te laten voorbestaan. 

Van harte gefeliciteerd met 
dit goede werk namens de 
Stichting De Kwakel Toen & 
Nu. De fotocollage is te zien 
op de website van de stichting: 
www.de-kwakel.com
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Wethouder wel heel makkelijk over grondverkoop:

”Hij had het eigenlijk voor 
niets moeten krijgen”
De Ronde Venen – De soap rond 
de grondverkoop aan de Mijdrecht-
sedwarsweg 6 in Wilnis is nog niet 
op zijn eind. Al zoekend en vragend 
– wat toch de taak van een journa-
list is – komen er toch steeds vreem-
dere zaken naar buiten. En laten we 
even duidelijk zijn, het gaat hierbij 
niet om de laatste 1000 m2 grond, 
dat is zoals het er nu naar uitziet 
een fout van het kadaster en schijnt 
makkelijk weer rechtgetrokken te 
kunnen worden. Nee, het gaat om 
de 1000 m2 die ‘verkeerd zou zijn 
gemeten’, waardoor de koper een 
perceel had gekocht van 4000 m2 in 
plaats van 3000 m2. Voor de eerste 
3000 m2 werd 180 euro de m2 be-
taald en voor het foutje van 1000 m2 
3 euro 50 per m2.
Als we tijdens het persuurtje aan 
wethouder Roosendaal vragen 
(wethouder Lambregts was er niet) 
waarom deze 1000 m2 ook niet ge-
woon voor 180 euro per m2 werd 
verkocht, keek hij ons vreemd aan: 
“Natuurlijk betaalt hij dat niet. Het 
is al netjes dat hij 3,50 euro wilde 
betalen. Wat heeft hij nou aan die 
grond. Heeft hij er een lap tuin bij, 
geeft alleen maar werk”, aldus wet-
houder Roosendaal.

Voor niks niet
Dit meent u toch niet, zo vroegen wij: 
“Jazeker wel. Die man heeft er toch 

niet om gevraagd. Hij dacht 3000 m2 
te kopen, dat was bouwgrond. Ma-
ken wij een fout, zit hij met 1000 m2 
extra, waar hij niks op mag doen. 
Ik heb achter mijn eigen huis ook 
een lap grond liggen. Al kreeg ik 
het voor niks, ik hoef het niet. Ik be-
grijp de ophef niet. Wat moeten we 
nog meer doen. Het college heeft al 
excuus gemaakt, is al door het stof 
gegaan, we hebben een foutje ge-
maakt, is niets meer aan te doen.”

Toch wel makkelijk, we hebben een 
foutje gemaakt. Wij vragen ons af, 
hoe komt het dat het 1000 m2 meer 
is geworden. Er werd een kavel 
grond van 3000 m2 te koop aange-
boden. In de verkoopbrochure, op-
gemaakt door notaris Kroes, staat 
expliciet een tekening opgenomen 
waarin staat aangegeven dat het 
hier gaat om een perceel van ca 50 
bij 60 meter. Bovendien staat in de-
ze verkoopbrochure dat het gaat om 
een (bouw)perceel ter grootte van 
ongeveer 3.056 m2 of zoveel meer 
dan wel minder als na kadastrale 
uitmeting zal blijken. 
De gemeente verkocht een perceel, 
en geen m2. Maar als het kaartje van 
het kadaster in de verkoopbrochure 
aangeeft dat het perceel 50 bij 60 m 
is en er duidelijk staat dat het 3.056 
m2 groot is, dan kan het na kadas-
trale meting niet opeens 4.056 m2 

worden. Wethouder Lambregts zegt 
dat het fout gegaan is omdat het 
perceel niet van te voren is inge-
meten. Als dat zo is, waarom staat 
er dan niet een perceel van ca 3000 
m2, nee, er stond 3056 m2.

Onzin
Ook zegt wethouder Lambregts dat 
na kadastrale meting bleek dat het 
1000 m2 meer was. Dat klopt ook 
niet, want in de laatste memo van 
de wethouder aan de raad staat dat 
pas op 6 januari jl. is ingemeten en 
toen bleek dat het 5000 m2 was. De 
koper heeft reeds in juni vorig jaar 
die extra 1000 m2 ‘gekocht’ van de 
gemeente. Op welke basis is dat 
dan gebeurd? 

Wethouder Roosendaal zegt nu: ‘het 
is tuin, alleen maar meer werk’. Vol-
gens onze inlichtingen heeft deze 
1000 m2 na een zienswijze van de 
koper, die door de gemeente ge-
grond is verklaard, ook bestemming 
Wonen (bouwvlak) gekregen. Dus 
kan koper op deze extra 1000 m2 

gewoon bebouwen met bijgebou-
wen bijvoorbeeld garage, paarden-
stal, paardenbak, zwembad, noem 
maar op. Het blijft een vreemde 
zaak en buiten raadslid Palm schijnt 
niemand van de raad zich hier druk 
over te maken (althans niet in het 
openbaar).

PvdA-statenlid bezorgd 
om toekomst van Irenebrug
Regio - De Provinciale Staten-
fractie van de PvdA in Noord-Hol-
land maakt zich zorgen over de ge-
volgen van mogelijke verdwijning 
van de Irenebrug op de gemeente-
grens tussen Uithoorn en De Ron-
de Venen. Dat blijkt uit schriftelijke 
vragen van PvdA statenlid Gohdar 
Massom aan Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland. Massom vreest 
dat de verwijdering van de provin-
ciale Irenebrug, zonder het aanbie-
den van een redelijk alternatief, het 
buurtschap Amstelhoek sociaal iso-
leert van de Uithoornse gemeen-
schap. In het kader van de realisatie 

van project N201+ wordt de provin-
cialeweg ter hoogte van de Amstel-
hoek omgelegd. De weg gaat onder 
de Amstel door met een aquaduct 
in plaats van de huidige Irenebrug. 
Met de omlegging van de N201 
dreigt de Irenebrug te verdwijnen.
Op 24 januari 2008 heeft de ge-
meenteraad van Uithoorn besloten 
in principe een knip aan te brengen 
in het huidige N201 traject.

Op gemeentelijk niveau is de dis-
cussie over de herbestemming van 
de Irenebrug al langer gaande. Uit 
verschillende informatieavonden is 

gebleken dat voor het verwijderen 
van de brugverbinding nauwelijks 
draagvlak onder de eigen bevolking 
bestaat. 
Veel Amstelhoekers zijn bang dat zij 
met de auto een lange omweg moe-
ten maken om in Uithoorn bood-
schappen te kunnen doen. Mas-
som: “De Irenebrug is een goede 
sociale verbinding tussen de Am-
stelhoek en centrum Uithoorn. Veel 
inwoners willen de brugverbinding 
behouden.” 
Het statenlid wil van het provincie-
bestuur weten of ze bereid zijn de 
Irenebrug te handhaven.

Knotgroep Uithoorn bestaat
35 jaar (1974-2009)

Elke dag oud papier op de 
Twistvliedschool!
Mijdrecht - De Twistvliedschool 
heeft haar schoolplein opgeknapt 
en uitgebreid. 

De kinderen hebben nu meer ruimte 

om te spelen en hun fiets te stallen. 
Er is nu ook plaats voor twee pa-
piercontainers en deze papiercon-
tainers zijn vanaf heden dan ook el-
ke dag geopend voor oud papier!

Nog kaarten verkrijgbaar!
Mijdrecht - De voorverkoop van 
het AJOC Festival is afgelopen za-
terdag 14 maart van start gegaan. 
Vele belangstellenden hebben kaar-
ten kunnen bemachtigen voor de 
24ste editie van het festival. Geluk-
kig kunnen er nog kaarten via in-
ternet besteld worden. Doe dit snel, 
want op=op!
Op vrijdag 29 mei treden Rigby, Ka-
ne en Jan Smit met zijn band op. 
Zaterdag 30 mei start het feest van-
af 15.30 uur en kan er van de op-
tredens van All Missing Pieces, 
Guus Meeuwis, Miss Montreal, 
Kraak&Smaak, BLØF en Stereo ge-
noten worden. Op zondag 31 mei 
staat traditioneel Golden Earring, 
met in het voorprogramma Bert-
olf, op het podium. Ook voor maan-
dag 1 juni, de Spektakeldag, zijn nu 
al kaarten te bestellen. Op de Spek-
takeldag treden onder anderen 
Nick&Simon, Djumbo, Nikki en Pa-
ter Moeskroen op.
Via www.ajoc.nl bestel je kaarten 
voor het AJOC Festival 2009. Het 
toegangsbewijs is direct na betaling 
uit te printen als e-ticket. Betalen 
kan eenvoudig met IDEAL (inter-
netbankieren), Creditcard of Paypal. 
Wacht niet te lang met het bestellen 
van je kaarten, want uitverkocht is 
toch echt uitverkocht!

Helpen 
Jij kan helpen het AJOC Festival tot 
een succes te maken! Ben je geïnte-

resseerd om achter de bar of bij de 
entree te helpen? Neem dan con-
tact op met de barcommissie van 
het AJOC Festival via 
festivalbar@ajoc.nl of 0297-241831.

Het traditionele schommelkam-
pioenschap is door AJOC in een 
nieuw jasje gestoken: het is nu ‘24 
uur duo-schommelen’. Je hoeft dus 
niet meer alleen die 24 uur vol te 
maken, vanaf nu kun je samen met 
een vriend of vriendin schomme-
len. Door elkaar om de 4 uur af te 
lossen, maak je de 24 uur vol. Het 

blijft de bedoeling om zoveel moge-
lijk slagen te halen. De teams met 
de meeste slagen winnen natuurlijk 
een mooie geldprijs. Voor de win-
naars is er 350,- euro, voor de twee-
de plaats is 150,- euro gereserveerd 
en het team dat als derde eindigt 
krijgt 75,- euro. Het schommelkam-
pioenschap start op zondag 31 mei 
om 16.00 uur en op  maandag 1 juni 
om 16.00 uur is bekend welk team 
eeuwige roem heeft verdiend door 
als eerste team de meeste slagen 
te maken. Hebben jullie samen zin 
in een leuke uitdaging? Of denk je 
die 24 uur alleen te kunnen schom-
melen? Geef je dan snel op! Dit kan 
vanaf nu via schommelen@ajoc.nl.

Interkerkelijk koor United 
viert 25-jarig jubileum
Uithoorn - Onder de bezielen-
de begeleiding van dirigent/pia-
nist Rob van Dijk viert interkerke-
lijk koor United uit Uithoorn dit jaar 
haar 25-jarig jubileum. Dit doen zij 
door middel van een feestelijk con-
cert op aanstaande zaterdag 21 
maart in De Schutse aan de De Mé-
rodelaan 1 in Uithoorn. Tijdens het 
concert zal United zowel oude als 
ook vele nieuwe nummers ten ge-
hore brengen. Naast het swingen-
de gospelrepertoire zal United ook 
enkele nummers uit musicals zin-
gen, waaronder een medley uit Jes-
us Christ Superstar, een medley uit 
Bubbling Brown Sugar en als klap 
op de vuurpijl een medley uit de 
musical Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat, welke nu 
te zien is in de Nederlandse thea-
ters. Tijdens het concert wordt Uni-
ted vanzelfsprekend begeleid door 
haar eigen dirigent/pianist Rob van 

Dijk. Hij zorgt al jarenlang voor het 
grote dosis enthousiasme en de in-
zet van alle koorleden. Voor dit con-
cert is er echter voor meer gekozen 
dan alleen de vaste pianobegelei-
ding. United zal muzikaal en vocaal 
ondersteund worden door een zeer 
talentvolle jonge band  Boys ‘n’ Je-
wels, bestaande uit louter conserva-
torium studenten. Samen met Rob 
van Dijk en Boys ‘n’ Jewels zal Uni-
ted zeker weer voor een superswin-
gend avondje muzikaal plezier zor-
gen. Het concert begint om 20.00 
uur, aanvang 19.30 uur. De entree 
bedraagt 14,50 euro inclusief een 
consumptie en 7,50 euro voor kin-
deren onder 12 jaar. Verkoopadres-
sen zijn Boekhandel ten Hoope in 
Winkelcentrum Zijdelwaard, Boek-
handel van Hilten aan de Wilhel-
minakade 41-43 in het oude dorp, 
Poelier van Egmond aan Passage 16 
in Mijdrecht en aan de deur van de 

kerk. Voor meer informatie en het 
bestellen van toegangskaarten kunt 
u contact opnemen met Berith van 
Lier, tel. 06-24251267 (na 18.00 uur) 
en Diana James, tel. 0297-561488.

Snelheids-
controle
Vinkeveen - De politie heeft op 
zaterdag 14 maart een radarsnel-
heidscontrole gehouden op de Pro-
vinciale weg N201.

De controle duurde van 09.50 uur 
tot 12.15 uur. Van 2519 passerende 
voertuigen werd de snelheid geme-
ten. Ter plaatse geldt een limiet van 
80 km/uur. Er reden 43 bestuurders 
te hard. Zij krijgen een bekeuring 
thuis gestuurd. De hoogstgemeten 
snelheid was 120 km/uur.
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Voorbereiding wereldrecord 
Kayakwalk ligt 
op schema
Uithoorn - De afgelopen weken 
heeft de Kanoafdeling van Michiel 
de Ruijter uit Uithoorn tijdens een 
viertal zwembadtrainingen geoe-
fend voor de Wereldrecordpoging 
Kayakwalk dat op 6 september in 
de Amstel te Uithoorn gehouden 
wordt. 
Tijdens de laatste zwembadtraining 
is het indoor clubkampioenschap 
Kayakwalk gehouden. In het zwem-
bad de Waterlelie lagen 12 kaya-
kers naast elkaar. Na het startsig-
naal lieten de kayakers zich omval-
len waardoor de bodem van de kay-
ak bovenwater kwam te liggen. Een 
loper probeert dan zo snel mogelijk 
over de onderkanten van de kaya-
ks ‘naar de overkant’ te lopen. Als 

de loper gepasseerd is eskimoteren 
(rollen) de kayakers hun boot weer 
rechtop. Van zowel de lopers als de 
kayakers wordt de uiterste concen-
tratie en behendigheid verwacht. De 
kayaker moet zijn boot volledig on-
der controle hebben om onder wa-
ter en op z’n kop hangend de kayak 
rond te draaien zodat hij of zij weer 
boven water komt en dat dan zon-
der gebruik te kunnen maken van 
een peddel.
Dat blijkt een moeilijke opgave want 
van de 12 lopers haalden er 7 ‘de 
overkant’ niet. Johan Zeldenthuis 
belandde al na drie seconden in het 
water. De jeugd was door hun lich-
tere gewicht duidelijk in het voor-
deel. Ze dansten als het ware over 

de boten ‘naar de overkant’ terwijl 
de zwaardere lopers moeite hadden 
koers te houden en er langer over 
deden. Jean-Paul Bebelman deed 
de loop in 10,68 sec en Fabian Mel-
chers liet de klok op 8.59 stil staan. 
Op nummer drie eindigde Amy 
Maarseveen in 7.81. De tweede plek 
werd opgeëist door Steven Bebel-
man met 7.12 seconden en Max van 
de Velden mag zich met 6.94 secon-
den de Indoor Kampioen Kayakwalk 
2009 noemen. Op zondag 6 septem-
ber zal de Kano- en roeivereniging 
Michiel de Ruijter ter ere van het 
25-jarig bestaan van de kanoafde-
ling een wereldrecordpoging doen. 
Dan wordt gepoogd over 25 kaya-
ks te lopen. 

Afsluiting schaatsseizoen 
sv Amstelland
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft de jeugd van SV Amstelland 
het schaatsseizoen feestelijk afge-
sloten. Na de gezellige bowling wer-
den de prijzen van het clubkampi-

oenschap en de diploma’s van het 
jeugdschaatsen uitgereikt. Mede 
door het natuurijs van afgelopen 
winter hebben de kinderen goe-
de vorderingen gemaakt getuige de 

prima prestaties bij diverse wedstrij-
den en het diploma schaatsen. 
Uiteraard zijn nieuwe kinderen –en 
ook volwassenen- het komende sei-
zoen welkom bij SV Amstelland.

KDO D1 ongeslagen 
zaalkampioen
De Kwakel - De meiden van KDO 
D1 zijn afgelopen zaterdag kampi-
oen geworden in de zaal. De kam-
pioensdag was spannend maar erg 
leuk. ’s Morgens kregen ze ontbijt 
en na de wedstrijd een staande ova-
tie en een echte beker. Met de over-
winning op Kras/Volendam hebben 
ze laten zien dat ze verdiend boven-
aan zijn geëindigd. Aan de voorbe-
reiding zou het deze dag niet liggen. 
De dag begon al ’s morgens bij de 
coach waar de meiden een ontbijt 
kregen. Een beetje gezonde span-
ning was aanwezig, wat vooral te 
merken was aan het feit dat ze vaak 
naar de wc moesten en klaagden 
over buikpijn. Na het ontbijt vertrok 
het team naar de KDO-hal, waar te-

genstander Kras/Volendam wachtte 
om de kampioenswedstrijd te spe-
len. Met zo’n goede start van de 
dag, de grote hoeveelheid publiek 
en mascotte Bert naast het doel kon 
het eigenlijk niet misgaan.

Staande ovatie
De wedstrijd ging dan ook erg 
goed. Er werd goed rondgespeeld 
en al snel stond KDO voor. De rust-
stand was 6-1 voor KDO. De span-
ning viel toen een beetje weg, want 
de voorsprong was lekker ruim. De 
tweede helft verliep wat rommeli-
ger, maar toch wist KDO de voor-
sprong uit te bouwen. De eindstand 
was 10-2. Het feest kon beginnen! 
In de kantine ontving het team een 

staande ovatie. Namens het hand-
balbestuur kregen alle meiden een 
beker en namens sponsor Krijten-
berg een cadeaubon om een cd te 
komen uitzoeken. Het was een ge-
slaagde kampioensdag.

Ongeslagen
De D1 heeft dit zaalseizoen geen 
enkele wedstrijd verloren en waren 
ook al kampioen in de eerste helft 
van de veldcompetitie. Het team 
draait lekker en is erg trots dat ze 
kampioen zijn geworden. Ze zijn ook 
trots op hun coaches René en Ger-
linde, die na de kampioenswedstrijd 
zelfs werden beloond met een TOP-
COACH-pet. Vanaf deze dag mogen 
zij zich echt topcoaches noemen.

Foto: De kampioentjes na de wedstrijd met trainer, coaches, sponsor Krijtenberg en mascotte Bert!

Gelijkspel voor hockeyers 
Qui Vive jongens B1  
Uithoorn – Het eerste wedstrijd-
punt voor Qui Vive jongens B1 in 
de IDC West-competitie is binnen. 
De tweede wedstrijd na de hervat-
ting in maart werd jl zaterdag tegen 
Almere met een 3-3 gelijkspel afge-
sloten. Winst was zeker terecht ge-
weest voor het hardwerkende en 
gediscipineerd spelende team, maar 
in de afronding van de vele doel-
kansen bleken de Qui Vive-man-
nen zaterdag niet gelukkig. Het jon-
gens B1-team van Qui Vive hockeyt 
dit seizoen in de sterke Inter District 
Competitie West, de een-na-hoog-
ste klasse in Nederland, met tegen-
standers uit onder meer Amersfoort, 
Almere, Bilthoven, Leiden en Voor-
schoten en twee bekende teams uit 
de eigen regio, Pinoké en Reigers. 
Na het ongelukkige verlies vorige 
week tegen Cartouche was het team 
er alles aan gelegen de wedstrijd 
tegen Almere positief te beslissen. 
Qui Vive kwam dan ook goed uit de 
startblokken en zette direct de ver-
dediging van Almere onder druk. Al 
in de eerste minuut creëerde Qui Vi-
ve een geweldige kans, maar het 
schot van Tom Günther miste net 
doel. De openingstreffer kwam in de 
vierde minuut na een snel gespeel-
de combinatie van Jasper van Hijfte, 
Jacob Veerhuis en Tom Günther. 
Daarna kwam Almere beter in zijn 
spel en kreeg wat scoringsmogelijk-
heden. Een  strafcorner werd dank-
zij goed optreden van keeper Mats 
Kaas niet benut. En een gevaarlijk 
backhand shot ging rakelings voor-
langs. Toch kwam Almere in de 18e 
minuut langszij door een prachtig 
schot hoog in de touwen.
Vier minuten later was het echter de 
uitstekend spelende Marc van Zij-
verden die na een lange rush met 
een backhand shot de stand naar 
2-1 voor de Qui Vive-mannen om-
boog. Met deze stand gingen de 
teams de rust in.

Sterk
De tweede helft begon sterk voor 
het bezoekende team. Na 10 mi-
nuten kwam Almere langszij. Vijf 
minuten later kwamen ze zelfs op 
voorsprong.
Lang bleef Qui Vive tegen deze ach-
terstand aankijken, maar de man-
nen bleven goed combineren en dit 
resulteerde in enkele doelkansen, 
echter zonder resultaat. Het laatste 
kwartier was de druk op de verdedi-
ging van Almere bijzonder groot en 
had Qui Vive vele kansen de wed-
strijd naar zich toe te trekken. De 
goalie van Almere hield zijn doel 
echter schoon met enkele prachtige 
reddingen. Vijf strafcorners kreeg 
Qui Vive op rij, maar de zuiverheid 
bij het aanspelen en stoppen liet wat 

te wensen over. Gelukkig werd het 
harde werken van het team beloond 
in de slotminuut: de laatste strafcor-
ner werd door Tom Günther trefze-
ker benut. De begeleiding, bestaan-
de uit de trainers Erik Otto en Tho-
mas Vader, en manager Pieter Bas 
Kolenberg was na afloop, ondanks 
het ietwat teleurstellende resultaat, 
zeer tevreden over de getoonde vor-
deringen van de Qui Vive mannen. 
Aanstaande zaterdag, 21 maart, ont-
vangt Qui Vive om 13 uur het ster-
ke team uit Amersfoort op het com-
plex aan de Noorddammerweg. Qui 
Vive heeft echter laten zien dat het 
team zijn zelfvertrouwen herwonnen 
heeft en de toeschouwers kunnen 
dan ook een mooie wedstrijd tege-
moetzien. 

Qui Vive-Uitblinker Marc van Zijverden in actie   

Zondagvoetbal

Legmeervogels verliest 
riante voorsprong
Uithoorn - Het zag er enkele we-
ken geleden nog zo mooi uit, vier-
punten voorsprong en ook nog een 
duel minder gespeeld als de achter-
volger, Zeeburgia. Nu, drie weken 
later is het aantal wedstrijden ge-
lijk maar is de voorsprong op Zee-
burgia nog slechts een puntje. Het 
zijn vooral de thuiswedstrijden die 
Legmeervogels/LG/UBA de das 
om doen. Acht wedstrijden zijner 
nu thuis gespeeld van deze achter 

zijn er vier gewonnen, een gelijk en 
maar liefst drie duels gingen verlo-
ren, en dat nog wel op eigen bodem. 
Zo was ’s Graveland eerder dit sei-
zoen de Vogels al de baas met 0-1. 
Drie weken geleden weet Abcoude 
als overwinnaar 1-2 van het veld te 
stappen en nu, afgelopen zondag is 
Weesp te sterk voor Legmeervogels. 
De ploeg uit Weesp stapt na ne-
gentig minuten als overwinnaar van 
het veld. Het was dan wel en kleine 

overwinning maar het is er wel een 
met mogelijk vervelende gevolgen 
voor Legmeervogels/LG/UBA

Treffer
Het zag er zeker in de eerst vijfen-
veertig minuten niet naar uit dat de 
FC Weesp als overwinnaar van het 
veld zou stappen. Legmeervogels is 
deze eerst helft gewoon de betere 
ploeg maar verzuimd om meer tref-
fers te maken dan de ene van Mels 

DES is gekomen op plus 5. De twee-
de periode bestaat uit zeven duel. 
Legmeervogels moet dan uit naar 
CTO’70. FC Weesp het in deze twee-
de periode nog opnemen tegen de 
ander kanshebber RKDES. Het zou 
zo maar kunnen zijn drie honden 
vechten om een been en de derde 
Zeeburgia gaat er mee heen.

Tweede elftal.
Ook het tweede leftal is afgelopen 
zondag niet in geslaagd om thuis 
een overwinning te behalen. Gein-
burgia gaat uiteindelijk met een 3-
4 overwinning huiswaarts. Ook deze 
nederlaag was gewoon niet nodig 
geweest. Geinburgia is geduren-
de het gehele duel 6 keer voor het 
doel van Legmeervogels geweest, 
maar weet daar wel vier maal uit te 
score. Dat mag je gerust een heel 
goed resultaat noemen.Legmeervo-
gels tig keer voor het doel geweest 
van Geinburgia maar weet uiteinde-
lijk maar drie keer te score. 

Zondag 22 maart speelt Legmeer-
vogels een en twee wederom een 
thuiswedstrijd. Legmeervogels 2 
neemt het op tegen het Amstel-
veense RKAVIC, aanvang 11.00 uur. 
Legmeervogels/LG/UBA speelt om 
14.30 uur tegen HBC. HBC dat de 
punten heel goed kan gebruiken in 
de strijd om degradatie te ontlopen. 
Uit wist Legmeervogels in Heemste-
de ter nauwer nood een gelijkspel 
uit het vuur te slepen. HBC zal tot 
het uiterste gaan om de drie pun-
ten mee te nemen naar Heemste-
de. Daarbij gesteund door het feit 
dat Legmeervogels thuis maar ma-
tig weet te presteren.

Bos in de eerst minuut. De beide 
vleugelspitsen van Legmeervogels 
zorgen Mels Bos en Rachid
Zorgen voor veel onrust in de ver-
dediging van de gasten. Maar meer 
komt er niet uit.Dat kan ook niet an-
ders als de derde spits telkens te 
ver weg is om in het 16-meterge-
bied voor onrust te zorgen. Mels en 
Rachid zijn vaak gedwongen om so-
listisch op te treden daar en veel te 
weinig steun komt uit de overige li-
nies. Aan de andere kant moet Pa-
trick Brouwer zo nu en dan ook han-
delend optreden om de FC Weesp 
te beletten op gelijke hoogte te ko-
men. Zo nu en dan heeft hij zelfs de 
hulp nodig van zijn verdedigers. Zo 
was Brouwer al eens gepasseerd 
maar stond Dennis Rijnbeek op de 
doellijn om zo een treffer te voorko-
men. Legmeervogels heeft dan wel 
meer balbezit maar aanvallend komt 
men duidelijk een mannetje te kort. 
Met de 1-0 op het scorebord wordt 
dan toch nog de rust gehaald.

Tweede helft
Ook het begin van de tweede helft 
is voor de thuisclub. Het is net als in 
de eerst vijfenveertig minuten men 
creëert de kansen maar verzuimd 
deze af te maken. Je vraagt je dan 
af waarom moeten acties soms zo 
lang doorgaan in plaats van eens 
een schot op het doel los te laten. 
De doelman van de FC Weesp is ei-
genlijk nooit echt op de proef ge-
steld in dit duel. Dan breekt de twin-
tigste minuut aan. Een aanvaller van 
de FC Weesp kan zonder dat hem 
maar enigszins moeilijk wordt ge-
maakt opduiken voor Patrick Brou-
wer. In de ogen van de scheids-

rechter stopt Brouwer deze aan-
valler verkeerd af. Brouwer geel en 
FC Weesp een strafschop. Het is 
Spanjeberg die Brouwer het nakij-
ken geeft 1-1. Acht minuten later 
een vrije trap voor de gasten op ze-
ker vijfentwintig meter van het doel. 
Het is Zinhagel van FC Weesp die 
als enige reageert en hij is het dan 
die Brouwer voor de tweede keer 
het nakijken geeft. 1-2 voor de FC 
Weesp. Legmeervogels reageren 
maar lauwtjes op deze onverwachte 
achterstand.  Men is gewoon  aan-
geslagen.  Legmeevogels tonen juist 
nu het nodig is maar weinig veer-
kracht. Verder dan een schot, dan 
eigenlijk meer verdiende, van Ste-
fan van Pierre gaat via de binnen-
kant van de paal weer het veld in. 
Maar ook een gelijkspel zat er niet 
meer in. Legmeervogels verliest dan 
de derde thuiswedstrijd van het sei-
zoen.

Periode
Door het verlies in het duel tegen 
de FC Weesp verliest men niet al-
leen de op het ook riante voor-
sprong op d ranglijst maar ziet de 
FC Weesp ook langszij komen in de 
strijd om het tweede periodekampi-
oenschap. Legmeervogels en de FC 
Weesp hebben nu in de tweede pe-
riode beide zes duel gespeeld en 
daarin 13 punten gehaald. Dertien 
punten heeft ook RKDES eveneens 
uit zesduels. Een andere kansheb-
ber in de tweede periode is ook nog 
steeds Zeeburgia. De stand in deze 
tweede periode is nu zo dat de FC 
Weesp aan de leiding gaat met een 
voordelig doelsaldo van plus 8. Leg-
meervogels staat op plus 6 en RK-



Mijdrecht - Na enige tijd uit het 
zicht van de rijwielbranche te zijn 
geweest, krijgt Jacques Blom de 
kans zich weer in Mijdrecht te pre-
senteren met een ruim bemeten 
fietsenzaak. De interne verbouwing 
en inrichting zijn inmiddels in vol-
le gang. De uitvoering daarvan is 
in handen van EuroStoreDesign uit 
Heerenveen, een in winkelinrichting 
gespecialiseerd bedrijf. Als locatie is 
gekozen Industrieweg 41, naast Rij-
kenberg Tuinmeubelen, recht tegen-
over Blokker, in de ruimte waar tot 
voor kort Yugary woondecoratie en 
Meubelstoffeerderij Van Yperen wa-
ren gevestigd. Die zijn naar elders 
verhuisd. “Het gaat om een twee-
de vestiging van mijn broer Huub, 
die in Uithoorn ook een goedlopen-
de rijwielzaak heeft. Hij heeft mij ge-
vraagd die in Mijdrecht op te zetten 
en in te richten”, legt Jacques uit. 

“De bedoeling is verder dat ik na de 
opening zelf ook in de zaak aanwe-
zig zal zijn om samen met onze me-
dewerkers er een succes van te ma-
ken. Wij hebben ruim 1.390 vierkan-
te meter ter beschikking, verdeeld 
over twee verdiepingen voor ma-
gazijnopslag, werkplaats en show-
room. Verder komen er twee gezelli-
ge zithoeken met lectuur voor klan-
ten die bijvoorbeeld hun fiets voor 
reparatie komen aanbieden, of even 
moeten wachten als het druk is. We 
plannen ook een vorm van snelser-
vice in waar men onder het genot 
van een kopje koffie op de repara-
tie van zijn of haar fiets kan wach-
ten. Voorts komt er een ruimte voor 
een shop-in-shop. Daarin gaan we 
instore-activiteiten ontplooien. Dat 
doen we bijvoorbeeld voor de eerste 
keer met een compleet program-
ma schitterende vouwfietsen in di-

verse soorten en typen van het merk 
Dahon. Daaronder ook een serie 
compact vouwfietsen die je in een 
draagtas kan meenemen... Impor-
teur Buzaglo BV uit Weesp ziet dit 
als een pilot-project.

Volwaardig fietsbedrijf
Kortom, we stellen ons er veel van 
voor om alle belangstellenden straks 
tot onze vaste en hopelijk grote 
klantenkring te kunnen rekenen. We 
gaan in onze showroom een aan-
tal bekende fietsmerken presente-
ren. Naast Dahon zijn dat Batavus, 
Sparta, Trek en Multicycle. Maar het 
aantal merken zal in de nabije toe-
komst ongetwijfeld groeien. De be-
doeling is er een ultramodern en 
volwaardig fietsbedrijf van te ma-
ken waar alles op fietsgebied ook 
te koop zal zijn. Voor Vinkeveen wil-
len we een ophaalservice in het le-
ven roepen. Wij komen bij de men-
sen fietsen ophalen die voor repara-
tie en onderhoud worden aangebo-
den. Dat gebeurt tegen een vast ta-
rief twee ochtenden in de week. Na-
dat de fiets is gerepareerd krijgt de 
betreffende eigenaar een belletje. 
Die kan bijvoorbeeld met de streek- 
of buurtbus naar ons toekomen om 
de fiets weer op te halen. De bus 
stopt bij de halte voor onze deur. En 
wie met de auto komt vindt hier bo-
vendien ruime (gratis) parkeergele-
genheid.”
De opening van de nieuwe rijwiel-
zaak langs de Industrieweg staat 
gepland op vrijdag 3 april aanstaan-
de om 9.00 uur. Dan zal de nieu-
we naam Blom & Blom Fietsexperts 
worden onthuld. Dat gebeurt tezelf-
der tijd bij de vestiging van Huub 
Blom in Uithoorn. Daar gaat het al-
leen om een naamsverandering.
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Veilige passage voor fietsers 
en wandelaars Oude 
Spoorbaan in De Hoef
De Ronde Venen -  Fietsers en 
wandelaars hoeven sinds kort niet 
meer de drukke Oude Spoorbaan/
Ringdijk Tweede Bedijking over te 
steken om hun weg richting De Hoef 
en Mijdrecht vice versa te vervolgen. 
Er is namelijk een mooie onderdoor-
gang gemaakt bij de brug over de 
Kerkvaart in De Oude Spoorbaan, 
nabij de kruising met de Oosterland-
weg. Komende vanuit de richting 
Mennonietenbuurt (Uithoorn) kun-
nen fietsers en wandelaars via het 
terrein naast de Pondskoekersluis 
gebruikmaken van een verhard pad 
en het gerenoveerde (fiets)brugje. 
Daarvan zijn de leuningen inmiddels 
op de juiste breedte aangebracht 
zodat men er met de fiets fatsoen-
lijk overheen kan. Eerder was dat te 
smal en moest iedereen zich in al-

lerlei bochten wringen om er met 
een opgetilde fiets overheen te lo-
pen. Dat was geen doen voor oude-
ren en nog minder voor kinderen. 
Nu hoef je ook niet meer het talud 
op om de drukke weg over te ste-
ken naar het fietspad aan de over-
kant. Je kan je weg over het brug-
je vervolgen langs het water onder 
de brug door naar de andere kant. 
Daar is een nieuw pad gemaakt. Dat 
was mogelijk omdat er naast en on-
der de brug afgelopen maanden een 
nieuwe beschoeiing is aangebracht 
waarbij en passant voldoende ruim-
te ontstond om onder de brug een 
(verhard) pad aan te leggen. De on-
derdoorgang kan men niet fietsend 
afleggen omdat de hoogte dat niet 
toelaat. Dus afstappen en met de 
fiets aan de hand onder de brug 

door. Aan de andere kant gaat het 
pad schuin het talud omhoog om 
uiteindelijk aan te sluiten op het be-
staande fietspad naast de weg en 
dat van de Oosterlandweg. Een vei-
lige passage was al geruime tijd een 
grote wens van de bewoners van 
De Hoef Oostzijde en vooral die van 
ouders van wie de kinderen in Uit-
hoorn op school gaan. Die fietsen 
veelal via de Pondskoekersluis over 
de dijk langs de Kromme Mijdrecht 
en de Mennonietenbuurt richting 
Uithoorn v.v.
Daarvoor moesten zij geregeld de 
drukbereden 80 km/uur weg over-
steken. Dat hoeft nu niet meer. Het 
vroegere laarzenpad van het Re-
creatieschap is hiermee opgewaar-
deerd tot een veilige onderdoor-
gang.

