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Nooit gedacHt!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Nog meer
dagvers belegde
broodjes!

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Wij bieden vanuit onze
vernieuwde broodjescorner
nog meer lekkernijen voor
lunch of tussendoor!

Ieder weekend is het raak.....

Jongelui, jongelui, moet
dit nou echt zo doorgaan?
Uithoorn - ‘Je bent jong en je wilt
wat’. Zo luidt toch het gezegde? En
ja, als kind zijnde heb je geen zin
om altijd maar netjes in het gareel
te moeten lopen. Dat moet je nog
lang genoeg. Dus wat kattekwaad,
dat hoort erbij. Maar het moet natuurlijk niet uit de hand lopen en dat
gebeurt tegenwoordig helaas. Jongelui, jongelui, want als je zestien
en ouder bent, willen we je geen
kind meer noemen: is het nou echt
zo leuk om tuinmeubelen, waarvoor
mensen misschien jaren gespaard
hebben, in de sloot te smijten? Die
mensen zijn trots op hun tuinmeubelen die gezellig voor hun huis
staan, wachtende op de zon, want
dan kan de trotse bezitter weer van
het zonnetje genieten. En naast die
hardhouten bankjes staan ook plantenbakken waar nu wat vroege viooltjes in staan of andere voorjaarsbloeiers en die wat later in de zomer weer vol geplant worden met
de echte zomerplanten. En dan die
beeldjes van honden, katten of vogels of..., noem het maar op. Zo gezellig ziet het er allemaal uit en dat

willen de bewoners ook graag zo
houden, lieve kinderen en jongelui.
Niet leuk
Want zij vinden het helemaal niet
zo leuk als zij op zondagochtend
opstaan, aan de brunch willen beginnen en dan opeens zien dat hun
tuinmeubels en andere spulletjes
in de sloot liggen en hun prachtige potten moedwillig stuk geslagen
zijn. Ja, en dan zit er niks anders op
dan met zijn allen op zondagochtend
in de sloot te gaan vissen naar je eigendommen. Jullie vinden het toch
ook niet leuk als jullie fiets of brommer, waar je misschien wel tig krantenwijkjes voor hebt gelopen, gestolen wordt of stukgemaakt. Toch?
En dan nog iets... Misschien zijn jullie het een beetje vergeten of vinden
jullie het wel makkelijk, maar het is
toch echt zo dat sinds een tijdje de
brommerwet is veranderd en dat
brommers nu op de rijweg moeten
rijden. Waarom rijden jullie dan allemaal op dat fietspad langs de Bosmuis en dan vooral nog even extra
hard rijden als de bewoners vragen

of jullie niet op de achterliggende
gewone weg willen gaan rijden zoals het eigenlijk moet?
Kleintjes
Vinden jullie dat nou echt leuk? Ik
kan het me niet voorstellen en die
bewoners al helemaal niet. Wisten
jullie trouwens dat er heel veel kleine kinderen daar wonen en, omdat
het een nieuwe wijk is, er nog geen
hekjes voor de huizen staan, zodat die kinderen in een onbewaakt
ogenblik zo het fietspad op kunnen rennen. Jullie willen toch niet
de oorzaak zijn dat een kind een ongeluk krijgt en misschien wel letsel
voor het leven oploopt, omdat jullie
daar zo hard rijden en op een fietspad, wat al helemaal niet mag. Ik wil
jullie toch aanraden om daar eens
over na te denken.
En niet alleen jullie, maar zeker ook
jullie ouders. Want ouders, u wilt
toch ook niet de ouders zijn van een
stelletje vandalen of ouders van een
kind, dat een ander kind een ongeluk heeft aangedaan. Denk toch
even na mensen en doe er wat aan!

Nieuw idee van de wethouder:

Gezondheidscentrum bij
rotonde aan de N201
Uithoorn - Omdat ziekenhuis Amstelland uit Amstelveen een polikliniek wil realiseren is nu de locatie
gepland, namelijk aan de westzijde
van Uithoorn, aan de zuidzijde van
de N201 op de locatie van het voormalig tuincentrum Telstar BV. Volgens de gemeente is dit een prima
locatie door de centrale ligging voor
zowel de inwoners van Uithoorn als
De Kwakel en Aalsmeer. Verschillende Uithoornse huisartsen zullen zich in het gebouw vestigen. Zij
hebben zelf die behoefte om te clusteren aangegeven volgens wethou-

der Monique Oudshoorn. In de directe omgeving is natuurlijk nog een
aantal andere ontwikkelingen gaande zoals het toekomstige Park Krayenhoff op de voormalige IBM locatie, de woningbouwlocatie Buitenhof
en de vierde fase van de busbaan
Uithoorn-Aalsmeer (ingebruikname eind 2009) en natuurlijk ook de
omlegging van de N201. De grond
van de huidige N201 wordt na ingebruikname van de nieuwe N201
overgedragen aan de gemeente Uithoorn, naar verwachting 2011/2012.
Qua bereikbaarheid kan het auto-

verkeer komen van de rotonde in de
N201. Met de bus kun je buslijn 147
(Uithoorn, De Kwakel, Alphen a/d
Rijn) nemen naar de rotonde en dan
via de N201 en de Noorddammerweg naaar De Kwakel. Er komt voor
beide richtingen een halte aan de
Faunalaan. Langs de rotonde worden oversteekvoorzieningen voor
langzaam verkeer gemaakt. De fietsers kunnen gebruik maken van het
nieuwe fietspad ten westen van het
gezondheidscentrum dat klaar moet
zijn als het gezondheidscentrum in
gebruik wordt genomen. Door het

AANBIEDING
Panini
mozarella
tomaat
per stuk

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAGINA 2+3+4
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Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-53 00 17
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Voor info, tel: (020) 647 80 01

Zijn u en uw auto ook zo
toe aan een beautydag?
Zet dan 19 april in uw agenda!
w w w. a u t o s c h a d e p i j n a ke r. n l

het onderscheid in schoenen

woongebied Park Krayenhoff wordt
parallel aan de N201 een fietspad aangelegd in fases waarvan de
laatste fase naar verwachting medio 2012 klaar is. Vanuit het Burgemeester Kootpark ligt een fietspad
langs de Faunalaan dat aansluit op
het fietspad aan de noordzijde van
de N201 en bij de rotonde kunnen
fietsers de N201 oversteken. Er ontbreekt nog een oversteekvoorziening voor langzaam verkeer bij de
rotonde. De provincie Noord-Holland is eigenaar en heeft toegezegd
dat zij zich verantwoordelijk voelt
voor een snelle uitvoering.
Omdat er vragen zijn gerezen over
de veiligheid van de Vuurlijn is in
de UVVP (verkeer en vervoerplan)
voorgesteld om van deze weg een
60 km/uurweg te maken.

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
KORTINGEN VAN 20% TOT 80%
kom snel! op=op!
Amstelplein 31• Uithoorn • 0297-561202

OPEN AVOND

Wellantcollege MBO Aalsmeer
Linnaeuslaan 2, 1431 JV

Woensdag 16 april van 18.00-21.00 uur
Opleidingen: styling, bloem, sierteelt, handel, tuin, dier

Bewonersoverleg Thamerdal
Uithoorn - Er stonden niet veel
aandachtspunten op de agenda
van het bewonersoverleg Thamerdal maar toch kwamen er een paar
interessante dingen naar voren. Zo
was bij de lichtschouw gebleken dat
men toch behoefte heeft aan hier
en daar wat meer lichtpunten. Ook
werd aangegeven dat de lantaarnpalen een betere uitstraling zouden moeten krijgen met een grotere lichtbundel die naar beneden
schijnt. De wijkregisseur was niet
aanwezig maar wel twee andere
vertegenwoordigers van de politie
die aangaven dat de politie een project wil starten onder de naam ‘Veilig Wonen’. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het aantal inbraken in geheel Uithoorn is gestegen met 85% en dat is natuurlijk
niet mis. Er werd ook hier aandacht
besteed aan de vernielingen bij het
busstation en besloten is nu dat de

groep die destijds om de tafel is
gaan zitten om deze problemen te
bespreken weer bij elkaar komt. Dat
zijn dan Connexxion, de politie, de
gemeente en bewoners. Omdat men
niet zo tevreden was over de resultaten van de buurtconferentie, omdat men van mening is dat er weinig
gedaan wordt aan zaken die echt
de buurt betreffen en er weinig tot
geen ruggespraak gehouden wordt
met de bewoners zelf, is een gesprek geweest met wethouder Jeroen Verheijen en Martin Verbruggen. Dat gesprek is tot ieders tevredenheid verlopen en er is toegezegd
dat de bewoners voortaan meer bij
de buurtconferentie zullen worden
betrokken. Zoals bekend is de JOP
bij de Ponderosa inmiddels officieel geopend en is de jeugd blij met
deze JOP. Ook is men tevreden met
het resultaat van de opknapbeurt
van de tuinen aan de Plesmanlaan.

Door Woongroep Holland was een
enorme container geplaatst, waar
niet alleen de bewoners van de op
te knappen tuinen hun tuinafval ingooiden, maar ook de bewoners aan
de andere kant van de straat, dus
het ziet er meteen een stuk netter
uit. Zoiets komt de hele straat ten
goede was de algemene mening.
Wel werd nog even aangegeven
dat er constant vier containers bij
de duplexwoningen staan wat een
rommelig effect heeft.
Het voorstel is nu om op de verzamelplaats van containers ondergrondse containers te maken, zodat de containers bij de Plesmanlaan verwijderd kunnen worden en
de straat er veel leuker uit komt te
zien. Een leuke geste van Woongroep Holland was nog dat iedere
eigenaar van de opgeknapte tuinen
een kistje viooltjes cadeau kreeg.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Voer egels bij!

Net als voetbal leent ‘de natuur’ zich uitstekend voor borrelpraat. Sommigen zien haar als mooi, vrij, puur en recht door
zee. Anderen als lelijk, ellendig, wreed en verraderlijk. Met ‘de
natuur’ kun je alle kanten op.
Maar ik dwaal af. Dit verhaaltje gaat
over het bijvoeren van egels. Het enige punt dat ik hier wil maken is dat
egels, net als mensen, voor hun eten
moeten werken. Egels eten vooral
kevers, rupsen, wormen en slakken,

maar ook andere kleine diertjes. Ze
werken hard om deze diertjes te vinden. Als u ooit een egel aan het werk
heeft gehoord dan vergeet u dat nooit
meer. Het fanatieke, haast manische
gewroet tussen de dode bladeren is

Jaarlijkse opruimactie
van ﬁetswrakken

Op diverse plaatsen in de gemeente staan ﬁetswrakken
die het straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten om deze
‘wrakken’ op maandag 14 april in de omgeving van de Europareiﬂats weg te halen. Op maandag 21 april gebeurt dit in
de omgeving van het busstation en de busbaan.

Nog 10 extra dagen de
tijd om subsidie 2008 bij
Burgemeester Kootfonds
aan te vragen
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is
het verlenen van ﬁnanciële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op
het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke
activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen
op grond van hun activiteiten in
Uithoorn en De Kwakel èn hun
ﬁnanciële positie aanspraak te
kunnen maken op steun kunnen
nog vóór 19 april 2008 een
onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe
behoort ook een zo
recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële
positie
van de aanvrager.
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De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn.
Het Burgemeester Kootfonds
verleent in beginsel geen bijdrage in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden
uit de normale inkomsten, zoals
contributies en dergelijke. De
subsidieaanvragen worden in de
tweede helft van april 2008 door
het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld.
Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Voor nadere informatie
kan men zich wenden tot de
heer mr. G. Roodhart,
tel. 513109

Gemeentelijke
belastingen van dit
jaar al betaald?

Met dagtekening 28 februari zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2008 verzonden.
De eerste betaaltermijn is op 31
maart jl. vervallen. Vóór deze datum
had de helft van de verschuldigde
belasting betaald moeten zijn. Op
30 april a.s. vervalt de laatste termijn van deze aanslagen. Spoedig
daarna worden aanmaningen verzonden, waarbij aanmaningskosten
in rekening worden gebracht. Wilt u
geen risico lopen om een aanmaning te krijgen, maak dan gebruik
van de mogelijkheid van automatische incasso. Op uw verzoek worden formulieren toegezonden.

Om uw betaling zo eenvoudig mogelijk te verwerken wordt verzocht
gebruik te maken van de aan u
toegezonden acceptgirokaart. Als u
betaald via telebankieren graag het
vakje acceptgiro aanvinken en het
volledig betalingskenmerk vermelden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar de afdeling Ondersteuning,
cluster Financiën, telefoonnummer
513 182 of 513 300.

al vermoeiend om naar te luisteren.
Als u dit geploeter ziet dan kunt u de
aandrang krijgen om bij te voeren. Dit
mag zolang u enkele regels in de gaten houdt. Voer nooit melk! Dit geeft
ernstige darmklachten. U kunt egels
voeren met kattenblikvoer vermengd
met havermout voor een goede stoelgang. U kunt het voer tegen regen
beschermen met een omgekeerd
fruitkistje waarvan u de onderste lat
heeft weggehaald. Herfst en voorjaar
zijn voor egels moeilijke tijden. Het
voedsel is schaars, maar hard nodig

Bij deze actie werken politie, gemeentesurveillanten en gemeentelijke afdeling Leefomgeving samen. De ﬁetswrakken die door de
medewerkers van de gemeente
worden afgevoerd gaan naar de
gemeentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.
Een ﬁets is een wrak als deze:
- technisch onvoldoende in elkaar zit om er mee te kunnen
rijden (er missen essentiële onderdelen);
- dusdanig verwaarloosd is dat
mag worden aangenomen dat
de eigenaar er afstand van
heeft gedaan;
- een zodanig geringe economische waarde heeft, dat opknappen geen zin meer heeft.

om de winter te verwerken. In deze
periode mag u de dieren helpen met
bijvoeren. In de stad voorkomt dit
bovendien lange, gevaarlijke voedseltochten. Voert u niet te vaak, want
egels moeten blijven werken voor de
kost! Met dank aan de ecoloog Ronald Hoogenhout.

Egelfolder

Een speciale egelfolder met allerlei
leuke tips is op te halen bij het gemeentehuis, bibliotheek en buurthuizen.

Op 29 april kunt u tussen 10:00 en
11:00 uur en 6 mei tussen 19:00
en 20:00 uur, op de gemeentewerf
aan de Industrieweg 25, kijken of
uw ﬁets ertussen staat. Alleen als
u aan kunt tonen dat de ﬁets uw
eigendom is, kan deze, op vertoon
van een geldig legitimatiebewijs,
worden afgegeven.
Fietswrakken die na 2 weken niet
zijn opgehaald, worden afgevoerd
en vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentesurveillanten.
Deze kunt u telefonisch bereiken
op nummer 513 160 van maandag
t/m vrijdag tussen 10.00 -10.30 uur
en van 12.00-13.30 uur.

Kinderinspraak speelveld
Legmeer-West

Vandaag, op woensdagmiddag 9 april geven kinderen uit
de nieuwe wijk Legmeer-West hun mening over de drie
verschillende plannen voor een nieuw speelveld. De kinderen bepalen met hun stem welk plan wordt uitgevoerd
en hoe het nieuwe speelveld er precies uit komt te zien.
Wethouder Jeroen Verheijen
geeft om 14.00 uur in basisschool De Toermalijn het startsein voor de stemming. Alle
kinderen tot en met 12 jaar in
Legmeer-West zijn uitgenodigd met een brief. Ze kunnen
tussen 14 en 15 uur hun stem
uitbrengen op één van de drie
plannen. Alle drie de plannen
zijn gemaakt op basis van tekeningen die de kinderen in de

kerstvakantie hebben gemaakt.
Over een paar weken maakt de
gemeente bekend welk plan
de meeste stemmen heeft gekregen. Alle kinderen krijgen
daarover weer een brief. De
uitslag komt natuurlijk ook op
deze gemeentepagina en de
gemeentelijke website.
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Nieuws uit de
gemeenteraad

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur
op de dag van de raadvergadering.

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 10 april 2008 in het gemeentehuis te Uithoorn.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad en wordt na
een korte schorsing om 21.00 uur gevolgd door de Raadsvergadering.

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

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

Onderwerp

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.55

20.55

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Oriënterende bespreking van voorstellen van het college (“boodschappenlijst”)
en suggesties van de fracties voor onderwerpen in het te ontwerpen
Programmaplan 2009. Een experiment in de Planning & Control cyclus onder
technische leiding van dhr.Marcel Hermans (BMC). Doel: Informatieve
bespreking en gedachtenwisseling in de raad en met het college ter
voorbereiding op de behandeling van het Programmaplan op 29 mei a.s.
Sluiting en korte schorsing

21.00-21.30

Opening - stilte - primus

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RAADSVERGADERING

21.30-21.45

3.1

21.45-22.15

3.2

22.15-22.40

3.3

22.40-22.50

22.50-23.05

Voorzitter:
Mevr. D.J.Zijlstra
Inwoners/raadsleden

POLITIEK DEBAT

STEMMINGEN

De Buurtschouw in uw buurt!
Holland door de buurt. Met de bewoners natuurlijk! U kent de buurt
en kunt de wensen of problemen het
beste aangeven. En al lopend door
de buurt kunnen alle partijen direct
zien, wat u bedoelt!

De regels op een rijtje
-

Voorzitter

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
Raads-, collegeleden
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
4.1
23.15-23.25
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen)
4.2
Stemming over de volgende (hamer)stukken: 1. geen hamerstukken
23.25
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Voorzitter
De stukken voor deze openbare vergadering liggen bij de Grifﬁe ter inzage of u kunt ze downloaden van www.uithoorn.nl.

Vorige week is de eerste schouw in
Meerwijk gelopen. Vanavond is de
tweede in de e-straten van Meerwijk
en die start om 18.30 uur op de Eger.
Tijdens de Buurtschouw wandelen
mensen van de politie, gemeente,
stichting Cardanus en Woongroep

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

-

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Raads-, collegeleden
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Bestuurlijke keuzes GRP4 aan de hand van voor te leggen varianten.
Voorafgegaan door een presentatie. Doel : politiek debat in de raad over dit
voorstel van het college, ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.06
Raadsinitiatief “Integraal beeldkwaliteitplan voor het aanzicht van het
Amstelfront” op voorstel van PvdA fractie. Doel: politiek debat in de raad over
dit initiatief voorstel ter voorbereiding op de besluitvorming. RI 08.13
Brief van het college d.d. 27.03.08 over het ontwerpen van een verordening of
een regeling voor de WMO-raad in relatie tot de aangenomen motie in de raad
van 24 januari j.l. Doel: in politiek debat kenbaar maken van de mening van de
raad over dit onderwerp.
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
Raadsleden
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
Politiek beraad fracties
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

23.05-23.15

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

Raads-/collegeleden

Voorzitter:
Mevr. H.L. Groen
Voorz/leden
Voorz/leden
Raadsleden
Raadsleden
Inwoners/raadsleden

Agenda raadsvergadering 10.04.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 27.03.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

4

Actie

INFORMATIEF BERAAD

Overlast van hondenpoep

Wanneer in uw buurt?