Roosendaal: “Bestemmingplan is nog niet droog en 
nu al wijzigen”

Raad geeft toch groen licht 
voor fietsenzaken op 
Industrieterreinen
De Ronde Venen – Heeft het col-
lege eindelijk een nieuw bestem-
mingsplan voor het Industrieterrei-
nen. Heeft de raad het nog geen 
twee maanden geleden goedge-
keurd en wat gebeurt er? Tijdens de 
raadsvergadering kwam Gemeen-
te Belangen en de Combinatie met 
een motie waarbij ze alweer inbre-
ken in dat bestemmingsplan, dat 
nog niet eens is goedgekeurd door 
de provincie. 

In het bestemmingsplan staat nu 
klip en klaar welke bedrijven, win-
kels enz. er zich nu wel en niet mo-
gen vestigen. In de gemeentelijke 
stukken staat er ‘perifere detailhan-
del’. In gewone mensentaal: dat pe-
rifere detailhandel niet bedoeld is 

voor de frequente boodschappen 
– oftewel de dagelijkse behoefte – 
of het funshopen – oftewel gezellig 
winkelen. Die branches horen thuis 
in het winkelgebied. Wat op het in-
dustrieterrein thuis zou horen vol-
gens de gemeente zijn grootschali-
ge producten: dus auto’s, boten, ca-
ravans, tuincentra, bouwmarkten, 
grove bouwmaterialen, keukens en 
sanitair, woninginrichting enz.

Andere bedrijven
Aardig die regels, maar dan moet 
je ze ook handhaven. Dat is echter 
de laatste jaren op het Industrieter-
rein van Mijdrecht niet gebeurd. Om 
het zachtjes uit te drukken is er al 
aardig wat ‘wildgroei’ ontstaan. Er 
is een fietsenzaak, een bedrijf waar 
televisies maar ook scheerappara-
ten worden verkocht, sinds een paar 
weken is er een bedrijf geopend 
waarin zo’n twaalftal bedrijven ge-
vestigd is en zeker niet allemaal val-
lend onder de perifere detailhandel.
Niemand heeft daar nog echt iets 
over gezegd. Ja, het bestuur van de 
Handels Vereniging Mijdrecht, maar 

echt gehandhaafd is er niet door 
de wethouder. Nu meldde zich een 
paar maanden geleden een rijwiel-
handelaar – geen onbekende in de 
gemeente Mijdrecht, Sjaak Blom – 
en die wil weer graag een herstart 
maken en wel op het Industrieter-
rein. Hij heeft er een pand en wil be-
ginnen. Maar dat ging niet. De ge-
meente zei nee, een fietsenzaak 
hoorde niet op het Industrieterrein. 

Te ver
Dat ging een deel van de raad toch 
wat ver. Gelijke monniken, gelijke 
kappen vonden zij. Halfords mag 
een fietsenzaak, dan Sjaak Blom 
ook. Vorige week kwamen Gemeen-
te Belangen en de combinatie dan 
ook met een motie waarin zij het 

college opdragen om het mogelijk 
te maken dat binnen de mogelijkhe-
den voor perifere detailhandel op de 
bedrijventerreinen ook de vestigin-
gen van een rijwielhandelaar gepa-
cificeerd kan worden.

Schreurs van de Combinatie ver-
woordde het als volgt: “We zitten 
hier in een spagaat. Is een fiets nu 
een groot artikel? Ik stop hem niet 
in mijn fietstas. Het gekke van ons 
beleid is: je mag wel een fietsenma-
ker zijn op het industrieterrein en je 
gerepareerde fietsen mag je er ook 
verkopen, maar nieuwe fietsen mag 
je er niet verkopen. Maar bij Half-
ords en bij Karwei koop je ook fiet-
sen, daar mag het wel. We hebben 
door dit toe te staan, zelf dit pro-
bleem gecreëerd. Zij kunnen dan 
deze nieuwe aanvraag honoreren.” 

Ook de fractie van de VVD vond dat 
het gewoon moest kunnen evenals 
Ronde Venen Belang en VVW. 

Schouten van CU/SGP was niet ver-
rast over deze motie maar was er 

wel tegen: “In januari hebben we dit 
beleid vastgesteld en nu, nog geen 
zes weken later, breken we het al-
weer open. Hoe serieus zijn we dan 
nog bezig hier in de raad. Wij zijn te-
gen”, aldus Schouten. 

De fractie van het CDA was vaag, 
zei niet veel. Onduidelijk of ze nu 
voor of tegen was.

Wie volgt
Wethouder Roosendaal hinkte op 
twee gedachten. Als wethouder 
vroeg hij zich af of je dit wel moest 
toestaan. “Als u dit nu goedkeurt, 
wie is dan de volgende die komt. 
Moeten we het dan maar helemaal 
loslaten. Persoonlijk heb ik er geen 
moeite mee, ik ben uiteindelijk VVD-

er. Maar mijn persoonlijke mening 
telt nu niet. Ik wens u wijsheid met 
uw besluit”, aldus wethouder Roo-
sendaal.

Dit ging Houmes van D66 toch wat 
te ver: “ De wethouder staat hier niet 
als VVD’er maar als wethouder die 
het beleid van het college moet ver-
dedigen. Hij had behoren te zeggen 
dat hij deze motie behoort te ontra-
den. Wat willen we nu met elkaar, 
een mooi krachtig winkelcentrum 
toch, dan moet je dit niet doen, dan 
moet je de deur dicht houden”, al-
dus Houmes

Ook Schouten was het hier helemaal 
mee eens: “de wethouder neemt wel 
erg makkelijk afstand van zijn be-
leid. Hij behoort het collegestand-
punt te verdedigen. De partijen die 
deze motie gaan steunen kunnen 
dan ook maar beter stoppen met de 
plannen voor het centrum.” De wet-
houder stond op en zei: “Ik ontraad 
deze motie. Als u dit doet, is het ein-
de zoek.” De motie haalde het met 
12 voor en 8 tegen.

Blom & Blom Fietsexperts 
straks ook in Mijdrecht

Circus op de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Vrijdag 13 maart was 
het circus in de aula van de Pijl-
staartschool in Vinkeveen. Eens in 
de twee jaar maakt obs de Pijlstaart 
gebruik van een schoolproject van 
“Kunst Centraal”. 

“Kunst Centraal” verzorgt het kunst-
menu en, dit jaar voor het eerst, een 
cultuurprogramma. Hierdoor komen 
de kinderen in aanraking met al-
lerlei vormen van kunst en cultuur. 
Disciplines als dans, beelden, film 

en drama zijn voor alle groepen ver-
schillend. Twee weken lang hebben 
de kinderen onder begeleiding van 
medewerkers van “Kunst Centraal” 
en hun leerkrachten geoefend aan 
verschillende dans- en drama acts. 
De aula was omgetoverd tot een 
echte circustent.

Het decor bestond uit schitterend 
beschilderde panelen die door een 
aantal leerlingen uit de groepen 1 t/
m 8 zijn gemaakt. De muzikale om-

lijsting werd deze ochtend verzorgd 
door leerlingen uit de bovenbouw. 
Een echte circusdirecteur kwam de 
piste binnen en liet een voor een 
de leerlingen opkomen. Vol overga-
ve lieten de kinderen hun ingestu-
deerde acts zien. Het was een af-
wisselend circus met dalmatiërs, tij-
gers, clowns, acrobaten, magiërs en 
dansers. Kortom: een circus door en 
voor de Pijlstaartkinderen en de be-
woners van de boven de school ge-
legen appartementen.
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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! Daar moet je 
over schrijven!

Getuigen aanrijding gezocht
Afgelopen vrijdagmiddag, omstreeks 15.30 uur, is 
mijn dochter op haar lichtblauwe Vespa-scooter, 
komende vanaf Abcoude, op de Vinkenkade ter 
hoogte van de laatste chicane vóór de afslag rich-
ting de Baambrugse Zuwe, van achteren aangere-
den (of beter gezegd, spiegel getoucheerd en ten 
val gekomen). Normaal gesproken rijdt ze via het 
meer veilige bromfietspad langs het geluidsscherm, 
maar die dag was men daar doende met snoei-
werkzaamheden en was ze genoodzaakt de druk-
bereden Vinkenkade te nemen.
Gelukkig voor haar met vingerkneuzingen en blau-

we plekken afgelopen, daarentegen is de schade 
aan de scooter aanzienlijk. 
Het betrof hier een grijze auto. De auto is doorge-
reden, en op enige afstand reden hierachter tevens 
enkele auto’s. Wellicht hebben deze laatste e.e.a. 
zien gebeuren.
Een heksenjacht op de dader willen wij er niet van 
maken, maar zonder getuige, is enige vergoeding 
van de scooterschade via het Waarborgfonds, uit-
gesloten.  Weet u iets, bel: 0610032083,

C. Röling, Vinkeveen

Dat moeten past niet zo 
bij mij, maar in dit geval 

is het anders. Heel anders. Donderdag 12 maart 
was ik bij de bijeenkomst voor leden van de Ra-
bobank over de fusie met de banken Woerden/ 
Bodegraven. Op die avond heb ik letterlijk ettelij-
ke keren gehoord in gesprekken met bezoekers 
“Daar moet je over schrijven! Daar moet je over 
schrijven! Daar moet je over schrijven! Dat dacht 
ik zelf ook al, toen ik het hoorde en zag in de 
kranten. Reacties uit diverse hoeken. Ik heb mij 
laten overtuigen, het heeft niet veel moeite ge-
kost om over dit onderwerp te schrijven. Het is 
werkelijk te gek om los te lopen. Als die wethou-
der niet zelf opstapt of wordt gewipt dan begrijp 
ik de Rondeveense Politiek helemaal niet meer. Ik 
denk dat zonder dat ik nog iets gezegd heb ieder-
een wel weet over wie ik het heb. Nog niet duide-
lijk? Nou! Oké. Ja! Ja! Ik heb het over onze halve 
wethouder met voor een hele praatjes. Over wet-
houder Lambregts. Ja! Ja! Over wethouder Lamb-
regts. Over  wethouder Lambregts. Over die CDA 
wethouder Lambregts die haar CDA boeren zo-
maar een schop onder hun kont geeft en bezig 
is haar CDA boeren met geweld uit hun eigen-
dommen te verwijderen voor een minimale ver-
goeding. Juist ja! Over die wethouder Lambreg-
ts die zomaar 1000 m2 grond, kostbare grond, na-
genoeg cadeau doet aan een particulier. Hij kan 
er denk ik niets aan doen. Hoewel? Nog wel een 
stuk grond in Marickenland. De een kijkt haar 
met de nek aan. De ander lacht haar vierkant uit 
voor zo’n stommiteit. Foutje. Ja! Ja! Foutje. Ja! Ja! 
Zeg maar gewoon blunder. Een stomme blunder. 
Die kan zich met goed fatsoen nergens meer la-
ten zien met haar grote mond. Het is niet alleen 
een blunder van haar maar ook van haar ambte-
naar en van de notaris die de Verkoopakte heeft 
opgesteld. Ik zit mij af te vragen welke Notaris die 
acte heeft opgesteld? Zou het een notaris uit De 
Ronde Venen zijn of een buitenstaander? Daar 
ben ik wel benieuwd naar. Daar ben ik heel be-
nieuwd naar. Ja! Ja! Als je nu in een grotere ge-
meente als wethouder werkzaam bent dan voel je 
je naar zo’n  stommiteit genoodzaakt om zelf op 
te stappen en hou je de eer aan jezelf. Doe je dat 
niet dan zet de Raad je met een motie van wan-
trouwen je aan de kant. Toch? Ja! Ja! Maar! Hoe 
gaat het hier. Mevr. Lambregts is het lievelinge-
tje van de CDA politici. Zouden die CDA’ers nu 
voor zo’n motie van wantrouwen stemmen? Ha! 
Ha! Ik denk het niet. Zouden haar vriendjes bij de  

VVD onder de bezielende leiding van wethouder 
Bram Roosendaal wel voor zo’n motie stemmen?  
Dat zal ook wel niet. Het gaat wel over de geloof-
waardigheid van de Rondeveense Politiek Ja! Ja! 
Weet je wat ik denk. Weet je wat ik echt denk, 
dat B&W net zoals na die misstap van CDA wet-
houder Van Breukelen met z’n discotheek weer 
dreigen met allemaal opstappen. Dat is natuur-
lijk je reinste chantage. Zoiets is pure chanta-
ge dat absoluut niet past bij het Anders Bestu-
ren dat door de regering wordt gepropageerd. Ja! 
Ja! De politiek moet het vertrouwen winnen van 
de burgers, nou dat doe je natuurlijk niet op deze 
manier. Nee! Nee! We zouden moeten onderzoe-
ken of een dergelijke houding wel kan. We zou-
den moeten horen wat de minister van Binnen-
landse Zaken daarvan vindt. Die ergert zich toch 
al mateloos aan de zwakke politici in de gemeen-
tebesturen.
Ja! Ja! Het is geen gemis als ze weg is want voor 
dat kleine jaar dat er nog rest voor ons gemeen-
tebestuur kunnen de taken van wethouder Lam-
bregts voor de resterende tijd makkelijk wor-
den overgenomen door wethouder Van Breuke-
len, wethouder Roosendaal, en wethouder Dek-
ker. Dat kost de gemeente nauwelijks meer. Ja! 
Ja! Ze heeft het met deze stommiteit aan alle kan-
te helemaal verbruikt. Er is nog een derde oplos-
sing. 1 Opstappen. 2 Ontslagen worden. 3 Ziek 
worden. Welke oplossing gekozen wordt is niet 
van belang. In alle gevallen moeten de genoem-
de heren haar taak voor een deel overnemen. Wat 
is de keus? In ieder geval is de slechtste oplos-
sing voor de toekomst van het CDA, blijven. Een 
aangeschoten wethouder kun je met goed fat-
soen niet meer op pad sturen en zeker niet in 
zo’n nieuwe grote gemeente. Ja! Ja! “De geloof-
waardigheid van het CDA wordt behoorlijk op 
de proef gesteld. Ja! Ja! Er zijn nog een paar on-
derwerpen die voor de zoveelste keer weer over 
het voetlicht moeten komen. Zoals het Estafette-
plan. Dat beruchte Estafetteplan. Waar te weinig 
sociale woningen voor starters, bejaarden, huur-
ders, enz. in komen. Geen (25%) zoals nadrukke-
lijk was afgesproken tussen de Raad en B&W. En 
weer geen winkel opdat de druk op het centrum 
van Mijdrecht afneemt. Waar het bijna elke dag 
een gekkenhuis is op het Haitsmaplein en over 
het kappen van alle bomen en over de discotheek 
enz. onderwerpen genoeg. Hebben wij klachten? 
Nee hoor.

John B. Grootegoed

Emmaüsparochie op koers 
voor een nieuwe toekomst

Onder deze kop meldde de Nieuwe Meerbode van 4 
maart 2009 de feestelijke opening van de verbouwde 
pastorie aan het Potgieterplein. Maar het geheugen 
van enige personen schiet toch echt tekort!
 
Gelukkig weet Stichting B.O.U.D. Uithoorn wel hoe het 
ervoor staat met de ‘nieuwe’ parochie. Van samenvoe-
gen is nooit sprake geweest. Het was een overname 
van de ene parochie door de andere. Samenvoegen 
betekent immers dat beide geloofsgemeenschappen 
samen verder gaan in harmonie en met respect voor 
elkaars tradities, gebruiken en bezittingen.
Van dit alles heeft het nieuwe parochiebestuur zich 
niets aangetrokken. De samenstelling van het nieuwe 
bestuur is door het bestuur en vele vrijwilligers van de 
Sint Jan de Doper als niet juist beoordeeld. De beslui-
ten die door de nieuw aangestelde bestuurders zijn 
voorgelegd aan afgevaardigden van beide parochies 
zijn op onjuiste informatie gebaseerd. Tegen deze 
gang van zaken is vele malen intern geprotesteerd.
Aan de ‘samenvoeging’ is een vreemde uitwerking ge-
geven door het parochiebestuur; aan het besluit dat 
er een derde - nieuwe - kerk moest komen (omdat 
beide kerken te groot en niet passend zouden zijn), 
wordt nu gewoon voorbij gegaan. Ook de Burght was 
toch te groot en niet passend?! Tijdens het proces van 
samengaan zouden beide kerken in gebruik blijven, 
maar niet dus. De mensen van het secretariaat wer-
den overgeplaatst naar de Burght; wie niet wilde, kon 
wel gaan! Zo is ook de stencilkamer vertrokken en 
vervolgens zagen steeds meer vrijwilligers dat ze in-
derdaad beter konden gaan.
Als klap op de vuurpijl kwam de plotselinge sluiting 
net voor Kerst met het argument van brandonveilig. 
De bewijzen dat de verzekering de eventuele scha-
de niet zou betalen, wilden ze echter niet geven. In-
middels heeft de actiegroep ‘Open de Kerk’ wel een 
bevestiging van de verzekering van hoe het wel zit. 
Stichting B.O.U.D. Uithoorn heeft zich gebaseerd op 
de gegevens van het bestuur van de Schans, dat al tij-
den bezig was om de restauratie voor te bereiden.

De Emmausparochie ligt echt niet op koers voor de 
toekomst. Het grootste probleem, het bezitten van 
twee kerken, is niet opgelost en zal op korte termijn 
ook niet opgelost worden. Het parochiebestuur kan 
wel roepen dat de kerk in de Schans gesloopt moet 
worden, maar dan hadden ze de samenvoeging niet 
zo dom aan moeten pakken. Niet alleen met het oude 
bestuur, de vele vrijwilligers, maar ook met Stichting 
B.O.U.D. Uithoorn, heeft men niet willen praten. Bij de 
gemeente Uithoorn is weerstand opgeroepen door 
niet met plannen te komen, maar ruzie te maken.
 
Op dit moment zou de zeggenschap over het kerkge-
bouw in de Schans bij het bisdom Haarlem zijn. Maar 
de kosten van de gebouwen en maken van een plan 
voor de toekomst blijft op de parochie drukken. Nu 
de bisschop geen andere bestemmingen toestaat dan 
parochiekerk, blijkt dat het bestuur niet weet waar het 
mee bezig is. Een kerk met historie, met parochianen 
en al willen afstoten en de Burght waar de gemeente 
een bod op heeft gedaan, houden.
 
De sluiting van de kerk was een wanhoopsactie: Trek 
de deur maar dicht, dan komen ze wel terug, nadat de 
boosheid is gezakt. Dit geeft aan dat het parochiebe-
stuur niet weet wat er leefde in de Schans of er bang 
voor was. Het uitstallen van de kerkschatten is zelfs 
afgekeken van de Schans, daar was met Monumen-
tendag te bewonderen, wat met zorg bijeengebracht 
was. Vele parochianen weten dat ze van deze pastores 
en bestuur niets meer kunnen verwachten. Ze kerken 
nu elders en velen hebben zich over laten schrijven 
naar parochies waar ze zich wel welkom voelen.
Klaar voor de toekomst is Emmaus dus nog lang niet 
en pronken met andersmans veren kan iedereen! En 
vooral niets zeggen over de pastorie aan de Schans, 
die was er al lang, maar die moet het bestuur niet. En 
de vertrokken parochianen zijn hun zorg niet meer.
 

Stichting B.O.U.D.
Voorzitter, Ans van Muijen

Uithoorns minimabeleid 
sinds 2006 sterk verbeterd 

Op 12 en 26 februari heeft de gemeenteraad van Uit-
hoorn het minimabeleid besproken. Van deze gele-
genheid heeft de PvdA-fractie gebruik gemaakt om te 
pleiten voor het verhogen van de uitkeringen vanuit 
diverse minimaregelingen. Met succes. Het resultaat 
is dat het college de maximale uitkering van het decla-
ratiefonds voor 65-plussers en de bijdrage chronisch 
zieken/gehandicapten/ouderen gaat aanpassen. De-
ze zijn  vanaf januari 2007 niet aangepast aan de prijs-
verhogingen. 
Tot 2006 was het minimabeleid (ook wel armoede-
beleid) van de gemeente Uithoorn redelijk armoedig. 
Echter, vanaf 2006 is het minimabeleid sterk verbe-
terd -onder andere door inspanningen van de PvdA- 
met positieve gevolgen voor sociale minima in Uit-
hoorn. Zo levert de gemeente sinds 2008 een bijdrage 
aan een Jeugdfonds. Dit fonds is opgericht om  kin-
deren en jongeren, waarvan de ouders een minimum-
inkomen hebben, financieel te steunen voor deelname 
aan sport en culturele activiteiten. Op dit moment ma-

ken elf kinderen hiervan gebruik (van alle 11 kinderen 
worden de contributienota’s voldaan en van vier kin-
deren wordt de sportuitrusting betaald). 
 
De belangrijkste uitdaging voor de gemeente blijft het 
bereiken van de doelgroep. Een deel van de mensen 
met een inkomen op of onder het sociaal minimum 
maakt namelijk niet gebruik van de mogelijkheden 
voor inkomensondersteuning. Om dit te verbeteren 
heeft de PvdA gepleit voor het benaderen van deze 
doelgroep via tussenpersonen, zoals artsen, scholen, 
sportverenigingen, thuiszorg en uitzendbureaus. In de 
komende twee jaar gaat de gemeente dit ook doen. 
Heeft u een suggestie om de groep sociale minima 
beter te bereiken? Laat het weten op de website van 
de PvdA: www.uithoorn.pvda.nl (onder de button fo-
rum). U kunt ook een mail sturen naar ondergeteken-
de (adres staat ook op de website).

Benno van Dam, gemeenteraadslid PvdA

Het moet nu stoppen, 
die bomenkap

Uithoorn - Langs de oude spoordijk, tussen het 
busstation en de Zijdelweg
(bij Thamer scholengemeenschap) zijn kort gele-
den deze bomen weggehaald (zie
foto). Ook langs de Watsonweg tussen Boterdijk 
en Vuurlijn zijn tientallen
bomen afgezaagd. Het moet nu stoppen, want vol-
gens de flora- en faunawet is

het verboden te kappen van 15 maart tot 15 juli.

Als u wilt reageren, of mij iets dergelijks melden, 
dan kunt u dat doen via
e-mail bomenrietje@telfort.nl.

R. Dielen
Uithoorn

Bah, weer in de poep!!!
U kent het wel, je loopt ergens over de stoep en 
dan voel je dat je ergens in gaat staan. Je staat in 
de poep. En dat is smerig. Daar heeft de gemeen-
te Uithoorn goede maatregelen voor genomen door 
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een 
aantal artikelen op te nemen waarin geregeld wordt 
hoe hondenbezitters met hun hond om moeten gaan 
in de openbare ruimte. Hierin staat ook beschre-
ven dat de hondenbezitter de uitwerpselen van zijn 
hond op moet ruimen, uitgezonderd van de aange-
wezen plaatsen. Zelfs voor het urineren van de hond 
wordt zelfs beschreven dat die niet mag op een kin-
derspeelplaats, zandbak of speelweide en andere 
door het college aangewezen plaatsen. Ondanks dit 
komt het nog wel voor dat er een hondenbezitter is 
die zich daar niet aan houdt en deze loopt dan het 
risico om een bekeuring te krijgen van een toezicht-
houder die aangesteld is door de gemeente of door 
een politieagent. Goed geregeld dus.Wat niet goed 
geregeld is, zijn de regels met betrekking tot andere 
loslopende dieren. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat 
dit helemaal niet geregeld is. Ik bedoel hiermee los-
lopende katten. In tegenstelling tot de hondenregels 
kunnen katten gewoon los over straat lopen, op de 
kinderspeelplaatsen hun behoefte doen, de zand-
bakken vol poepen en urineren op elke plaats die ze 
tegenkomen. Dan heb ik het alleen nog maar over 
de openbare ruimte. De katten komen ook op plaat-
sen die niet bij de openbare ruimte horen. Een kat 
heeft geen boodschap aan een tuinhekje. Dus als 
jij een mooie tuin hebt, dan kan de kat die gebrui-
ken als openbaar toilet. De zandbak van je kinderen, 
daar kan ook even lekker in gepoept worden, een 
heerlijk schoon zandbed is natuurlijk het lekkerst. 
Om even terug te komen op de hondenpoep en de 
verplichting om deze op te ruimen, wordt in de APV 
beschreven dat de rede hiervoor is dat de ontlasting 
van een hond het voor honden meestal dodelijke 
canine-parvo-virus kan verspreiden. Nu wordt te-
genwoordig bijna elke hond tegen dit virus ingeënt 
en is het risico niet zo groot dat er een besmetting 
plaatsvindt. Maar bij kattenpoep is er ook een risi-
co. Dat risico is niet voor andere katten, maar er is 
een besmettingsrisico voor de mens. Ik vind het dus 

vreemd dat er hier geen maatregelen voor genomen 
zijn. Via kattenpoep kan er een parasiet overgedra-
gen worden, namelijk de Toxoplasma Gondii. Met 
name zwangere vrouwen wordt afgeraden om in de 
tuin te werken in verband met deze parasiet. De on-
geboren vrucht loopt een groot risico bij besmet-
ting in de eerste acht weken op een aangeboren af-
wijking, zoals een waterhoofd of blindheid. Besmet-
ting later in de zwangerschap is meestal niet met-
een te zien, maar komt later de infectie pas jaren 
na de geboorte aan het licht, bijvoorbeeld omdat er 
een oogaandoening ontstaat. Voor de gezonde vol-
wassene is de ziekte vaak erg onschuldig, je voelt je 
moe, hebt opgezette klieren en soms ook een beetje 
koorts. De moeheid kan wel een tot twee jaar aan-
houden. Zit je dus niet op te wachten. Het aanspre-
ken van de kattenbezitter heeft vaak geen zin. Veel 
gehoorde antwoorden zijn dat zij er niets aan kun-
nen doen dat hun kat in jouw tuin komt, of dan moet 
je hem maar je tuin uit jagen met een bak water of 
zo. Vreemd dat zij er niets aan kunnen doen, het 
is toch hun huisdier? Alsof ik de hele dag de tijd 
heb om mijn tuin te bewaken tegen katten die hier 
graag hun behoefte komen doen. Ik begrijp niet dat 
je een huisdier neemt en dat huisdier ’s morgens om 
06.00 uur de deur uit stuurt en dat huisdier ’s avond 
om 23.00 uur weer binnenlaat. Ik heb inmiddels aan 
de gemeente gevraagd hoe zij hierover denkt en of 
er regels opgesteld gaan worden die hier in gaan 
voorzien. Ik heb hier nog geen antwoord op, maar 
ik ben wel benieuwd of er meer mensen zijn in de 
gemeente uithoorn die zich ergeren aan de katten-
poep in hun tuin. Ik wil deze mensen dan ook op-
roepen om mij een e-mail te sturen naar het adres  
stopkattenoverlast@gmail.com. In deze mail hoeft u 
alleen aan te geven dat u hinder ondervindt van an-
dermans katten in uw tuin, dus geen privégegevens. 
Als er daar veel reacties op komen, kan ik misschien 
de gemeente overtuigen dat hier wat aan gedaan 
moet gaan worden. Ik hoop daarom dat u aan mijn 
oproep gehoor wilt geven. 

A. Arends uit Uithoorn 
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Ooglidcorrectie nr 1 bij 
gasten New Beauty Beurs
Mijdrecht - Zaterdag en zondag 
14 en 15 maart jl. vond in de Am-
sterdamse RAI weer de New Beauty 
Beurs plaats. Deze beurs, die wordt 
gezien als dé beurs op het gebied 
van huidverjonging, bracht de con-
sument weer op hoogte van ver-
schillende (ver)nieuw(d)e metho-
des. 
Op één van de aanwezige stands 
was ook specialist in huidverbete-
ring Périne Heerooms aanwezig. Pé-
rine is de eigenaresse van Beautysa-
lon Périne te Mijdrecht. Dit instituut 
heeft zich gespecialiseerd in huid-
verbetering m.n. de 40 plus huid. 
Périne was uitgenodigd door Pas-
caud Beauty Innovations. Al meer 
dan 10 jaar wordt er bij Beautysalon 
Périne gewerkt met het natuurlijke 
anti-ageing concept van Pascaud 
en is de salon al een aantal jaar een 
gecertificeerde anti-ageing specia-
list, alsmede VIP salon.

Alternatief voor Botox
De meeste mensen hebben geen 
moeite met het ontstaan van rim-
pels, maar vinden slechts bepaalde 
rimpels in het gezicht storend. Vaak 
zijn de rimpels ook weer niet sto-
rend genoeg om daarvoor de stap 
naar een cosmetisch chirurg te zet-
ten. Voor een ieder die uitsluitend 
een natuurlijke weg wilt bewande-
len om rimpels zichtbaar te vermin-
deren, is er Bio Skin Jetting ook wel 
Jetting genoemd.
Jetting, is een 100% biologische en 
veilige manier voor rimpelcorrectie. 
Deze gepatenteerde methode wordt 
gezien als het alternatief voor Botox 
en fillers. Bij Jetting wordt gebruik 
gemaakt van het natuurlijke herstel 
vermogen van de huid. Door de huid 
met speciale naaldtechnieken te sti-
muleren, vult de rimpel zich op. Er 
wordt dus absoluut niets in de huid 
gespoten. Fijne rimpels verdwijnen 
vrijwel helemaal en bij de diepere 
rimpels, gaat de “hardheid” van de 
lijn af. Het televisie programma Life 
& Cooking heeft zondag 8 maart 
aandacht besteedt aan deze metho-
de (zie uitzending gemist RTL 4: Life 
& Cooking, 8 maart start: 35.25 mi-
nuten). 

Natuurlijke lifting
Veel consumenten kwamen op 

de beurs om zich te laten infor-
meren over versteviging van (een 
deel van) het gelaat. Vooral de 
(boven)oogleden, wallen en de 
kaakcontour waren de aandachts-
punten. Om aan deze vraag tege-
moet te komen, werd op de stand 
van Pascaud voornamelijk de L3 
Soft Laser gedemonstreerd. Deze 
zogeheten “koude Laser” wordt bin-
nen het anti-ageing concept ingezet 
voor lifting en versteviging. Ook Be-
kend Nederland heeft interesse in 
dit natuurlijke anti-ageing concept. 
Marijke Helwegen en schrijfster en 
fotomodel Annemarie Postma, bei-
de enthousiaste gebruiksters en re-
gelmatige bezoeksters van Beauty-
salon Périne, worden met deze me-
thodes behandeld en verzorgen hun 
huid met de bijbehorende onder-
steunende producten. Actrice Mic-
ky Hoogendijk was persoonlijk op 
de beurs aanwezig om haar erva-
ringen te vertellen. Périne, die beide 
dagen de Lady speaker was, heeft 
haar meerdere malen geïnterviewd 
en tijdens de demo’s de bezoekers 
op de hoogte gesteld van alle nodi-
ge informatie.

Bent u niet in de gelegenheid ge-
weest om naar de New Beauty te 
komen, maar wilt u ook weten wat 
dit natuurlijke huidverjongingscon-
cept voor uw huid kan betekenen? 
Beautysalon Périne biedt u aan om 
gebruik te maken van de beursactie. 
Als u voor 31 maart a.s. kontact op-
neemt, dan krijgt u tegen inlevering 
van de bon uit de krant (zie elders 
in de krant), een gratis proef behan-
deling met de L3 Soft Laser t.w.v. € 
70.00 en een gratis anti-ageing ad-
vies. 
Beautysalon Périne, Hofland 4, 
Mijdrecht. Telnr. (0297)273121. 
www.perine.nl of www.natuurlijke-
huidverjonging.com

Orgelconcert in de 
Janskerk
Mijdrecht – Zaterdag 21 maart a.s. 
om 20.00 uur wordt er in de Jans-
kerk in Mijdrecht een orgelconcert 
gegeven door Jan Hage. Jan Hage 
(geb. 1964) volgde orgellessen bij 
Kees van Eersel en studeerde ver-
volgens orgel (docent Jan Welmers) 
en Theorie der Muziek aan het 
Utrechts Conservatorium, Muziek-
wetenschap aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht en Kerkmuziek aan het Ne-
derlands Instituut voor de Kerkmu-
ziek te Utrecht. Hij behaalde de di-
ploma’s Docerend Musicus en Uit-
voerend Musicus Orgel (met aante-
kening Improvisatie), het praktijkdi-
ploma Kerkelijk Orgelspel (alle drie 
met onderscheiding). Vervolgens 
studeerde hij gedurende twee jaar 
orgel bij André Isoir aan het Conser-
vatoire National de Région te Bou-

logne-Billancourt. Hij rondde de-
ze studie af met het behalen van de 
Prémier Prix ‘à l’Unanimité du Jury’. 
Hij won eerste prijzen tijdens con-
coursen te Leiden, Bolsward, Schaff-
hausen en Poitiers. In 2006 ontving 
hij de Médaille d’Argent van Société 
Académique Arts-Sciences-Lettres 
te Parijs vanwege zijn verdiensten 
voor de Franse orgelcultuur. 
Hij werd in 1995 benoemd tot or-
ganist van de Kloosterkerk in Den 
Haag. Jan Hage heeft nog niet eer-
der een concert op dit orgel gege-
ven. Hij speelt werken van J.S. Bach, 
C.Ph.E. Bach, Boëly, Guilmant, Men-
delssohn-Bartholdy en Mozart.

De kerk gaat open om 19.30 uur 
en de toegang is gratis (met een 
schaalcollecte aan de uitgang).

Paneldiscussie avond
Regio - Op 23 maart aanstaande is 
er een paneldiscussie over “Hoe na-
tuurorganisaties zo efficiënt moge-
lijk kunnen samenwerken”. 
De avond  is georganiseerd door de 
Natuurgidsen in opleiding. Op deze 
avond wil men natuurorganisaties 
met elkaar van gedachten laten wis-
selen of het in ons (kleine) Neder-
land wel wenselijk is om zoveel na-
tuurorganisaties te hebben. Ze stre-
ven in feite allemaal hetzelfde doel 
na,of toch niet? 
Het leuke is dat alle belangrijke en 
grote natuurorganisaties een af-
vaardiging laten komen. De volgen-
de partijen zitten in het panel:
Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, 
Stichting De Bovenlanden, 
Natuur en Milieufederatie Utrecht,
en natuurlijk iemand van ons eigen 
IVN 
De discussie wordt gevoerd aan de 
hand van een aantal vragen, zoals: 
Op welke gebieden wordt op dit 

moment goed met elkaar samenge-
werkt en op welke gebieden niet? 
Dit kan gaan over inrichting, beheer, 
natuurindeling en recreatie.
Wat is de visie van de natuurorgani-
saties op het gebruik en beheer van 
het landschap. En op welke manier 
wordt dit in de praktijk ingevuld?
Hoe passen de belangen van de 
landbouw/tuinbouw/veeteelt in de-
ze visie? Hoe ziet men de rol van 
kleinere organisaties, zoals het IVN, 
in dit geheel? Zijn er naast de aan-
koop van gronden wel voldoende 
middelen om het beheer zowel op 
korte als op lange termijn in stand 
te houden? 
Het publiek mag natuurlijk ook vra-
gen stellen aan het panel. Kort-
om, het belooft een avond te wor-
den waarin spanning niet geschuwd 
wordt en waar we hopen meer te le-
ren over de verschillen en overeen-
komsten tussen de organisaties.
Tijd 20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Plaats: NME centrum.

Hennepkwekerij zorgt 
voor brandgevaar
Uithoorn - Een storing in de elek-
triciteit bracht woensdagmiddag 11 
maart een hennepkwekerij aan het 
licht in een woning in Uithoorn. Nu-
on-medewerkers waarschuwden de 
politie die de planten en de kweek-
installatie in beslag nam.
De 67-jarige bewoner van de wo-
ning had met de gebrekkige aan-

leg van de kweekinstallatie niet al-
leen een stroomstoring veroorzaakt 
maar ook een brandgevaarlijke si-
tuatie. In het pand kweekte hij on-
geveer 40 hennepplanten. De politie 
trof verder het nodige afval van eer-
dere oogsten aan. 
De verdachte is aangehouden en 
verhoord.

Michiel de Ruyter op 
het Amstelplein

Uithoorn - Win jij een taart met de 
snelste tijd over tweehonderd meter 
roeien? Komende zaterdag 21 maart 
staan leden van Roei & Kano Ver-
eniging Michiel de Ruyter met een 
stand in het Winkelcentrum Amstel 
Plein. Zij leggen daar uit wat de mo-
gelijkheden zijn van het Roeien en 
Kanoën. Misschien vaar jij over een 
paar jaar wel in een acht en roei jij 
net zoals de ploeg die het komend 
weekend de Head of the River vaart, 
de traditionele roeiwedstrijd van Ou-
derkerk naar Amsterdam. Of kom je 

met de leden van de vereniging mee 
naar hun wildwaterweekend voor 
beginners in de Ardennen.
Op de stand staat een roeimachine 
voor je klaar. Degene met de snelste 
tijd wint een taart die hij of zij kan 
komen afhalen tijdens de Open-dag 
op 4 april. 
Wil jij ook komen roeien of kano-
en, maar kan jij niet op de stand ko-
men, kijk in ieder geval op de web-
site  www.Mdr.nu en/of kom langs 
op de  Open-dag op 4 april bij hun-
clubhuis langs de Amstel.

PK Sporters zetten zich in 
voor kinderen met kanker
Vinkeveen - Komende zaterdag 21 
maart organiseert PK Sport, aange-
sloten bij de Vereniging Exclusieve 
Sportcentra (VES) voor de zevende 
keer het Goede doelen weekend.  

Tijdens dit weekend zullen maar 
liefst 50 sport- en fitnesscentra zich 
gaan inzetten voor de Stichting Villa 
Joep, een klein fonds dat zich richt 
op het bestrijden van neuroblas-
toom kanker bij kinderen. De stich-
ting is opgericht ter nagedachte-
nis aan Joep, die op 4,5 jarige leef-
tijd aan deze uiterst kwaadaardige 
vorm van kanker is overleden. Voor 
onderzoek is heel veel geld nodig.  
En daar zal in het weekend van 21 
maart hard voor gesport gaan wor-
den tijdens speciale Spinning, Kick-
fun, XCO en FitWalklessen”. 
De leden van PK Sport laten zich 
sponseren door familie, werkgever, 
enz, om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor dit goede doel.
Ook niet-leden kunnen uiteraard 
meedoen met dit spektakel. Je kunt 
je aanmelden op 0297-264666.
Afgelopen weekend hebben de ju-
doka’s al 925.00 euro opgehaald! 

Een geweldige prestatie!

De sportcentra hebben een bewus-
te keuze gemaakt voor de strijd te-
gen kanker bij kinderen. “In 2007 én 
2008 fietsten we ruim 400.000 eu-
ro bij elkaar voor Villa Joep, aldus 
Tino Hoogendijk, bestuurslid van de 
VES en één van de grootste fond-
senwervers. De actie is in de afge-
lopen 6 jaar uitgegroeid van een 
kleinschalig evenement tot een lan-
delijke happening, waar duizenden 
klanten van sport- en fitnesscentra 
met geweldig enthousiasme en op-
rechte betrokkenheid aan meedoen. 
Het geeft veel voldoening om een 
fysieke inspanning te leveren met 
het idee dat je hiermee zieke kin-
deren een perspectief geeft op ver-
betering van hun levensomstandig-
heden.” De inzet dit jaar is een half 
miljoen!
Iedereen bruist van energie om er 
opnieuw een groot succes van te 
maken. Wilt u ook dit fantastische 
evenement meebeleven en de sfeer 
proeven? Kom kijken of doe mee op 
zaterdag  21 maart. U bent van har-
te welkom. 

Troje en Stal Zadelpret weer in de 
bres voor bejaarde paarden
De Ronde Venen - Wederom werd 
er weer een mooi bedrag bij elkaar 
gesprongen voor de ouden van da-
gen onder de manegepaarden.
Daar zullen Rika en Appie Lasscher 
uit Dalmsholte weer heel blij mee 
zijn want nog steeds lukt het hen 
om de opvang voor deze paarden in 
stand te houden. Zij hebben het wel 
moeilijk en zijn dus blij met alle hulp 
die zij kunnen krijgen. Alle leden 
van Troje en klanten van Stal Zadel-
pret zitten helemaal met hen op één 
lijn en wensen alle manegepaarden, 
zoveel als mogelijk, een leuke ou-
de dag. En die kunnen zij krijgen bij 

Rika en Appie in Dalmsholte. Grote 
velden grasland en een warme stal 
staan hen daar te wachten waar zij 
nooit meer hoeven te werken en al-
leen maar hoeven te genieten van 
de heerlijke verzorging waarbij Ri-
ka en Appie door diverse maneges 
regelmatig worden geholpen. Want 
er is heel wat te doen bij de stich-
ting ’t Olde manegpeerd. Afgelopen 
zondag werd er voor dit goede doel 
dan ook fanatiek gesprongen over 
het vakkundig uitgezet parcours. 
Elke sprong was een bepaald aan-
tal punten waard en de sprong over 
de Olde manegepeerd hindernis tel-

de uiteraard voor de meeste punten. 
Werkelijk iedereen deed zijn uiterste 
best en er werden dus veel punten 
gescoord. De van te voren benader-
de sponsors hebben al deze pun-
ten gesponsord, dus kunnen de ini-
tiatiefnemers ’t Olde manegepeerd 
weer blij maken met een geweldig 
bedrag: 2267,93 euro.

De Uitslag Van De weDstRijD 
is als Volgt:
winnaars van de meeste spon-
sors
1e werd Nadine de Jong met 55 
sponsors Tweede werd Nieke Boter-

man met 53 sponsors
3e werd Anouk Voorneveld  met 48 
sponsors 
Meeste punten 
1e werd Sophie v.d. Plas met 502 
punten 
2e werd Anouk Voorneveld met 432 
punten
3e werd Jarin v Wijk met 394 pun-
ten 
winnaars van het hoogste be-
drag
1e Daisy Strubbe met Sunny Solsik-
ke met 
379.30 en op de tweede plaats Jarin 
v Wijk met 262.76
3e plaats Nieke Boterman met 
260,50

Alle winnaars kregen voor hun pres-
taties mooie prijzen mee naar huis. 
Ook de andere deelnemers waren 
winnaars, want uiteindelijk danzij 
hen, sponsors en organisatie kan de 
stichting ’t Olde manegepeerd weer 
een mooi bedrag in ontvangst ne-
men.

Vijf keer te veel
Vinkeveen - Een automobilist werd 
op zondagmiddag 15 maart aan-
gehouden omdat hij veel te diep in 
meerdere glaasjes had gekeken.
Rond 15.50 uur controleerden agen-
ten op de Provinciale weg N201 een 
53-jarige automobilist uit De Ron-
de Venen.
Hij had een behoorlijke slok op en 
werd aangehouden. Bij de adem-
analyse in het politiebureau blies 
hij 1125 ug/l, meer dan vijf keer het 
wettelijke maximum van 220 ug/l. 
Tegen de verdachte is proces-ver-
baal opgemaakt en zijn rijbewijs 
werd ingevorderd.

Kevin Regelink presteert 
goed
Regio - Afgelopen weekend heeft 
Kevin op 3 afstanden gereden bij 
het NK afstanden in het westfries 
in Hoorn. Hij had zich ook nog ge-
plaatst voor een 500m maar Kevin 
wilde zich liever richten op de lan-
gere afstanden.
Zaterdag stond een 3km op het pro-
gramma. Kevin opende zijn rit met 
een snelle opening en probeerde 
vlak te blijven rijden. Helaas luk-
te hem dit niet en finishte hij de rit 
in een tijd van 4:15.80, wat hem een 
15e plaats oplevert.
Zondag stond een 1500m en een 
5km op het programma. De 1500m 
reed Kevin in een mooie tijd van 
1:57.97 en werd daarmee 12e. Ke-
vin had na zijn 1500m een goed ge-

voel en begon zijn 5km met goede 
moed. Hij reed deze wedstrijd vrij 
vlak en kon op het einde nog door 
versnellen. Jammer genoeg had Ke-
vin zich vergist in het aantal rond-
jes en stopte hij een rondje te vroeg. 
Dit kostte hem redelijk veel tijd maar 
hij eindigde alsnog zijn rit in 7:15.31 
wat een 9e plaats betekende.

Kevin sluit dit seizoen af met deel-
name aan het NK Allround, NK ma-
rathon en 3 afstanden op het NK 
Afstanden. Op donderdag 19 maart 
rijdt Kevin zijn laatste rondjes van 
het seizoen, tijdens een 5km in Hee-
renveen. Daarna volgt een paar we-
ken rust waarna Kevin weer gaat 
trainen voor volgend winterseizoen.
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WIK speelt voorstelling
‘De verkeerde koffer’
Mijdrecht – Sinds 1919 speelt To-
neelvereniging W.I.K. twee keer 
twee voorstellingen per jaar (voor-
jaar/najaar).
Vanaf begin dit jaar zijn de leden 
dan ook weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor de voorjaars-
uitvoeringen op de zaterdagen 28  
maart en 4 april a.s. in ’t Oude Pa-
rochiehuis aan Bozenhoven 152 in 
Mijdrecht. Op het programma staat 
de klucht “De verkeerde koffer” van 
auteur Peter Damen.
Elke dinsdagavond wordt er druk 
gerepeteerd en de spelers en speel-
sters leven zich dan heerlijk uit in 
hun rol. De spanning neemt natuur-
lijk toe, want de première nadert!
De toegangskaarten zijn ondertus-
sen gedrukt en worden momen-

teel thuis bezorgd bij de donateurs. 
Losse kaarten kosten 7,50 euro per 
voorstelling. Wordt men echter do-
nateur, dan betaald men 10,00 euro 
per jaar en heeft men recht op een 
gratis toegangskaart voor zowel de 
voorstellingen in maart als novem-
ber. Wilt u genieten van een stuk-
je onvervalst amateurtoneel bestel 
dan nu kaarten en/of meldt u aan 
als donateur bij mevr. Hennie Bree-
wel – 0297-283979 of koop uw kaar-
ten op de inloopavond op donder-
dag 19 maart a.s. tussen 19.00 en 
20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis. 
Bovendien kunt u dan ter plekke uw 
plaatsen reserveren tegen een ver-
goeding van 0,50 euro per plaats.  U 
bent van harte uitgenodigd. Graag 
tot ziens op 28 maart of 4 april.

VIOS Music Kidz een 
razend succes
Mijdrecht - Zondag 15 maart was 
de diploma uitreiking aan alle deel-
nemers van het VIOS Music Kidz 
programma 2008-2009.
In totaal begonnen 36 kinderen op 
19 september 2008 enthousiast aan 
het VIOS programma: belangrijkste 
doelstelling voor VIOS en de kinde-
ren: kennismaken met muziek, no-
ten lezen, blokfluit spelen, en een 
concert geven.
Dat hebben ze geweten. Na het 
aanleren van de eerste noten, die ze 
al direct op de blokfluit konden spe-
len, werden fanatiek nieuwe liedjes 
ingestudeerd. Nu ook met slagwerk 
instrumenten en gecombineerd. 
Ze waren zo enthousiast dat ze eind 
januari 2009 tijdens het VIOS jaar-
concert in de Meijert hun eerste op-

treden gaven voor een groot pu-
bliek. En dat gaf dorst naar meer, 
begin maart gaven zij een tweede 
concert in bejaardenhuis Nieuw-
Avondlicht in Mijdrecht.
Vanaf januari 2009 zijn ze druk bezig 
geweest met de kennismaking met 
alle mogelijke instrumenten die je 
zou kunnen spelen. Gesteund door 
de vele jeugdleden van VIOS heb-
ben beide docenten leuke en leer-
zame lessen neergezet. Zondag 15 
maart was dan hun afsluitend op-
treden voor de showband van VIOS, 
ouders en belangstellenden. Een 
prachtig concert, een enorm ap-
plaus en natuurlijk de uitreiking van 
hun diploma uit handen van voorzit-
ter Marcel van Scheppingen.
Dat er een enorme behoefte is aan 

muzieklessen zal duidelijk zijn. Van 
de 36 kinderen waarmee we zijn 
gestart, mag VIOS 20 nieuwe leden 
verwelkomen, en een uitstroom van 
twee nieuwe muzikanten die kiezen 
voor klarinet .Dit enorme succes is 
mede te danken aan onze sponsor: 
mede door het Rabofonds Dividend 
voor de Samenleving heeft VIOS een 
prachtig programma neergezet dat 
in september voor de tweede maal 
van start zal gaan. Er zijn al tien 
nieuwe aanmeldingen binnen en 
natuurlijk hopen wij nog meer nieu-
we enthousiaste kinderen te mogen 
begroeten. Voor nieuwe aanmeldin-
gen en inlichtingen kunt u zich aan-
melden bij Renata Groen, 
tel. 0297-271920 of musickidz@vi-
os-midreth.nl.. 

Shantykoor De Hoeksche 
Waard bij Restaurant 
De Proosdij Haven
Vinkeveen - Komende zondag 22 
maart is het zover, het 35-koppige 
Shantykoor de Hoekschse Waard 
komt naar Vinkeveen.

“Ik ben er echt trots op dat dit unie-
ke koor weer naar Vinkeveen komt”, 
aldus Nick Hulscher van restaurant 
De Proosdij Haven. Afgelopen zomer 
heeft het koor een optreden ver-
zorgd in het restaurant en het werd 

een geweldige avond waar nog lang 
over is nagepraat. De koorleden 
vonden het zo leuk dat zoveel men-
sen hun liedjes mee konden zingen 
dat ze graag nog een keer terug wil-
len komen. Het Shantykoor de Hoek-
sche Waard geniet landelijke be-
kendheid dankzij het inmiddels be-
roemde  Klutslied. Het spreekt voor 
zich dat dit succesnummer ook op 
22 maart niet zal worden overgesla-

gen. Ook Quincy Smolders zal deze 
avond een optreden verzorgen. Het 
belooft dus bovenal weer een gezel-
lige avond te worden.

Het feest begint om 17.00 uur en 
vanuit de keuken zijn er o.a. warme 
broodjes beenham, kipsaté en ham-
burgers met friet verkrijgbaar. De 
Proosdij Haven is te vinden aan de 
Herenweg 276 in Vinkeveen.

Astrovereniging Omega
De Ronde Venen - Op 20 maart 
a.s. houdt Astrovereniging Ome-
ga Centauri weer haar maandelijk-
se bijeenkomst. Deze keer zal er een 
workshop over Telescopen zijn en 
hoe daar nou mee om te gaan. En 
er zal het een en ander verteld gaan 
worden over de aankomende STER-
RENKIJKDAGEN. Tijdens deze ster-
renkijkdagen die vanaf 3 april weer 
georganiseerd gaan worden, zullen 
er vele interessante gebeurtenissen 
aan bod komen.
Om alvast een beetje in de stem-
ming te komen heeft de vereniging 
een prijsvraag uitgeschreven. In de 
prijsvraag staan 5 vragen en wie het 
eerste is met het insturen van zijn of 
haar antwoorden, kan hele mooie 
prijzen winnen.
De 5 vragen zijn:
1) Hoe heet de Astronaut of de cos-
monaut of de Taikonaut met de 
meeste ruimtewandelingen ooit?
2) Hoeveel meter is exact 1 licht-
jaar?
3) Door wat ontstaat eb en vloed?
4) Wie was Gerard Kuiper, en wat is 
naar deze man vernoemd?
5) Vanaf wanneer is de bouw in de 
ruimte begonnen voor het Interna-
tional Space Station(ISS)

De eerste prijs is onder andere een 
echt MP4 speler van ESA, de Euro-
pese ruimtevaart organisatie!, Kin-
deren worden hier vooral extra voor 
uitgedaagd want juist voor deze 
groep is het reuze interessant om 
hieraan mee te doen. Iedereen van-
af 8 jaar mag hieraan meedoen. 
Ook is het een speciaal jaar van-
wege het internationaal jaar van 
de sterrenkunde en het Jubileum-
jaar van de voorzitter van de Astro-
vereniging. Roland Taams heeft dit 
jaar persoonlijk voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer de sterren-
kijkdagen georganiseerd. Alleen dit 
jaar in een combinatie van de As-
trovereniging en de nog op te rich-
ten Sterrenwacht de Ronde Venen. 
Het wordt een veel belovend jaar te 
gaan worden dit jaar. Houd de web-
site in de gaten voor het nieuws, en 
uiteraard de krant!
De oplossingen van de prijsvraag 
kunnen verstuurd worden naar:
Astrovereniging Omega Centauri
P/A Scheepmaker 3, 3648 KG Wilnis. 
Schrijf hierbij duidelijk je naam en 
achternaam in en vermeld je leeftijd. 
Uiteraard kunnen de antwoorden 
ook via de e-mail verstuurd worden. 
info@omegacentauri.nl

Babette Limburg wint
regionale voorleeswedstrijd
De Ronde Venen - Op woens-
dagmiddag 11 maart organiseerde 
de Regiobibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen de belangrijke Regiona-
le Voorleeswedstrijd. Elk van de tien 
kandidaten, onder hen vier jongens!, 
werd telkens door de presentatrice 
Peet Koetsier aan de meegereisde 
fans voorgesteld. Eén van de tien 
mocht doorgaan naar de Provinciale 
voorleesronde. Mede door de nieu-
we geluidsinstallatie in het kerkcen-
trum De Ark waren de voorlezers 
perfect te horen. De jury bestond uit 
Kitty Limm, LEA-coördinator van de 
gemeente De Ronde Venen, Peter 
Brouwers, illustrator en jeugdboe-
kenschrijver en de voorzitter van de 
jury Hans Spenkelink, directeur van 
de Regionale Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen. Dat het uiteinde-
lijk een zware taak voor de jury zou 
worden, bleek wel uit de woorden 
van Kitty Limm, die door de presen-
tatrice tussentijds naar haar mening 
werd gevraagd: “het niveau van de 
voorlezers die ik tot nu toe gehoord 
heb is erg hoog.” 
Hans Spenkelink had het dan ook 
over een 1e, 2e, 3e en gezamenlij-
ke 4e prijs. Met de 4e prijs bedoelde 
hij alle voorlezers die niet op de eer-
ste drie plaatsen terecht waren ge-
komen. Maar voordat hij overging 
tot de prijsuitreiking gaf Peter Brou-

wers nog een aantal praktische tips 
aan de hele groep, maar ook aan de 
fans in de zaal, mee rondom voor-
lezen.
Als eerste is geëindigd: Babette 
Limburg van de Hoflandschool uit 
Mijdrecht. Zij las een fragment voor 
uit het boek “Hoe overleef ik het jaar 
2000” van Francine Oomen. De ju-
ry vond dat ze met haar gezicht de 
emoties uitbeeldde die bij dit frag-
ment hoorden en dat ze perfect de 
sfeer aanvoelde uit de scène. Zij 
heeft uit handen van de voorzitter 
Hans Spenkelink, naast de officië-
le ingelijste voorleeskampioen-oor-
konde, een boekenbon en een inge-
blikt cadeau gekregen en zij verte-
genwoordigt de regio op de provin-
ciale wedstrijd op 1 april.
Als tweede is geëindigd Nanou van 
Iersel van de Pijlstaart uit Vinkeveen 
en als derde Hanan Dardour van de 
Daltonschool uit Maarssen. De laat-
ste twee hebben een mooie Natio-
nale voorleesdraagtas en een boe-
kenbon gekregen. Alle andere deel-
nemers die op de vierde plaats wa-
ren geëindigd ontvingen uit han-
den van de voorzitter een boeken-
bon, een oorkonde en een speciale 
pen. De voorzitter had ook voor elke 
deelnemer een apart praatje waaruit 
bleek hoe moeilijk de jury het gehad 
heeft met de beoordelingen.

‘Get a Life’-acties gaan 
door!
Wilnis – Vrijdagavond 13 maart om 
21.00 uur startte in gebouw ‘de Roe-
ping’ een spelletjesmarathon in het 
kader van het project “Get a Life” 
die duurde tot 09.00 uur de volgen-
de ochtend. De deelnemers ble-
ven een nacht gesponsord wak-
ker en speelden gezelschapsspelen 
om daarmee geld bij elkaar te bren-
gen voor het Green Pastures Hospi-
tal in Nepal. In totaal waren 8 per-
sonen de hele nacht aanwezig maar 
velen kwamen ook een paar uurtjes 
langs om mee te spelen, de deelne-
mers aan te moedigen of iets lek-
kers te brengen. Na een gezond 

ontbijt gingen de meesten huis-
waarts. Een uurtje later, vanaf 10.00 
uur meldden 50+-ers uit De Ronde 
Venen zich voor een gezellige bingo. 
Het was een geanimeerde ochtend 
met 2 bingoverhalen en 3 gewone 
rondes. Velen keerden met mooie 
prijzen huiswaarts. Beide activitei-
ten brachten samen een bedrag van 
ruim 1.450 euro op. De Hervormde 
Gemeente zet zich van januari t/m 
juni 2009 in voor project “Get a Life”. 
In het Green Pastures Hospital in 
Nepal biedt men de helpende hand 
aan o.a. mensen die te maken heb-
ben met de gevolgen van Lepra. 

Optreden tegen 
vernielingen
Mijdrecht - De politie heeft in het 
weekend van 14 en 15 maart ex-
tra gesurveilleerd om vernielingen 
en overlast in het centrum en bij 
het winkelcentrum Adelhof tegen 
te gaan. 
Vijftien personen hebben een be-
keuring gekregen voor o.a. het trap-

pen tegen een bushokje, het gooien 
met winkelwagentjes en glas, blo-
wen, niet voeren van fietsverlichting 
en het schreeuwen op straat. Daar-
naast is een persoon door camera-
toezicht betrapt toen hij stond te uri-
neren. Ook deze persoon kreeg een 
bekeuring.     

De Nieuwe Suzuki Alto 
bij autobedrijf Berkelaar
Mijdrecht - We hebben er twee 
jaar op moeten wachten, maar nu is 
hij er dan eindelijk; de nieuwe Alto. 
Met deze modern vormgegeven en 
op een groot aantal punten verbe-
terde auto zet Suzuki weer de toon 
in de compacte klasse. Het is een 
comfortabele, veilige en karakter-
volle opvolger van één van de best 
verkochte auto’s ter wereld. On-
danks zijn hoge prestaties gebruikt 
hij weinig brandstof. De nieuwe Su-
zuki Alto geeft daarmee inoud aan 
de ‘nieuwe zuinigheid’.
Eind april is de nieuwe Alto leverbaar 
in drie hippe uitvoeringen: 1.0 Base, 
1.0 Comfort en 1.0 Exclusive. De Alto 
is uiterst scherp geprijsd. Er is al een 
Alto vanaf 7.999,- euro en dat is met 
stuurbekrachtiging. Vanwege de la-
ge CO2-uitstoot (103 g/km) zijn de 
uitvoeringen met een handgescha-
kelde vijfversnellingsbak vrijgesteld 
van BPM (vrijstelling is al in de con-
sumentenprijs verwerkt). 
Het frisse en sportieve design van 

de nieuwe Alto zal heel wat har-
ten veroveren. U kunt kiezen uit tien 
speciaal geselecteerde carrosserie-
kleuren. De vloeiende vormen en 
strakke lijnen zijn niet alleen een 
lust voor het oog, ze maken de au-
to tevens zeer aerodynamisch. En 
dat is goed nieuws voor het milieu 
en voor u protemonnee. Dankzij de 
lage luchtweerstand zijn het brand-
stofverbruik en de CO2-uitstoot bij-
zonder laag. 
Suzuki heeft de Alto rijeigenschap-
pen meegegeven die garant staan 
voor rijplezier in en buiten de stad. 
De auto wordt aangedreven door 
een driecilinder 1.0-liter benzine-
motor die zich al ruimschoots heeft 
bewezen in de Splash. Met een ver-
bruik van 4,4 liter per 100 kilometer 
rijdt de Alto ruim 1 op 22,7. Met de-
ze cijfers scoort de auto ook aan de 
pomp. 
Vanaf 16 maart is de Suzuki Alto in 
de Showroombij autobedrijf Berke-
laar in mijdrecht te bewonderen. 
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OBS Willespoort op 
vakantie in ruimtehotel
Wilnis - Van 23 tot 27 maart bezoe-
ken de groepen 3 t/m 6 van OBS 
Willespoort uit Wilnis als ruimtetoe-
rist het ruimtehotel Delta. Zo erva-
ren zij dat de wereld zonder zwaar-
tekracht heel anders in elkaar zit. 
Een raket brengt de leerlingen naar 
de lobby van het hotel, waar ze zich-
zelf in moeten checken. In de keu-
ken stellen ze hun lievelingsdiner 
samen en op zonnestoelen schrijven 
ze een kaartje naar het thuisfront op 
aarde. In de badkamer ondervinden 
ze hoe ruimtetoeristen hun tanden 
poetsen en haren wassen. 
Ruimtehotel Delta is een rondrei-
zende tentoonstelling die vanaf 23 
maart een week op de Willespoort is 
gelokaliseerd. De aanwezigheid van 
het ruimtehotel Delta biedt scholen 
een kapstok om activiteiten te orga-
niseren rondom ruimtevaart en/of 
sterrenkunde. Het lesmateriaal bij 

deze reizende tentoonstelling sluit 
aan bij taal en rekenen. 
Basisschool de Willespoort doet 
mee aan het Delta-project, dat door 
het Nationaal Centrum voor Weten-
schap en Technologie wordt uitge-
voerd in opdracht van het Ministe-
rie van OCW en de ruimtevaartor-
ganisaties ESA en NASA. Het Del-
ta-project brengt een koppeling 
tot stand tussen ruimtevaart en 
het (school)leven van alledag. Doel 
is leerlingen van de basisschool te 
interesseren voor wetenschap en 
techniek via het thema ruimtevaart. 
In totaal doen er op dit moment 38 
scholen verspreid over heel Neder-
land mee aan Delta. Deelnemen-
de scholen krijgen drie jaar lang fi-
nanciële ondersteuning (maximaal 
5.000,- euro per jaar) om ruimte-
vaart in hun lesprogramma’s te in-
tegreren.

Videoclub DRV gaat 
samenwerken met 
Seniorweb DRV
Reactie van de videoclub op dit 
besluit: 
Mensen die met een computer wer-
ken zullen wel weten dat je op een 
pc je eigen filmpjes kan zetten om 
die vervolgens op een DVD te bran-
den. Zo kan je de opnamen van je 
familie, vakanties en andere be-
langrijke momenten thuis vertonen 
op je televisie. Ik zal er niet omheen 
draaien, ondanks alle technische 
hulpmiddelen blijft dit een liefheb-
berij waar je behoorlijk in moet in-
vesteren. In tijd en ook wel in geld. 
De voldoening bij het zien van je ei-
gen films is echter groot! Dus wil je, 
wanneer je actief bent op de com-
puter en ook een camera hebt, ken-
nismaken met het monteren van di-
gitale beelden, dan wil de videoclub 
je bij Seniorweb wat wegwijs ma-
ken. Met dat doel geven we eerst 
een presentatie met powerpoint om 
de begrippen bij het monteren toe 
te lichten. Het knippen en plakken 
van het celluloid is in principe wel 
gebleven, maar ziet er tegenwoordig 
toch heel anders uit. Als er voldoen-
de belangstellenden zijn bieden we 
als videoclub aan een eenvoudige 
cursusmontage op de computers 
bij seniorweb. We laten zien hoe je 
films binnenhaalt op de computer, 
hoe je videomateriaal zo bewerkt 
dat je een levendige film kan maken 
en hoe je er daarna een aantrekke-
lijke DVD van maakt. We plannen dit 
voor de vakantieperiode. Wil je eerst 
wat wennen en niet direct overgaan 
tot de aanschaf van programma’s en 
nieuwe computers. Dat kan! Iedere 
pc met Windows XP of Vista heeft 
het videobewerkingsprogramma 
Moviemaker. Een brandprogramma 
voor DVD’s is meestal meegeleverd 
met je brander. Wil je verder advies 
over je mogelijkheden, dan geven 
wij dat graag. 

Reactie van seniorweb: 
De Videoclub wil gebruikmaken 
van het computercentrum van Se-
niorweb om daarmee de mogelijk-
heden van de computer op het ge-
bied van films monteren wat meer 
onder de aandacht te brengen. Se-
niorweb daarnaast kan meewer-
ken de daarvoor noodzakelijke ba-
siskennis te leveren en in geval van 
problemen hulp te bieden. In beide 
gevallen kunnen de leden daarvan 
profiteren. 

In het Prinsenhuis te Mijdrecht staat 
opgesteld een volwaardig, geheel 
beveiligd, computercentrum. Alle 
Dualcore 64 bit lesmachines draaien 
zowel onder Windows Vista als on-
der Windows XP. De kosten worden 
betaald uit de opgebrachte lesgel-
den. Het bestuur bestaat nu uit vier 
leden. Zij worden bijgestaan door 
vijf vrijwilligers die elke dinsdag- 
en donderdagmorgen, wanneer het 
leercentrum open huis houdt, bin-
nenkomende gasten ontvangen en 
hun de weg wijzen. Daarnaast zijn 
constant enkele bestuursleden ac-
tief om, indien daarom gevraagd, 
daadwerkelijke hulp te bieden. Al-
le andere dagen worden benut met 
lesgeven aan mensen die graag wil-
len leren omgaan met de computer. 
Wij vragen de mensen nooit naar 
hun leeftijd. Iedereen is welkom.  
Laatste nieuws: Voor de Vista cur-
sus op donderdagmiddag 16 april 
is nog plaats. Dat geldt ook voor 
de XP cursus van maandagmorgen 
23 maart, voor de workshop inter-
netbankieren op vrijdagmorgen 27 
maart en de workshop beveiliging 
op vrijdagmorgen 17 april. 
Alle volgende cursussen starten 
weer in september. Telefoon: 0297-
272720. Elke dinsdag- en donder-
dagmorgen. 

Talent krijgt een kans op 
het Rabo Talentenpodium
De Ronde Venen - Ben jij tus-
sen de 12 en 24 jaar en heb je ta-
lent? Rabobank Veenstromen en 
Rabobank Bodegraven-Woerden 
organiseren met jongerenvereni-
ging AJOC het Rabo Talentenpodi-
um. Je kunt bijvoorbeeld een uitda-
gende circusact voorbereiden, een 
spetterende dansact laten zien of 
een stevig rocknummer neerzetten. 
De winnaar krijgt naast de eeuwi-
ge roem een reischeque ter waarde 
van 2.000,- euro.
De voorrondes van het Rabo Ta-
lentenpodium bij Rabobank Veen-
stromen vinden plaats op zaterdag 
28 maart en vrijdag 17 april vanaf 
19..30 uur. Inschrijven via de web-
site www.rabobank.nl/veenstromen 

of via communicatie@veenstromen.
rabobank.nl.  
Uiteindelijk strijden elf acts om de 
winst tijdens de finale die plaats-
vindt op de spektakeldag van het 
AJOC Festival in Mijdrecht op twee-
de pinksterdag, 1 juni. De jury be-
staat uit Jeroen Post (juryvoorzit-
ter), Nikki (winnares Idols 4), Mar-
cel Sophie (zanger van Pater Moes-
kroen). Tijdens deze finale komen 
onder meer Nick & Simon optreden. 
Vragen?

Wil je meer weten over het Rabo Ta-
lentenpodium? Bel dan met de af-
deling Communicatie van Rabo-
bank Veenstromen op telefoonnum-
mer 0297-292602. 

Miniconcert con amore 
bij Super de Boer
Vinkeveen - In het kader van ‘voor 
wat hoort wat’ heeft het Promotie-
team van Con Amore onlangs een 
miniconcert gegeven. Omdat super-
markt de Boer de actie ‘sparen voor 
een vereniging’ had bedacht vond  
accordeonvereniging Con Amo-
re het nodig om een tegenprestatie 
te leveren. Met veel enthousiasme 
speelden de leden van Con Amo-
re de sterren van de hemel. Aller-
lei stukken uit de oude doos werden 
gespeeld zoals bijvoorbeeld: Twee 
reebruine ogen, Daar bij die molen, 
Sarina en nog veel meer.
Regelmatig stond het publiek even 
stil om aandachtig te luisteren.
De koffer van het oudste lid van de 

vereniging Dirk, werd vooraan neer-
gezet en veel mensen gooiden hun 
muntje dat ze in de supermarkt had-
den gekregen in de koffer. 
Het promotieteam heeft met veel 
plezier dit concert gegeven.

Typisch Turkse gerechten 
in ‘t Pruttelpotje
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 9 maart was het weer feest in 
eetcafé ‘t Pruttepotje. 

Enkele dames van de Turkse ge-
meenschap, die kookcursussen ge-
ven, hadden aangeboden om eens 
te komen koken. Op het menu ston-
den uiteraard typisch Turkse gerech-
ten: Patatesli Tavuk Guvec, Groente 
borek en Pileli baklava tatlisi. 

Het werd een heerlijke maaltijd. 

Eén van de sponsors van het eetca-
fé, de heer Reurings, heeft ook mee-
gegeten en had op het einde van de 
avond nog een verrassing: voor ie-
dereen een heerlijk zakje paasei-
tjes. 

Alle deelnemers hebben genoten 
van deze gezellige avond, bedankt!

Blijspel ‘Een miljoen voor 
een Oen’ in De Schakel
Wilnis - De toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk in Wilnis speelt op 
vrijdagavond 27 en zaterdagavond 
28 maart het blijspel ‘Een miljoen 
voor een Oen’, geschreven door Ber-
nard Bruinhof, in gebouw De Scha-
kel aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis. 
Het stuk speelt zich af in het slot van 
de adellijke familie Oen van Oeden-
rode; Het geslacht Oen van Oeden-
rode stamt al uit de tijd van de Hoek-
se en Kabeljauwse twisten, maar de 
huidige generatie behoort inmiddels 
tot de zogenaamde ‘verarmde adel’. 
De nog altijd vrijgezelle zoon wil het 
slot, dat in slechte staat van onder-
houd verkeert, verbouwen tot hotel-
restaurant, maar daartoe ontbreken 

hem de benodigde middelen. Inmid-
dels worden er voorzichtig al wat ka-
mers verhuurd. Onder de gasten die 
arriveren bevinden zich wel wat ex-
centrieke figuren, en of die nu alle-
maal te vertrouwen zijn? Na diverse 
komische verwikkelingen zal uitein-
delijk blijken of deze jonkheer zijn 
voorgenomen verbouwingsplannen 
kan uitvoeren, kortom... komt deze 
Oen aan een miljoen?