Noteert u alvast de datum van de
Buurtschouw in uw buurt? Om mee
te lopen met de Buurtschouw hoeft
u zich niet van te voren op te geven.
De planning tot de zomervakantie is
als volgt:
Meerwijk: op 9, 16, 23 april en 14
mei
De Legmeer: op 21 en 28 mei en op
5, 12 en 19 juni
Thamerdal: op 5 en 12 juni
Oude Dorp: op 19 juni

-

op de hondenuitlaatroutes (duidelijk aangegeven met opvallende borden en rode paaltjes)
hoeven hondenbaasjes de poep
van hun hond alleen maar op te
ruimen, als deze op het pad of op
de stoep ligt. In het groen ruimt
de gemeente het voor u op.
op de hondenlosloopgebieden
(aangegeven met borden en
groene paaltjes) ruimt de gemeente de poep overal voor u
op.
op speelplekken mogen honden
absoluut niet komen.
alleen op losloopgebieden mag
een hond lekker los lopen, verder
moet hij overal aan de lijn lopen.

MOEITE OM
ROND TE KOMEN?

Opgeruimd staat netjes

Om de hondenbaasjes nog eens
extra te attenderen op de regels
voor honden en hondenpoep, heeft
de gemeente borden gemaakt die
steeds van plek veranderen. Meestal staan ze op plekken waar men
veel last heeft van hondenpoep. Dit
zijn vaak plekken die wel in de buurt
van een losloopterrein of een hondenuitlaatroute liggen, maar daar
geen onderdeel van zijn. Plekken
dus, waar baasjes zelf de poep op
moeten ruimen.

De nieuwe locaties

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond:
- In het Midden
- Ter Braaklaan
- Slauerhofﬂaan
- Colijnlaan
- Hortensialaan

Extra controles

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

Nieuwe plaatsen doorgeven

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

WERK IN

Een volledig overzicht van de Buurtschouwen kunt u vinden op de website www.uithoorn.nl/activiteiten

UITVOERING

Wilt u melding
maken van

losliggende stoeptegels
of putdeksels;
- verzakkingen in de weg
of in het trottoir;
- last of hinder van
openbaar groen;
- storingen in de openbare
verlichting of
- een goed idee?
Dat kan het hele jaar door bij
Publiekszaken, tel. 513 111.

NOOIT EENS ERGENS
GELD VOOR ?

-

LOPENDE PROJECTEN
•
•

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

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255
Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een nieuwe bril, de eigen
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met
een laag inkomen hiervoor in aanmerking.
Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

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

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

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

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

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

Naam

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

Telefoonnummer

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort
contact met u op.

Adres
Postcode + Woonplaats

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn
een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In
deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar
taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over
de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen
worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16)
tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden
gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd
(met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet
worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige
voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een
verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending
van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector
bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift
worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Wilgenhof 1 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A.Vermaas, tel. 513 211.
Inzageperiode: t/m 9 april 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor Noorddammerweg 7 te De Kwakel.
Info: afdeling Ontwikkeling, Mw. M.Stappers, tel. 513 276.
Inzageperiode: t/m 11 april 2008
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor Randweg 121 te Uithoorn.
Info: afdeling Ontwikkeling, Mw. M.Stappers, tel. 513 276.
Inzageperiode: t/m 11 april 2008
Verkeersbesluit om het aan te leggen pad tussen de Roland
Holstlaan en de Anna Blamanlaan aan te wijzen als verplicht
ﬁetspad.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211.
Inzageperiode: t/m 16 april 2008
Besluit om de containeropstelplaats aan de Roland Holstlaan
te wijzigen.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211.
Inzageperiode: t/m 16 april 2008
Ontwerpvergunning Wvo-Quaker Chemical bv te Uithoorn.
Verantwoordelijke instantie: Waternet
Info: afdeling Leefomgeving, Dhr. P.J. Corthals, tel. 513 210.
Inzageperiode: t/m 17 april 2008
Verkeersbesluit om het gedeelte van de Randweg tussen de Legmeerdijk en de Poelweg gesloten te verklaren in
beide richtingen voor alle bestuurders met uitzondering van
(brom)ﬁetsers.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211.
Inzageperiode: t/m 14 mei 2008
Aanwijzing toezichthouders WWB
Info: cluster Werk en Bijstand, Dhr. C.H.L. Bakker, tel. 513 255.
Inzageperiode: t/m 16 mei 2008
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, sloopaanvraag voor het slopen van
een asbesthoudende schoorsteen van het ketelhuis.
- Noorddammerweg 13, reguliere bouwaanvraag voor het
vernieuwen van een bestaande kassengroep.
- Boterdijk 142, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van
een woning.
- Boterdijk 142, sloopaanvraag voor het slopen van een woning.
- Jaagpad 36, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
geluidswerende schermen.
Zijdelwaard
- Achterberglaan 19, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/
VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk-Oost
- Amstelplein, Vergunning verleend aan winkeliersvereniging
Amstelplein voor het organiseren van een tuinmarkt op 3
mei 2008.
Bezwaar t/m 16 mei 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- Fokkerweg 26, Vergunning verleend aan Eshuis en Kroezen V.O.F. voor het plaatsen van 1 reclamebord van 6 t/m

12 mei 2008 om bekendheid te geven aan de opening van
de carwash.
Bezwaar t/m 16 mei 2008
De Kwakel
- tussen Hoofdweg 163 en 167 vergunning voor het plaatsen
van een paardenbak.
Bezwaar: t/m 12 mei 2008.
- Stelling 7, vergunning voor het vegroten van een woning
d.m.v. een dakopbouw.
Bezwaar: t/m 13 mei 2008.
- Steenwijkerveld 18, vergunning voor het vernieuwen van
een tuinbouwkas.
Bezwaar: t/m 13 mei 2008.
- Voorling 50, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen
van een reclamebord aan de voorgevel.
Bezwaar: t/m 13 mei 2008.
De Legmeer
- Legmeerplein 49 Verklaring van geen bezwaar voor het
houden van een festiviteit bij Stichting Vrienden van KnAUithoorn op vrijdag 25 april 2008 van 20.00 tot 01.00 uur
- Weegbree 17, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 12 mei 2008.
Thamerdal
- Tromplaan, Vergunning aan Etro Vastgoedzorg voor het
in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg,
voor het plaatsen van een ecotoilet, een schafkeet en een
opslagcontainer van 31 maart t/m 4 juli 2008.
Bezwaar t/m 16 mei 2008
- Johan de Wittlaan 32, vergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde.
Bezwaar: t/m 12 mei 2008
Zijdelwaard
- Hugo de Grootlaan 15, vergunning voor het veranderen van
een garagedeur in een glazen pui.
Bezwaar: t/m 14 mei 2008.
- Nicolaas Beetslaan 80 te Uithoorn vergunning voor het vernieuwen van een blokhut.
Bezwaar: t/m 15 mei 2008.

Legmeer-West
- Faunalaan, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van
een bouwkeet en een opslagcontainer.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen bekend om met toepassing van artikel
19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen van het geldende
bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Het Fort 40, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen
van een woning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen bekend om met toepassing van artikel
19 lid 2 van de WRO vrijstelling te verlenen van het geldende
bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Noorddammerweg t/o 66, reguliere bouwaanvraag voor het
vernieuwen van een directieverblijf.
Genoemde bouwplannen liggen van 11 april 2008 tot en met 22
mei 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen
het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.

RECTIFICATIE
In de editie van 12 maart 2008 staat een foutief adres betreffende de verklaring van geen bezwaar aan het bestuur van de
Uithoornse Wieler Trainings Club voor het ten gehore brengen
van geluid tijdens diverse evenementen. Er stond vermeld Europarei 3 dit moet zijn Randhoornweg 100.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat
zij een melding, als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, hebben ontvangen en geaccepteerd, inzake het veranderen van de inrichting van Henk Kooijman b.v., Poelweg 2-4 te
De Kwakel. De verandering bestaat o.m. uit het realiseren van
een nieuwe tank- en wasplaats en een nieuwe loods.
De verklaring waarbij de melding is geaccepteerd en de bijbehorende stukken, liggen van 10 april tot en met 21 mei 2008 ter
inzage tijdens de openingstijden van de receptiebalie, Laan van
Meerwijk 16, Uithoorn.
Binnen bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk gemotiveerde bezwaren bij ons college inbrengen
(postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat (gedurende de bezwarentermijn) de mogelijkheid om de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, om een
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een
verzoekschrift is grifﬁerecht verschuldigd.
Uithoorn, 9 april 2008

KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING
VAN BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING
VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1
WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 4,
lid 5, onder c, van de bestemmingsplanvoorschriften vrijstelling
te verlenen van het geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 1995 en daarna bouwvergunning te verlenen voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 78, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten
van een bedrijfspand.
Genoemd bouwplan ligt van 11 april 2008 tot en met 8 mei
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
Binnen deze termijn van 4 weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 17
van de WRO tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende
bestemmingsplan tot en met 1 juni 2010 en daarna tijdelijk
bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):

INSPRAAK WMO-RAAD VERORDENING
Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) van kracht. Het doel van deze wet is om alle inwoners in
staat te stellen mee te doen in de maatschappij.
Een belangrijk onderdeel van het meedoen is dat inwoners betrokken worden bij het gemeentelijke beleid. Daarom wordt er
een Wmo-raad opgericht. De werkwijze van de Wmo-raad is
vastgelegd in de concept verordening Wmo-raad. Het college
van burgemeester en wethouders heeft deze concept verordening Wmo-raad vastgesteld.
De concept verordening gaat nu de inspraak in. U kunt er tot en
met 27 april aanstaande schriftelijk op reageren. Stuur uw reactie naar gemeente Uithoorn, cluster Maatschappelijke ontwikkeling, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De nota wordt ook voorgelegd aan de adviesraden van burgemeester en wethouders.
Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt.
De concept verordening en toelichting liggen van 4 t/m 25 april
2008 ter inzage bij:
- de receptie van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
- in de openbare bibliotheek, A. Arienslaan 1, Uithoorn
- in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel
U kunt de concept verordening Wmo-raad en toelichting
ook downloaden via de website van de gemeente Uithoorn:
www.uithoorn.nl/ter-inzage.