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Schil-
derswinkel van Harberden aan de  
Herenweg 48 in Wilnis. De prijs is 
zes euro p.p. Eventueel overgeble-
ven kaarten worden verkocht aan 
de zaal. De aanvang is 20.00 uur.

Het Johannes Hospitium 
houdt zaterdag open huis
Wilnis - Het Johannes Hospiti-
um opent op zaterdag 21 maart van 
11.00 tot 14.00 uur haar deuren voor 
belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, 
gelegen naast het Johannes Hospiti-
um, aan de Vossestaart 2 zijn mede-
werkers en vrijwilligers aanwezig om 
informatie te geven over de organi-
satie, de opnamecriteria, de zorg aan 
bewoners en het vrijwilligerswerk. Er 
is divers foldermateriaal aanwezig.

Medewerkers en vrijwilligers nodi-
gen eenieder van harte uit eens een 
kijkje te komen nemen in het Johan-
nes Hospitium in het hart van De 
Ronde Venen. 

Mocht u er al langer over denken u 
aan te melden als vrijwilliger, waar-
van er altijd nodig zijn, is dit de kans 
u vrijblijvend te komen oriënteren 
over de mogelijkheden.

Geslaagd voorjaarsconcert 
brassband concordia
Vinkeveen - Zaterdag 14 maart 
was het dan zover. Het voorjaars-
concert waar toch wel iets van ver-
wacht werd. De zingende bassist en 
de filmmuziek met beeld. Het goed 
opgekomen publiek heeft kunnen 
genieten van een spetterend optre-
den van de zingende bassist Joop 
de Haan, op de bes bas is bij hem 
alles mogelijk. Het nabootsen van 
een Australische Didgeridoo, het 
meezingen tijdens het spelen van 
een solo waarin hij tot zeer hoge 
noten ging, het ritme van de drums 
nabootsen, alles ging hem heel ge-
makkelijk af. Het publiek was dan 
ook zeer enthousiast wat tot uit-

drukking kwam in een langdurig 
applaus. Dit was nog lang niet alles, 
want na het optreden van de leerlin-
gengroep en de blokfluiters speel-
de het grote orkest de sterren van 
de hemel, vooral in het stuk Kaleide-
scoop met afwisselend hele lyrische 
en stukken in fortissimo. 
Na de pauze de filmmuziek die on-
dersteund werd met beelden uit de 
diverse films.
Alle aanwezigen vonden het een 
zeer geslaagd concert en werden 
uitgenodigd om ook het Hafabra-
concert op 16 mei te bezoeken dat 
eveneens in de grote zaal van De 
Boei zal plaatsvinden.

Majoretteduo 
scoort voor NK
Mijdrecht – Het majoretteduo 
Chantal de Groot en Bastiënne 
Steeman, uitkomend voor Show- en 
Marchingband VIOS uit Mijdrecht, 
heeft zaterdag 14 maart in Almere 
een prima wedstrijd gedraaid. Met 
85,2 punten plaatsten zij zich al zeer 
vroeg in het seizoen voor de Neder-
landse Kampioenschappen van dit 
jaar!

Zaterdag 14 maart was de eerste 
wedstrijd voor het duo. Na een in-
tensief seizoen vorig jaar, met deel-
name aan het Europese Kampi-
oenschap in Tsjechië en het beha-
len van de gouden plak in decem-
ber 2008 bij de Nederlandse Kampi-
oenschappen, ging het nieuwe sei-
zoen weer van start. De eerste wed-
strijd was in Almere. Met deze wed-
strijd sloten zij hun zeer succesvol-
le Robotshow af. De show liep per-
fect met maar 2 drops van de ba-
ton. Hiermee behaalden zij dus ruim 
de kwalificatienorm voor het NK in 
december. Tevens wonnen Chan-
tal en Bastiënne in de topklasse de 
wisselbeker voor “most outstanding 
performance” omdat zij de hoog-
ste punten van de dag hadden be-
haald!

Vanaf nu wordt er hard gewerkt aan 
de nieuwe show. De dames gaan 
dit jaar wederom naar de Europese 
Kampioenschappen, dit jaar in Kro-
atië. Zij willen hier natuurlijk weer 

een goede show laten zien. Om de 
reis naar Kroatië te bekostigen zijn 
Chantal en Bastiënne nog altijd op 
zoek naar sponsors. Ze hebben al 3 
sponsors weten te vinden. De nieu-
we wedstrijdpakken worden ge-
maakt en gesponsord door Lagret-
to uit Mierlo (www.lagretto.nl). Ho-
veniersbedrijf Van der Spek uit 
Benthuizen neemt een stukje van 
de reis voor zijn rekening ( www.
mvdspekhoveniers.nl) en Schilders-
bedrijf Wim van Harberden levert de 
verf die nodig is voor de attributen 
van de show. Verder zijn Bastiënne 
en Chantal ook actief om publiciteit 
te geven aan hun hobby. Op 6 en 7 
maart waren zij te zien bij MidPoint 
TV, in het programma 2 The Sport. 
Hier gaven zij een interview over 
hun hobby en prestaties. Verder 
verkopen zij momenteel dropjes en 
winegums via de actie Smart Fund-
raising. Een deel van deze verkoop-
opbrengst mogen zij in hun spaar-
pot voor de reis stoppen!

Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
dit sportieve majoretteduo? Neem 
dan geheel vrijblijvend contact op 
met hun trainster Petra Faas, tel.  
06-22688751 voor meer informatie. 
Of kijk op de website www.ekrobots.
nl . Hier kunt u de voorbereidingen 
van de komende wedstrijden en het 
EK 2009 op de voet volgen en ook 
nog even terugkijken naar het NK 
en het EK van 2008.

Stamfeest bij scouting Eliboe
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
heeft scouting Eliboe haar jaarlijk-
se stamfeest gehouden. Dit stam-
feest wordt gegeven voor alle leden 
van de stam, leden van 18 en ou-
der - meestal leiding, waarvoor al-
le stamleden van de regio en op-
gedane scoutvrienden van bijvoor-
beeld jamborees worden uitgeno-
digd.  Leden die van ver komen kun-
nen blijven slapen, zodoende is het 
altijd een weerzien van oude scou-
tingvrienden uit het gehele land. Ie-
der jaar staat het feest in een be-

paald thema, dit keer was het thema 
rock en roll. Hierbij is het dus ook de 
bedoeling gepast gekleed te komen, 
en daar wordt meestal wel gehoor 
aan gegeven. Het is bijpraten onder 
het genot van een hapje, drankje en 
muziek in thema.
Het feest heeft tot in de late uurtjes 
geduurd en iedereen is weer op de 
hoogte van alle nieuwtjes op scou-
tinggebied en de vriendschapsban-
den zijn weer aangehaald.
Voor meer informatie   
www.eliboe.nl
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Grote overwinning voor 
Denk en Zet
De Ronde Venen - Het eerste 
achttal heeft in een inspirerende 
thuiswedstrijd tegen de Giessen I 
uit Giessenburg een overtuigende 
6,5-1,5 zege geboekt. Ruim 20 mi-
nuten later dan gepland werden de 
klokken in beweging gezet en ont-
brandde de strijd op zeven borden. 
Op bord vier was de tegenstander 
van Bram Broere nog niet op ko-
men dagen, maar volgens de team-
leider zou deze volgens afspraak 
nog op eigen gelegenheid komen. 
De tijd verstreek en geen spoor van 
de achtste man te bekennen. Was 
hij  verdwaald of erger nog, had zijn 
TomTom hem in de steek gelaten en 
was hij, tegenwoordig niet ondenk-
beeldig, ergens bij Waverveen in het 
moeras beland? We weten het niet, 
maar het feit blijft dat na een uur 
Bram het eerste volle punt kon in-
casseren. Het bleef lange tijd 1-0; 
Henk Kroon op bord één en Cees 
Verburg op bord zeven stonden dui-
delijk beter, Evert Kronemeijer op 
bord acht na pionverlies wat minder, 
terwijl op de overige borden de stel-
ling nog aardig in evenwicht was. 
Jan de Boer op bord  twee, ruilde 
al snel de dame en een licht stuk af 
en hield wat initiatief met beide to-
rens langs de open d-lijn; hij kreeg 
ogenschijnlijk een sterke loper op 
d6, maar kon er toch geen voordeel 
uit halen, derhalve remise (1,5–0,5). 
Cees Verburg kwam met zwart via 
de Caro-Kann in de doorschuifva-
riant van het Frans terecht. Hij be-
greep deze opening beter dan zijn 
tegenstander, won al snel een pion 
en kwam door het beheersen van het 
centrum in het voordeel. Cees won 
een stuk en toen zijn tegenstander 
een eenvoudig aftrekschaakje met 
het paard overzag, was de partij ge-
lopen (2,5–0,5). Op bord vijf speel-
de Thierry Siecker weer in zijn be-
kende stijl een zeer riskante ope-
ning. Aan beide zijden opgerukte 
vleugelpionnen, koning in het mid-
den met een open centrum, terwijl 
zijn tegenstander al veilig gerokeerd 
had. Met alle zware stukken nog op 
het bord een goed recept voor een 
regelrechte afgang. Gelukkig schoof 
zijn tegenstander de damevleugel 
hermetisch dicht en kon Thierry na 
lang gerokeerd te hebben de aan-
val inzetten. 

Verloren
Hij deed het met verve, won een 
kwaliteit en rondde daarna de par-
tij gedegen af (3,5–0,5). Evert Kro-
nemeijer was intussen, na nog een 
pion verloren te hebben, in een pre-
caire situatie beland. Na dameruil 
bleef er voor zijn tegenstander een 
eindspel over van paard en twee 
pluspionnen, normaal goed voor 
winst. Deze echter, onderschatte het 

paard van Evert, dat plotseling hy-
peractief werd; vrolijk om zich heen 
springend werd de ene na de an-
dere pion verorberd en opeens was 
het  Evert, die een gezonde pluspi-
on voor stond. Blij dat de nederlaag 
was afgewend, bood hij remise aan, 
wat met beide handen werd geac-
cepteerd (4–1). Henk Kroon maak-
te er weer een spectaculaire partij 
van; met een damezet naar d3 blok-
keerde hij het vijandelijke centrum 
en won een paar zetten later een 
kwaliteit. Zijn tegenstander legde 
zich er niet bij neer om passief ten 
onder te gaan en offerde  nog een 
stuk om met zijn dame de onveili-
ge zwarte koning te belagen. Wijse-
lijk nam Henk het offer niet aan en 
na gedwongen dameruil was de an-
gel uit de aanval verdwenen. Lang-
zaam maar zeker zette hij tenslotte 
zijn voordeel om in winst (5–1). Op 
bord vijf had Bert Drost een partij 
met wisselende kansen. Lang ging 
het gelijk op tot Bert een pion ver-
loor en na ruil van de zware stuk-
ken in een verloren eindspel te-
recht kwam van paard tegen loper 
en pluspion. Zijn tegenstander over-
zag echter een eenvoudige paard-
vork en verloor zijn loper, waarna 
Bert met de nodige voorzichtigheid 
de partij in zijn voordeel besliste (6 – 
1). Als laatste bleef Jeroen Vrolijk op 
bord vier over; in een Aljechin met 
zwart kwam hij aanvankelijk wat ge-
drongen te staan, maar toen de hin-
derlijke pion op d5 werd veroverd 
kreeg zijn stelling weer voldoen-
de lucht. Na nog een pion gewon-
nen te hebben en met de vijandelij-
ke koning op de tocht leek de over-
winning binnen handbereik; dame-
ruil was niet het juiste plan, want in 
het daarop ontstane eindspel was 
de witte loper  aanzienlijk sterker 
dan het zwarte paard. Met kunst- 
en vliegwerk wist Jeroen een opge-
rukte vrijpion een halt toe te roepen 
en door herhaling van zetten kon 
remise worden afgedwongen (6,5 
–1,5). Met deze overwinning heeft 
het eerste achttal met 8 punten uit 
6 wedstrijden een veilige positie op 
de ranglijst bereikt en kan het met 
nog drie lastige ontmoetingen voor 
de boeg zich rustig ontspannen.
In de interne competitie lijkt Harris 
Kemp regelrecht op zijn eerste kam-
pioenstitel af te stevenen. Na de af-
gelopen weken afgerekend  te heb-
ben met zijn naaste concurrenten 
Jan de Boer en Henk Kroon bleef 
hij ditmaal steken op remise tegen 
Henk van der Plas. Verder deden de 
beide jeugdspelers Gerben Roos en 
Arno Kroon het goed door hun partij 
tegen respectievelijk Renee Appel-
man en Ginus Trof  te winnen. Piet 
Harrewijne won tenslotte nog van 
John van der Berge.

G.V.M’79 turnsters 
presteren uitstekend
Mijdrecht - Op zaterdag 7 maart 
was de eerste voorronde keuzeoe-
fenstof divisie 5, 6 en 7. Deze wed-
strijd werd gehouden in Hooglan-
derveen.
De eerste wedstrijdronde begon om 
08.15 uur en daar kwamen vijf G.V.M 
turnsters in actie.
Jammer was het dat Rebecca Jan-
maat niet mee kon turnen doordat 
zij nog steeds last heeft van een 
blessure. 

Goud
In baan 1 werd geturnd door junio-
ren divisie 6, niveau 9.
Mirjam de Graaff kon door de bla-
ren in haar handen niet turnen op 
de brug, en hierdoor belandde zij 
in het totaal op de 13de plaats met 
21,650. Owefa Asafiati turnde op 
sprong, brug en vloer de sterren 
van de hemel, maar liet het liggen 
op de balk, zij behaalde een 8ste 
plaats met 29,250. Suzanne van de 
Velden turnde een prima wedstrijd 
en de 4de plaats was voor haar met 
een puntentotaal van 30,750. Carie-
na Tjujerman was in deze categorie 
de beste en het goud was voor haar. 
Met een puntentotaal van 32,100, 
werd zij 1ste. 
In baan 2 deed Manoek Ottevanger 
mee bij jeugd divisie 6, niveau 10.
In totaal waren er 40 turnsters, maar 
Manoek hield zich keurig staan-
de, turnde een ijzersterke wedstrijd 

en eindigde met 32,200 op de 5de 
plaats.
In de tweede wedstrijdronde waren 
er twee turnsters van G.V.M’79 die in 
deze wedstrijd meeturnden.
In baan 1 bij jeugd divisie 5, niveau 
9 turnde Safa Asafiati zich naar een 
13de plaats met een puntentotaal 
van 30,550. Safa had deze dag, net 
als haar grote zus Owefa, wat moei-
te met de balk. Gelukkig voor beide 
meiden komt er nog een voorronde 
en kunnen zij de komende weken 
op hun balkoefening gaan trainen. 
In baan 2 bij jeugd divisie 7 niveau 
10 was het Justine Oudshoorn die 
voor G.V.M uitkwam.
Justine die vaak vierde werd op 
wedstrijden had deze keer haar dag 
en werd keurig 1ste met een pun-
tentotaal van 32,200.
In deze ronde was Sandra Verwei de 
enige G.V.M turnster. 
Zij moest beginnen bij sprong, niet 
haar favoriete toestel, maar zij wist 
een 0 op haar lijst te voorkomen 
en daar was Sandra al heel tevre-
den mee.
Brug, balk en vloer werden keurig 
geturnd door Sandra en met 26,500 
behaalde zij een keurige 9de plaats.
Het was een gezellige wedstrijd-
dag en de dames hebben dan ook 
alweer zin in de tweede voorronde 
die zal zijn op zaterdag 4 april a.s en 
ook deze wedstrijd zal worden ge-
houden in Hooglanderveen.

Maurice Soontiens
Open Ronde Venen Biljart 
kampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in Café De Me-
rel in Vinkeveen gestreden om de 
titel Open Ronde Venen Kampioen. 
Vrijdagavond startten maar liefst 48 
deelnemers en deelneemsters de 
strijd om uiteindelijk te kijken  wie 
zondag de felbegeerde titel in ont-
vangst zal mogen nemen. Dit bleek, 
na zeer fraaie partijen en een on-
gemeen spannende strijd in de fi-
nale tegen Desmond Driehuis uit 
Mijdrecht, Maurice Soontiens  te zijn 
van  biljartclub de Bergerie uit Breu-
kelen. Desmond had de kans om 
de strijd in zijn voordeel te beslis-
sen maar miste toch wat makkelij-
ke ballen en die kans moet je Mau-
rice niet geven, wat ook bleek, Mau-
rice tikte het uit in de 14de beurt en 
was dus de winnaar en mag zich 
een jaar lang Open Ronde Venen 
kampioen noemen. Wat Bertus van 
Veenendaal verleden jaar niet lukte 
om de beker mee naar Breukelen te 
nemen, lukte Maurice dus wel. Als 
derde eindigde Hans van Rijn die 
good old Wim Bakker geen kans gaf 
en Wim dus vierde werd. Ook de da-

mes weerden zich aardig, zoals Es-
ther van Eijk die toch een partij uit-
speelde met 2 moyenne maar net 
de finale miste. Ook de spelers uit 
Portengen/Kockengen konden nog 
geen potten breken maar dit zal in 
de toekomst zeker veranderen naar 
hun stellige mening. De prachtige 
bekers waren geschonken door Sig-
naal Service van Wim Roest uit Vin-
keveen. Met dank aan deze spon-
sors want zonder deze mensen is 
het bijna niet mogelijk een derge-
lijk toernooi te organiseren  De or-
ganisatie was als vanouds in goe-
de handen van Caty Jansen, en men 
kon spreken van een zeer geslaagd 
toernooi. De Merel gaat zich de ko-
mende weekenden opmaken voor 
op 14 maart de laatste voorronden-
wedstrijd van het driebandentoer-
nooi, daarna de kwart, halve en he-
le finales van Biljartclub D.I.O. /Café 
De Merel. In het weekend van vrij-
dag 20, zaterdag 21 en zondag 22 
maart worden de kampioenschap-
pen van de vier-en vijf sterren van 
de Biljartfederatie afgewerkt in Ca-
fé De Merel. 

Veenlanddames turnen 
voorronde divisie 6!

Wilnis - Zaterdag 7 maart was het 
de beurt aan de turnsters van de 
keuze oefenstof. Dit keer hoefden ze 
niet vroeg op pad, ze waren pas in 
de tweede ronde aan de beurt. Als 
eerste de jeugdturnsters. Dit is altijd 
een grote groep en was dan ook ver-
deeld over twee ronden. Voor Veen-
land turnden Saskia van der Vaart, 
Tanja Kamp, Mieke van Zijl, Debora 
Meyers en Wies van Beek. Ze moes-
ten beginnen op balk en dit ging uit-
stekend. Ze lieten goede oefeningen 
zien. Op naar de vloer. Ook dit keer 
hadden ze zelf de muziek en de oefe-
ningen in elkaar gezet. Ze hadden dit 
keurig gedaan. Volgende keer min-
der kromme knieën dan zijn de cij-
fers misschien nog iets hoger. Op 
naar sprong: iedereen springt een 
overslag met trampoline. Dit geeft 
een lagere uitgangswaarde maar on-
danks dat werd Debora derde, Sas-
kia vierde en Wies vijfde op dit toe-
stel. Dan alweer het laatste toestel,de 
brug. Helaas ging er af en toe met 
ophurken iets mis. Maar Tanja liet 
een perfecte oefening zien en werd 
op dit toestel tweede. Wies turnde 
een prachtige oefening, alles lukte 
dit keer. Samen met Saskia behaal-
de ze hier een 4de plaats.  
Het eindresultaat was: Tanja 6de,  
Saskia 9de, Wies 13de, Debora 19de 
en Mieke 22ste. In deze categorie 
met 33 deelnemers een uitstekende 
prestatie.
Daarna was het de beurt aan Maris-
ka Rijkmans. Helaas donderdag met 
trainen op de brug kreeg ze een gi-
gantische blaar. Ze moest de wed-
strijd beginnen op brug en dit ging 
gelijk mis. 

Niet afmaken
Ze kon haar oefening niet helemaal 
afmaken. Op naar de balk maar ook 
hier ging het helaas niet zo goed als 
anders. Met de handstand gooide ze 

te hard op waardoor ze viel. Maar 
goed, Mariska heeft veel nieuwe on-
derdelen in haar oefeningen en dan 
weet je dat er nog af en toe iets mis 
kan gaan. Op vloer wilde ze graag 
de arabier salto springen maar met 
in turnen kwam ze verkeerd neer en 
ging door haar enkels. Hierdoor ver-
liep de oefening niet zo als ze wilde 
maar iedereen weet dat ze het kan 
en de volgende keer gaat het wel 
lukken. Op naar sprong. Ze liet een 
mooie overslag over de Pegasus zien. 
Mariska behaalde de 12de plaats.
Het was inmiddels al laat in de mid-
dag toen Joyce vd Zon en Kimber-
ley Schaaphuizen hun wedstrijd be-
gonnen. Als eerste de brug. Normaal 
geen probleem voor Kimberley maar 
de brug in Amersfoort is niet haar fa-
voriet. Dan is die te glad en dan te 
ruw. Ook vandaag lukte het niet. Met 
inturnen ging het goed maar helaas 
op de wedstrijd mislukten allebei 
haar kippen. Joyce liet een mooie oe-
fening zien. Gauw door naar de brug. 
De teleurstelling van de brug werkte 
bij Kimberley nog door op de balk en 
wat haar eigenlijk nooit gebeurd is, 
zij  viel nu van de balk. Joyce had een 
lage uitgangswaarde waardoor haar 
cijfer tegenviel. Op naar de vloer. 
Kimberley kon hier weer een beetje 
lachen want ze sprong voor het eerst 
een arabier flik-flak. Ook Joyce liet 
een mooie arabiersalto zien. Op naar 
het laatste toestel, de sprong. Hier 
sprong Kimberley alweer naar het 
hoogste cijfer. Joyce had lang niet 
meer gesprongen dus die sprong 
met trampoline, wat een puntaftrek 
geeft. Uiteindelijk werd Kimberley 
10de en Joyce 11de. 
Op 4 april  is de volgende wedstrijd 
en hopelijk voor sommigen gaat het 
dan wel allemaal lukken. Met een 
lekkere maaltijd bij de grote M gin-
gen de turnsters toch tevreden naar 
huis.

Met AKU over berg
en door dal
Regio - Geen massale deelname dit 
keer, maar actief op in het oog lo-
pende evenementen. Op de Trap-
penberg loop in Huizen startte Thi-
mo Mayenburg tezamen met nog 
39 andere jeugdige concurrenten in 
een cross over 1 km. Het parcours 
was zeer zwaar geworden door de 
regens van de voorgaande dagen 
en had de paden in een blubberige 
massa veranderd. Er dienden twee 
ronden van 500 meter afgelegd te 
worden en het was zaak vooraan te 
blijven omdat passeren op de smalle 
paden bijna niet mogelijk was. Thi-
mo kweet zich uitstekend van zijn 
taak door als zevende te finishen in 
de prima tijd van 4 minuten en 9 se-
conden. Huub Jansen nam de ber-
gen zonder trap in de 3 Bergen loop 
in, hoe kan het anders, Driebergen 

op de Utrechtse heuvelrug. Het fris-
se weer, ’s morgens had het twee 
graden gevroren, paste natuurlijk 
goed bij een loop over de restanten 
van de voorlaatste ijstijd. De stuw-
wal leverde kronkelige zandpaden 
met veel “valsplat”, waardoor van 
een echt pittig parcours gesproken 
kon worden. Huub deed het echter 
uitstekend en legde de 12 km. af in 
een uitstekende 55.52. De “Dritte im 
Bunde” was Harry Schoordijk, die 
het dal in de vorm van de polders 
om Alphen aan de Rijn had verko-
zen om zijn kunnen te etaleren. De 
20 van Alphen is een begrip in de 
hardloopwereld en Harry liet zich 
inspireren door internationale ster-
ren als Chebet en Limo. Ondanks de 
koude noordwester liet hij een ge-
weldige tijd registreren van 1.31.04.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de gespeelde wed-
strijd van Onder Ons kwam dinsdag 
3 maart Ben ten Den als beste uit de 
bus met 5295 punten, tweede werd 
Frans Bierstekers met 5213 punten, 
als derde eindigde Berto Blom met 

5083 punten, vierde is geworden An-
nie Veenhof met 5082 punten en vijfde 
Ferry Verbraak met 4949 punten. An-
nelies van Scheppingen kreeg geen 
kansen, en moest genoegen nemen 
met de troostprijs met 3784 punten.

Tennishal De Ronde Venen
Tiende Mijdrechtse indoor 
tenniskampioenschappen
Mijdrecht - Nog heel even en dan 
begint in tennishal ‘De Ronde Ve-
nen’ het Deloitte Open Indoor Ten-
nistoernooi weer! Het wordt een 
toernooi met een extra tintje, want 
ze hebben iets te vieren. De Deloit-
te Open Mijdrechtse Indoor Tennis-
kampioenschappen wordt dit jaar 
alweer voor de 10e keer georgani-
seerd. Voor het eerst wordt er ook 
overdag van maandag 30 maart t/
m vrijdag 3 april de Deloitte Open 
50+ gehouden. Het ziet er naar uit 
dat ze weer een sterk deelnemers-
veld krijgen en hebben in tegenstel-
ling tot vorig jaar weer een deelne-

mersveld voor de damesenkel cate-
gorie 3. Het grote voordeel van dit 
toernooi is dat het geen regenuitval 
kent en er op wordt toegezien, dat 
de wedstrijden zonder extreme uit-
loop verlopen. Het streven is dat al-
le wedstrijden rond 23.00 uur klaar 
zijn. Bij deelname zal weer rekening 
gehouden worden met competitie-
spelers. Wilt u het lustrum samen 
met hen vieren? Kom dan vanaf za-
terdag 28 maart t/m donderdag 9 
april naar leuke en spannende wed-
strijden kijken of schrijft u nog snel 
voor 16 maart in op 
www.tennishalderondevenen.nl.

Promotie en degradatie 
voor Boule Union Thamen
Uithoorn - Op 7 maart werd de za-
terdagwintercompetitie jeu de bou-
les afgesloten.
De vier tripletten van Boule Uni-
on Thamen speelden daarin met 
wisselend succes. Deze competitie 
wordt op overdekte accommodaties 
gespeeld en omvat drie speelda-
gen, waarin 15 partijen worden ge-
speeld. De equipes van Boule Union 
Thamen speelden in drie verschil-
lende klassen. In de eerste klasse 
kon het eerste team helaas de vorm 
niet vinden en zij degradeerden met 
een zestiende plaats naar de twee-
de klasse. Het tweede team speel-
de ook in de eerste klasse, maar had 
dit jaar een andere samenstelling, 
omdat hun top-tireur deze winter 
als softbaltrainer aan de slag ging. 
Desondanks werd het een keurige 
achtste plaats, hoewel er iets meer 
in gezeten had. In de tweede klasse 
kwam het derde team uit en zij had-
den goede uitzichten op promotie. 
Zij kwamen echter één winstpartij 
te kort en eindigden op een vierde 
plaats, waar de nummers één, twee 
en drie promoveren. In de derde 
klasse werd dan wel een succes ge-

boekt. De equipe met Jaco de Haan, 
Tine Siegel en Gusta Vreeken be-
haalden een keurige tweede plaats 
met één winstpartij minder dan de 
kampioen. Dit resultaat verzeker-
de hen van promotie naar de twee-
de klasse. Komende zondag wordt 
de zondagwintercompetitie afge-
sloten. Ook daarin komen vier equi-
pes van Boule Union Thamen uit. In 
deze competitie hebben twee equi-
pes zicht op promotie, maar vechten 
de andere twee equipes tegen de-
gradatie, die nog wel te ontlopen is 
als er tenminste drie van de vijf par-
tijen gewonnen worden. Intussen 
trekken de spelers van Boule Union 
Thamen weer massaal naar buiten. 
Afgelopen woensdag is de clubmid-
dag weer opgestart. Als u eens ken-
nis wilt maken met jeu de boules, 
een sport die zich uitermate goed 
leent voor recreatie en gezelligheid, 
kom dan langs op woensdagmiddag 
(13.30 uur) of dinsdag- of donder-
dagavond (19.30 uur) en speel een 
keertje mee.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377.

Klaas Moen schiet Veteranen 
2 Legmeervogels naar
de overwinnning
Uithoorn - Afgelopen zaterdag tra-
den de Veteranen 2 van Legmeer-
vogels aan voor hun wedstrijd te-
gen RKAV. Dit team, bestaande uit 
voetballers met een grijs rijk ver-
leden  (Ajax, Heerenveen, hoofd-
klasse VVU, Elinkwijk, Argon en/
of Aalsmeer) maken zich geen illu-
sies, maar willen een gezellig pot-
je spelen. Indien mogelijk, want in 
de kleedkamer lijken ze soms wel 
mummies omwierookt door balse-
mende massage olie. Deze competi-
tie is dit jaar extra leuk omdat ze een 
indeling hebben met veel regiona-
le broeders als Argon, St. Martinus, 
Rkav en Breukelen. Vandaag stond 
bij aanvang de teller op 90, waarvan 
Ramon de Jong en Chris Angel er 
eerlijk gedeeld precies 70 voor hun 
rekening hebben genomen... me-
nige club uit de omtrek zal dit met 
argusogen volgen. De tegenstan-
der hield het veld kort en klein. Mis-
schien waanden zij zich al in een 
45+ competitie... Hun keeper, nog 
steeds gehuld in carnavalskledij, 
probeerde met kunst- en vliegwerk 
de kool schoon te houden. Maar na 
een minuut of 19 was het toch 2-0, 
waarbij opviel dat Jopie vd Wilt - te-
rug van een schijnblessure - de rol 
van grootste kansenmisser op zich 
nam. Nadat RKAV heel even pro-
beerde om nog iets van de wedstrijd 
te maken, was het Klaas (Legmeer-
vogel’s oudste speler en bekwaam 
dribbelaar) die vanaf de middellijn 
opstoomde. Na een lichaamsschijn-
beweging werd er vanaf de zijkant 

door de coach “wat ga je nou doen, 
man?“ geroepen. Klaas beroerde 
met de volle wreef de bal en de-
ze plofte vanaf ruim 25 meter ach-
ter de keeper in de korte hoek. Het 
netje bolde na. De vele aanwezige 
vaste toeschouwers bejubelden de-
ze fraaie kool en binnen de lijnen 
werd Klaas op de schouders geno-
men. Wat een geweldige prestatie, 
zoiets moet je gewoon zien. Een be-
kroning op zijn vele loopwerk voor 
het team. Dit seizoen toverde hij ook 
een heuse panna uit de hoed ! De 
ruststand was 5-0. 
Legmeervogels startte de tweede 
helft slap, door de thee of was het de 
instelling? RKAV kwam via een mooi 
schot op 5-1 en dacht dat dit een 
aansluitingstreffer in de volksmond 
genoemd werd. Zij raakten vermoeid 
en al snel werd duidelijk dat de lust 
om er nog een leuke voetbalmid-
dag van te maken verdwenen was. 
Meer been dan bal werd er geraakt 
en de goedleidende scheidsrechter 
Arie Bon kon niets anders dan nog 
een penalty geven. Met een ei op het 
scheenbeen, die rond de paasdagen 
een recordrecette op zal leveren en 
een prachtig afstandschot van Rick 
Veerhuis bleef de teller op 9-2 staan. 
Dat betekent dat volgende week in 
de zware uitwedstrijd tegen Almere 
geprobeerd zal worden om de magi-
sche grens te doorbreken.
Het illustere rijtje goalenmakers: 
Klaas en Rick elk 1x, Ramon de Jon 
en Ludovic Stroomer elk 2x en Chris 
Angel 3x.



De Kwakel - Het nieuwe tennissei-
zoen zit er weer aan te komen en 
begin april starten de competities 
weer. Qui Vive tennisvereniging wil 
natuurlijk het prestatieniveau van 
de leden stimuleren en vanuit de-
ze visie werden net zoals vorig jaar 
extra selectietrainingen georgani-
seerd. Tennisvereniging Qui Vive 
geeft deze trainingen op de binnen-
banen van Amstelhof aan kinderen, 
die door de technische commissie 
samen met de trainers zijn geselec-
teerd. Onder leiding van trainer Fer-
ry Dogger zijn drie groepen van ie-
der acht of negen spelers begonnen 
aan een serie van vier selectietrai-
ningen op de zondagmiddag.
Deze selectietrainingen zijn voor 
de jeugd (10-17 jaar) en jonge se-
nioren. Met deze selectietrainin-
gen biedt Qui Vive tennis aan jonge 
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Ereplaatsen voor AKU bij 
de gebiedsfinale van de 
crosscompetitie
Uithoorn - Bij de finalewedstrijd 
van de crosscompetitie heeft AKU 
wederom een aantal medailles be-
haald. 
De crosscompetitie is een cyclus 
van regionale crosswedstrijden (ook 
wel veldlopen genoemd) waar atle-
ten uit alle leeftijdscategorieën zich 
proberen te plaatsen voor de finale-
wedstrijd waar de beste atleten van 
de verschillende regio’s zich met el-
kaar meten. Deze finale werd ge-
houden rondom de zandduinen in 

Soest wat een prachtig parcours 
opleverde. Maar liefst 18 atleten van 
AKU wisten zich gaandeweg dit sei-
zoen te plaatsen!

Bij de jongens junioren B, 15 en 16 
jaar, behaalde Wouter Heinrich als 
15-jarige na een indrukwekken-
de wedstrijd een zilveren plak. Een 
prachtige prestatie voor deze eerste 
jaars B-junior die zijn crossseizoen 
afsluit met z’n beste wedstrijd van 
het winterseizoen. In diezelfde race 

kwam Remco Sprenger aan de start 
bij de junioren A, 17 en 18 jaar. Na 
een onfortuinlijke val bij de start zet-
te hij een inhaalrace in die eindigde 
op een hele mooie 14e plek. Bij de 
meisjes junioren B was er weer re-
den tot juichen voor AKU want de 
dames werden met de ploeg eer-
ste in het ploegenklassement! Bes-
te AKU atlete hier was Linda Spren-
ger die alles gegeven had op het 
lastige parcours en tot een mooie 
9e plek kwam. Githa de Wildt kwam 

nog dichtbij op het laatste stuk en 
werd 10e. Lotte Krause komt terug 
van wederom een blessure maar liet 
zien lang niet alle vorm kwijt te zijn 
met een keurige 12e plek. 

Jasper Bosschaart liet ook een keu-
rige wedstrijd zien en eindigde als 
eerstejaars C junior in een groot 
veld van 60 atleten op een keuri-
ge 39e plek. Bij de jongens pupillen 
A kwamen Bram Andriessen, Loek 
Janmaat, Thimo Maijenburg en Rei-
nier Hooijman uit voor AKU in deze 
finalewedstrijd en niet onverdien-
stelijk. Met een 19e plek voor Bram, 
een 24e voor Loek, een 55e plek 
voor Thimo en 72e plek voor Reinier 
in een veld van 75 deelnemers mo-
gen ze meer dan tevreden zijn. Het 
broertje van Bram, Thijs Andries-
sen, deed van zich spreken bij de 
jongens pupillen B door een keuri-
ge 14e plek te bemachtigen, in een 
veld van meer dan 50 atleten. Storr 
Hoek deed het ook prima en eindig-
de op een mooie 43e plek. 

Diede Lek deed het ook erg goed in 
haar eerste crossfinale door bij de 
meisjes pupillen A2 te eindigen op 
een hele nette 31 plek van de meer 
dan 70 atletes. Bij de meisjes die een 
jaar jonger zijn deed Marielle Hooij-
man haar best en kwam tot een hele 
sterke 16e plek. Zusje Isabel  moest 
een paar atletes meer voor zich dul-
den maar kwam tot een mooie 44e 
plek. Cindy Burg completeerde dit 
team met een 63e plek.

Anders Hoek liet tot slot nog een 
mooie 4e plek op het scorebord te-
kenen bij de allerkleinsten na een 
tumultueuze start. Maar hierdoor 
liet hij zich dus niet van de wijs 
brengen een miste net aan het po-
dium dus. 

AKU in City-Pier-City loop
Uithoorn - Twee AKU coryfeeën  
kwamen afgelopen zaterdag in actie 
op de halve marathon tussen Den 
Haag en Scheveningen en terug.
Jolanda ten Brinke en John van Dijk, 
het uiterst snelle echtpaar uit Am-
stelhoek, presteerden voortreffelijk.
In deze zelfs internationaal zeer ver-
maarde loop, wat een zeer sterk 

deelnemersveld tot gevolg heeft, 
schaarden beiden zich bij de besten 
van hun klasse.
John finishte bij de heren 40 plus 
als achtste in een P.R. van 1.14.58 
en Jolanda deed het nog beter bij 
de dames 35 plus door als vierde in 
haar tweede tijd ooit, 1.27.15, over 
de eindstreep te komen.

Open Dagen TC Uithoorn
Uithoorn - De ideale manier om 
kennis  te maken met tennis op gra-
vel. Kom naar de Open Dagen van 
Tennisclub Uithoorn.
Komend weekend organiseert Ten-
nisclub Uithoorn (T.C.U.) twee Open 
dagen op haar tennispark aan de 
Hollandse Dijk. Aanstaande zater-
dag 21 maart is de Open Dag voor 
de jeugd (junioren tot 18 jaar) en 
kunt u van 11 tot 1 uur (met uw kin-
deren) zelf proberen hoe leuk ten-
nis is. Onder begeleiding van een 
van de tennisleraren kan gespeeld 
worden op 1 van de 7 gravelbanen. 
Sinds een aantal seizoenen beschikt 
de club ook over twee minibanen 
waarop de allerkleinsten aan de slag 
kunnen. De minibanen worden ook 
door de oudere junioren en senio-
ren intensief gebruikt om in te spe-
len 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.
Op zondag 22 maart is de Open Dag 

voor senioren. Van 10.00 tot 12.00 
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 technische commissie aanwezig 
zijn om al uw vragen te beantwoor-
den. En om 12.00 uur begint dan het 
Openingstoernooi voor de senioren. 

Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgen vroeg 
tot ’s avonds laat van 9.00 tot 23.00 
uur ongedwongen genieten van hun 
sport en na afloop nog een gezellig 
drankje nuttigen. Ook voor competi-
tiespelers is er voldoende ruimte om 
te trainen en wedstrijden te spelen. 
De niveaus variëren van speelsterk-
te 3 tot en met speelsterkte 9. Daar-
naast besteedt T.C. Uithoorn al ja-
renlang veel zorg aan de ontwikke-
ling van jeugdig talent. Het clubhuis 
ligt midden op het park en heeft een 
verhoogd terras, waar u een goed 
uitzicht over de banen heeft.

Oudste tennisvereniging 
van Uithoorn
Tennisclub Uithoorn, opgericht in 
1955, is de oudste tennisvereniging 
van Uithoorn. De vereniging telt 
ruim 600 leden en heeft ongeveer 

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 10 maart 
werd de laatste strijd van de derde 
parencompetitie gestreden. Dat be-
tekent: promoveren/degraderen, ja-
wel. In de A-lijn, met veertien pa-
ren, werden eerste Greet Overwater 
en Guus Pielage met 62.50% Twee-
de het combipaar Wil Blansert/Rei-
na Slijkoord met 60.42%. Gedeelde 
derde werden de combiparen Ank 
Reems/Ria van Geelkerken en Kok-
kie van de Kerkhoven/Jessie Piekaar 
met 53.13% In de B-lijn, met twaalf 
paren, werden eerste Nel Bakker 
en An van der Poel met 63.33%, als 
tweede gevolgd door Wil Voss en 
Trudy Fernhout met 59.17%. Derde 
werd het paar Alice Oostendorp en 
Ted Brand met 57.50%.
Alvorens de promovendi en de de-

gradanten te vermelden dienen eerst 
Tini Geling en Paula Kniep gecom-
plimenteerd te worden. Zij plaats-
ten zich uiteindelijk als tweede in 
de A! De vlag kan uit. Dan nu lief en 
leed: Promoveren naar de A doen de 
paren Nel Bakker/An van der Poel, 
Alice de Bruijn/José Möller, Garry 
Outersterp/Irma Kloosterman en Wil 
Blansert/Anneke Rood. Degraderen 
doen de paren Tilly van Dijk/Jany 
van der Ent, An van Schaick/Lea Wit, 
Mieneke Jongsma/Hilly Cammelot 
en tot slot Gertrude Doodkorte en 
Floor Janssen. De storm is geluwd, 
laat Hartenvrouw de nieuwe compe-
titie met een zacht, lente, briesje be-
ginnen. Ook spelen bij Hartenvrouw? 
Inlichtingen bij Alice Oostendorp, te-
lefoonnummer 0297-540183.

Rommelige bridgeavond
De Kwakel - De tweede speel-
avond van de 4e en laatste cyclus 
van de parencompetitie van de BVK 
gaat niet de boeken in als de meest 
rustige.
Aan het slot van de 1e ronde, ter-
wijl er nog een tigtal paren aan het 
spelen was, leek het wel een kip-
penhok in het Dorpshuis de Quakel 
en dat was een voorbode van nade-
rend onheil. Bij de start van de 2e 
ronde bleek namelijk, dat de com-
puterkastjes op hol waren geslagen. 
Alle scores moesten opnieuw wor-
den ingevoerd, dus iedereen terug 
naar zijn of haar 1e tafel en toen dat 
gebeurd was, bleek alles nog niet 
goed te werken en werd besloten, 
de kastjes te laten voor wat ze wa-
ren en ouderwets met de hand de 
sores in te gaan voeren en de laat-
ste ronde te schrappen.
Gezegd moet worden, dat het hand-
matig invoeren weliswaar niet ge-
heel vlekkeloos, maar toch opval-
lend goed gebeurde, maar wed-
strijdleider Cor was daarna nog tot 
diep in de nacht bezig om de sco-
res vanaf de briefjes handmatig in 
te voeren in zijn laptop, zodat hij de 
uitslag toch de volgende ochtend 
via de mail bij een groot aantal le-
den wist te krijgen. Bravo!
 
Zo kon men er kennis van ne-
men dat in de A lijn Dick Elenbaas 
en André Verhoef de hoogste sco-
re noteerden en dus 1e werden met 
62,54%. Nelly en Jos Bader wer-
den met 60,7% 2e en Nel Bakker en 
Hans Wagenvoort, die ze de komen-
de weken niet meer terugzien, ein-

digden op de 3e plaats met 56,25%. 
Loes en Rina sloten de rij.
Door (leuke) familieomstandighe-
den was er vorige week geen tijd 
voor een verslag en zo werd u het 
grootse optreden van Leny en Ag-
nes in de A lijn (1e met 65,33%), 
Truus en Piet Langelaan (1e in de 
B met 56%) en Riet Doeswijk en 
Joop den Blanken (1e in de C met 
59,52%) onthouden en dat is hier-
mee dan rechtgezet. 
 
In de B lijn werden Truus en Piet 
opnieuw 1e, maar deze keer met 
63,33% en daarmee nestelden zij 
zich zeer stevig aan de kop van de 
totaalranglijst. Piet vd Poel en Ge-
rard de Kuyer werden met 57,83% 
2e, op de voet gevolgd door Han 
Mann en Fie Brokke met 57,58%. 
Hier sloten Trudy en Hetty de rij.
 
In de C lijn sloegen de senioren van 
de vereniging toe. Op een fraaie 1e 
plaats eindigden Ria Bulters en Ans 
Nieuwendijk met 61%. Als 2e ein-
digden Joop de Jong en May Ver-
hoef. Joop beweerde dat zij matig 
hadden gespeeld en dat het weer 
helemaal niks was, maar als je dan 
toch 59,7% scoort, berg je dan maar 
voor de komende weken. Of neemt 
het inschattingsvermogen van Joop 
toch geleidelijk af? Als 3e eindigden 
Addie de Zwart en Hettie Kesting 
met bijna 59%. 
Volgende week met hopelijk weer 
goed functionerende apparatuur de 
voltallige 24 spellen, waarna de tus-
senstand ‘over all’ in het verslag ge-
memoreerd zal worden.

200 jeugdleden.
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, open jeugd en 
seniorentoernooi en een diversiteit 
aan overige activiteiten waar u vrij-

blijvend aan deel kan nemen. Voor 
meer informatie kunt u de website 
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 euro voor junioren, 
20,00 euro voor senioren.

Qui Vive tennisjeugd neemt 
alvast een voorsprong

spelers, die alles uit hun sport wil-
len halen, de mogelijkheid om ruim 
voor de start van de competitiepe-
riode (april-juni) extra trainingsuren 
in de winter te maken naast de re-
guliere trainingen, die iedere indivi-
duele tennisser kan volgen bij een 
tennisleraar. De selectietrainingen 
worden door de vereniging tegen 
een gereduceerd tarief aangeboden 
aan de jonge competitiespelers.
“De trainingen hebben niet alleen 
tennistechnische een hogere in-
tensiteit dan de reguliere trainin-
gen”, zegt Ferry Dogger, selectietrai-
ner van Qui Vive tennis, ”ook duren 
deze trainingen een half uur langer, 
waardoor het mogelijk is de tech-
nische elementen, waarop is ge-
traind, te transferen naar specifieke 
wedstrijdsituaties, waarop we dan 
ook weer kunnen oefenen. Zo ne-
men we alvast een voorsprong voor 
de competitie in april.” De selectie-
trainingen werden gehouden op de 
binnenbanen van Amstelhof. In aan-
sluiting hierop zullen de competitie-
trainingen worden georganiseerd op 
de buitenbanen van Qui Vive tennis 
voor alle competitiespelers van Qui 
Vive tennis, jong en oud.

Welpen helpen flyers uitdelen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
hebben de Welpen van scouting 
Admiralengroep flyers uitgedeeld in 
winkelcentrum Amstel Plein. De fly-
ers zijn voor de UP, Uithoornse Puz-
zeltocht, die zaterdag 28 maart ge-
houden wordt. Iedereen is welkom 
en dat was dan ook de boodschap 
van de flyers. De Uithoornse Puz-
zeltocht wordt gehouden op zater-
dag 28 maart. Wil je meedoen? De 
tochten kun je ophalen tussen 10.00 
en 13.00 uur in clubhuis ‘Mercuri-
us’ aan de J.A. van Seumerenlaan 3. 
De route start te voet vanaf de Tha-
merkerk voor een rondje Uithoorn. 
Zorg voor goede wandelschoenen, 
voldoende drinken en eten. De prijs 
per tocht is 3 euro. Meer informatie:  
up.admiralengroep.nl . De Uithoorn-
se Puzzeltocht is een initiatief van 

de oudere scouts van scouting Ad-
miralengroep. Dit is het eerste grote 
evenement dat georganiseerd wordt 
door de Admiralengroep speciaal 
voor Uithoorn. De UP is bedoeld om 
inwoners van Uithoorn e.o. de acti-
viteiten van scouting te laten proe-
ven. In 2010 bestaat scouting in Ne-
derland 100 jaar. Vandaar dat vol-
gende jaar het thema ‘Scout it out!’ 
centraal staat. Het idee achter dit 
thema is om scouting meer posi-
tief onder de aandacht te brengen 
en meer in de samenleving te bete-
kenen. Door deze actie is scouting 
Admiralengroep gaan nadenken. Ze 
besloot dit jaar al te beginnen met 
deze acties. Volgend jaar zal ze vie-
ren dat Scouting Nederland 100 jaar 
bestaat en dit ook aan jullie laten 
merken.

Legmeervogels E5 overtroeft 
Sporting Martinus E6
Uithoorn - Met grote achterstand 
op de verenigingen die over vol-
doende kunstgrasvelden beschik-
ken en dus bijna nooit tegen afzeg-
gingen aanlopen, speelde LMV E5 
zijn derde wedstrijd in de competi-
tie. Ditmaal tegen Sporting Martinus 
E6. Net als in september vorig jaar, 
werd gespeeld in een mooi zonne-
tje, geen wind en een goedfluitende 
scheidsrechter. Toen was de stand 
gelijk geëindigd, dus er lag een uit-
daging.
De eerste helft werd maar matig ge-
speeld. Vooral de verdediging liet 
steken vallen. Elk gescoorde punt 
werd hierdoor gepareerd met een 
tegendoelpunt. Weliswaar werd er 
goed gestart en kon linksvoor Jim-

me Karsten goed voor de goal ko-
men, maar scoorde niet. In de 3e mi-
nuut werd door Jimme naast gekopt. 
Drie prachtige kansen bleven in to-
taal  helaas onbenut. Gelukkig was 
het dit keer “viermaal is scheeps-
recht” en werd een zeer fraaie drie-
hoek opgebouwd door Jimme, Lars 
Veenhof (midvoor) en Dennis Gijsel 
(rechtsvoor): 1-0.
Na de gelijkmaker door Martinus 
scoorde tien minuten later verde-
diger Rémon van Schooten vanuit 
de achterste spelpositie: 2-1. Vlak 
voor tijd werd, wederom door slech-
te verdediging, de gelijkmaker ge-
plaatst door Martinus. Hier zat wel 
een luchtje aan, want een zeer goed 
en felkeepende Thom Luttenberg 

werd zeer gemeen op zijn been ge-
trapt. De felheid van het spel zul-
len we maar zeggen, maar doordat 
hij kermend van de pijn bleef liggen 
kreeg de tegenstander de tijd te 
scoren. Het enige vlekje op de wed-
strijd, gelukkig.
De heren hadden, overall bekeken, 
toch onvoldoende elan in het spel 
gelegd, waardoor ze zich te vaak lie-
ten overtroeven door de felle tegen-
standers. Vooral het loopwerk liet te 
wensen over. Tijd voor een goed ge-
sprek in de pauze.

In de tweede helft bleek de bekende 
peper goed te zitten, want vol vuur 
liepen de LMV’ers richting doel van 
de tegenstander. Verdediger Jeffry 
van Schaik rukte op over de rech-
terflank en kreeg zoveel ruimte, dat 
hij met een prachtig schot scoor-
de in de linkerkruising, onhoudbaar 
voor de keeper: 2-3. In de 10e mi-
nuut nam Lars Veenhof een beauty 

van een corner en wederom scoor-
de Jeffry: 2-4. Dennis Gijsel schud-
de de frustratie van veel balverlies 
van zich af in de 20e minuut met een 
loeiharde  treffer: 2-5. Danny Spit, 
normaal middenvelder, maar la-
ter verhuisd naar een verdedigende 
positie, heeft zich in de tweede helft 
goed geprofileerd. Zijn topprestatie 
was dit keer een goed opgebouwde 
aanval van drie Martinus-spelers in 
zijn eentje te stoppen. Het dreef de 
tegenstander tot wanhoop. Ramon 
Koch, nu rechtsvoor, leed opvallend 
veel balverlies, tot zijn eigen grote 
ergernis, maar compenseerde dat 
door zijn gedrevenheid. Hij stond di-
verse malen aan de basis van goed 
opgebouwde aanvallen, welke door 
Dennis Gijsel of Lars Veenhof wer-
den afgewerkt. In de 32e(!) minuut 
kon Jimme Karsten eindelijk zijn 
eerste drie vruchteloze pogingen 
van zich afschudden en scoorde de 
laatste treffer: 2-6.
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BMX’ers fietsen eerste 
‘echte wedstrijd’
Uithoorn - Zondag 8 maart werd de 
eerste Inter–wedstrijd gereden tus-
sen rijders van UWTC en Wijkeroog. 
Dit keer was de wedstrijd in Velsen-
Noord, waar de rijders en begelei-
ders begroet werden door de zon. 
Na het inschrijven en het ontvan-
gen van het clubshirt  en het inrij-
den begon de wedstrijd rond 12.00 
uur voor zo’n 75 rijders.
Voor sommige BMX’ers was dit een 
wedstrijd die als training werd ge-
zien, echter voor een grote groep 
jonge rijders was dit voor de eerste 
keer een ‘echte wedstrijd’ en dit ook 
nog op een andere baan. 
Vorig jaar november zijn er bij UWTC 
wel zo’n 30 nieuwe rijders begonnen 
uit alle windstreken rond Uithoorn. 
Echter, omdat het weer en daardoor 

de baan het niet toeliet hebben de 
fietsers weinig kunnen trainen in 
januari en februari. In de manches 
ging de start bij vele rijders heel 
goed en reden daardoor ook vaak 
vooraan in de strijd die pas eindig-
de bij de finishlijn. Sommige rijders 
zagen de eerste bult na de start van 
dichtbij. Willem, hun verse opa, reed 
in de finale goed dicht op de eer-
ste man en werd daardoor tweede. 
Jochem, een van hun jongste rijders 
uit Abcoude, reed in zijn groep in de 
finale naar de eerste plaats. Al bij al 
een heel goede aftrap voor het wed-
strijdseizoen 2009. De volgende In-
ter-wedstrijd is komende zondag 
15 maart in Uithoorn. Uitslagen van 
deze wedstrijd kunt u vinden op de 
UWTC site.

Atalante Dames één maatje 
te groot voor Gemini
Vinkeveen - Maandagavond 2 
maart speelden de dames, ge-
sponsord door Krijn Verbruggen en 
Haaxman Lichtreclame, een ster-
ke wedstrijd. Tegenstander was da-
mes 1 van Gemini uit Hilversum. De 
wedstrijd werd gespeeld in de Du-
dok sportarena in Hilversum, alwaar 
zowaar een aantal fanatieke Atalan-
te supporters de sfeer bepaalde.
Er werd gespeeld op een ongebrui-
kelijke dag, maar dat kwam Atalante 
goed uit. De week voor de wedstrijd 
stond een aantal speelsters van da-
mes 1 op de lange latten. Wat Ata-
lante minder goed uit kwam was dat 
het verkeer in Hilversum zo vast als 
een huis stond. Resultaat afstand 
Vinkeveen Hilversum in 1 uur en 20 
minuten.
Atalante stond voor aanvang van de 
wedstrijd op een gedeelde tweede 
plaats met Keistad dat een wedstrijd 
meer had gespeeld. Gemini stond 
op een derde plaats op twee pun-
ten van Atalante. Wilde Atalante de 
tweede plaats versterken dan moest 
er dus wel even gewonnen worden. 
Dat even ging al niet door omdat de 
wedstrijd maar liefst ruim twee uur 
duurde. Dat gaf al aan dat de twee 
teams aan elkaar gewaagd waren.
Ook deze week kon coach Sjaak Im-
merzeel niet steunen op een volle-
dig fitte selectie. Carin van Tellingen 
moest deze wedstrijd afhaken met 
nog steeds de nasleep van een ver-
velende polsblessure. De rest was fit 
en had er zin in.
De eerste set werd begonnen met 
Janine Könemann als spelverdeel-
ster en Marlieke Smit als libero. De 
verdere veldbezetting kwam voor re-
kening van Suzan Heijne diagonaal, 
Loes Kuijper en Inge Tanja op mid-
den, terwijl de buitenposities werden 
ingenomen door Nance Schockman 
en Irma Schouten. Er werd in het 
begin niet goed gestart wat ook di-
rect in een 11-3 achterstand resul-
teerde. De Atalante dames speelden 
met de handrem op het spel. Te veel 
persoonlijke fouten en kleine mis-
verstandjes onderling. Daarnaast 
had Atalante geen enkele grip op 
de sterke buitenaanval van Gemini. 
Er werd door Gemini  strak en hard 
geserveerd alwaar Atalante moei-
te mee had. Gaande de set besloot 
aanvoerster Janine dat de handrem 
er helemaal af moest, met fraaie set-
ups werden Irma en Suzan in stel-
ling gebracht. Met een aantal snoei-
hard geslagen ballen kreeg Atalan-
te steeds meer grip op de wedstrijd. 
Na een time-out van coach Immer-
zeel werd het blok goed gepositio-
neerd en de harde buitenaanvallen 
van Gemini werden daarmee deels 
geëlimineerd. Dit alles kon er ech-
ter niet meer toe leiden dat de over-
winning in deze set met 25-18 naar 
Gemini ging.

Zevental
De tweede set werd in dezelfde 
opstelling voortgezet. Het zeven-
tal kreeg het vertrouwen van de 
coach die zag dat het spel van Ata-
lante steeds verzorgder werd. Dui-
delijk zichtbaar was dat een aan-
tal zeer geroutineerde speelsters de 
coaching in het veld op zich nam 
en daarmee trok Atalante het initi-

atief van de wedstrijd geheel naar 
zich toe. Nu de angel uit de aanval 
van Gemini was gehaald door goe-
de blokkeringen en gedegen ver-
dedigend spel, kwam Atalante ook 
weer aan aanvallen toe.
De pass werd in deze set goed ver-
zorgd en good old diesel Marlieke 
kon de pass mooi bij de spelver-
deelster brengen. Middenaanval-
sters Loes en Inge sloegen punt na 
punt binnen en met slaan bedoel ik 
ook echt slaan. Al met al begon Ata-
lante na een stand van 14-14 steeds 
een puntje verder weg te lopen van 
Gemini en werd de set uiteindelijk 
gewonnen door de dames uit Vin-
keveen met 20-25.
Never change a winning team, 
dus de derde set werd met dezelf-
de dames gestart. Dit wil niet zeg-
gen dat de wisselspeelsters van dat 
moment Mirjam van der Strate en 
Astrid van de Water geen inbreng 
hadden in de wedstrijd. Met een 
boel herrie werden hun teamgeno-
ten aangemoedigd hetgeen door 
de speelsters in het veld duidelijk 
werd gewaardeerd. Atalante ging 
met steeds meer overtuiging spelen. 
Nancy Schockman dook werkelijk 
elke bal van de grond, Gemini moet 
er gek van geworden zijn. Elke lan-
ge rally werd afgesloten met punt-
winst voor Atalante. Gemini bleef 
goed partij geven maar was niet op-
gewassen tegen het ontketende fri-
vool spelende Atalante. Tegen het 
eind van deze set werd aan het net 
Nancy gewisseld voor de veel lan-
gere Astrid. Gevolg: Gemini kwam 
er nu helemaal niet meer door. Aan 
het eind van deze set stond dan ook 
een stand van 19-25 in het voordeel 
van Atalante op het scorebord.

Opstelling
Ook de vierde set werd begonnen 
met dezelfde opstelling als de voor-
gaande sets. Atalante ging steeds 
vrijer volleyballen. Gemini knokte 
wat het waard was maar vanaf een 
stand van 10-10 liep Atalante steeds 
verder uit. Op een gegeven moment 
was de voorsprong voor Atalan-
te acht punten. Rustig en gedegen 
werd de wedstrijd uitgespeeld en de 
vierde set ging met 20-25 naar Ata-
lante.
Er werden dus vier punten behaald 
en de stand in de kop van de com-
petitie is nu:
1. Abcoude 16 – 60
2. Atalante 16 – 54
3. Keistad 16 – 50
4. Gemini 16 – 49.
Maandag 16 februari speelde Ata-
lante ook nog voor de beker tegen 
SVU D1. Deze wedstrijd werd met 3-
0 gewonnen. Atalante staat inmid-
dels in de kwartfinale van het be-
kertoernooi. Wie de volgende tegen-
stander wordt is nog niet bekend. 
Afgelopen vrijdag speelde de Krijn 
Verbruggen/Haaxman equipe tegen 
de nummer 7, Zaanstad. Het team 
kwam zelden in haar spel en verloor 
geheel terecht helaas met 3-1. 
Komende vrijdag, 13 maart, speelt 
het team om 21.00 uur eindelijk 
weer eens in de eigen Boei. Dan is 
de tegenstander, Omniworld D1 uit 
Almere, dat een tiende plaats bezet.

Marathonbowlen voor 
eetcafé ‘t Pruttelpotje 
Regio - Bowling Vereniging 
Mijdrecht zal in samenwerking met 
Sport- en Partycentrum De Kegel 
haar jaarlijkse marathon organise-
ren. In de nacht van 15 april zal dit 
wederom geschieden.
Op 15 maart om 02.00 uur zal de eer-
ste bal gegooid worden door Zwan-
ny Smits en enkele medewerksters 
van eetcafé ‘t Pruttelpotje.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden 
om 14.00 uur in De Kegel te Amstel-
veen. Gedurende de hele nacht zul-

len 12 teams strijden voor de wissel-
bokaal. De opbrengst van de mara-
thon is voor ‘t Pruttelpotje.
‘t Pruttelpotje is een eetcafé waar 
eens in de veertien dagen mensen 
met een verstandelijke handicap 
gezellig met elkaar koken, eten en 
een spelletje doen, zodat ze niet in 
een isolement raken.
Publiek en sponsoren zijn vanaf 
10.00 uur welkom om de spelers aan 
te moedigen. Er is ruime parkeerge-
legenheid en de entree is gratis.

Postduiven Vereniging ‘Rond de Amstel’

Gezellige feestavond en 
kampioenshuldiging
Regio - Zaterdagavond 28 febru-
ari jl heeft Postduiven Vereniging 
Rond de Amstel even zijn tent op-
geslagen bij de Fransche Slag om 
de Kampioenen van 2008 te huldi-
gen. Tijdens het steengrillen aldaar 
werden de kampioenen door voor-
zitter Michel Verweij ieder afzonder-
lijk op gepaste wijze in het zonne-
tje gezet voor de behaalde resulta-
ten het afgelopen seizoen. Tijdens 
het seizoen 2008 werden er door de 
leden van Rond de Amstel in Ray-
on F, in de Afdeling, in de Fondclub 
Noord Holland maar ook Nationaal 
mooie resultaten behaald. Vooral op 
de Overnacht Fond (lange afstand 
vluchten) ging het voortreffelijk. Op 
de allereerste vlucht voor deze ca-
tegorie wist Paul Baas uit Uithoorn 
de toon voor het seizoen te zetten, 
door de eerste prijs in het Rayon te 
pakken, en dat in zijn eerste seizoen 
op deze discipline. Peter de Haan uit 
De Hoef  wist goed mee te gaan, zo-
dat hij net als Verweij-Castricum bij 
de Kampioenen van de Afdeling en 
de Fondclub Noord Holland te zien 
waren. Peter de Haan deed het ook 
voortreffelijk op de lange vluchten 
die s’morgens vroeg gelost wer-
den. Verschillende keren had hij een 
duif die op Nationaal niveau bij de 
vijftig vroegste duiven geklasseerd 
stonden. Hij wist van de 12 vluch-
ten waaraan hij meedeed 8 keer bij 
de eerste 10 op de uitslag te komen, 
met 10 duiven. Ook hiermee stond 
hij bij de Kampioenen van boven-
vermeldde organisaties, en mocht 
samen met Verweij-Castricum naar 
Zuid Limburg om daar een prijs op 
te halen op Internationaal niveau, de 
zogenaamde Zuid Limburgse Unie 
vluchten waar naast België ook Ne-
derland, Duitsland, Frankrijk, Enge-
land, Luxemburg en soms ook De-
nemarken aan meedoen. Op de pro-
grammavluchten werden ook goe-
de resultaten behaald. Daarnaast 
wist Verweij-Castricum 4 keer op 6 
vluchten, Richard van den Berg 3 
keer op 4 vluchten en Rob van der 
Wal  1 keer top tien te scoren.

Henk Snoek, Hennie Pothuizen, Ron 
den Boer, Theo Kuijlenburg en Ton 
Duivenvoorde behaalden op ver-
schillende disciplines een Kampi-
oenschap, en dat is in het sterkste 
Rayon van de Afdeling Noord-Hol-
land een prestatie op zich. Theo Kuij-
lenburg wist zelfs nog een toptien 
klassering op een NPO vlucht (Na-
tionaal) vanuit Bourges te behalen, 
en dat betekent dat je op het lan-
delijke Teletekst vermeld staat. Met 
ook top tien noteringen op verschil-
lende vluchten. Alle liefhebbers zijn 

al weer volop bezig met het vliegsei-
zoen 2009, men ziet al weer uit naar 
de eerste vlucht vanuit het Belgi-
sche Meer op 11 april, met daaraan 
voorafgaand twee trainingsvluchten 
(Africhtingsvluchten).

Kampioen
Vitesse Onaangewezen
1. A.M. Duivenvoorde
2. R. den Boer
3. Bosse & Zn
Vitesse Aangewezen
1. R. den Boer
2. A.M. Duivenvoorde
3. C. Pothuizen
Duifkampioen: A.M. Duivenvoorde
Midfond Aangewezen
1. Bosse & Zn
2. Th. Kuijlenburg
Duifkampioen: W. Wijfje
Fond Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. Bosse & Zn
3. Th. Kuijlenburg
Fond Aangewezen
1. Th. Kuilenburg
2. C. Pothuizen
3. Bosse & Zn
Duifkampioen: Th. Kuijlenburg

Overnacht Fond Onaangewezen 
1. Verweij-Castricum
2. P. de Haan
3. R. v.d. Wal
Overnacht Fond Aangewezen
1. Verweij-Castricum
2. P. de Haan
3. R. v.d. Wal
Duifkampioen: R. v.d. Berg
Jonge Duiven Onaangewezen
1. A.M. Duivenvoorde
2. H.P. Snoek  
3. C. Pothuizen  
Jonge duiven Aangewezen
1. Th. Kuijlenburg
2. C. Pothuizen
3. A.M. Duivenvoorde
Duifkampioen: A.M. Duivenvoorde
Navluchten Onaangewezen
1. H.P. Snoek
2. W. Wijfje
3. R. den Boer
Navluchten Aangewezen
1. H.P. Snoek
2. C. Pothuizen
3. W. Wijfje
Duifkampioen: W. Wijfje
Generaal Kampioen 
Onaangewezen 
1. C. Pothuizen 
2. Bosse & Zn
3. W. Wijfje 
Generaal Kampioen 
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. Th. Kuijlenburg
3. Bosse & Zn
Duifkampioen: C. Pothuizen.

Moeizame overwinning 
voor HVM Veterinnen
Mijdrecht - De winterstop is voor-
bij en het laatste deel van het eer-
ste seizoen voor de Veterinnen van 
HVM is begonnen.

Het team, dat bestaat uit een vas-
te kern HVM’ers, aangevuld uit 
een poel vrouwelijke trimhockey-
ers, heeft tot nu toe geen enke-

le wedstrijd verloren. HVM veterin-
nen staan ook boven in de compe-
titie met 30 punten uit 10 wedstrij-
den, op de voet gevolgd door Castri-
cum, ook met 30 punten. Slechts op 
doelsaldo heeft Mijdrecht een klei-
ne voorsprong. 
Op het zonovergoten veld was het 
hard werken voor de dames. Een 

straffe zijwind hield de speelsters 
scherp. De dames van Alliance DB 
vormden een tegenstander van for-
maat, maar het lukte ze maar zelden 
door te lopen naar HVM’s cirkel. Al-
liance was constant onder druk van 
HVM maar hun stevige verdedigers 
en uitstekende keeper hielden de 
bal uit het doel. In de eerste helft 

had HVM vele kansen en er werd 
vaak een schot op doel gemaakt, 
maar nog altijd niet gescoord. Bij 
rust was de stand nog 0-0. 

Na tien minuten in de tweede helft 
kwam er verandering in de stand. 
Met een mooie voorzet van Hes-
ter, die steeds linksvoor klaar stond, 
naar kopcirkel kon spits Marjo-
lein eindelijk de keepster van Alli-
ance passeren. Nog geen vijf minu-
ten later was het Marjon ook gelukt 
en stond Mijdrecht 2-0 voor. HVM 
hield druk op de cirkel van Allian-
ce, maar het bleef moeilijk te sco-
ren. Even later werd het derde doel-
punt gezet, wederom door Marjon, 
uit een strafbal gekregen doordat 
een verdedigster van Alliance met 
twee voeten op de bal stond. Voor 
de keepster en de achterhoede van 
HVM begon het spel wat saai te 
worden. Ze moesten tot de laatste 
minuut wel scherp blijven, want vlak 
voordat de scheidsrechter de wed-
strijd affloot kon Alliance doorbre-
ken en een poging op doel maken. 
Gelukkig liep deze aanval met een 
sisser af en de eindstand werd 3-
0 voor de Mijdrechtse veterinnen. 
Scheidsrechters ook bedankt voor 
het fluiten, zonder jullie kan een 
wedstrijd niet worden gespeeld. 
Met deze overwinning hebben de 
dames nog maar negen wedstrijden 
te winnen om het kampioenschap te 
bevestigen. De moeilijkste zal over 
twee weken thuis worden gespeeld 
tegen Castricum, de nummer twee 
in de poule. Kom kijken, hoe meer 
supporters hoe beter! Zie het wed-
strijdschema op 
www.hvmijdrecht.nl voor de aan-
vangstijd.

Atalante D2 pakt twee 
punten van de nummer 4
Vinkeveen - Vrijdag 6 maart speel-
de de Oudenallen equipe tegen de 
nummer 4, Afas-LEOS DS 1. An-
nemarieke Wijnands en Joke Rui-
zendaal waren er niet, maar nieuw-
komer Marleen Sondermeijer na-
tuurlijk wel, alsook coach Robert 
Hardeman. Het draait echt beter na 
4 trainingen met de dames van 1, de 
reactie zit er beter in, het is alerter 
en feller. De eerste set begon met 
goede spirit, er werd flink gejuicht 
bij ieder punt en pep-ups waren er 
bij tegenpuntjes. Het liep gewoon 
lekker, niet geforceerd, maar blij, fa-
natiek en geconcentreerd. En jawel! 
Daar zetten de Vinkeveense dames 
gelijk al de eerste set op het boekje. 
Wat een pret zeg, 25-20. 
Verder gingen de gele dames met 
het tweede bedrijf. Marleen Sonder-
meijer en Tineke Oudenallen maak-
ten vele punten aan het net en het 
was Inge Bakker die net als in de 
eerste set een zeer sterke service-
reeks neerzette. Daar moeten ze 
veel aandacht aan blijven besteden, 
het kan maar zo het verschil maken: 
weer gewonnen met 26-24.
In de derde set kwam op een of an-

dere manier de klad er in. Een paar 
foutjes van verschillende soort de-
den de sfeer drukken en het verschil 
op het telbord werd alsmaar groter. 
Jet Feddema werd halverwege in-
gezet en dat gaf weer wat nieuwe 
energie. Het team kwam goed te-
rug maar het was net niet genoeg 
en met 22-25 ging de Oudenallen 
ploeg de bietenbrug op. 
Dat was een domper. Eentje die be-
kend was en als eerder gebleken 
een grote hobbel om weer van terug 
te komen. De koppen gingen niet 
genoeg omhoog, er was onzeker-
heid, veel persoonlijke foutjes en de 
achterstand aan het begin van de 
set werd niet meer ingehaald, 18-
25. In de laatste set startte het team 
uit Leusden wederom voortvarend 
en ondanks de aanmoedigingen 
van het betrokken publiek lukte het 
niet: 9-15. Weer zo’n zo-dichtbij-en-
het-zat-er-in-teleurstelling, maar de 
dames zijn blij met de 2 punten, en 
dat van de nummer 4! Het gaat echt 
steeds beter en het team blijft po-
sitief, je kunt het niet vaak genoeg 
herhalen. Aanstaande zaterdag een 
treffen met de numero uno.