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
Echte Lloyd Loom armstoeltje 50 euro. Plafond ventilator
chroom 3 standen 10 euro. Houten slee 5 euro.
Tel. 0297-531360
Te koop:
Kleuren tv 75 euro. Autostoeltje 25 euro.
Tel. 0297-566543

Te koop:
Grote tas stoere jongenskleding, zomer en winter mt. 116
veel merkkleding en H&M 15
euro.
Tel. 0297-521773
Te koop:
14 m2 sierbestr. 5 jr. oud 20xx5
cm en 10x10 cm 75 euro.
Tel. 0297-565914

Te koop:
Blank eiken tv en stereomeubel
110h. 104b. 50d. 60 euro. Zak
met div. soorten stof 10 euro.
Tel. 0297-712028
Aangeboden:
Te mooi om weg te geven voor
maar 40 euro 2 schitterende
blauw leren eetkamerstoelen.
Tel. 0297-523103

Te koop:
Eiken kaptafel met spiegels 20
euro. Rose vloerkleed scheerwol 10 euro. GSM tel. simvrij
25 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
2-pers. bankje stof blauw
z.g.a.n. 100 euro.
Tel. 0297-546458

Te koop:
Koelkast 40 euro. Kookplaat 20
euro. Babywandelwagen 3 in 1
met kiddyboard, parasol, deken
en regenzak 70 euro.
Tel. 0297-533947
Te koop:
Alu verticale lamellen woonkamer (keuken) drive-in 125 euro.
Tel. 0297-566560

Te koop:
Bureautafel met 2 ladenkastje 7,50 euro. Computertafel met
wieltjes wit 7,50 euro.
Tel. 0297-565472
Te koop:
Palm Beach zonnehemel 3 jr.
oud nauwelijks gebruikt staat in
de weg t.e.a.b.
Tel. 0297-525314

Aangeboden:
Rommelmarkt Koor United op
zat. 12 april van 10-16 u in de
Schutse kerzalen mooie spullen
Tel. 0297-561488
Gevraagd:
Meisjes voor ons leuke gezellige softbalteam lft. 7-11 jaar.
Kom eens kijken of meetrainen.
Tel. 06-17146193

Te koop:
Naaimachine in koffer i.z.g.st.
zigzag pas nog nagekeken merk
Anker 55 euro.
Tel. 0297-561489
Te koop:
Babykamer: ledikant, commode, hang/legkast wit/beuken
i.pr.st. 400 euro.
Tel. 0297-540678

Berliner Editie: 2,3

Documentnaam: Goed geschoten
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371
of 0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische 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

Bankje nu weer zitbaar
Uithoorn - Hartelijk dank voor het plaatsen van het stukje met foto’s
van Het bankje en de grote boze... Dat de Meerbode gelezen wordt
blijkt door de reacties die bij mij kwamen. Dat de gemeente Uithoorn
op haar dwaling terug is gekomen blijkt op bijgaande foto. Bij het
bankje is nu door de grote boze.. weer keurig een paadje gemaakt.
Nogmaals hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Bob Lodewegen
Uithoorn

Wordt vervolgd

Dat is nog eens vuurspugen
Uithoorn – Frans Goossens uit Uithoorn, bezocht vrijdagavond jl. de
voorjaarsbraderie in Uithoorn en maakte deze prachtige foto van een
echte vuurspuger.

Dertigste AKtiedag
‘Fantasy’ Alkwin Kollege
www.sosderondevenen.nl

VVV/ANwB

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

Met Carla en Loes bezocht ik in maart jl. “onze” school in Dhapakhel, Nepal.
Carla en Loes hebben hier een paar jaar geleden als vrijwilligers gewerkt. Zij
waren hier om de leerkrachten te trainen. Zij zijn onlangs zelf met de VUT
gegaan en hebben veel ervaring in huis. Hiervan heeft de school in Nepal
kunnen profiteren. Vooral didactiek ( onderwijs methoden) en Engels waren
de vakken waarin zij veel hebben betekend voor de school.
Ook Lajali, projectmedewerkster bij de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) te Kathmandu, was van de partij. Zij is de samenwerkingspartner
van SOS.
Ons gezelschap werd weer bijzonder hartelijk ontvangen door het hoofd van
de school mevrouw Jambubathi, de leerkrachten, de leerlingen en afgevaardigden namens de dorpsgemeenschap. We kregen elk een bloemenkrans
omgehangen en werden weer toegezongen.
Het is hun manier om ons met warmte en vriendschap welkom te heten.
En dat stellen we op prijs. Na uitwisseling van de begroeting “Namasté,
namasté” kan het eigenlijke werk beginnen.
Nel Bouwhuijzen

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

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

“Onze” school in Nepal

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................

Uithoorn – Afgelopen zondag 6
april heeft alweer de dertigste AKtiedag plaat sgevonden op het
Alkwin Kollege. Elk jaar zetten leerlingen van de school ouderen uit
de omgeving in het zonnetje. Met
muziek, zang, dans, bingo én lekker eten en drinken worden zij de
hele dag vermaakt. Dit jaar was het
thema ‘Fantasy’. Wekenlang was het
comité, bestaande uit veertien leerlingen en vier docenten, druk met
het voorbereiden van de grote dag.
Nadat de laatste gasten zich via inschrijfformulieren hadden aangemeld, bezochten gastheren en gastvrouwen de genodigden alvast aan
huis. Ouders meldden zich belangeloos aan om gasten te vervoeren.
Kwekers uit de omgeving leverden
bloemen, supermarkten sponsorden fruit, broodjes en appeltaart. En
leerlingen toverden, met hulp van
vrijwilligers, de aula om tot een ware bloemenzee, waarbinnen chique
gedekte tafels prijkten. Ook de laatste repetities vonden plaats, en voor
een laatste keer werd het programma zorgvuldig doorgenomen.
Gasten
Zondag, rond tien uur in de ochtend, kwamen de eerste gasten binnendruppelen. Bij ontvangst namen de leerlingen, vaak verkleed
als sprankelende elf of goedaardige heks, hun taak als gastheer of vrouw uiterst serieus. Toen alle 86
gasten binnen waren, begon aan
tafel de verwennerij met bonbons
en een heerlijke kop koffie. Na het

openingswoord van de rector volgde een spannend indianenverhaal.
De presentatoren, uiteraard in tovenaars- en hekstenue, kletsten het
geheel haarfijn aan elkaar. De artiesten, leerlingen uit alle jaarlagen van
het Alkwin Kollege, bezorgden een
breed scala aan optredens: van didgeridoo- en gitaargeluiden tot een
zelfgeschreven Frans lied, op prachtige wijze vertolkt. Ook virtuoos pianospel, een scène uit de musical Fame en een moderne dans konden
rekenen op waardering van het publiek. De keukenprinsen en -prinsessen moesten stevig in de benen,
toen rond half één de lunch geserveerd werd met bijbehorend lunchconcert door het swing-huisorkest
van het Alkwin: het ASO. Aansluitend verzorgden leerlingen een bingo, waarbij prachtige prijzen werden
vergeven. Rond drie uur kwam het
eind van alweer de dertigste AKtiedag in zicht. De aanwezigen kregen
nog een presentje en een persoonlijke foto voor op de schoorsteenmantel mee naar huis.
Wens
Tenslotte togen alle gastheren en –
vrouwen naar het podium om, samen met het AKtiedagcomité, de
genodigden toe te zingen met vrolijke liedjes omtrent het tovenaarsthema. Met de laatste woorden:
‘Dag lieve gast, dag lieve vrienden,
u kreeg de dag, die u verdiende. Dit
is mijn wens, als ik wensen mag: Tot
volgend jaar op de AK-tiedag!’, werden alle gasten uitgezwaaid. Het

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

lukte nét niet om het bezoek weer
huiswaarts te toveren, dus gastheren en –vrouwen hielpen de vertrekkende gasten met jas, rollator
en rolstoel huiswaarts te keren. Met
een laatste gast nog op de deurmat,
veranderden elfjes en tovenaars al

snel in schoonmakers, want de volgende dag zou het Alkwin weer gewoon het Alkwin zijn. Met weliswaar
één belangrijk verschil met de dag
ervoor: de herinnering aan een fantastische dertigste AKtiedag, met
een magisch randje.
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Monumenten

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie sterren.

Een door de gemeente beschermd monumentaal object
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit was
anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We
tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in de
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente
over te dragen.

Een nieuwe eigenaar voor
wijnhandel de Zwart
Wilnis - Niemand die het heeft kunnen vermoeden, maar Martien en
Hans de Zwart van de bekende firma B. de Zwart in Wilnis, gaan van
hun volgende levensfase genieten.
Zij dragen per 1 juni aanstaande
hun Limonadefabriek annex Groothandel in Gedistilleerd, Wijnen, Likeuren, Bieren en Frisdranken over
aan Peter Bruigom.
De nieuwe eigenaar is een vakman
op zijn gebied, want hij exploiteert
al jarenlang met veel succes zijn
prachtige Henri Bloem Slijterij/Wijnkoperij aan de Amsterdamseweg in

Dit keer Amstelhoek. Ook een deel van de gemeente De Ronde Venen. .Aan de Amstelkade 60 ligt de voormalige zuivelfabriek ’Blantema’, nu een gemeentelijk monument met drie sterren. De fabriek zelf, op de achtergrond met op de nok het
opschrift Coop Stoomzuivelfabriek Mijdrecht, is gebouwd in 1918 en produceerde o.a. kaas in blik dat over de hele wereld
werd geëxporteerd. Het deel op de voorgrond met de drie getoogde vensters, dateert van de jaren dertig.
Foto Nico van Eijk.

Prijswinnaar Alexander van Ballegooij met zijn Chantal de Groot (midden), wordt door Ron Wijburg en zijn medewerksters gefeliciteerd en in de bloemen gezet

Vliegen met een Dakota
Mijdrecht - Vrijdag 7 maart jl.
opende ‘De Loods’ in de Molenhof
haar deuren na een intensieve verbouwing en naamsverandering. De
eerste 50 bezoekers konden profiteren van een gratis vrijetijdsbroek
en alle klanten vonden aantrekkelijk geprijsde kleding in de schappen. Bovendien kon iedereen meedoen aan een prijsvraag met als ultieme prijs een rondvlucht voor twee
personen in een historisch vliegtuig van de Dutch Dakota Association. De belangstelling daarvoor
was niet gering. Ruim vijfhonderd
klanten hebben het ‘loterijformulier’
ingevuld. Daaruit werd op 1 april
door een van de medewerksters van
‘De Loods’ de winnaar getrokken.
Alexander van Ballegooij met zijn
partner Chantal de Groot, beiden afkomstig uit Mijdrecht, bleek de gelukkige. Zij zijn al geruime tijd vaste
klant bij eerder Selection en nu De
Loods. Hij is programmeur van beroep, zij staat sinds kort voor de klas
van groep 3 op een basisschool in
Aalsmeer. De vlucht met wat ongetwijfeld een Dakota vliegtuig zal zijn
– welke type is nog niet bekend –
mag in overleg op een door de prijswinnaar gekozen tijdstip plaatsvin-

den. Tevens mogen zij uit een van
de verschillende rondvluchten hun
keuze maken. Saillant detail is dat
Alexander en Chantal het voornemen hebben om in juni in Mijdrecht
in het huwelijk te treden.
Dan komt zo’n tochtje mooi van pas
en kan gezien worden als een voorproefje op de huwelijksreis. Vanzelf-

sprekend moesten de prijswinnaars
samen met ‘De Loods’ eigenaar Ron
Wijburg en enkelen van zijn charmante medewerksters dit gebeuren
op de gevoelige chip laten vastleggen.
Prijswinnaar en partner: van harte gefeliciteerd en een behouden
rondvlucht toegewenst!

Uithoorn - Melekos Exclusieve Lederwaren & Accessoires heeft onlangs haar website geheel vernieuwd. Vanwege ontwikkelingen
in de modemarkt wordt ook de collectie stelselmatig aangepast. Hierin biedt Melekos haar klanten exclusieve lederwaren, variërend van
trendy tot klassiek. Voor elk wat wils
dus. Liefhebbers kunnen via de snel
toegankelijke website van Melekos
alle producten zien en bestellen. De
Uithoornse firma is een zogeheten
webwinkel die voornamelijk haar
assortiment via het net aanbiedt en
verkoopt. Wie vrijblijvend een kijkje
wil nemen dient dat eens te doen op
www.melekos.com. Langs dezelfde
weg kan men bestellen en ook betalen. Wie daarna verdere informatie wenst kan dat telefonisch doen.
U belt dan 0297-560572. Via e-mail
is dat natuurlijk ook mogelijk:
info@melekos.com.
Melekos is voor liefhebbers van exclusieve maar betaalbare lederwaren al lang geen onbekende meer.
De firma is intussen meer dan zeventien jaar actief op de markt van
lederwaren. Melekos is een kleinschalig bedrijf maar heeft een assortiment bijzonder mooie tassen
voor dames en heren in de leeftijdsklassen van jong tot personen in de
rijpere jaren. Van kleine handtasjes
voor jonge meisjes tot klassiekers
voor volwassenen. Maar niet alleen
tassen behoren tot het assortiment.
Er is ook een scala aan verschillende soorten en typen portemonnees
en portefeuilles. Allemaal gemaakt
van puur (Toscaans) kalfsleder in
zwart en bruin en in een ongelofelijk
mooie en degelijke afwerking. Echt
leer waarin zich ook het binnenwerk
weerspiegelt. Alles straalt de hoogste kwaliteit uit. Melekos heeft mede daardoor een breed klantenbestand in zowel Nederland als elders
in Europa. Met de stijgende belangstelling van het koperspubliek voor
hetgeen de webwinkels vandaag de

Jetskes natuurlijke

aroma-kruidentherapie
Er zijn producten voor pijnlijke spieren en gewrichten, zoals bij reuma,
artrose en fibromyalgie en hoofdpijn en migraine. De aromatherapie
helpt onder andere bij diabetes en
te hoog cholesterol.
Al in de verre oudheid gebruikte
men de essentiële olie uit kruiden,
bloemen en planten voor het genezen van kwalen.
Kom langs op 12 april van 11.00 tot
16.00 uur bij Tuincentrum de Huifkar
in Mijdrecht.

afscheid genomen van de productie
van de limonadesiropen, waaronder ook de bekende Mix van Trix. De
huidige voorraad wordt nog uitverkocht onder de noemer op=op.Veranderingen zijn er niet voor de medewerkers Kees, Jan, Ria en Lidy. Zij
zullen samen met de nieuwe eigenaar de zaak onder de naam B. de
Zwart blijven voortzetten.
Volgende week komen wij in deze
krant uitgebreid(er) terug op het besluit van Martien en Hans de Zwart
om na bijna vijftig jaar te stoppen
met hun activiteiten.

Websiteverkoop exclusieve
lederwaren in de lift

Uniek in Nederland

Mijdrecht - Jetske maakt eigenhandig op ambachtelijke wijze van kruiden, bloemen en planten, crèmes
en heilzame oliën, helend voor de
huid, lichaam en geest en bestaan
uit 100% natuurlijke producten die
écht werken.
Er zijn onder andere een anti-verouderingscrème, hand- en voetencrème, lippenbalsem en parfum/
deocrème. Ook maakt zij een psoriasis- en eczeemcrème die echt
werkt, ook voor baby’s en kinderen.

Amstelveen, een zaak die rond de
1.000 verschillende wijnen heeft.
Martien en Hans de Zwart hebben
respectievelijk 48 en 46 jaar met
veel plezier en enthousiasme hun
zaak draaiende gehouden. Zij hebben echter te kennen gegeven de
bedrijfsvoering per 1 juni aanstaande aan Bruigom over te dragen. Op
zaterdag 24 mei nemen Martien en
Hans de Zwart afscheid met een
feestje waar al hun klanten tussen
14.00 en 19.00 uur van harte welkom zijn om hun de hand te drukken. Op dat moment wordt eveneens

dag te bieden hebben, verheugt ook
Melekos zich in een stijgend aantal bezoeken op de site voor haar le-

derwaren. Ter gelegenheid van de
introductie van de vernieuwde website waarbij men gemakkelijk door
het aanbod kan ‘wandelen’, biedt
Melekos 10 procent korting op het
getoonde aanbod.
Ambachtelijk vervaardigd
Melekos eigenaar Nicos Patsat-

zis importeert zelf zijn lederwaren
uit verschillende landen van Europa
en zorgt ervoor dat de kwaliteit aan
de hoogste maatstaven voldoet. “De
collectie is breed en bestaat voornamelijk uit ambachtelijk vervaardigde tassen en klein
lederwaren. Dus
ook portefeuilles, portemonnees,
polsriem t assen
en dergelijke. Dames en heren kunnen bij ons terecht
voor écht iets exclusiefs. Denk dan
niet dat het erg
duur is, want dat is
niet waar. Wij leveren weliswaar exclusieve lederwaren, maar die blijven wél betaalbaar.
Dus niet duurder
dan in andere speciaalzaken op dit
gebied. Daar komt
bij dat vanwege
het ambachtelijke
karakter er soms
maar een paar tassen van een bepaald type zijn. En dan geldt op=op,
want ze worden in die stijl ook niet

meer gemaakt. De eigenaar van de
tas heeft dus altijd iets exclusiefs
onder de arm.” Aldus Patsatzis die
weliswaar zelf met zijn webwinkel
een exotische (Griekse) naam heeft,
maar wel een puur Hollandse ondernemer is met een in Uithoorn gevestigd en geregistreerd bedrijf.
De collectie bestaat uit bijzonder