Nuttige zege voor Argon
Mijdrecht - Niet elke wedstrijd in 
de hoofdklasse A van het zondag-
voetbal staat bol van de klasse, dat 
bleek deze zondag maar weer eens 
in de ontmoeting tussen Argon en 
de kampioen van vorig seizoen, Hol-
landia. Veel strijd en inzet bepaal-
den het spelbeeld, waarbij het spel 
van de gasten met name in de ope-
ningsfase er wat verzorgder uitzag. 
Kansen leverde dit spel echter niet 
op, daar stond de defensie van Ar-
gon te georganiseerd voor, zodat 
het publiek het vooral moest heb-
ben van veel voetbal op het midden-
veld. Pas na een kleine 20 minuten 
viel de eerste mogelijkheid te note-
ren, toen een indraaiende vrije trap 
van verdediger Duijn bij de tweede 
paal op het hoofd kwam van een an-
dere verdediger, Meester, maar zijn 
kopbal werd door Eelco Zeinstra 
gepareerd. Het eerste echte gevaar 
van Argon ontstond na 26 minuten 
spelen, toen een vrije trap werd toe-
gekend op een kleine 30 meter van 
het doel van doelman Sijm. Rory van 
Gulik besloot tot een harde, lage in-
zet in het strafschopgebied waar 
Joeri Onderwater attent de punt van 
zijn voet tegen de bal zette, daarmee 
doelman Sijm en al zijn verdedigers 
volkomen verrassend, 1-0. Niet ge-
heel conform het spelbeeld, maar 
het benutten van schaarse kansen 
is natuurlijk ook een noodzakelijke 
kwaliteit in het spelletje. Twee minu-
ten later probeerde ook Nicolai Ver-
biest het vanaf dezelfde positie met 
een directe schotpoging bij een vrije 
trap, nu vloog de bal net over de lat 

boven de Hoornse doelman. Voor 
rust deden beide ploegen nog één 
doelpoging, Ben Ebu-Mordi kon na 
eigen balwinst geen goed vervolg 
aan zijn actie geven, terwijl een har-
de inzet van de opgekomen verde-
diger Duijn op de vuisten van Eelco 
Zeinstra eindigde.
Na rust was de eerste kans voor 
Ben Ebu-Mordi, maar vrij voor de 
doelman mikte hij van afstand ruim 
over. Toen Anton den Haan even la-
ter de bal na een vrije trap van Van 
Dijk toucheerde, verraste hij bijna 
zijn eigen doelman, die echter toch 
baas bleef over de bal, waarna een 
doorgekopte bal van Patrick Lokken 
bijna een kans opleverde voor Mi-
chael van Laere, maar de snel uit-
gelopen doelman Sijm was net even 
eerder bij de bal. Daarna een lange 
periode, waarin beide ploegen niet 
in staat bleken, om het de defensie 
van de tegenstander echt moeilijk te 
maken. Argon hoefde met de voor-
sprong niet echt, Hollandia bleek 
niet in staat om tot kansen te ko-
men. Slechts één keer moest Eel-
co Zeinstra zijn kunnen tonen, toen 
drie minuten voor tijd de bal uit een 
kluts ineens voor de voeten van 
middenvelder van Dijk viel, maar zijn 
harde schot eindigde op de rechter-
vuist van de Mijdrechtse keeper, die 
daarmee de winst voor zijn ploeg 
veilig stelde. Door deze zege wordt 
het voor Hollandia bijzonder moeilijk 
om nog aansluiting te vinden met de 
kop en blijft Argon “gewoon” nog tot 
het rijtje kanshebbers voor de titel 
behoren.



Wilnis - Afgelopen zaterdag boek-
te CSW een 0-3 overwinning uit bij 
Eemboys. Dat betekende dat CSW 
winnaar is geworden van de tweede 
periode. Wat ook gunstig was voor 
CSW was het feit dat koploper TOV 
gelijkspeelde en het verschil nog 
maar 1 punt bedraagt. Kortom: een 
prima dag voor CSW. CSW begon 
sterk bij Eemboys. Onmiddellijk druk 
zetten en agressief spelend leverde 
snel balbezit op. Het kwam dan ook 
al vrij snel op 0-1 toen na diverse 
schijven JayKlaas Wijngaarden werd 
aangespeeld. Wijngaarden aarzelde 
geen moment en schoot hard en 
hoog binnen. 
Het gevaar bij Eemboys kwam voor-
namelijk voort uit cornerballen en 
vrije trappen. Zo kon er uit een 
vrije trap vrij worden ingekopt bij 
de tweede paal maar doelman Jor-
dy Wens redde schitterend. Het spel 
golfde wat op en neer waarbij CSW 
het meeste balbezit had en de wed-
strijd controleerde. Halverwege de 
eerste helft leverde dat zelfs de 0-
2 op. Ronald Lucassen kwam op het 
middenveld in balbezit en liep rich-
ting de zestien. Na een prima een-
tweetje met Edwin Milton verscheen 
Lucassen vrij voor de doelman. Na 
een paar prachtige schijnbewegin-
gen omspeelde Lucassen de doel-
man om vervolgens de bal in het 
doel te lopen. 

Rust
Na rust was het Eemboys dat wat 
meer begon aan te dringen en zo-
doende kwam er voor CSW veel 

ruimte om te counteren. Bijna was 
de wedstrijd al beslist maar Cesar 
de Kuyer kon de bal net niet goed 
genoeg raken na een doorgekop-
te bal. Eemboys was niet echt bij 
machte om het CSW moeilijk te ma-
ken en na een kwartier in de tweede 
helft werd de wedstrijd definitief be-
slist. Een snel uitgevoerde counter 
over links belandde bij Edwin Milton 
die de bal panklaar lag en door Jay-
Klaas Wijngaarden beheerst werd 
ingeschoten. Daarna ging CSW 
bij balbezit iets te slordig om met 
de geboden ruimte en moest Jor-
dy Wens nog twee keer handelend 
optreden bij afstandsschoten van 
Eemboys.
Een terechte overwinning voor de 
ploeg van Gerrit Plomp dat zaterdag 
de uitwedstrijd speelt tegen AH’78 
uit Huizen.
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Spelers Hertha F1: Bas Dorlas, Kjeld Bartman, Melvin Voorneveld, Eric Bulter-
man, Lars Janmaat, Levi van Zijtveld, Sten de Lange, Martijn van der Horst, Da-
mian Venneman.

Hertha F1 wint weer
Vinkeveen –Na de eerste aanval 
van NVC nam Hertha direct de hi-
erarchie over, aanval na aanval kre-
gen deze Naardense jongens rich-
ting hun doel en het kon dan ook 
niet uitblijven dat binnen vijf mi-
nuten Damian, weer hersteld van 
de griep, via een prachtige voorzet 
twee jongens van NVC eruit liep en 
de keeper passeerde. 1–0 voor Hert-
ha.
De organisatie bleef intact en op 
een enkele uitbraak na, die el-
ke keer goed in de kiem werd ge-
smoord door Hertha’s verdediging 
en keeper, was het Hertha dat op 
zoek ging naar de volgende treffer, 
het bleef helaas voor de rust steken 
met een bal op de paal en een op 
de lat.

De tweede helft begonnen de jon-
gens wat opgeluchter aan de wed-
strijd om er een exacte kopie van de 
eerste helft van te maken, dit keer 
gaf aanvoerder Levi een lange bal 
op Damian die dit weer prachtig af-
rondde op het doel van NVC. 2–0. 
Ook hierna werd er tweemaal op de 
paal geschoten, maar nu werd Hert-
ha’s doel ook een keer op de paal 
geraakt. Helaas voor het meegereis-
de publiek werd het niet de mon-
sterscore waar het in het begin naar 
uit leek te zien, maar wanneer je 
deze al niet had, kreeg je van deze 
wedstrijd als Hertha-aanhanger  ze-
ker geen kater, ze waren helaas niet 
effectief genoeg om de geboden 
kansen ook daadwerkelijk in doel-
punten om te zetten.

Een prima dag voor CSW

Atalante D2 pakt twee 
sets van koploper
Mijdrecht - Zaterdag 14 maart reis-
de de Oudenallen equipe (nog altijd 
11e) naar Soest voor een treffen met 
de numero uno. SoVoCo was al bijna 
aan het inslaan toen de Vinkeveen-
se ploeg de zaal binnenstapte. Het 
zag er allemaal knap professioneel 
uit dat inslaan, echt wel impressive, 
echt wel een numero uno. 
De eerste 2 sets werden de Vinke-
veense dames van de baan gemept 
met 9-25 en 10-25. Dat was duide-
lijk. Ook duidelijk was de grote trom-
mel die bij iedere punt door de loka-
le kids net zo flink werd bemept bij 
ieder punt van de thuisclub. En dan 
hebben we het nog niet over het 
rapaparapapa geroffel als de gele 
equipe aan opslag was. Hoogste tijd 
voor orde op zaken. Voor de 3e set 
werden de koppen bij elkaar gesto-
ken, de hoofd-omhoog moraal ge-
highlight, de goede stukken van de 
voorgaande sets onderstreept, want 
die waren er heus wel, en Tineke 
Vellekoop kwam in het veld. Zo ont-
zettend goed waren ze nu ook weer 
niet, er zat best één puntje in. 
Gelijk aan het begin van set 3 kwam 
de Oudenallen ploeg op voorsprong 
via mooie bloks op het midden en 
de buitenkant van Marleen Sonder-
meijer en Jet Feddema, waardoor de 
Soestjes meerdere malen niet tot 
het makkelijke scoren konden ko-
men als in de eerste 2 sets. Het mid-
den kwam bijna niet meer langs het 
geweldige blok en de steraanvaller 
op de buitenkant hakte steeds va-
ker in het blok of werd door het blok 
prima afgeremd. Ja, dit kampioens-
team met slechts 9 sets tegen, liet 
de koppen zelfs hangen en kon niet 
beter bedenken dan keer op keer de 
buitenaanvalster op te zoeken. Ver-
dedigend was de Oudenallen equi-
pe ongelofelijk sterk. Met name In-

ge Bakker en Natalie Jansen lieten 
geen punt ‘aan den vloer’ en eigen-
lijk wist het hele team het geluk op 
te eisen en zelfs verschillende een-
armige reddingsacties van Joke 
Ruizendaal speelden prima door. 
Reddingspasses werden door ver-
deler Jet Feddema weer mooi op-
gegooid en als ook dat al een red-
ding was, dan zorgde de derde man 
wel voor foutloos vervolg. De Vin-
keveense leeuwen waren echt kei-
pittige rallywinnaars, Sovoco was er 
zuur van, het tromgeroffel verstom-
de. Met 16-25 werd set 3 gepakt, 
wat een feest!
De service was prettig op dreef en 
een ander ding dat ook zo geweldig 
liep, was het slimme afwisselende 
spel. Balletjes in het middengat wil-
den in het begin maar moeilijk luk-
ken maar steeds vaker raakten tac-
tisch geslagen en geprikte ballen 
direct de tegengrond. Vooral de bei-
de hoeken kwamen tijdens een ral-
ly steeds meer vrij en daar hebben 
de Atalante dames aardig wat pun-
ten gevonden. De losgeslagen ge-
le topkoers van set 3 ging voort en 
met 18-25 werd ook de 4e set inge-
rekend, met in deze 2 sets wel het 
mooiste volleybal van dit seizoen, 
grandioos!  
Set 5 werd helaas verloren, terwijl 
de dames met 3-8 voor hadden ge-
staan, want het is toch wel span-
nend als Klein Duimpje op het eind 
ineens dreigt te winnen van Goliath. 
Maar deze 2 sets zijn echt een op-
steker voor D2 en absoluut het re-
sultaat van de verzwaarde trainin-
gen van afgelopen weken met D1. 
Het gevoel was goed, het geloof is 
sterker geworden. Nog 5 punten 
achter op de nr 10 en nog 4 partij-
en te gaan tegen de nummers 6, 7, 
8 en 9.

Korfballers Atlantis D2 
terecht kampioen
Mijdrecht - Een kampioenswed-
strijd is altijd spannend, maar als 
er dan ook nog eens tegen De Vin-
ken gespeeld moet worden, maakt 
dat het toch wel extra spannend. 
De spanning was voor de wed-
strijd daarom ook al aardig te voe-

len in de kleedkamers. Niet alleen 
de spelers waren nerveus, maar ook 
de coaches. In het aanvalsvak van 
de door HCM (Handling Compa-
ny Mijdrecht) gesponsorde Atlan-
tis D2 begonnen: Heleen, Cintha, 
Wouter en Sean. Het verdedigings-

vak bestond uit: Amy, Ivanka, Ca-
sper en Danny. De Vinken nam de 
bal uit en begon goed. Er werd al vrij 
snel gescoord door de Vinken (1-0), 
maar Atlantis  liet zich niet kennen! 
Atlantis bracht de bal uit en maak-
te er een mooie aanval van, waar-

uit ook werd gescoord (1-1). En ook 
al was er aan de kant van Atlantis 
veel sprake van spanning, het hoofd 
werd koel gehouden. Soms werd er 
iets te snel en chaotisch gespeeld, 
maar toch viel er weer een doel-
punt (1-2). De Vinken liet zich ook 
niet kennen en ging goed door! De 
Vinken zette een paar mooie aan-
vallen op waaruit de 2-2 ontstond. 
Voor rust maakte Atlantis er nog 2-
3 van. In de rust lieten de coaches 
aan het team de tevredenheid blij-
ken, maar werd er gewaarschuwd 
voor te vroeg juichen. Er stond de 
D2 tenslotte nog een helft te wach-
ten. Het advies was: hou het hoofd 
koel! In de rust werd Ivanka gewis-
seld voor Joy, Sean werd gewisseld 
voor Gerben en Cintha werd gewis-
seld voor Anna.

In de tweede helft scoorde De Vin-
ken al snel en dat zorgde er weer 
voor dat de stand gelijk werd, name-
lijk 3-3. In het eerste gedeelte van 
de tweede helft had de aanval van 
Atlantis veel kansen. Alleen wilden 
de doelpunten maar niet vallen, tot-
dat na veel aanvallen Atlantis er uit-
eindelijk toch nog eentje scoorde (3-
4). De 3-5 volgde snel hierna. Danny 
maakte in het team plaats voor Ri-
chard. De Vinken wist de wedstrijd 
tot het laatste moment spannend te 
houden door de stand op te schroe-
ven naar 4-5. Na een spannende 
wedstrijd heeft Atlantis D2 de wed-
strijd gewonnen! 

Na de wedstrijd snel terug naar de 
Atlantiskantine voor de huldiging! 
De kampioensfelicitaties gaan uit 
naar de spelers van de D2, spon-
sor (HCM, Handling Company 
Mijdrecht) en alle fans. Ook har-
telijk dank aan De Vinken voor de 
bloemen die na afloop werden uit-
gereikt.

Nieuw Seizoen bij TVM
Mijdrecht - Tennis Vereniging 
Mijdrecht staat weer klaar om het 
nieuwe tennisseizoen te beginnen.
Vele van de leden hebben gedu-
rende de winter op de vier nieuwe 
Smashcourt all weather banen hun 
conditie bijgehouden maar anderen 
wachten op wat warmer weer om 
het gravel te betreden. Er is sinds 
lange tijd ook weer plaats voor nieu-
we junior- en seniorleden. Inlichtin-
gen over het lidmaatschap van TVM 
en aanmelden kan bij de ledenadmi-
nistratie: Jos de Jonge, G. van Stou-
tenborchstraat 65 te Mijdrecht, tel. 
0297- 384301 en op de informatie-
avond op 24 maart vanaf 19.30 uur 
in het TVM clubhuis op het tennis-
park. Verder is er een open huis op 
31 maart vanaf 19.30 tijdens de eer-
ste tosavond en een speciale open 
ochtend voor 50- plussers op 1 april 
vanaf 10.00 uur. Genoeg gelegen-
heid dus om vrijblijvend met TVM 
en al haar mogelijkheden kennis te 
maken.
Op 28 maart gaan het tennispark en 
het clubhuis aan de J. van de Haar-
laan (direct achter de bibliotheek) 
weer volledig open. Er is achter de 
schermen al veel werk verricht om 
de leden een wijd scala aan acti-
viteiten te bieden. Gezelligheid en 
competitie gaan daarbij hand in 
hand voor alle leeftijdscategorieën 
en in alle speelsterktes. 
Traditiegetrouw wordt gestart op 29 
maart met een toernooi voor het he-
le gezin. Een week later begint de 
competitie. TVM komt met 51 teams 
uit in alle lagen en regionen van de 
KNLTB competitie. 

Trots
De trots van TVM, het eerste he-

renteam, speelt in de één na hoog-
ste landelijke klasse (Hoofdklasse). 
Iedereen kan hen op het park van 
TVM zien spelen op 13 en 26 april 
en op 10 mei (let op de media en 
website van TVM) en dicht bij huis 
genieten van toptennis. Verder staan 
natuurlijk op de agenda het ver bui-
ten de gemeentegrenzen bekende 
Open Toernooi en het Open Jeugd 
toernooi. Minder ambitieuze tennis-
sers gaan weer veel plezier beleven 
aan de vele gezelligheidswedstrij-
den. Aan de seniorplus speeloch-
tenden en op de tosavonden kun-
nen de leden zo meedoen en wor-
den zij ter plekke met gelijkwaardi-
ge tennissers in contact gebracht. 
Zo heb je al snel een aantal tennis-
vrienden en vriendinnen met wie je 
zelf eens een baan kan afhangen en 
een balletje kunt slaan.

Net zoals in de vorige seizoenen 
wordt weer veel aandacht besteed 
aan de ruim 250 jeugdleden, zodat 
ook zij plezierig met hun vriendjes 
kunnen tennissen. TVM maakt al 
meer dan 25 jaar gebruik van ten-
nistrainer Auke Ykema en de ten-
nisschool Tennis Actief, die hij sa-
men met Matthijs Deken runt. Ook 
nu weer is er een ruim aanbod aan 
les- en trainingsmogelijkheden om 
de tennistechniek onder de knie te 
krijgen. Zij organiseren begin april 
voor de nieuwe leden een aantal 
gratis tennislessen.

Al met al weer veel redenen om het 
racket weer uit de kast te halen en 
het TVM tennispark op te zoeken. 
Verdere informatie kunt u inwin-
nen via de ledenadministratie en de 
website:  www.tvm-mijdrecht.nl

Klaverjasclub 
Onder Ons

Vinkeveen - Dinsdag 10 maart was 
Diny Mollema iedereen te slim af en 
wist met 5277 punten iedereen ver 
voor te blijven. Frederik Mulckhuijse 
werd 2e met 5026 punten, als der-
de eindigde Annie Veenhof met 4990 
punten, vierde werd Martien de Kuij-
er met 4883 punten en vijfde Elly De-
genaars met 4872 punten. De troost-
prijs ging naar Ge van de Arend met 
3920 punten. Dinsdag 7 april is er 
een paaskoppelklaverjastoernooi, 
waar iedere klaverjasser welkom is. 
De aanvang is 20.00 uur in ‘t Meertje 
aan Achterbos 101. Er worden 4 par-
tijen van 16 giffies gespeeld.

Alle kwartfinalisten drie-
bandentoernooi bekend
Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van D.I.O./ Café De Merel heb-
ben zich het afgelopen weekend 
Paul Schuurman, Tobias Hagenbeek, 
Desmond Driehuisen en Theo Va-
lentijn zich geplaatst voor de kwart-
finales. Ook door naar de kwartfi-
nales zijn de volgende spelers: Ral-
ph Dam, Pim de Jager, Henny Hoff-
mans, Hans Bras, Sjoerd van Agte-
ren, Maarten Dulmus, Wim Bakker, 
Stefan Vos, Hein Voorneveld, Patrick 
van der Meer, Jim van Zwieten, Jan 
Eijsker, A. Augustin, Wim Roest, Thijs 
Hendrikx, Bert Fokker, Hans Dikker, 
Dave Meyer, Tino v. Bemmelen, Jaap 
Hoogendoorn, Herman Turkenburg, 
Bert Dijkshoorn, Paul Huzemeier, 
Nick v.d. Veerdonk, John Vrielink, 
Peter Driehuis, Roy Leemreize en 
Wil Bouweriks de kwartfinales zijn 
te spelen op de data 28 en 29 maart,  
4 en 5 april, aanvang alle dagen om 
14.00 uur. Plaats van handeling  Ca-
fé De Merel, Arkenpark  MUR 43 in  
Vinkeveen, tel. 0297263562. In het 
weekend van 20, 21en 22 maart is 
er geen driebandenbiljart maar het 

4/5 sterren (spelers boven 4 moyen-
ne) kampioenschap van Biljartfede-
ratie De Ronde Venen, te beginnen 
op vrijdag 20 maart om 19.30 uur en 
te eindigen op zondag 22 maart.

Tweede interclubwedstrijd 
voor crossers van UWTC 
Uithoorn - Zondag 15 maart werd 
de tweede InterClubwedstrijd gere-
den tussen rijders van UWTC en FCC 
Wijkeroog. Dit keer was de wed-
strijd in Uithoorn. Vanuit o.a. Abcou-
de, Uithoorn, Wilnis, Velsen, Amstel-
veen, Mijdrecht, arriveerden rond 
10.00 grote en kleine BMX rijders 
met hun ouders, broers en familie. 
Na goed warm te hebben gereden, 
begon rond 11.30 uur de wedstrijd. 
Dit keer waren er 10 groepen, die 
ieder drie manches moesten rijden 
om door te kunnen gaan naar een 
A- en B-finale. Max de Beij en Mel-
vin van der Meer gaven de aftrap.
Bij de klasse “boys 7j/girls 8” ston-
den er alleen UWTC rijders aan 
het starthek. 1ste werd Donne van 
Spankeren, 2de Jeroen Noordegraaf  
en Izar van de Vliet werd 3de. In de 
groep Boys 9j/girls 10 werd door 

Mitchell Vink en Wesley ter Haar 
goed gestreden voor de tweede en 
derde plaats. Bart van Bemmelen, 
Jaivy lee Vink, Tom Brouwer, Wiljan 
Brouwer en Wouter Plaisant van de 
Wal namen in alle 4 de manches de 
leiding. Bij boys 14+/ girls 15+ werd 
er zelfs een manche gereden zon-
der te trappen. Michael Schekker-
man en Arno van Vliet reden hier-
bij dik op kop.
Op de foto de dames Nina Dood-
korte en Tessa Harmsen die stre-
den in de groep van boys 13/girls 
14 en daarbij eindigden in de fina-
le op de 5de en 6de plaats achter 
Boris Doodkorte 4de en Danny de 
Jong 3de. 
Uitslagen van deze wedstrijd kunt u 
vinden op de UWTC site. De volgen-
de wedstrijd is zondag 22 maart in 
Langedijk.
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27e openjeugdtoernooi 
bij TV Mijdrecht
Mijdrecht - Van 10 tot 16 augustus 
is het weer tijd voor het Rabobank 
openjeugdtoernooi van Tennis Ver-
eniging Mijdrecht. Het wordt alweer 
de 27e editie van dit hoogtepunt in 
de zomervakantie. De voorbereidin-
gen zijn al in volle gang. Al jaren-
lang staat TVM bekend om haar 
fantastische jeugdtoernooi, waarbij 
bovendien punten behaald kunnen 
voor de jeugdranglijst. Ieder jaar op-
nieuw hebben ze een recordaan-
tal inschrijvingen en dat willen ze 

dit jaar ook behalen. Het toernooi is 
er om te tennissen, maar vooral ook 
om de activiteiten die er allemaal 
georganiseerd worden. Er wordt al-
tijd uitgekeken naar de speurtocht, 
modeshow en karaoke avond. 
Ben je al benieuwd naar dit toer-
nooi of wil je de sfeer van vorig jaar 
proeven? Kijk dan op www.tvm-
mijdrecht.nl, daar staat ook een link 
naar de hyvespagina van het toer-
nooi. TVM hoopt je te zien in augus-
tus!

Tobias Hagenbeek en 
Sjoerd van Agteren 
presteren super
De Ronde Venen - De speelweek 
28 kan een aantal opmerkelijke 
prestaties vermelden. Bobs Bar 2 
onder leiding van Tobias was in su-
pervorm, getuige de series van 16, 
17 en 28 caramboles tegen Gerrit 
Schuurman.
Na een mooie 2e plaats in de fina-
le 3-sterklasse was Tobias in slechts 
10 beurten uit.  Een gemiddelde van 
8 is toppie en Bobs Bar 1 was goed 
voor een 7-2 op De Paddestoel 1.

Ook vermeldenswaardig is de hoog-
ste serie van 19 caramboles van 
Sjoerd van Agteren. Tevens had hij 
een zeer korte partij van slechts 16 
beurten, kortom die prestatie was 
goed voor het hele team van Pim de 
Jager, want het werd 0-9 bij Bobs 
Bar 1 tegen De Paddestoel 2.
Het team van Henny Hoffmans Dio 
2 won met 9-0 van De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2. Henny fungeerde als 
de grote motor, speelde 6.250 ge-
middeld en was in slechts 16 beur-
ten uit tegen Dorus v.d. Meer. De 37 
beurten durende partij tussen Pe-
ter Driehuis en Peter Marsen was 
bijzonder spannend. Peter Marsen 
moest nog 1 carambole voor de re-

mise in de nabeurt, deze lukte he-
laas niet. De Kromme Mijdrecht 1 
won met 7-2 van Dio 1.
De Schans won met 7-2 van Stie-
va Aalsmeer. Wil Bouweriks kwam 
2 caramboletjes tekort tegen Hans 
Dikkers. Derk Bunders won gemak-
kelijk van Dirk van Yperen. Lucia 
van Gelderen trof een te sterke Hein 
Voorneveld en Ton Bocxe ging tegen 
John Beets gelijk op maar met een 
slotserie van 20 en 1 was het in 20 
beurten voor Ton gedaan.
Cens 1 won met 7-2 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 1. Alleen Harry 
de Jong wist 2 puntjes in de club te 
houden tegen Vincent Roeleveld.
De Paddestoel 3 won met 8-1 van 
De Kuiper/van Wijk. Teus Dam 
sleepte er persoonlijk voor de Pad-
destoel tegen Martien Heijman nog 
een remise uit.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won 
met 7-2 van Cens 2. Alleen Zweder 
van Dalen hield de eer voor Cens 
hoog.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met 
2-7 van De Merel/Metaal Mijdrecht 
3. Ab Augustin van De Kromme 
Mijdrecht wist tegen Hans van Rijn 
2 puntjes thuis te houden.

Senior Plus Tennis bij
Tennis Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Ook in 2009 zullen er 
vanaf april op de banen van TVM 
weer volop activiteiten zijn voor de 
270 vijftigplussers: wedstrijden voor 
gevorderden op maandagochten-
den, tossen op woensdagochten-
den, competitie op vrijdag en dub-
belwedstrijden op de vrijdagochten-
den vanaf juli.

Als ééndagsactiviteiten staan op 
het jaarprogramma: het intussen in 
de regio uitstekend bekendstaande 
open seniorplus-ééndagstoernooi  
op donderdag 6 augustus en de tra-
ditionele TVM veteranendag op 19 
september. 

Op woensdag 1 april zullen heel wat 
50+TVM’ers weer voor het eerst in 
het buitenseizoen 2009 naar het 
park komen; er wordt dan een seni-
orplusochtend gehouden. 

Als u meer wilt weten over de vele 
mogelijkheden bij TVM, dan wordt 
u dringend aangeraden te komen 
naar de Open Ochtend op woens-
dag 1 april. Om 10.00 uur ontvangt 
de TVMSeniorPlusCommissie be-
langstellenden om alle informatie 
te geven. Er kunnen speciale seni-

orplustrainingsgroepjes worden ge-
vormd.
Ouderen die vroeger al eens vaker 
getennist hebben en nu meer tijd 
beschikbaar krijgen om deze gezon-
de sport in een gezellige omgeving 
te gaan beoefenen, kunnen uiter-
aard ook nu al rechtstreeks lid wor-
den via de ledenadministratie, Jos 
de Jonge, G. van Stoutenborchstraat 
65, tel 284301 mailadres: ledenad-
ministratie @ tvm-mijdrecht.nl. 
U kunt dan eventueel vanaf dat mo-
ment de kunststofbanen bespe-
len, die in de afgelopen winter hun 
diensten ruimschoots hebben be-
wezen en u kunt tevens nog profite-
ren van de gratis lessen voor nieu-
we leden, die plaatsvinden op de za-
terdagen  3, 10 en 17 april van 19.00 
tot 20.00 uur.

Algemene informatie over TVM is, 
behalve op 1 april om 10.00 uur, ook 
te vergaren op de nieuwe leden-
avond van dinsdag 24 maart en de 
Open Avond, tevens tossavond, van 
dinsdag 31 maart, 8 uur.
Ook via de web-site van TVM:
www.tvm-mijdrecht.nl. kunt u een 
compleet overzicht krijgen van de 
Tennisvereniging Mijdrecht

Schaatsen of skeeleren
Mijdrecht - Afgelopen winter heb-
ben we heerlijk kunnen schaatsen. 
De mensen die kunnen skaten of  
skeeleren hadden niet zoveel moei-
te om de overstap naar de schaats te 
maken. Zij reden zo weg. Wat opviel 
is dat iedereen vrolijk was op het ijs. 
Geen haast had want je hoorde vaak 
genoeg: gaat u maar voor hoor! We 
ritsten in elkaar en reden een prach-
tig tochtje. Dat is wel wat anders als 
op de weg. Moeten we op iemand 
wachten of iemand maakt een fout-
je, dan wordt er geïrriteerd getoe-
terd. Juist die mensen moeten eens 
gaan skeeleren of schaatsen, daar 
word je vrolijk van. Mensen die al-
le skate- en skeelerlessen gevolgd 
hebben bij het Centrum voor Beter 
Bewegen voelden zich reuzesterk. 
Valpartijen bleven uit terwijl de men-
sen die niet hebben leren skaten of 
skeeleren vaker vielen en meer letsel 
hadden. Door het skaten en skeele-
ren hebben zij geleerd om over hob-
beltjes heen te rijden, in balans te 
blijven wanneer er oneffenheid is 
op de weg. Allemaal voordelen voor 
op de schaats. Carla van Nieuwkerk 
van Centrum voor Beter Bewegen: 
“Voor de veiligheid zou ik het ieder-
een aanraden om een paar skate- of 
skeelerlessen te nemen. In korte tijd 

leer je niet alleen de techniek van 
het rijden maar ook om veilig met 
het verkeer om te gaan. Remmen op 
verschillende manieren. Behendig-
heidsspelletjes om evenwicht te krij-
gen en natuurlijk komt er ook aan 
bod hoe je wel moet vallen. Tijdens 
de lessen worden knie-, pols- en el-
leboogbeschermers en een helm ge-
dragen zodat je je geen pijn hoeft te 
doen. Kortom, allemaal trucjes om 
deze sport extra leuk te maken. Het 
skate- en skeelerseizoen gaat weer 
beginnen. Voor de jeugd zijn er 7 
lessen van 1 uur en dit wordt op ver-
schillende middagen gegeven om 
16.00 uur. Voor de volwassenen zijn 
er 5 lessen van 5 kwartier. Op maan-
dagavond om 19.00 uur en op zater-
dagochtend 09.30 uur. Het is moge-
lijk om samen met de jeugd mee te 
doen op één van de middagen. Wil 
je een opfrisles of technisch beter en 
sneller rijden, kom een keer een les 
meedoen. Tijd wordt in overleg afge-
sproken. Zodra er een groepje aan-
gemeld is starten de lessen. Voor de 
jeugd is er na de basiscursus nog 
het leren stunten.” Aldus Carla.
Interesse? Voor inlichtingen en op-
geven kunt u bellen naar het Cen-
trum voor Beter Bewegen, Carla van 
Nieuwkerk, tel. 0297 284855.

Nordic Walking lessen en 
wandelingen
Mijdrecht - In het voorjaar willen 
we allemaal genieten van de mooie 
natuur. We willen er weer opuit en 
graag sportief bezig zijn. Nordic Wal-
king in groepsverband is dan een 
leuke bezigheid. Al na een paar les-
sen heb je de basis door. Armen en 
benen worden getraind, terwijl men 
heerlijk in de buitenlucht is. Er wor-
den oefeningen gedaan om de tech-
niek van het Nordic Walking goed 
onder de knie te krijgen. Ga je zelf 
aan de gang met de Nordic Walking 
stokken. Ook goed, maar toch ziet 
Carla van Nieuwkerk van ‘Centrum 
voor Beter Bewegen’ erg veel dat de 
techniek niet klopt en dat er daar-
door juist klachten ontstaan. Je kunt 
vaak meer snelheid uit het Nordic 
Walking halen als je les hebt gehad. 
Leer op een juiste manier de stok-
ken te gebruiken. Hoofdpijn, nek- en 
schouderproblemen verminderen of 
verdwijnen vaak hierdoor. 
In april start er een nieuwe cursus 
Nordic Walking op donderdagoch-
tend. Om 09.00 uur vanaf Turkoois 
4 in Mijdrecht. Koop alstublieft niet 

meteen nieuwe stokken als je niet 
weet waar je eigenlijk op moet let-
ten. Goedkoop kan dan duurkoop 
zijn. Er zijn stokken aanwezig die je 
kunt huren. Probeer het uit en beslis 
dan welke stokken erbij je passen. Je 
bent van harte welkom. Wil je liever 
’s avonds een cursus volgen? Dit kan 
op maandagavond om 19.30 uur bij 
het Centrum voor Beter Bewegen.
Op dinsdagavond is er om 18.30 en 
20.00 uur en op donderdagochtend 
om 10.30 uur Nordic Walken voor ge-
vorderden. Het is mogelijk om je na 
de cursus hierbij aan te sluiten. 
Om de week wordt er op zondag-
ochtend een mooie tocht georgani-
seerd. De afstand is variërend tussen 
de 10 en de 15 km. Er wordt steeds 
vanaf een andere plaatsgestart, maar 
wel binnen een straal van ongeveer 
15 km. Er wordt met elkaar naar de 
startplaats gereisd. 
Ben je geïnteresseerd voor één van 
de Nordic Walking groepen of voor 
de zondagochtend Nordic Walking 
tocht, meld je dan aan bij Carla van 
Nieuwkerk,  tel. 0297 284855.

Korfbalvereniging De Vinken
Nipte winst voor De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste achttal van De 
Vinken een uiterst cruciale wed-
strijd tegen mededegradatiekan-
didaat Nova uit Bilthoven. In de-
ze wedstrijd, waarin het Fortisteam 
steeds een voorsprong heeft gehad, 
was het ongemeen spannend. Pas 
ver in blessuretijd viel de definitie-
ve beslissing. Met 13-11 werd No-
va terug gewezen. Zij degraderen 
rechtstreeks naar de derde klasse. 
De Vinken speelt komende zaterdag 
tegen Fluks. De Vinkeveense korf-
ballers moeten dan opnieuw voluit 
om ook zelf nog het tweedeklasser-
schap te behouden.