mooie tassen en klein lederwaren
onder andere van de merken Emipel, Goya, Cerruci, Montbui en GT
Collections. Maar die hadden vanwege hun kwaliteit en aanzien evenzo goed van een ander (wereldberoemd) modemerk kunnen zijn. De
collectie straalt klasse en allure uit.
Zonder meer een prachtig assortiment met veelal tijdloze tassen in
diverse prijsklassen. Op een aparte site bij Melekos worden vaak lederwaren met korting aangeboden
omdat ze uit de collectie gaan. Zoals nu de lente-aanbiedingen. Alle gekochte artikelen worden gratis naar adressen in heel Nederland
verzonden!
Hoewel de verkoop gericht is op
particulieren, is ook de zakelijke
markt van harte welkom bij Melekos Lederwaren. Bijvoorbeeld voor
een subliem uitziend assortiment
lederen relatiegeschenken. Zoals
sleutelhangers, visitekaartjestasjes,
dokterstassen en piratenkoffers…
Nicos Patsatzis nodigt belangstellenden van harte uit zelf de collectie op de site vrijblijvend te bekijken.
Wie daarna meer wil weten kan via
de link ‘contact’ met hem verder (telefonisch) van gedachten wisselen.
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De Matrassenstad nu nóg
voordeliger met cash & carry
Janmaat heeft ruim duizend matrassen in verschillende uitvoeringen
en standaardmaten op voorraad.
Daaronder boxspring, Nasa traagschuimmatrassen, pocketveringmatrassen in verschillende breedten en
lengtes en diverse soorten lattenbodems waaronder ook elektrisch verstelbare versies.
In totaal gaat het om 3.000 vierkante meter aanbod aan slaapcomfort,
verdeeld over twee industriehallen.
Wie meer wil weten doet er goed
aan de website te bezoeken:
www.matrassenstad.nl.
Bij De Matrassenstad is men van
harte welkom. Belangstellenden
kunnen vrijblijvend rondkijken. Aan
Peter Janmaat of een van zijn personeelsleden kunt u uitgebreid en
deskundig advies vragen, afgestemd op uw wensen.
De Matrassenstad is eenvoudig te
bereiken. De locatie vindt u aan de
Keulschevaart 3A, het industrieterrein gelegen aan de spoorlijn achter
het nieuwe station in Breukelen.
Tel. 036-264010.
E-mail: info@matrassenstad.nl.
Breukelen - De bekende matrassenspecialist De Matrassenstad aan
de Keulschevaart in Breukelen zal
vanaf heden, naast de normale verkoop uit de showrooms, tevens het
systeem van Cash & Carry invoeren.
Een deel van de verkoopruimte annex showroom is daarvoor ingericht.
Dit betekent dat belangstellenden
een nieuw matras of (latten)bodem
nu rechtstreeks uit de voorraadhal
in de verpakking kunnen kopen en
meenemen met hun auto. Dat allemaal tegen nóg aantrekkelijker prijzen. Iets dat eigenlijk als het intrappen van een open deur kan worden gezien, want De Matrassenstad staat al jaren te boek als de
goedkoopste bedden- en matrassenzaak van Midden-Nederland en
inmiddels ook ver daarbuiten. Cash
& Carry bij De Matrassenstad betekent nu dus letterlijk: inpakken, afrekenen en met een tevreden ge-

voel wegwezen! De kwaliteit van het
aanbod staat daarbij buiten kijf. De
matrassen en verder toebehoren als
kussens, lakenhoezen, dekbedden
en dergelijke zijn afkomstig van gerenommeerde fabrikanten en leveranciers die hun producten graag
via De Matrassenstad aan de man/
vrouw willen brengen. Het gaat
daarbij onder meer om producenten in Nederland, Duitsland en België. Naast matrassen en linnengoed
biedt De Matrassenstad ook complete ombouwen voor bedden aan.
Begrip
Eigenaar Peter Janmaat is in de loop
van zijn dertigjarige bestaan bij veel
kopers van slaapcomfort een begrip
geworden. Belangstellenden voor
een kwalitatief goede matras kunnen hier te kust en te keur hun favoriete model uitzoeken tegen heel
redelijke prijzen. Vaak worden er

actiematige aanbiedingen gedaan
waardoor men tegen miniprijzen
een uitstekende aankoop kan doen.

Openingstijden: ma 12.00 – 17.30
uur, di t/m vrij 10.00 -17.30 uur en za
van 10.00 – 16.00 uur.

Expositie over alles wat met
geloof te maken heeft
Regio - Degene die deze kop leest
en denkt dat dit een saaie tentoonstelling is, vergist zich. De tentoonstelling over devotie die nu loopt in
museum De Ronde Venen in Vinkeveen is echt interessant en niet alleen iets voor mensen die gelovig
zijn. De opening viel in het museumweekend en het begin van het
museumseizoen. Vooral Peter van
Golen, die de kar heeft getrokken,
werd in het zonnetje gezet.
Waarom is nu voor een dergelijke
tentoonstelling gekozen?
Dat komt dus niet zomaar uit de
lucht vallen. Want het is nu het jaar
van het religieus erfgoed. Vandaar.
Jan van Loo meldde in zijn speech
dat het een samenwerkingsverband is geweest tussen de historische vereniging en het museum.
“De term devotie heeft vele betekenissen”, aldus Jan van Loo “godvrezendheid, overgave, toewijding, eerbied, respect en zorgzaamheid”. Devotie heeft ook te maken met engelenverering. Zij waren de boodschappers uit hogere sferen. Het
woord engel komt van het Griekse
angelos (bode). De engelen stonden op gespannen voet met de ratio. De engelen kunnen in verschillende gedaanten zich openbaren,
cherubijntjes, maar ook slangen. De
engel Gabriël heeft een grote rol in
de Islam gespeeld. De profeet Mohamed kwam op de berg Ira in aanraking met Gabriël die hem de Koran influisterde. De koran is ook een

vorm van devotie. De oudste vorm
van devotie komt voor in het huidige
Iran. In de hindoeistische en boed-

historische religie, had devotie ook
te maken met de oorzaken van natuurkrachten, onzekerheid en onzichtbare machten.
Veertiende eeuw
Geer t Grote, een
godgeleerde uit de
veer tiende eeuw,
was de leidende
kracht achter de
moderne devotie en
stichter van de eerste woongemeeschap van de broeders des gemeenen levens waar levenswijsheid en
zorg voor de jeugd
en verbetering van
de leefomgeving in
praktijk werden gebracht. Jan van Loo
maakte meteen
even een link naar
wethouder Jan van
Breukelen die de officiële opening verrichtte door te hopen dat Van Breukelen ervoor zorgdraagt dat de leefbaarheid hier verbetert. Wethouder
Jan van Breukelen memoreerde in
zijn toespraak aan de strijd bij de
scholen en dat pas in de 20e eeuw
de bijzondere scholen in opmars
kwamen. “Het kost veel energie om
de religie in stand te houden”, aldus

de wethouder die daaraan toevoegde dat er in De Ronde Venen verschillende kerken zijn die in stand

gehouden moeten worden en hoopt
dat daarvoor geld beschikbaar wordt

den de bijbel te vinden waaruit gelezen werd. Twee huiskamers en wel
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Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Mollen ......

De afgelopen maanden waren de mollenbulten vaak
opvallend aanwezig in de
weilanden van onze polders.
Vooral na een vorst periode,
als de grond weer ontdooid
was, kwamen er vele nieuwe
bij. In de sneeuw vielen ze
goed op.
Veel mensen hebben nog
nooit een mol gezien. Zijn
leven speelt zich namelijk
grotendeels
ondergronds
af. Daar graven mollen hele
gangenstelsels, tot wel 60 cm
diep. De grond die ze daarbij
kwijt moeten, ‘lozen’ ze bovengronds.
In het voorjaar worden de
jongen geboren. Daarvoor
maakt het vrouwtje een ruime
kraamkamer, bekleed met
planten materiaal. De plaats
van de kraamkamer is soms
herkenbaar aan een wat grotere bult.
Na een zoogperiode van een
maand worden de jongen
weggejaagd. Ze moeten dan
op zoek naar een eigen territorium. Daarbij verplaatsen
ze zich nogal eens bovengronds en kunnen dan slachtoffer worden van het verkeer.
De rest van hun leven zullen
ze voornamelijk alleen doorbrengen.
Mollen eten allerlei insecten.
Die vinden ze als ze rondstruinen in hun gangenstelsel. Regenwormen vormen
het ‘stapelvoedsel’ van de
mol. Daarvan eet hij er per
dag wel 100.
De mol is erg goed aangepast voor zijn ondergrondse
leven. Zijn voorpoten zijn
sterke, naar achteren gerichte
graafinstrumenten. De haren
van zijn fluweelzachte pels
staan rechtop. Daardoor kan

hij zowel naar voren als naar
achteren bewegen in de ondergrondse gangen. De ogen
van de mol stellen niet veel
voor en kunnen slechts licht
en donker waarnemen. Zijn
snorharen en de tastorgaantjes in zijn snuit zijn daarentegen erg gevoelig.
Is de mol nuttig of schadelijk?
Daarover verschillen de meningen.
Veehouders hebben het vaak
niet zo op mollen en mollenbulten. Bij het maaien komt er
grond in het gemaaide gras
en daar houden de koeien
niet van. En de dieren kunnen
met de poten wegzakken in
de gangen.
Veel tuinbezitters vinden het
ook niet leuk als er elke keer
weer van die hopen grond
verschijnen in hun nette gazonnetje of plantenborders.
Maar, behalve nuttige regenwormen, eet de mol ook voor
de land- en tuinbouw schadelijke insecten zoals slakken,
emelten en engerlingen. En
mollengangen brengen lucht
in de bodem. Dat is goed voor
de ontwatering en voor de
plantengroei.
Na een vogelvrije periode
van 10-tallen jaren is de mol
sinds 2002 weer beschermd
onder de flora- en faunawet.
Grondgebruikers mogen mollen echter wel (laten) vangen.
Hiervoor zijn alleen klemmen
toegestaan. Verjagen mag op
allerlei manieren.
De schadelijkheid van de mol
wordt vooral bepaald door de
plaats en de mate van vóórkomen. Wel of niet bestrijden, is
vaak een persoonlijke zaak.
Groeten van een iVN-er

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Renate Dorrestein komt
naar Venen Literair
gesteld zoals voor de hervormde
kerk in Wilnis en hoe het gaat met
de katholieke kerk in Vinkeveen. De
wethouder wil ook aan de gemeenteraad vragen geld beschikbaar te
stellen voor een nieuw museum.
Dan de expositie zelf. Aan de muren
hangen foto’s van de verschillende
kerken in De Ronde
Venen. Opvallend is
de maquette van de
Gereformeerde kerk
van 1918-1972 waar
je door het half open
dak het interieur kunt
zien. Heel knap gedaan met de kerkbanken en zelfs de
dominee op de kansel. Verder ook foto’s
van andere kerkelijke
genootschappen zoals de Jehova Getuigen en de Evangelische gemeente. Maar
er is ook aandacht
besteed aan de andere religies zoals het
Jodendom.
Synagoge
De synagoge van
Mijdrecht. De joodse
gemeente van 1835
tot 1906, een flesje met holy water, de
chanoeka. Maar ook een exemplaar
van de Koran, de Statenbijbel. Vroeger was in elk Hervormd huishou-

een protestantse huiskamer waar de
strakke soberheid overheerst en het
traporgel of harmoniumorgel opvalt
en de poster met de smalle en de
brede weg. De katholieke huiskamer met het huisaltaar en naast het
altaar de paaskaars en het wijwatervaasje.
De reliekschrijn om relieken van
heiligen in te bewaren, vaandels,
een schilderij van pastoor v.d. Pavert. Een foto van de jaarlijkse processie in Vinkeveen. De processiestaf en de kandelaars die in de processie werden meegedragen en een
kazuifel van de priester.
Herinneringen komen weer boven bij de bezoekers. Zoals het verhaal dat vroeger als het onweerde
met een palmtak met wijwater alle
hoeken van de kamer werden besprenkeld en alle kinderen wakker
moesten blijven en bidden. Maarten
Kentgens, directeur van het museum, vertelt dat het soms best moeilijk was om de collectie bij elkaar te
krijgen.
“Wij hebben overal in de omgeving
gezocht naar een harmoniumorgel en tenslotte hoorden we van iemand dat zo’n orgel bij zijn broer op
de hooizolder stond.”
Echt de moeite waard om deze tentoonstelliing te gaan zien. Het museum is geopend van 5 april tot en met
29 juni op woensdag, donderdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur.

Vinkeveen - Op uitnodiging van Venen Literair komt de schrijfster van
het Boekenweek essay 2008: ‘Laat
me niet alleen’, Renate Dorrestein,
naar Vinkeveen.
De toegangskaarten zijn, uitsluitend
in voorverkoop, verkrijgbaar bij de
Openbare bibliotheken in De Ronde
Venen en bij de boekhandels Mondria in Mijdrecht en The Readshop in
Vinkeveen. Ze kosten 7,50 euro. De
avond is op vrijdag 18 april in De
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. De, gewijzigde, aanvangstijd
is 20.30 uur.
Dorrestein is bekend van de vele
romans die zij op haar naam heeft
staan en die vanaf 1983 regelmatig na verschijnen op belangstelling
konden rekenen bij een breed publiek. Na het gymnasium kwam zij
terecht in de journalistiek. Zij werkte onder meer voor Panorama, Het
Parool, Viva, De Tijd en voor Opzij.
Het schrijven van boeken nam een
steeds grotere plaats in in haar leven, zodanig, dat zij in de jaren 1986
en 1987 werd uitgenodigd als ‘writer
in residence’ aan de University van
Michigan in de Verenigde Staten als
docent creative writing. Voorts was
zij een van de oprichtsters van de
Anna Bijns-Stichting. Deze stichting looft sinds 1986 iedere twee
jaar een prijs uit voor de vrouwelijke stem in de letteren. Haar boeken
verschenen en verschijnen, tot op
de dag van vandaag, ook in buitenlandse vertalingen, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland.

Ziekte
Dorrestein leed jaren aan de ziekte ME, over haar ervaringen met die
ziekte schreef ze in 1993 ‘Heden ik’.
Recente titels van haar zijn ‘Zolang
er leven is’ uit 2005, over drie gezinnen die al jaren samen op vakantie gaan, maar door veranderingen
in het leven van de personages verloopt de laatste vakantie heel anders. In 2006 verscheen ‘Mijn zoon
heeft een seksleven en ik lees mijn
moeder Roodkapje voor’. Dit boek
gaat over een vrouw van bijna vijftig
die moet leren haar kinderen los te
laten en die daarnaast twijfels heeft
over de huwelijkstrouw van haar
echtgenoot, daarbij komt ook nog
eens dat zij te maken krijgt met een
dementerende moeder.
‘Echt sexy’ kwam vorig jaar uit. Deze roman gaat over een meisje dat
in de brugklas zit en dat terugverlangt naar de tijd dat de wereld voor
haar minder hard en gemeen was
en dat er nog geen meisjes spoorloos konden verdwijnen doordat zij
onder de invloed van minderjarige
drugs-dealertjes kwamen.
Boeken van Renate Dorrestein hebben als kenmerk dat er steeds sprake is van verwarring tussen waan en
werkelijkheid. Tussen wat we geloven en dat wat domweg de realiteit is.
Voor meer informatie over deze
avond of over Venen Literair kunt u
bellen met Anneke van Gessel, tel.
0297-261382 of met Erwin Horwitz,
tel. 0297-263195.
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Biologische
bedrijfsvoering
speerpunt bij
bedrijven van
Kom in de Kas
Regio - Alweer de 31e keer dat Kom in de Kas
georganiseerd werd. “Elk jaar zoeken wij weer een ander
gebied op in de regio Aalsmeer waarvan de bedrijven op
loopafstand liggen”, aldus Kees Scholte van de organisatie.
Meestal gaat het om zo’n tien bedrijven met verschillende
teelten. “Het is echt een dagje uit met relatief lage kosten
want de entree is gratis.” Volgens voorzitter Wim van
Delft is het centrale thema dit jaar arbeid en scholing.
Dit evenement is de etalage van de glastuinbouw. De
glastuinbouw komt niet altijd positief in het nieuws en dit
is een manier om op een andere manier in the picture te
komen. Van Delft hoopt dat de kwekers het belang inzien
om hun product te promoten en om te laten zien hoe de
tuinbouw er in de toekomst uit gaat zien. Ook is het een
middel om te laten zien welke opleidingen er zijn. Dit jaar
was de organisatie blij met het paprikabedrijf Power Grow.
Echt uniek, want dit is een bloemengebied. Het was een
gezellige binnenkomst bij Power Grow waar je begroet werd
met Spaanse muziek. Aan gezellige tafeltjes kon je wat
drinken of eten en in de hoek stond een groot speelkussen
dat door de aanwezige kinderen met veel enthousiasme
werd gebruikt. Je kon je laten schminken en er was een
‘speurtocht’ uitgezet die bestond uit het beantwoorden van
een aantal vragen dat betrekking had op de te bezoeken
bedrijven. Opvallend is vooral de cluster van energie waar
drie verschillende bedrijven gebruik van maken. Ten eerste
dus Power Grow met paprika’s. Ten tweede Van Rijn Roses
met witte rozen en ten derde de palmenkweker Hartog B.V.
Sem van Zijl van Power Grow komt uit het Westland maar
vond het daar te klein, te druk en te duur. Nu kweekt hij op
12 ha gele paprika’s.

Paprika
In totaal zijn er 25 paprikatelers aangesloten waarvan 50%
rode paprika’s teelt, 30% gele, 10% oranje en 10% groene
paprika’s. “Het gaat erom dat je stoplichtjes kunt maken”,
vertelt Sem. Dat zijn dus de zakjes in de supermarkt met
de verschillende kleuren. Waarom voor geel gekozen? Die
zijn het minst gevoelig voor zonnebrand. Als de zon op het
glas staat komen er brandplekjes op de schouder van de
paprika”, vertelt Sem die met zeven kleine ondernemers ook
weer een samenwerkingsverband is aangegaan. Hoe wordt
de paprika geteeld? Heel eenvoudig. De zaadjes worden in
een steenwolblokje gestopt. Dat was dit jaar 15 oktober. Als
er een plantje uitkomt wordt dat weer in de grond gepoot.
Dat gebeurde eind december. Dan worden drie touwtjes
in elke plant gehangen. Elke plant splitst zich in drie
koppen. Half januari komen de eerste bloemen. De paprika
is zelfbestuivend. Na de zetting begint het paprikaatje te
groeien en is in 10 weken volgroeid. In de zomer duurt het 7
weken. Per plant kunnen er drie tot tien paprika’s groeien. Er
worden biologische beestjes in zakjes uitgezet om de plagen
te bestrijden. De lieveheersbeestjes zijn verboden. Dat
kwam door de natuurverenigingen die daar tegen waren. Bij
Dirk van Rijn zie je de rijen witte rozen staan. Wit is de trend
aldus Dirk van Rijn. Op 3 ½ ha wordt daar de roos Avalanche
gekweekt.