Blessures
In de uitwedstrijd vorige week ver-
loor trainer-coach Siemko Sok twee 
van zijn vaste speelsters. Zowel Me-
lanie Kroon als Charita Hazeleger 
raakten dusdanig geblesseerd dat 
ook nu geen beroep op ze gedaan 
kon worden. Voor hen in de plaats 
speelden good old Helene Kroon en 
de op honk terug gekeerde Miranda 
Meulstee. Deze laatste begon met 
haar zusje Mariska en de beide Pe-
ters (Koeleman en Kooijman) in de 
aanval. Helene Kroon startte in de 
defensie samen met Joyce Kroon, 
Pascal Kroon en Rudy Oussoren.

Kwartier
De start was overduidelijk voor de 
thuisploeg. Binnen enkele minu-
ten knalden Mariska Meulstee, Pe-
ter Koeleman en Rudy Oussoren de 
Fortisformatie naar een 3-0 voor-
sprong. Twee strafworpen brachten 
de bezoekers weer in de race. Maar 
twee volgende afstandstreffers van 
Mariska Meulstee en Rudy Ousso-
ren gaven de thuisploeg weer een 
driepunten voorsprong. 
En vervolgens ging de geest weer 
in de fles. Onnodige foutjes en on-

fortuinlijke beslissingen gaven No-
va de mogelijkheid om vanaf de stip 
drie maal te scoren. Met 5-5 was de 
strijd weer helemaal open. Een fraaie 
afstandsscore van Joyce Kroon vlak 
voor rust liet De Vinken in ieder ge-
val met een voorsprong de kleedka-
mers op zoeken.

Blessuretijd
Na de pauze zette Rudy Ousso-
ren de toon. Voor de derde maal 
trof Vinken’s kanon doel en ook Pe-
ter Koeleman was na een Biltse te-
gentreffer weer succesvol. Hele-
ne Kroon benutte een strafworp en 
niet veel later deed Mariska Meul-
stee het zelfde: 10-7 tussenstand. 
Na een tegentreffer van Nova bleef 
het lang 10-8. Helene Kroon brak de 
ban en legde halverwege de tweede 
helft de 11-8 in de mand. Vijf minu-
ten later leek Pascal Kroon de strijd 
te beslissen: 12-8. En toch liep het 
weer bijna verkeerd af. Rudy Ous-
soren verstapte zich en moest mi-
nutenlang met kramp door verzorg-
ster Ria Kamminga opgelapt wor-
den. Het gaf de bezoekers vleugels. 
Langzaam maar zeker kwam Nova 
dichterbij. Op 12-10 leek er nog wei-
nig aan de hand, maar in de bles-
suretijd scoorde Bilthoven ook nog 
12-11. De verlossing kwam van Ru-
dy Oussoren zelf. Met een puike af-
standstreffer schoot hij alle onze-
kerheid weg. Met 13-11 zegevier-
den De Vinken.

Helaas voor de Vinkeveners wist ook 
naaste concurrent Fluks twee wed-
strijdpunten te bemachtigen. Ko-
mende week is de laatste zaalcom-
petitiewedstrijd. De Vinken gaat op 
bezoek bij het Noordwijkse Fluks. 
Beide teams hebben 13 punten en 
dus is alleen winst voldoende voor 
lijfsbehoud. Het blijft dus nog even 
ontzettend spannend.

Wedstrijd speciaal voor de 
jeugdschaatsers  
De Ronde Venen - Op woensdag-
middag 4 maart hebben 13 kinderen 
van IJsclub Nooitgedacht meege-
daan aan een wedstrijd speciaal ge-
organiseerd voor jeugdschaatsers. 

Samen met ruim 100 andere kin-
deren van totaal 15 verschillende 
schaatsverenigingen rond Amster-
dam hebben zij 2x een 100 meter 
gereden. Na een warming-up onder 
leiding van Marjon Ros konden de 
kinderen het ijs op. Een aantal kin-
deren van het jeugdschaatsen heeft 
een wedstrijdlicentie en heeft het af-
gelopen seizoen meerdere wedstrij-
den gereden. Maar voor veel kinde-
ren was het dé kans om na te gaan 
hoe snel ze kunnen schaatsen. Wout 

Berkelaar en Marjon namen de be-
geleiding van de kinderen naar de 
start voor hun rekening. In de ze-
vende rit waren de eerste Nooitge-
dachters aan de beurt. In korte tijd 
gingen al hun jeugdschaatsers over 
de finishlijn, aangemoedigd door de 
omstanders. De prestaties van de 
andere ijsclubs werden aandach-
tig gevolgd. Na korte tijd was er de 
mogelijkheid om de tweede 100 me-
ter te rijden. Een paar kinderen wist 
hun tijd te verbeteren. Julian Bun-
schoten reed zelfs een persoonlijk 
record!

Genoeg reden om trots te zijn op de 
jeugdschaatsers. Zij kunnen het sei-
zoen tevreden afsluiten!

Veenland volleybalmeisjes 
B1 raakt op stoom
De Ronde Venen - Het meisjes-
team van Veenland B1 begint warm 
te draaien na een lange tijd waar-
in het wat minder ging. Het eerste 
gedeelte van de competitie wer-
den veel wedstrijden verloren of af-
gezegd door te weinig spelers. Nog 
steeds komt het team vaak een spe-
ler tekort tijdens de wedstrijden, 
maar de Veenland meiden lieten af-
gelopen vrijdag zien dat er ook met 
5 speelsters gewoon gewonnen kan 
worden. De trainingen van Mariël-
le Bartman beginnen inmiddels hun 
vruchten af te werpen. Na de eer-
ste 8 wedstrijden maar drie punten 
te hebben behaald, zijn er de laat-
ste 6 wedstrijden negen punten be-
haald. Vrijdag speelde Veenland te-
gen het veel hoger geplaatste VC 

Omniworld. Na ieder gewonnen 
punt van Omniworld werd er door 
deze meiden flink gejeld bij ieder 
punt, maar de nuchtere Veenland 
meiden lieten zich niet gek maken. 
De eerste set werd nipt (22-25) door 
Omniworld gewonnen. De tweede 
set ging gelijk op, maar de teamspi-
rit van Veenland met mooie aanval-
len van Babs Kouwenberg en beke-
ken balletjes van Qiëlle Lont zorg-
de ervoor dat Veenland won (25-20). 
Door hard werken van onder ande-
ren Vera en Iris Schwegler bouwde 
Veenland de voorsprong verder uit 
en mocht Amber Bakkeren het laat-
ste punt (25-16) maken. De eerst-
volgende thuiswedstrijd van Veen-
land is op 27 maart tegen Trivolley 
uit Hilversum.

Prijsklaverjassen in
Café De Merel  
Vinkeveen - Komende vrijdag 13 
maart  is er prijsklaverjassen in Ca-
fé De Merel. Er zullen vier giffies ge-
speeld worden, u dient om 20.00 uur 
aanwezig zijn, de aanvang van het 
klaverjassen is om 20.15 uur, dus 
kom op tijd s.v.p.
De uitslag van de laatstgespeelde

wedstrijd:
1. Edwin v.d. Schaft met 7052 ptn
2. Rob Veraar met 6889 ptn
3. Martien de Kuijer met 6880 ptn
4. J. Bunschoten met 6678 ptn 
5. Cees Lof met 6635 ptn
De poedelprijs was voor Dorus v.d. 
Meer met 4670 punten.
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Jeugd HSV’69 op bezoek 
bij Feyenoord-Vitesse
De Hoef - Op zondag 1 maart heb-
ben de jeugdspelers van HSV’69 uit 
De Hoef in het kader van het Jeugd-
project van Feyenoord een bezoek 
gebracht aan de wedstrijd Fey-
enoord-Vitesse. HSV’69 is namelijk 
Amateur-partner van Feyenoord en 
daarom mogen spelers en begelei-
ders jaarlijks een thuiswedstrijd van 

Feyenoord bezoeken. Ook dit jaar 
was het wederom een doorslaand 
succes. De spelertjes genoten van 
de sfeer en entourage in de Kuip.

De wedstrijd eindigde in gelijkspel, 
maar de jeugdspelers van HSV’69 
waren de absolute winnaars van de 
dag.

Landelijke wedstrijden 
Acrogym van start
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
ging het landelijke acrogym-sei-
zoen van start. In Hellendoorn had-
den zich de teams uit het A- en B-
niveau verzameld om hun wedstrij-
den te draaien. Ook de Mijdrechtse 
acrogymnasten kwamen dit week-
end in actie. De damesgroep op B-
niveau bestaande uit Melanie, Mare 
en Frederike mochten op zaterdag-
ochtend het spits afbijten. Zij heb-
ben in hun oefening een moeilijk 
element, de salto van basket tot bas-
ket. Dit element ging voor de eer-
ste keer alleen heel behoorlijk. Ook 
de individuele salto’s landden deze 
keer op de voeten. Voor de Tempo-
oefening kregen de dames 24,2pnt. 
Daarna was het de Balansoefening. 
De handstand, die verplicht is om 
te maken, ging tijdens het inturnen 
niet zo lekker en ook in de oefening 
werd dit element te kort aangehou-
den. De andere elementen werden 
keurig uitgevoerd en ook de chore-
ografie was mooi gelijk. Met een to-
taal van 48,9 punten werden de da-
mes 11e van de 22 teams. Imara en 
Priscilla waren zaterdagmiddag aan 
de beurt, maar vanwege blessure-
leed presenteerden zij zich enkel 
aan de jury, dit om aan de verplich-
ting van deelname aan twee wed-
strijden te voldoen.
Op zondag was het de beurt aan 
het A-senior damespaar, Claudia 
en Kelly. Deze twee dames moesten 
3 oefeningen laten zien en deden 
dat zeer netjes. De balansoefening 
straalde rust uit en werd beheerst 
tot een einde gebracht. In de tem-
po-oefening was Claudia’s streksal-
to wat laag, maar elementen daar-
entegen waren prima. In de com-
binatieoefening leek het even mis 
te gaan, maar gelukkig was de jury 

mild en beloonde de oefening met 
23,033 punten. Met een puntento-
taal van 69,967 voldoen Claudia en 
Kelly aan de kwalificatielimiet voor 
het NK, daarnaast mochten zij de 2e 
plek mee naar huis nemen.
In de middag kwamen de A-jeugd 
damesgroepen in actie. In dit ni-
veau heeft GVM’79 twee teams. Tes-
sa, Demy en Florien lieten een su-
per tempo-oefening zien met mooie 
individuele salto’s en een prachtige 
dubbele salto van Demy. In de Ba-
lansoefening maakten de dames 
een foutje in de hoge toren, dat zo-
maar een paar plaatsen in de rang-
orde scheelde. De overige torens 
werden prima uitgevoerd. Met een 
totaal van 50,400 punten voldeden 
ook zij aan de kwalificatielimiet en 
werden uiteindelijke 12e. Het team 
van Swetta, Sabine en Lorena is dit 
jaar voor het eerst in deze combi-
natie. Zij hadden bij beide oefenin-
gen een prachtige choreografie en 
ook de elementen gingen allemaal 
prima. Zelfs de hoge toren, waar de 
dames steeds problemen mee had-
den, stond als een dijk. Het totaal 
van 52,8 punten was goed voor een 
5e plaats, het is nog even afwach-
ten of deze plaats ook voldoende is 
voor deelname aan het NK. Al met 
al was het een zeer geslaagd week-
end, met goede resultaten voor de 
acrobaten van GVM’79. Over 3 we-
ken hebben alle teams nogmaals 
de kans om hun oefeningen te la-
ten zien, dan zal het acrogymcircus 
naar Heerenveen trekken. Wil je ook 
eens kijken of meedoen? Kom dan 
op donderdagmiddag van 16.00 tot  
17.00 uur naar Gymzaal de Brug in 
de van wassenaarstraat. GVM’79 is  
altijd op zoek naar nieuwe, enthou-
siaste acrobaten.

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

Nieuwe generatie wedstrijd-
dansers in de prijzen

Mijdrecht - Het gaat uitstekend 
met de nieuwe generatie wedstrijd-
danser bij Dansstudio Jan Verburg. 
Twee aanstormende nieuwe dan-
sers hebben de stap gemaakt naar 
het wedstrijddansen. Bart Aben en 
Roxane Dekker, gestart in Debutan-
ten 4 klasse. Na enkele wedstrijden 
promoveerden zij naar de Deb.3. 

En afgelopen zondag, na in twee 
eerdere wedstrijden finales te heb-
ben gedanst,  bereikten zij de derde 
plaats en hadden voldoende punten 
om weer te promoveren naar een 
hogere klasse, Deb. 2. Daar ont-
moeten zij nu een ander paar, Kjell 
´t Hoen met partner Alexandra Op-
zitter die in een eerdere wedstrijd 2 

weken geleden, de eerste plaats be-
reikten en afgelopen zondag twee-
de werden. Zo verzamelen ook zij de 
benodigde promotiepunten om te 
promoveren naar de Nieuwelingen 
klasse waar het verplicht is om in de 
officiële wedstrijdkleding te dragen. 
Zij kunnen dus vast gaan sparen. 

Ander leuk detail: Beide paren dan-
sen komende zaterdag in Zeven-
hoven, tijdens het KIKA concert In 
sporthal De Vlijt als achtergrond van 
een zangduo de Mambo uit de film 
Dirty Dancing. Zij roepen iedereen 
op om massaal naar de sporthal te 
komen, om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te krijgen voor de kankerbe-
strijding bij kinderen.

Argon Mu16 Nadi Blokhuis

Basketbalmeiden van 
Argon verliezen nipt
Mijdrecht - Zondag 15 maart speel-
de de MU-16 van Argon een wed-
strijd tegen SVO onder 16 in de pa-
percliphal. Het eerste kwart ging nog 
niet zo goed, iedereen moest wen-
nen. Het 2e werd er beter gespeeld 
en kon er ingelopen worden. Tot het 
4e kwart stonden ze voor, maar he-
laas ging het laatste kwart minder 
goed en liep SVO weer in. Argon 

heeft een goede wedstrijd gespeeld, 
tegen een fanatieke tegenstander en 
ook goede kansen gehad om te win-
nen, maar helaas is er toch verloren 
met 34-38. Dit brengt MU-16 Argon 
in totaal nu op de 4e plaats in het 
klassement. Hopelijk kunnen ze de 
volgende wedstrijd winnen, dit is ko-
mende zaterdag 21 maart thuis om 
14.15 tegen BC Omniworld.

Argon flink onderuit
Mijdrecht - In een uitermate tegen-
vallende partij van Argonzijde zijn 
de punten naar thuisploeg Haag-
landia gegaan. Niet dat zij zo goed 
voetbalden, maar zij toonden in ie-
der geval als team de juiste instel-
ling: elk duel willen winnen en geen 
enkel cadeautje weggeven. Dat le-
vert zo af en toe wel een wat grim-
mige sfeer op, maar toont wel de 
beleving van de ploeg. En beleving 
was, wat Argon deze middag leek 
te ontberen. Toch leverde dat in de 
openingsfase eigenlijk weinig pro-
blemen op, slechts bij een schot van 
Sensoy moest Eelco Zeinstra red-
dend optreden. Het eerste gevaar-
lijke moment van de Argon aanval-
lers was na 20 minuten, toen Mi-
chael van Laere een voorzet van de 
rechtervleugel liet vertrekken, waar-
uit Patrick Lokken de bal ineens 
op het doel van doelman de Groot 
schoot. Deze wist te redden en zette 
met een verre trap (gedragen door 
de stevige wind) meteen zijn spitsen 
aan het werk.
De bal was echter te hard en Eel-
co Zeinstra wist op de rand van 
zijn strafschopgebied de bal te on-
derscheppen. In de lucht hangend 
knalde Mghzirat van Haaglandia te-
gen hem aan, die ook nog tegen de 
arm van de keeper aansloeg waar-
door de bal los werd gelaten. Waar 
iedereen wachtte op het fluitje van 
scheidsrechter Hoopman en de spe-
lers zelfs leken te stoppen, kwam de 
reactie van de scheidsrechter niet 
en zo kon Keizer van Haaglandia de 
bal over de doellijn werken. Tot ver-
bijstering van alle aanwezigen werd 
deze treffer door de leidsman ge-
teld, 1-0. Tot aan de rust gebeurde 
er verder weinig voor beide doelen, 
beide doelmannen hoefden niet op 
te treden.

Strijdig
Na rust met wind mee werd gehoopt 
op een strijdvaardiger Argon, maar 
de eerste de beste tegenaanval van 
de thuisploeg leverde een volgen-
de treffer op: van Otterloo stuurde 
Hosé over rechts de diepte in, de-
ze bleek niet meer te achterhalen 
en met een schuiver tussen de be-
nen van Eelco Zeinstra door stond 
het 2-0. Tot overmaat van ramp wil-
de de scheidsrechter twee minuten 
later weer van niets weten, toen na 
een voorzet van Ben Ebu-Mordi een 
verdediger de bal in het strafschop-
gebied met de hand beroerde en 
volgde weer een razendsnelle om-
schakeling, waarbij als laatste Va-
lentijn de bal totaal verkeerd raakte, 
maar hem daardoor wel net langs 
de tweede paal in het net zag hob-
belen, 3-0 na 53 minuten wedstrijd, 
het bleek de doodsteek. Want zelfs 
nadat Argon na een uur spelen dan 
wel een strafschop kreeg na hands 
van Van Otterloo en deze door Pa-
trick Lokken werd omgezet in 3-
1, bleek de ploeg niet in staat om 
zich weer op te richten. Via coun-
ters bleef de thuisploeg gevaarlijk, 
al was de vierde goal geen gevolg 
van een snelle aanval. Tien minuten 
voor tijd bracht Bor de bal met een 
vrije trap vanaf de middenlijn in het 
strafschopgebied, Hosé schermde 
de bal af en legde hem neer voor de 
inlopende Mghizrat, die Eelco Zein-
stra met een schuiver voor de vier-
de keer kansloos liet. Een duidelij-
ke nederlaag waar weinig tot niets 
op was af te dingen zorgt er voor, 
dat de koploper nu op vijf punten 
afstand staat. Een behoorlijk gat, 
dat uitsluitend gedicht kan worden 
als de ploeg weer in staat is om het 
voetbal te spelen zoals het in eerde-
re wedstrijden gedaan is.

Argon laat de punten in 
Utrecht
Mijdrecht - In de wedstrijd tegen 
concurrent UVV heeft Argon de 
punten in Utrecht laten liggen. Hoe-
wel men tot tweemaal toe op voor-
sprong kwam, liet het de Utrechters 
weer in de wedstrijd komen door in 
verdedigend opzicht uitglijders te 
maken. Na een 0-1 voorsprong in de 
eerste helft werd het uiteindelijk 3-2 
voor UVV. Door deze uitslag zakt Ar-
gon een plaats op de ranglijst.
Argon begon voortvarend, Youri van 
Adrichem kopte eenmaal over en na 
een hoekschop kon zijn inzet nipt 
weggewerkt worden. Na tien mi-
nuten kon Ruben Kraan fraai inko-
pen nadat hij de vrije trap van Mark 
Flapper op maat kreeg aangereikt 
0-1. Even later kon een inzet van Ru-
ben Kraan nipt door een verdediger 
van UVV weggewerkt worden. In de 
slotminuten werd een vrije trap van 
de gastheren door Bas van Moort 
gestopt, in de rebound scoorde UVV 
alsnog maar scheidsrechter Bree-
baard had een overtreding gecon-
stateerd waardoor Argon met voor-
sprong kon gaan rusten
Al drie minuten na de hervatting 
kwam UVV gelijk, een te zachte te-
rugspeelbal werd door UVV opge-
pikt en na eenmaal gemist te heb-
ben werd het in tweede instan-

tie door Knoop 1-1. Nadat Heida 
in handen van Argondoelman Bas 
van Moort had gekopt kwam Argon 
weer op voorsprong door vrije trap 
van specialist Mark Flapper. Hij krul-
de de bal over doelman Bouma via 
binnenkant paal binnen, 1-2. Maar 
nauwelijks drie minuten later was 
het opnieuw Knoop die vrijstaand 
de stand weer op 2-2 bracht. Pogin-
gen van Argon om alsnog op voor-
sprong te komen, hadden geen suc-
ces, de inzetten van de voorwaart-
sen gingen over en naast. Juist toen 
coach Frank den Oudsten verse 
aanvallers inzette, kon een kwartier 
voor tijd Graanoogst op beheers-
te wijze de 3-2 op het bord zetten 
voor UVV. In de slotfase een goede 
redding van Bas van Moort en ook 
claimde Argon een strafschop maar 
die werd niet gehonoreerd.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
VVA’71, aanvang 14.30 uur.

Spelers Argon: Bas van Moort, Rem-
co von Lindheim (80 Tobias Ver-
burg), Pim van der Maarel, Ronald 
Hijdra, Bas Immerzeel, Alan Door-
son (70 Danilo van der Kleij), Mark 
Flapper, Albert Mens, Jimmy van 
Veen, Youri van Adrichem, Ruben 
Kraan (70 Wessel Maijer).

Volleybaldames Atalante 1 
pakken de winst in De Boei
Vinkeveen - Vrijdag 13 maart 
speelde het eerste damesteam van 
Atalante, gesponsord door Krijn 
Verbruggen en Haaxman Lichtre-
clame, tegen Omniworld Dames 1 
in De Boei. De vorige wedstrijd te-
gen dit team werd door Atalante ge-
wonnen met 3-2. Het team van Ata-
lante was compleet deze avond en 
coach Sjaak Immerzeel had dus de 
beschikking over tien fitte dames.
Atalante trad aan in de volgende 
basisformatie: Janine Könemann 
verzorgde de spelverdeling, Loes 
Kuijper en Nancy Schockman ston-
den als passer-lopers opgesteld en 
Mirjam van der Strate als de diago-
naalspeelster. Astrid van de Water 
en Carin van Tellingen speelden op 
de middenpositie. Gecompleteerd 
met libero Marlieke Smit gingen de 
dames lekker van start en scoorden 
het ene punt na het andere. Omni-
world kon duidelijk niet in haar spel 
komen en maakte fout na fout waar-
door Atalante de eerste set vrij mak-
kelijk won.
De tweede set verliep niet zo ge-
makkelijk als de eerste. De pass 
werd niet goed gebracht door de 
Vinkeveense dames waardoor ze 
moeilijk zelf konden scoren. Omni-
world maakte daar gebruik van en 
kwam steeds beter in de wedstrijd. 
Irma Schouten werd in het veld ge-
wisseld om de aanval te versterken 
waardoor Atalante iets terug kon 
komen, maar helaas ging deze set 
verloren.
Na de domper van de tweede set 
wilden de dames van Atalante er 
alles aan doen om de volgende set 
wel te winnen. Inge Tanja werd op 
de middenpositie gezet om de mid-
denaanvalster van Omniworld aan 
te pakken. Om onverklaarbare rede-
nen zakte het niveau weer helemaal 
in en konden de dames uit Almere 

ongestoord uitlopen naar een voor-
sprong. Door verschillende time-
outs te nemen en te wisselen pro-
beerde coach Immerzeel het team 
op te peppen, maar helaas was dit 
niet voldoende en verloor Atalante 
ook de derde set.

De vierde set moesten de Vinke-
veense dames wel winnen om nog 
een vijfde set te kunnen spelen en 
alsnog de winst naar zich toe te 
kunnen trekken. De set begon weer 
moeizaam maar door goed verde-
digend werk van Marlieke Smit en 
Nancy Schockman en set-ups van 
Janine Könemann werden de aan-
valsters goed bediend en begon de 
trein weer beetje bij beetje te lo-
pen. De dames hervonden zichzelf 
en gingen steeds beter spelen. Na 
een goede servicebeurt van Carin 
van Tellingen stond Atalante op een 
goede voorsprong en pakte de winst 
in de vierde set.
In de beslissende vijfde set gingen 
de teams tot 3-3 nog gelijk op maar 
daarna liepen de dames van Atalan-
te meteen uit en gaven deze voor-
sprong ook niet meer weg. De aan-
valsters Suzan Heijne, Astrid van de 
Water en Loes Kuiper waren lekker 
op dreef en Omniworld had geen 
puf meer om deze ballen nog goed 
te verdedigen. Door de vechtlust 
van de Vinkeveense dames wonnen 
ze de laatste set en daarmee dus 
ook de wedstrijd.

Door deze overwinning staat Ata-
lante nog steeds op een mooie 
tweede plaats.
Zaterdag 21 maart zullen de dames 
een uitwedstrijd spelen in Amster-
dam tegen US dames 3.
Er zal binnenkort ook weer voor de 
beker worden gespeeld, maar wan-
neer is helaas nog niet bekend.

Sportief wandelen bij 
Spel en Sport 55+
De Ronde Venen - Stichting Spel 
en Sport 55+ biedt heel veel ver-
schillende vormen van bewegen 
aan. Een van deze is het sportief 
wandelen.
Sportief wandelen is voor iedereen 
die wandelen leuk vindt en wat aan 
zijn conditie wil doen. Er wordt ge-
wandeld in en rond het park bij de 
Willisstee in Wilnis, waar allerlei oe-
feningen gedaan worden om de 
spieren sterker te maken en om de 
looptechniek en de conditie te ver-
beteren.
Iedereen die zelfstandig en zonder 
rollator/stok kan lopen, kan mee-
doen. Er wordt gelopen in een ge-

zellige groep onder leiding van ge-
diplomeerde docenten. Vertrek ie-
dere dinsdagavond om 19.00 uur 
vanaf sporthal de Willisstee in Wil-
nis en om ± 20.00 uur is men weer 
terug. Wie zin heeft kan daarna in 
de Willisstee nog een kopje koffie 
drinken.
Dinsdag 31 maart wordt er gestart. 
Voor informatie en opgeven kunt u 
bellen met Joke van Diemen (0297-
284093) of Lydia de Rijk (0297-
522382) (na 19.00 uur). 
De kosten voor deze cursus zijn € 76 
euro voor 30 weken. 
U kunt altijd 1 keer vrijblijvend mee-
doen.

Noordenaar Viktor Toonen 
presteert goed op NK afstanden
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend waren niet alleen in Salt 
Lake City belangrijke schaatswed-
strijden, maar ook in Breda werd 
er gestreden door alle juniorentop-
pers uit Nederland. Zeven en acht 
maart waren namelijk de NK afstan-
den voor junioren. Ook de Noorde-
naar Viktor Toonen, scholier van het 
Veenlanden College te Mijdrecht, 
mocht hier aan deelnemen.

Zaterdag werden de 500 en de 1500 
gereden. De 500 meter werd twee 
keer gereden, over deze twee tij-
den werd een klassement opge-
steld. Eerst leek het erop dat Viktor 
de eerste manche zou winnen. He-
laas werd later de tijd gecorrigeerd 
en moest hij het doen met een acht-
ste plek. Alsnog had hij niet te kla-
gen, want hij reed een dik persoon-
lijk record in 38.83. De tweede man-
che ging nog iets beter. Viktor ver-

beterde zijn tijd van de eerste man-
che en reed 38.73, hiermee werd hij 
zesde. Deze twee tijden bij elkaar 
opgeteld maakte dat hij zesde werd 
in het klassement van de 500 meter.
Daarna werd er gestart voor de 1500 
meter. De eindtijden zaten dicht op 
elkaar. Viktor werd uiteindelijk ze-
vende met 1.58.80. Dit was net iets 
boven zijn persoonlijke toptijd. 

Zondag werd er op de 3000 meter 
gestreden om de nationale titel. Tot 
het eind aan toe was het erg span-
nend op deze afstand. De Noorde-
naar wist ook op deze afstand zijn 
persoonlijk record te verbreken. Hij 
reed 4.12.66 en werd hiermee acht-
ste. Al met al kan Viktor terugkijken 
op een fantastisch weekend met 
uiteindelijk een zesde, zevende en 
achtste plaats op het Nederlands 
Kampioenschap en twee mooie per-
soonlijke records.
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Zes teams van Atalante op 
6e minidag
Aalsmeer - Vinkeveen - De kleinste 
volleyballers van Atalante spelen een 
keer per maand een minitoernooi en 
afgelopen zaterdag 14 maart was de 
zesde minidag in Mijdrecht. Net als 

bij veel andere clubs in de gemeen-
te is de jeugd bij Atalante zeer goed 
vertegenwoordigd en wel zes gele 
miniteams gesponsord door Vinken 
Vastgoed deden mee. 

’s Ochtends waren het de Muppets 
en Heroes die als eerste aan de 
beurt waren. Beide teams doen het 
altijd erg goed. De Muppets waren 
de vorige minidag winnaar van hun 

poule geworden en daardoor ge-
promoveerd naar een hogere poule. 
En zaterdag werden ze gelijk alweer 
tweede, wel heel erg knap dus! De 
Heroes hebben ook een mooi poe-
pie laten ruiken en zijn, echt heel 
sterk, eerste geworden!
In de tweede ronde was het de 
beurt aan de Citroenen, Kanaries 
en Ukketoppers. De Citroenen ver-
loren de eerste wedstrijd, maar de 
rest werd keurig allemaal gewon-
nen en ze eindigden op een mooie 
tweede plek. Vooral de service ging 
super bij alle Citroenen. Ook de Ka-
naries hebben het uitstekend ge-
daan, 1 set gelijk, maar 1 verloren 
en wel 4 gewonnen. Echt super-
goed die tweede plek. De jongste 
Ukketoppers hadden het deze mini-
dag zwaar, zij eindigden op de vier-
de plek. 
De Wuppies spelen in de hoogste 
poule, met echt heel mooi volleybal 
in drieën. Zij speelden in een pittige 
poule en met 4 sets verloren, een-
tje gelijk en een gewonnen eindig-
den ze op de vierde plek. Twee spe-
lers van dit team, Denise Overwijk 
en Fieke de Haan, hebben onlangs 
meegedaan aan selectietrainingen 
van de volleybalbond. Maar liefst 80 
kinderen deden mee en Fieke haal-
de het net niet tot de laatste groep 
van 25. Volgend seizoen nog eens 
proberen. 
 Omdat het deze keer zo dichtbij was 
konden veel jeugdtrainers van Ata-
lante komen kijken en aanmoedi-
gen bij hun team, erg leuk en inspi-
rerend voor zowel de mini’s als de 
trainers. Op dinsdag 28 april komt 
volleybaltopper Avital Selinger naar 
De Boei voor een demonstratietrai-
ning met landskampioen Dela Mar-

tinus. Dat geeft niet alleen de eigen 
trainers en spelers gelegenheid er 
wat van op te steken, het wordt voor 
iedereen een genot om te kijken 
naar deze Olympische zilveren kam-
pioen, een eer voor iedere volleybal-

liefhebber. We zoeken nog sportie-
ve donateurs die deze mooie fina-
le van het 50-jarig jubileumseizoen 
van Atalante willen ondersteunen. 
Meer info via www.vv-atalante.nl of 
pr@vv-atalante.nl. 

Atlantis 1 sluit af met winst
Mijdrecht - Op zaterdag 14 maart 
was het al weer tijd voor de laat-
ste binnenwedstrijd voor Atlan-
tis. Voor de wedstrijd was Atlantis 1 
nog steeds niet veilig voor degrada-
tie. Pas bij winst voor gelijkspel zou 
Atlantis buiten degradatiegevaar. Er 
werd in Wormer gespeeld tegen het 
lager geplaatste Kievieten die van 
degradatie vrijwel zeker was. Voor 
Atlantis dus nog zeker een belang-
rijke wedstrijd en voor Kievieten een 
manier om hun eer te redden door 
de laatste binnenwedstrijd te win-
nen.  Atlantis speelt nog steeds zon-
der de geblesseerde Jacco van Koe-
vorden Brouwer, maar verder in de 
gebruikelijke opstelling. In de eer-
ste verdediging begonnen: Pim de 
Munter, Auke van der Zijden, San-
dra Pronk en Masha Hoogeboom. 
Deze verdediging was echter nog 
niet helemaal scherp waardoor At-
lantis al binnen vijf minuten 2-0 
achter kwam. In de tweede verde-
diging startte: Peter van de Wel, Jel-
mer Steen, Chantal Poolman en Lis-
sanne van Doornik. Deze waren 
echter wel gelijk scherp waardoor 
Atlantis heel snel op een gelijkspel 
kwam. Atlantis bleef dit keer regel-
matig scoren en was al snel een 
maat te groot voor Kievieten. In te-
genstelling tot Atlantis had Kievieten 
veel moeite met scoren en moesten 
veel van hun doelpunten erin ge-
gooid worden dor middel van straf-
worpen. De ploegen gingen de rust 
in met een stand van 4-8. Atlantis 
kon met vertrouwen de tweede helft 
tegemoet zien. In het achterhoofd 

moest gehouden worden dat we 
het soms wat chaotische spel achter 
ons moesten laten en alleen de goe-
de kansen moesten pakken. Kievie-
ten gaf veel ruimte aan de aanval 
van Atlantis, waardoor Atlantis veel 
kansen kreeg. Jammer genoeg ging 
het scoren niet zo gemakkelijk als in 
de eerste helft, waardoor Kievieten 
langzaam dichtbij kroop. Echt span-
nend is het niet meer geworden, 
want de tijd ging sneller dan Kievie-
ten kon scoren. Tegen het einde van 
de wedstrijd kwam Mark Goverse 
erin voor Peter van de Wel. En in één 
van de laatste minuten ging Sandra 
Pronk door haar enkel en moest de 
wedstrijd geblesseerd verlaten. Zij 
werd vervangen door Kim Stolk. De 
wedstrijd werd gewonnen door het 
Pimentel Fasteners gesponsorde At-
lantis 1 met 10-11. Atlantis was de 
gehele wedstrijd een klasse beter 
dan Kievieten, maar kon soms wei-
nig doen tegen het fluitgedrag van 
de scheidrechter. Waardoor de wed-
strijd eigenlijk een beetje nare na-
smaak kreeg voor sommigen. Op 
28  Maart speelt Atlantis 1 al weer 
hun eerste buitenwedstrijd. Er staat 
dan een oefenwedstrijd geplant te-
gen Fiks 1.
Het tweede van Atlantis speelt 
hiervoor en u bent van harte wel-
kom om beide wedstrijden te ko-
men bekijken. De wedstrijden wor-
den gespeeld op het Atlantis terrein 
aan de hoofdweg, de wedstrijd van 
het tweede begint om 15:00 en de 
wedstrijd van het eerste begint om 
16:30.

Senior Plus Project bij
TV Mijdrecht
Mijdrecht - Onder het motto dat 
sporten gezond is en sporten in de 
buitenlucht in het bijzonder, organi-
seerde Tennisvereniging Mijdrecht 
de afgelopen jaren steeds het Seni-
or Plus Project. Dit had tot doel: ou-
deren kennis laten maken met ten-
nis, het aanleren van tennisvaardig-
heden en het bieden van gelegen-
heid om tennis in recreatief ver-
band te beoefenen samen met leef-
tijdsgenoten. Het Senior Plus Project 
is gericht op 50-plussers, die meer 
vrije tijd hebben gekregen en op 
zoek zijn naar lichaamsbeweging in 
een plezierige omgeving. Ieder jaar  
is het Senior Plus Tennis bij TVM 
een groot succes: verreweg het 
grootste deel van de belangstellen-
den nam deel aan de trainingen en 
werd lid. Zij hebben met elkaar een 
goede band opgebouwd en spe-
len het hele jaar, ook in de winter,  
zeer regelmatig met elkaar. Ze vor-
men nu een onderdeel van de ruim 
270 leden van TVM, die ouder zijn 
dan 50 en waarvoor gedurende het 

hele jaar activiteiten worden opge-
zet onder supervisie van de Senior-
PlusCommissie Als u meer wilt we-
ten over de vele mogelijkheden bij 
TVM wordt u dringend aangeraden 
te komen naar de Open Ochtend op 
woensdag 1 april. De 50-pluscom-
missie van TVM ontvangt dan om 
10.00 uur de geïnteresseerden. Er 
wordt uitleg gegeven over alle mo-
gelijkheden bij TVM . Bij voldoende 
belangstelling is er een demonstra-
tieles; ( u zou dus best in tenniskle-
ding kunnen komen) ; men kan zich 
opgeven als lid en er worden trai-
ningsgroepen geformeerd. Meer in-
formatie over TVM en deze Open 
Ochtend kunt u lezen  op de websi-
te van TVM : www.tvm-mijdrecht.nl
Als men op woensdag 1 april ver-
hinderd is en toch geïnteresseerd 
is om lid te worden, kan men infor-
matie krijgen bij Theo Lambers, tel 
285023. Als men meer wil weten 
over de training wordt men verzocht 
zich te melden bij de trainer Auke 
Ykema, tel 282126. 

De Vinken 1 zegt de 
tweede klasse vaarwel
Vinkeveen - Het eerste team van De 
Vinken speelde afgelopen zaterdag 
de laatste wedstrijd van het zaalsei-
zoen tegen het Noordwijkse Fluks. 
Voor beide korfbalteams was het de 
beslissende wedstrijd voor handha-
ving in de tweede klasse. Ondanks 
de wil en de strijdlust van de Fortis-
formatie nam Fluks de gehele wed-
strijd het voortouw. Na een 9-7 rust-
stand werd alles op alles gezet om 
degradatie te voorkomen. Het waren 
de Noordwijkers die bleven scoren, 
waardoor de eindstand resulteerde 
in een 20-12 winst voor Fluks. 
Kansen Na de winst, vorige week, 
in een zenuwslopende wedstrijd te-
gen hekkensluiter Nova moest De 
Vinken vandaag ook winnen. Deze 
wedstrijd speelden opnieuw Hele-
ne Kroon en Miranda Meulstee mee 
op de plaatsen van de geblesseer-
de Charita Hazeleger en Melanie 
Kroon. Voorafgaande het begin van 
de wedstrijd was de spanning bij de 
twee ploegen duidelijk voelbaar. 
Onder het applaus van de meege-
reisde supporters startten in de aan-
val Joyce Kroon, Helene Kroon, Pas-
cal Kroon en Ruud Oussoren. Ver-
dedigend begonnen Mariska Meul-
stee, Miranda Meulstee, Peter Kooij-
man en Peter Koeleman. Met de eer-
ste twee Noordwijkse aanvallen liet 
Fluks meteen de tanden zien, het 
resultaat was een 2-0 voorsprong. 
Het eerste Vinkendoelpunt kwam uit 
de handen van Miranda door middel 
van een afstandschot. Na opnieuw 
een Flukse treffer van afstand ging 
Joyce door haar enkel. In eerste in-
stantie kon ze door spelen, maar na 
een ongelukkige botsing in dezelf-
de aanval moest Joyce het veld hin-
kend verlaten. Voormalige eerste 
speelster Suzanne Kroon was haar 
invalster. De strafworp die volgde uit 
de botsing werd door Helene benut, 
waardoor de stand 3-2 werd. De ge-
lijkmaker was een afstandschot van 
Ruud. Aanvallend werden de func-
ties goed ingevuld en de Vinkeve-

ners hadden genoeg kansen.  Ver-
dedigend liet De Vinken zich in 
paalzone geregeld verrassen door 
slimme balletjes of door een dub-
bele aangeef. Tot aan de rust bleef 
de stand dicht in elkaars buurt. Vin-
kentreffers kwamen van Mariska (2 
keer) en opnieuw Miranda en Hele-
ne met mooie afstandschoten. 
Het doek valt Na de rust waren het 
de Noordwijkers opnieuw die snel 
doel troffen. Na de 11-7 kwam De 
Vinken nog dichtbij door treffers van 
Peter Kooijman en Mariska. Ook een 
treffer van Fluks kon snel beant-
woord worden door Suzanne, nadat 
Pascal goed vangwerk had verricht. 
Begin tweede helft drukte Fluks De 
Vinken eens goed op de feiten. Bin-
nen 10 minuten wist het achttal uit 
Noordwijk maar liefst 7 maal te sco-
ren. Ondertussen waren vedettes 
Diana van Dasler en Arjan Kroon 
in het spel gekomen om De Vinken 
weer terug in de wedstrijd te bren-
gen. Ook aan de kant van Fluks wer-
den meerdere wissels ingebracht. 
Mariska verzilverde een strafworp, 
wat de stand op 17-11 bracht. De 
Vinken bleef ervoor vechten, maar 
ondanks de vele kansen wist het 
vlaggenschip de bal niet vaak ge-
noeg door de korf te krijgen. Verde-
digend waren Peter Kooijman en Pe-
ter Koeleman erg fanatiek om de bal 
in de sprongduels te onderschep-
pen. Fluks bleef scoren met fraaie 
afstandschoten en omdraaiballen 
en zetten een 20-11 voorsprong op 
het scorebord. Na de laatste door-
loopbal van Peter Kooijman klonk 
het funeste eindsignaal. En waar bij 
Fluks de handen omhoog gingen, 
dropen de Vinkeveners teleurge-
steld van het veld af. 
Met dit resultaat degradeert De Vin-
ken 1 naar de derde klasse. Het af-
gelopen zaalseizoen zijn te veel 
wedstrijden onnodig verloren, waar-
door De Vinken zichzelf in de nesten 
heeft gewerkt. Alle invallers en re-
serves bedankt voor jullie inzet!

NK schaatsafstanden
De Ronde Venen - Afgelopen week  
hebben op zaterdag 14 maart in de 
half overdekte West Fries IJshal in 
Hoorn de Nederlandse Afstands 
Kampioenschappen voor junioren 
en neosenioren plaats gevonden. 
Helaas was de conditie van het ijs 
door de miezerige regen niet opti-
maal. Ondanks dat een aantal top-
pers nog in het buitenland verbleef 
was het een spannende wedstrijd. 
Op basis van hun snelle tijden tij-
dens de vele selectiewedstrijden 
eerder in dit seizoen hebben 2 neo-
senior sprinters  van TEAM NINO 
zich voor deze wedstrijd geplaatst. 
Er moest 2 maal een 500m gereden 
worden. De andere afstanden wer-

den 1 maal gereden. Rens Boekhof 
had een prima dag; hij mocht op de 
500m en 1000m uitkomen. Op de 
500m schaarde het zich met de tij-
den 36.85 en  36.91 en een fraaie 
5e plaats  bij de Nederlandse sprint-
top. Op de 1000m werd hij vierde 
in 1.13.32 Tim Balvers verwierf zich 
een plaats in de middenmoot; met 
zijn 500m tijden van 37.67 en 38.03 
eindigde hij op een verdienstelijke 
14e plaats. Komende week rijd Tim 
nog 1 maal een wedstrijd in Heeren-
veen (500 en 1500m). Daarna is het 
schaatsseizoen alweer voorbij.
Nederlands Kampioen op zowel de 
500m als de 1000m werd Pim Schip-
per van het Hofmeijer Team.

Op de foto staan v.l.n.r.: Anna Schouten, Marjolein Pijper, Sam Verweij, Iris den 
Boer, Robin Troost en Jurjen Bakker met erachter de trainers/coaches Ger-
ben Blom en Cynthia

Atlantis F1 heeft ook in 
de zaal goed gepresteerd
Mijdrecht - Nadat het veldseizoen 
was geëindigd in een heel knap 
kampioenschap, begonnen de jong-
ste wedstrijdspelers van Atlantis op-
timistisch aan het zaalseizoen.
Voor het door Albert-van Dijk ge-
sponsorde F1-team moest er dit 
keer uit en thuis worden gespeeld 
tegen 6 teams. Er stonden dus 12 
wedstrijden op stapel. Het zaalsei-
zoen werd goed geopend door met 
4-0 te winnen van Thor uit Harme-
len. Een gelijkspel tegen Luno uit 
Linschoten volgde. In 2009 werd
allereerst gespeeld tegen ESDO uit 
Kockengen. Er werd ruim gewonnen 
met 7-0. Toen kwam de wedstrijd te-
gen Tempo uit Alphen aan den Rijn. 
Dit team had inmiddels met enor-
me uitslagen gewonnen van de an-
dere teams uit de poule en hoorde 
dus eigenlijk niet thuis in de twee-
de klasse. Ook Atlantis F1 verloor de 
wedstrijd tegen Tempo met opgehe-

ven hoofd met slechts 4-1. Na de-
ze eerste nederlaag werd er gekorf-
bald tegen EKVA uit Almere. De uit-
wedstrijd werd gewonnen met 2-0, 
de thuiswedstrijd eindigde in een 
2-2 gelijkspel. Na EKVA volgde een 
overwinning op Thor (5-0) en Lu-
no (3-2), een gelijkspel tegen SDO 
uit Kamerik (4-4), helaas 2 verloren 
wedstrijden tegen Tempo en SDO, 
maar het seizoen werd mooi afge-
sloten met een prachtige overwin-
ning op ESDO, 5-0.
De F1 van Atlantis bestaat uit 6 kin-
deren, die nog maar een jaartje sa-
men korfballen. Het is dus een 
knappe prestatie om eerst veldkam-
pioen te worden en vervolgens 2e in 
de poule tijdens het zaalseizoen. Dat 
belooft wat voor het komende bui-
tenseizoen!
Op 4 april aanstaande wordt de eer-
ste oefenwedstrijd buiten op het 
veld gespeeld.

TV Mijdrecht winnaar bij 
Ruijgrok toernooi
Mijdrecht - Afgelopen zondag 15 
maart heeft het jaarlijkse Ruijgrok 
Jeugdtoernooi, plaatsgevonden in 
Wilnis. Het toernooi wordt gespon-
sord door Ruijrok Makelaars uit 
Mijdrecht. Aan dit toernooi doen vier 
verenigingen mee: TV Mijdrecht, TV 
De Ronde Vener, TV Vinkeveen en 
TV Wilnis. In de ochtend speelden 
er 12 kinderen op het miniveld. De 
kinderen speelden een half uurtje 
en alle games werden aan het einde 
bij elkaar opgeteld. Vinkeveen heeft 
gewonnen met 33 punten. In de 
ochtend speelden er ook 18 kinde-
ren op groot veld. Ook deze games 
werden bij elkaar opgeteld en Wil-
nis trok daarbij aan het langste eind 
met 34 punten. In de middag was 
het de beurt aan de kinderen van-

af 12 jaar. 34 kinderen speelden leu-
ke partijen tegen elkaar van 45 mi-
nuten. Wilnis is hier als winnaar uit 
gekomen.
Aan het einde van de dag wer-
den alle games van de ochtend en 
de middag bij elkaar opgeteld voor 
de wisselbeker. Vierde is geworden 
Vinkeveen met 76 games, derde is 
geworden De Ronde Vener met 80 
games, tweede is geworden Wilnis 
met 124 games, en eerste is gewor-
den TV Mijdrecht met 125 games. 
TV Mijdrecht, gefeliciteerd!! Alle 
verenigingen zien alweer uit naar 
een nieuwe strijd! 
TV Wilnis wil graag Ruijgrok Make-
laars bedanken voor de sponsoring 
en de kinderen voor de gezellige en 
zeer sportieve dag!



Mijdrecht/Amstelveen – Afgelo-
pen zondag werd de jaarlijkse ma-
rathon gespeeld door 12 teams van 
Bowling Vereniging Mijdrecht, de 
A.B.V. en de Bedrijvenleague.
Om 02.00 uur werd de eerste bal ge-
gooid door Patricia, bezoekster van 
’t Pruttelpotje en een vrijwilligster.
Er werden 6 verschillende events 
gespeeld. In het eerste event kon 
men een 300 game gooien. Helaas 
lukte dat niemand. Wel enkele ho-
ge games,  Sonja Schuurman 223, 
Roderick Groeneveld 228, Nico van 
Zwietering 233, broer Ruud gooide 
252 en neef Jan 258, Yvonne de Wa-
ter 239, Adrie de Blieck 246, Alwin 
Verbauwen 253, Hans Snelting 255, 
Kristian Cornelissen 257, Gerard van 
der Laan en Raymond van Mer bei-
den 266.
De hoogste game 278 kwam op 

naam van Lennard Bakker.
Na dit eerste event nam team K de 
leiding met 40 punten, op de voet 
gevolgd door team B  met 38 pun-
ten.

In het tweede event werd er door 
vijf personen 3 games gegooid te-
gen verschillende tegenstanders. 
De koplopers wisten hun 1e plaats 
te handhaven door goede games te 
gooien. Ook nu waren er weer ho-
ge games, Mathijs Cornelissen 216, 
Hans Snelting 211, Lennard Bakker 
234, Ella Postma 211 en 214, Gerard 
van der Laan 211. 
Team B kon zich op de 2e plaats 
handhaven, gevolgd door team J, 
ook met 118 punten.

Dubbels
In het derde event was het team 
in 3 dubbels verdeeld. Er werden 2 
games tegen 2 verschillende tegen-
standers gespeeld.
De hoogste game in deze event 
kwam op naam van Marjolein Stef-
fens 223.

Andere hoge games kwamen van 
Kristian Cornelissen 221, Raymond 
van Mer 219, Petra Troff 217.
Na dit event werd er ontbeten. Team 
K stond nog steeds op de eerste 
plaats. De tweede plaats werd nog 
steeds ingenomen door team B.
Om 9.00 uur werd begonnen aan 
het vierde event. Men speelde nu 
man tegen man.

Team K haalde in dit event 28 pun-
ten en kwam daarmee op 200 pun-
ten, gevolgd door team B met 191 
punten. Ook in dit event werden er 
weer hoge games gegooid.
Yvonne de Water 202, Alwin Verbau-
wen 209,  Sandor Ploeg 210, Sharo-
na van der Laan 212, Joyce Mönch 
216, Mathijs Cornelissen 217, 

In het vijfde event werd een team 
in 3 trio’s verdeeld. Elk trio gooide 2 
games tegen 2 verschillende tegen-
standers. De hoge games kwamen 
op naam van Bernard Schuurman 
202, Kristian Cornelissen 202 en 
210, Sharona van der Laan 204, Pa-
tricia Blijenberg 204, Alwin Verbau-
wen 212, Hans Snelting 220, Joyce 
Mönch 268
Team K kon nog steeds de eerste 
plaats handhaven.
Rond half een werd begonnen aan 
het laatste event.
Inmiddels waren ook gearriveerd 
vrijwilligsters, en bezoekers  van ´t  

Pruttelpotje. Halverwege de frame 
mochten bezoekers meespelen 
met team J. Dat vonden ze allemaal 
fantastisch. Er werden nog enke-
le strikes gegooid. Ook Patricia was 
weer van de partij. 

Stampotten
Ook in dit event werden nog 200 
games gegooid, Jan van Zwietering 
208 en Bernard Schuurman 234, In-
middels was het 14.00 uur gewor-
den. Tijd voor de stamppotten en 
de prijsuitreiking. De cheque werd 
aangeboden aan Patricia. Zij kreeg 
een cheque van alle bowlers en 1 
van het team de Prutsers van Am-
stelveen.
De uitslag:
1. team K. Peter de Water 289 pnt. 
2. team B. Roswitha van der Laan  
 269 pnt.

3. team J. Gerard van der Laan  
 237 pnt.

Voor de nrs. 1, 6 en 12 was er nog 
een cadeaubon, beschikbaar ge-
steld door Sport en Partycentrum 
De Kegel. Er kan worden terugge-
zien op een geslaagde marathon.
Zonder alle sponsors was de mara-
thon niet mogelijk geweest. Harte-
lijk dank namens alle bowlers Adfiza  
Mijdrecht, Mijdrechtse Glashandel, 
v.d. Laan’s Glasbedrijf, Vinkeveen, 
Blik op Hout, Mijdrecht, Restaurant 
De Oude School, Woerdense Ver-
laat, D.D.I. Techniek en Advies, Ze-
venhoven, Schildersbedrijf J.van 
Zuilen, Mijdrecht, M. de Kuiper, 
electrotechniek, Mijdrecht, J. van 
Walraven Holding, Mijdrecht, Alice 
Mol – Dennis de Water, Aalsmeer, 
Thea Schrama, Amstelveen, fam. T. 
Ploeg, Amsterdam,  fam. F. de Wa-
ter, Amsterdam, Fa. Kroon, Wilnis, 
De 2 Heertjes, Vinkeveen, Sweg-
ler Hengelsport, Uithoorn, Klanten-
service P.v.d.Waay, Mijdrecht, Wimv.
Mer, Amstelveen, Martin Bos, Uit-
hoorn, Aannemingsbedrijf Harte-
mink, Amsterdam, fa. Duynker, Die-
men, Tuinmeubelen Rijkenberg, 
Mijdrecht,DSD, Mijdrecht, Rijwiel-
handel Blom, Mijdrecht. Lunchroom 
& Cafetaria “Zulle We “, Amstelveen, 
Kapsalon Hairblitz, Amstelveen, Pri-
mera Frank & Marjan, Amstelveen, 
Middenhoven Optiek, Amstelveen, 
Sport & Partycentrum De Kegel, 
Amstelveen, TC-Combi-Groen, Wor-
merveer, Arrow Hairstyling, Amstel-
veen, Leden van de ABV, Greet Mul-
der, Kees Koudijs, Lies Neumann, 
Karel en Rita Doppenbecker, Ben 
en Sandy Hop, Anneke Ernsting, 
EB Belettering en Reclame, Uit-
hoorn, Tanja Dekker, Alkmaar, An-
gela Gijse, Amstelveen, Tamara Te-
sink, Amsterdam, Adri van Mer, Am-
stelveen, Loodgietersbedrijf Zwaan, 
Uithoorn, Dukdalf Mijdrecht, Eric en 
Nancy de Water, Wezep, Naomi de 
Water, Amstelveen, Alexandra Meu-
lenkamp, Zaandam,  Bouwcentre 
Bedijking Mijdrecht, Jongeling re-
clame, Mijdrecht, Bakker Bart, Uit-
hoorn, Modehuis Blok, Uithoorn, Ju-
welier Sparnaay, Uithoorn, Stijn Me-
lenhorst KAAS en ZO, Uithoorn, Ga-
rant Meubel , Mijdrecht, Autobedrijf 
Co Peek, Mijdrecht, Rene de Jager, 
Aalsmeer, 
Frans en Magda de Water, Nij-
broek, Brandwerend Techniek Roel 
Wolfrath, Mijdrecht, Autowasstraat 
Mijdrecht, Timmerbedrijf ´t Blauwe 
Hof Mijdrecht.

De Ronde Venen - Halverwege het 
tweede deel van de teamcompetitie 
van Biljartfederatie De Ronde Venen 
blijkt alles nog mogelijk.
De Vrijheid/Biljartmakers staan met 
57 punten aan de leiding terwijl de 
nummers 2 en 3 hun onderlinge 
wedstrijd naar 25 maart verschoven 
hebben, daarbij gaat het om Dio 2 
en De Paddestoel 2.
Als vierde gegadigde heeft De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 4 zich aan-
gemeld terwijl Cens 1 op 52 pun-
ten staat. Dio 1 en De Merel/Me-
taal Mijdrecht 3 volgen met 51 en 
50 punten.
Met nog 8 wedstrijden te gaan, is in 
de week van 11 mei de eindstand 
bekend. De winnaar speelt barrage 
tegen Dio 1 die al geplaatst staat. 
Op 16 mei is die barrage waarna op 
19 mei de jaarlijkse prijsuitreiking-
vergadering gaat plaatsvinden.
Afgelopen week speelde De Merel/
Metaal Mijdrecht 1 tegen Bobs Bar 
1 en het werd 7-2.
Bobs Bar 2 won met 6-3 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 2.
De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5 
van De Merel/Metaal Mijdrecht 3.
Dio 1 won met 7-2 van de Padde-
stoel 1. Stieva Aalsmeer verloor met 
0-9 van De Merel/Metaal Mijdrecht 
4. Cens 2 verloor met 2-7 van De 
Schans.
De Vrijheid/Biljartmakers won met 
7-2 van De Kromme Mijdrecht.
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van 
Cens 1. In de wedstrijd van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 1 tegen Bobs 
Bar 1 waren de opmerkelijkste pres-

taties van deze week te noteren.
Arie van Vliet liet een hoogste serie 
van 19 caramboles door de arbiter 
noteren hetgeen 40.43 % van zijn te 
maken caramboles is.
Richard van Kolck, kopman van 
Bobs Bar 1, won in slechts 16 beur-
ten van John Vrielink, dat was dus 
de kortste partij van de week.
Aankomend weekend is Café De 
Merel de plaats voor topbiljart in De 
Ronde Venen. Vrijdag aanvang 19.30 
uur en zaterdag en zondag aanvang 
11.00 uur spelen de beste librespe-
lers van de Biljartfederatie om het 
persoonlijk kampioenschap 2009. 
Deze toppers zijn: Paul Schuurman, 
Kees de Zwart, Theo Valentijn, Bert 
Loogman, John Vrielink, Henny Hoff-
mans en Ton Bocxe. Schrijf de data 
op: 20, 21 en 22 maart dus.
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Atlantis 2 sluit zaalperiode 
af met een verlies
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
14 maart speelde het gesponsorde 
Fortis team van Atlantis zijn laatste 
wedstrijd in de zaal. Na verschillen-
de uitslagen gedurende de zaalperi-
ode lukte het Atlantis 2 niet om de 
laatste wedstrijd met een winst af te 
kunnen sluiten. Tijdens de zaalpe-
riode heeft het team vele wedstrij-
den met winst af kunnen sluiten, di-
verse met verlies en daarmee in de 
middenmoot te weten eindigen. De 
laatste zaalwedstrijd was bij Tempo 
te Alphen a/d Rijn. Tempo had het 
kampioensschap al binnen.
Atlantis startte met de volgende 
mensen in de aanval: Sandra Gor-
tenmulder, Kim Stolk, Mark Goverse 
en Jimmy de Koning. Het eerste ver-
dedingsvak bestond uit: Melissa v.d. 
Stap, Tamara Gortenmulder, Ber-
ry de Jong, Alex van Senten. Wilma 
Kranenburg en Bas Bogaard zaten 
op de reservebank. Tempo wist in 
een korte periode de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Na 10 minu-

ten te hebben gespeeld, kwam het 
eerste doelpunt voor Atlantis, 3-1. 
Door een goed uitgewerkt aanvals-
spel van Atlantis kwamen de kan-
sen. Helaas lukte het gesponsorde 
Fortis team niet om dit te benutten. 
Met een stand van 9-4 ging Atlantis 
de rust in. Na een toespraak van Pe-
tra Taal begon Atlantis goed aan de 
tweede helft. De tweede helft gin-
gen de doelpunten gelijk op. Met de 
stand van 13-11 op de klok, kwa-
men Wilma Kranenburg en Bas Bo-
gaard de wedstrijd in voor Kim Stolk 
en Jimmy de Koning. Het lukte At-
lantis niet meer om dichtbij Tem-
po te blijven. In de laatste minuten 
werd er nog veel gescoord. Uitein-
delijk eindigde de wedstrijd met een 
stand van 18-12.

Vanaf 11 april zal Atlantis star-
ten met de veldcompetitie. Hopelijk 
weet het gesponsorde Fortis team 
dan weer een aantal punten binnen 
te halen.

Atlantis C2 speelt gelijk
Mijdrecht - Zaterdag 7 maart 
speelde Atlantis C2 – gesponsord 
door Idema administratie en advies 
– de returnwedstrijd tegen EKVA/
C1000Verschuren C4 in thuissport-
hal de Phoenix. Het beloofde een 
spannende wedstrijd te worden om-
dat Atlantis de vorige keer netaan 
verloren had. Iedereen was dus ge-
brand op een overwinning van EK-
VA/C1000Verschuren.
Het eerste aanvalsvak bestond uit 
Renzo Rodrigues, Lars Kuijlenburg, 
Charlotte Beeloo en Marit Stapel. In 
het verdedigingsvak stonden Max 
Rusman, Myrthe Röling, Willemieke 
Meints en Sarina Oliemans. 

In het begin had Atlantis het moeilijk. 
EKVA verdedigde erg sterk en daar-
door was het voor Atlantis moeilijk 
om een goede aanval op te zetten. 
Toch lukte het om het op te lossen en 
kwam Atlantis met 1-0 voor. Door-
dat er gescoord werd, was de ver-
dediging iets minder scherp waar-
door ze het hier erg zwaar hadden 
en slordige fouten maakten. Hier-
door kwam EKVA terug tot een 1-
2 voorsprong. In de eerste helft kon 
je zien dat EKVA een stuk scher-
per in de wedstrijd stond en de be-
tere kansen had. Toch bleef Atlantis 
goed bij en gingen de ploegen de 
rust in met een stand van 3-3. 
In de rust kreeg Atlantis C2 – ge-
sponsord door Idema administra-
tie en advies te horen dat ze feller 
moesten spelen en dat ze de vecht-

lust moesten tonen om te winnen. 
Atlantis wisselde Lars Kuijlenburg 
voor Sharona Godee. In de 2e helft 
was de vechtlust goed te zien want 
al snel wist de C2 tot scoren te ko-
men, een voorsprong dus van 4-3. 
EKVA liet het hier echter niet bij zit-
ten. Het tempo in hun aanval werd 
nog een stapje hoger en hier had 
Atlantis moeite mee. Hierdoor kwam 
EKVA door een strafworp weer te-
rug tot 4-4. Toch bleef Atlantis er-
in geloven dat ze konden winnen 
van EKVA dat op de derde positie in 
de poule staat. Atlantis bleef vech-
ten met als resultaat dat er door een 
mooie doorloopbal van Marit weer 
op voorsprong werd gekomen. Al-
leen door het juichen van het doel-
punt werd er niet scherp verdedigd 
waardoor EKVA weer gelijk kwam tot 
5-5. Na de wissel van vakken wisten 
de coaches de kinderen nog te la-
ten knokken tot de laatste seconde. 
Dit hielp want in de laatste 2 minu-
ten werd er nog een mooi schot ge-
scoord door Atlantis. Helaas wilde 
EKVA echt niet verliezen en wisten 
zij nog door een mooi doelpunt in 
de laatste 10 seconden tot een sco-
re van 6-6 te komen. Dit werd dan 
ook tevens de eindstand. 
Het door Idema administratie en ad-
vies gesponsorde C2 is in het zaal-
seizoen 4e geworden in de pou-
le. Dit is een hele knappe prestatie 
voor een jong team dat voor het eer-
ste jaar in deze laag van de jeugd 
zit.

Open Openingstoernooi
Wilnis - Na een daverend succes 
vorig jaar heeft de organisatie van 
het Open Openingstoernooi beslo-
ten het concept dit jaar weer toe te 
passen, maar nu nóg beter! Tennis-
vereniging Wilnis pakt uit! Op zon-
dag 29 maart aanstaande kan iede-
re geïnteresseerde een kijkje komen 
nemen! Leden betalen op deze dag 
2,50. Niet-leden mogen gratis mee-
doen!! De dag zal starten om 11.30 
uur. Van 12.00 tot 13.00 uur verzorgt 
Gerard Hoogland, de trainer van de 
vereniging, een heuse clinic! Alle 
niet-leden en nieuwste leden van 

TV Wilnis krijgen hierbij voorrang. 
Na deze clinic krijgt iedereen nog 
de kans om de tips en trucs die tij-
dens de clinic naar voren komen, in 
de praktijk te brengen. Maar let op: 
vol is vol! 
Ben je geïnteresseerd, neem dan 
contact op met Els de Vink via   
h.devink@planet.nl of via 0297-
286569. Niet-leden hoeven niet in 
het bezit te zijn van een tennisrac-
ket. Daar zorgt de tennisvereniging 
dan wel voor! Het enige dat je mee 
hoeft te brengen is een goed hu-
meur en een sportieve instelling!

Stand biljartcompetitie 
geheel open

Bowlingmarathon 
succesvol verlopen

Atlantis 6 sluit zaal-
competitie winnend af
Mijdrecht - Het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 6 speelde zijn 
laatste zaalwedstrijd uit tegen TOP 
9 in Sassenheim. Als Atlantis de-
ze wedstrijd zou winnen, zouden ze 
nog een plaats kunnen stijgen op 
de ranglijst. De thuiswedstrijd werd 
eerder dit seizoen met 11-8 gewon-
nen. De Atlantis-Florist combinatie 
ging zeer scherp van start met Tho-
mas Bogaard, Alwin Kooistra, Nancy 
Kroese en Jenny Mos in de aanval. 
De verdediging bestond uit Martijn 
de Horde, Sander Schrijvers, Manon 
van Scheppingen en Christa Zel-
denthuis. Vooral op het schot was 
Atlantis, en met name Thomas Bo-
gaard, zeer zuiver waardoor het al 
snel 0-5 voor de ploeg uit Mijdrecht 
stond. Maar TOP liet zich niet uit het 
veld slaan en zette de achtervolging 
in. De score wisselde zich af tus-
sen beide teams, waardoor er ge-
rust werd met een 5-8 voorsprong 
voor Atlantis. In de rust werd vooral 
benadrukt dat Atlantis rustig zijn ei-
gen spel moest blijven spelen. Ver-

der werden Martijn de Horde en Al-
win Kooistra gewisseld voor Niels 
Reurings en Sjors Warmer. De twee-
de helft wist Atlantis echter iets 
minder goed de korf te vinden. TOP 
kon hierdoor goed bijblijven en de 
strijd bleef dus open. De ploeg uit 
Sassenheim wist zelfs nog terug te 
komen tot 9-10. Het jongerenteam 
van Atlantis voelde de hete adem in 
zijn/haar nek, maar probeerde toch 
de rust te behouden. Ze hielden de 
voorsprong goed vast door een paar 
mooie schoten te scoren, waaronder 
de zevende van Thomas Bogaard. In 
de laatste tien minuten van de wed-
strijd kwam invaller Cynthia Sassen 
er nog in voor Jenny Mos. Een laat-
ste schot van Sander Schrijvers was 
voldoende om een 11-13 winst bin-
nen te halen. Het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 6 besluit hier-
mee de zaalcompetitie met 8 punten 
en een tevreden gevoel. Over een 
paar weken zal dit team verder gaan 
in de veldcompetitie en hoopt het 
nog een paar plaatsjes te stijgen.

Belangrijke zege voor CSW
Wilnis - In de strijd om het behoud 
van een plekje in de eerste klasse 
heeft CSW zaterdag een grote stap 
vooruit gezet. Het bezoekende Wart-
burgia 2 –één van de acht ploegen 
in de gevarenzone- werd met een 4-
1 nederlaag naar huis gestuurd. Op-
nieuw moest CSW noodgedwongen 
een beroep doen op een drietal A-
junioren. Het pakte goed uit; Sha-
non, Laura en Tansu draaiden goed 
mee op dit niveau. Shanon Molle-
man maakte haar faam als gevaar-
lijke spits met 2 puntgave goals vol-
ledig waar.

Al in de eerste minuut was Shanon 
dicht bij een treffer, maar de Amster-
damse keepster was net iets eerder 
bij de bal. Een paar minuten later 
was er aan de overkant een soort-
gelijke situatie. Nu leek de paal CSW 
voor een achterstand te behoeden, 
maar in de rebound scoorde Wart-
burgia alsnog: 0-1; een domper voor 
CSW, maar niet voor lang. In de zes-
de minuut al zette Sylvia van ’t Schip 
haar directe tegenstander op het 
verkeerde been en ook de uitlopen-
de keepster kon haar niet van sco-
ren afhouden:1-1. Even later kon de-
zelfde keepster met een snelle reac-
tie wel een kopbal van Sylvia naast 
het doel werken. Het bleek uitstel 
van executie, want halverwege de 
eerste helft kapte Shanon Molleman 
zich op de 16 knap vrij en een paar 
tellen later verdween de bal onhoud-
baar in de linkerhoek (2-1).
CSW was sterker, maar moest toch 

wel erg goed oppassen voor de 
counter van Wartburgia. In één geval 
behoedde de paal CSW voor de ge-
lijkmaker, maar over het algemeen 
had CSW achterin, met Kim van Kip-
persluis als slot op de deur, de za-
ken goed op orde. Een vlotte aan-
val over links, met Lea Malbasic in 
de hoofdrol. schonk Saskia Vis een 
mooie schietkans, maar ook nu red-
de de keepster van Wartburgia voor-
treffelijk. Vlak voor de rust herhaalde 
Sylvia van ’t Schip haar kunststukje 
van de zesde minuut, maar nu was 
de hoek te moeilijk om te scoren. 
Beide ploegen gingen na de rust fel 
van start. Binnen 2 minuten moest 
de scheidsrechter 4 keer voor een 
overtreding fluiten. Toch nam CSW 
al snel weer het initiatief en na een 
minuut of 10 zette Shanon 2 tegen-
standers voor schut en met de punt 
van de schoen verdween de bal in 
de rechterhoek: 3-1 voor CSW, een 
weelde, die de ploeg na de winter-
stop nog niet meemaakte. Een hand-
jevol minuten later maakte Linda van 
Beek het feest compleet door met 
een fraaie lob voor 4-1 te zorgen. 
CSW speelde een gewonnen wed-
strijd, die hierna nog maar weinig 
hoogtepunten telde. Tansu Sevilmis 
had nog maar net Sylvia van ’t Schip 
vervangen, of ze had de bal al met 
het hoofd tegen de kruising geknikt. 
Er zou niet meer worden gescoord. 
CSW staat nu met 21 uit 16 op de 
vijfde plaats, 6 punten boven degra-
datieplaats 11. De ploeg kan weer 
wat ruimer ademhalen.

Dennis van den IJssel 
nieuwe trainer CSW 1
Wilnis - Met ingang van het nieu-
we seizoen heeft CSW Dennis van 
den IJssel gecontracteerd als trai-
ner. Het bestuur is zeer enthousi-
ast en wil met Van den IJssel de vol-
gende stap maken om haar ambi-
ties te realiseren, promotie naar de 
1ste klasse.
Van den IJssel begon al op jonge 
leeftijd als trainer. Hij liep o.a. sta-
ge bij Ajax B1 en was trainer bij de 

landelijk spelende A1 van ADO Den 
Haag. Na zijn eerste job als senio-
rentrainer bij ARC besloot hij zijn 
trainerschap op te zeggen en een 
eigen voetbalopleidingscentrum te 
starten: De Complete Techniek.
Inmiddels loopt dit centrum goed 
en begon het trainersbloed weer te 
kriebelen. Vanaf deze zomer gaat 
de Alphense trainer bij CSW aan de 
slag.