Energie
Op jaarbasis zijn er 10 miljoen rozen. Zowel Power Grow
als Van Zijl bestaat nog maar kort, maar zij hebben nu
gezamenlijk energie die zorgt voor warmte, elektra en CO2
die weer wordt omgezet in voeding voor de plant. Maar niet
alleen de bedrijven profiteren van die clustering van energie,
ook 17000 huishoudens in de regio worden op die manier
van stroom voorzien. Het is een vrij unieke clustering van
energie, waarbij totaal geen warmte verloren gaat.
Het kweken van de roos bij Van Rijn begint als jong plantje.
Daarna wordt het plantje gebogen om nieuwe scheuten te
krijgen. De langste roos is 90 cm. De rozen worden over de
hele wereld geëxporteerd. Ook hier staat de biologische
bestrijding bovenaan. Het derde bedrijf waar de energie
geclusterd wordt is Hartog BV waar de kentiapalm gekweekt
wordt. Wim vertelt dat de palmen afkomstig zijn van Lord
Howe Island tussen Australië en Nieuw Zeeland. Meer
dan tweehonderd jaar geleden zijn de Engelsen op het
eiland gekomen en met hen kwamen ook de ratten die nu
nog het eiland teisteren. Nu groeit de palm ook in andere
gebieden in Australië, maar niet in Zuid Amerika omdat het
daar te vochtig is. De ratten eten namelijk de nootjes van
de palm op. “We zijn er toevallig tegenaan gelopen”, aldus
Wim. Het begint met een los plantje met worteltjes. Na 10
maanden is het plantje 40/50 cm en na 1 ½ jaar 80 cm. Er
zijn verschillende diktes, hoogtes en potmaten verkrijgbaar.
De meeste mensen verwachten dat de plalm zon nodig
heeft maar het tegendeel is waar. In de oerwouden staan
de palmen onder de bomen. Daarom worden er ook
schermdoeken aangebracht en over een week wordt
het glas gekrijt. Bij Japan Rose BV vertelt Anders, die uit
Denemarken afkomstig is waar zijn vader eenzelfde bedrijf
uitoefent, over de bevloeiing bij zijn bedrijf. Het is een eben vloedsysteem. Via de wateropslag buiten wordt het water
naar een silo gevoerd waar voedingsstoffen met het water
vermengd worden en dan gaat het water via pijpen naar de
tafel. Dat gebeurt één keer per dag en in een uur zijn alle
planten: gloxinias, exacum en capsicum, van water voorzien.
Een leerzame dag, waarop je niet alleen plantjes en bloemen
kon kopen, maar ook nog wat kon opsteken van de moderne
bedrijfsvoering.
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Kortere wachttijden
voor belegde broodjes
bij Keurslager Bader
Mijdrecht - Sinds begin deze maand worden liefhebbers van
een overheerlijk belegd broodje bij
Keurslager Bader aan het Bozenhoven sneller geholpen. De toonbank,
koelvitrine en werkruimte hebben
een uitbreiding ondergaan waardoor tijdens de topuren tussen de
middag twee extra medewerkers de
klanten kunnen bedienen. “De klantenkring voor onze belegde broodjes is in de loop der tijd alleen maar
groter geworden. Dat bracht langere wachttijden met zich mee voor
mensen die voor hun lunch een belegd broodje bij ons willen kopen.
Die krijgen nu sneller hun bestelling
zodat er minder tijd verloren gaat
voor de lunchpauze. Verder is ook
het assortiment uitgebreid in diver-

se warme en koude specialiteiten en
er is meer keuze uit verschillende
soorten broodjes. Alles vers natuurlijk“, legt bedrijfsleider Norman van
de Werf uit.
“Wij hebben een uitgebreid aanbod aan divers broodbeleg waarvan het merendeel uit verse vleeswaren bestaat, maar bijvoorbeeld
ook verschillende soorten kaas, salades en bijpassende sauzen. En
dat wat er niet ligt kunnen we uit
het schap pakken en daarvan beleg snijden. Het komt erop neer dat
nagenoeg aan alle vraag van broodbeleg kan worden voldaan, ook als
het een broodje ‘gezond’ betreft of
belegd met een vissoort. Verschillende keren per maand hebben we
het ‘broodje van de week’ als actie.

Elke keer met een ander overheerlijk beleg. ”Enthousiast schuift Norman een van de medewerkers, Bennie de Bruyn, naar voren als zijnde de ‘broodjesspecialist’. Hij maakt
ter plaatse broodjes in verschillende variëteiten klaar. Een rijkbelegd
broodje kost in doorsnee 2,25 euro, de duurste 3,40 euro. Dat laatste
betreft een broodje zalmfilet dat de
afgelopen week als ‘broodje van de
week’ werd gepresenteerd: een pistoletje rijkelijk belegd met gerookte
zalm, bieslook kruidenkaas, kappertjes, rucola, verse bieslook en een
gesnipperd uitje.
Het verkooppunt voor belegde
broodjes bevindt zich aan de rechterkant van de winkel en heeft een
eigen ingang.

Schotse muziek en een
doedelzak bij lentefeest
De Ronde Venen - Weer eens wat
anders dan de gewone doorsnee
band met een hoop lawaai. Hoewel hier ook het geluid niet mis was
maar toch wel weer een heel andere benadering. Vooral de doedelzak, oftewel met een mooi woord de
backpipe, en de bespeler daarvan
Barney, gekleed in een echte Schotse kilt, zorgden voor wat afwisseling
bij het jaarlijkse Lentefeest georganiseerd door de carnavalsvereniging
de Huts Geklutste Kliek. Grote hekken stonden rondom het terrein en
de ingang was als vanouds de caravan waar je de entreekaarten kon
kopen. Rond 22.00 uur was het nog
redelijk stil. Hier en daar stonden
wat groepjes jongelui te praten met
een drankje in hun hand. Maar zo
tegen de klok van elven begon het
aardig binnen te stromen en stonden er groepen vooraan bij het podium en achter bij de grote bar die
over de hele breedte was geplaatst
en waar je tegen afgifte van een
bonnetje een drankje kon halen. Altijd weer verbazingwekkend te zien
die meiden in t-shirts met blote armen en zo warm is het toch ook
weer niet. Zelfs buiten op straat liepen groepjes met een open t-shirtje of hemdje aan. Maar ja, je gaat
ook niet in je dikke wollen trui naar
zo’n feest. Dat is duidelijk. De band
Scrum was er al vroeg en was zich
aan het voorbereiden. Hoewel dat
niet echt noodzakelijk was, want
“we hebben er altijd zin in”, vertelt
zanger Scottie. Maar hoe kom je
nou aan zo’n naam voor een band?
“Het is een term uit de rugbywereld”,
aldus Robin die samen met Jay-P de
gitaar bespeelt. “Het drukt uit het
broederlijke element. Gewoon heel
sportief en gezellig.”

Kijk en Luisterdag bij VIOS

Pas zeven jaar jong
en dan al trompet
spelen en optreden
Mijdrecht - Al twintig jaar is er bij
VIOS het jaarlijks terugkerend evenement van de Kijk en Luisterdag.
Robert Stoesser van de organisatie vertelt dat de bedoeling van dit
gebeuren is dat ieder lid kan laten
zien en horen wat hij of zij kan en
dat wordt dan beoordeeld door een
echte vakjury waarvan de leden dus
gespecialiseerd zijn in het te beoordelen instrument. Zo waren Carina
en Ilse voor de majorettes, Robert
Jan Hoffman, de vroegere dirigent
van VIOS, beoordeelde de blazers.
Robert Jan is zelf blazer bij het Residentieorkest. Peter Jan Steen, bekend van zijn prachtige stukken op
de Marimba, beoordeelde het slagwerk. Peter Jan is nu zelf vierdejaars
conservatorium. De jury beoordeelde op klankverhouding, klankgehalte, zuiverheid, techniek, articulatie,
ritmiek, samenspel en qua artistieke uitvoering de muzikale uitvoering
en interpretatie, de frasering, dynamiek en nuance. Dus je moest best
wel aan heel wat eisen voldoen wilde je een beetje scoren.
Er is een speciale evenementencommissie die dit soort evenemen-

ten organiseert zoals deze Kijk en
Luisterdag, de Mijdrechtse Dweildag met Dorst en verschillende andere concerten. Twee zaken vielen
vooral op. Ten eerste het feit dat VIOS dus een nieuwe dirigent heeft
en wel Ronald Arkesteijn en het
tweede punt was de nieuwe outfit
van dweilorkest DorsRobert Stoessert dat door hen met veel verve getoond werd en waar zij duidelijk en
met recht trots op waren.
Voorproefje
Dorst gaf ook meteen even een
voorproefje van de nieuwe show die
zij gaan presenteren op het festival
op 20 september. Het was gezellig
druk in het clubhuis van VIOS waar
ouders en kinderen die net opgetreden hadden of nog moesten optreden door elkaar liepen. Robert Stoesser gaf weer zoals vanouds humoristisch zijn commentaar bij de verschillende optredens.
Begonnen werd met de minirettes
met het nummer Jamai. Zoals altijd
weer vertederend om te zien. Daarna kwamen de blazers in opleiding

op de blokfluit met een herderswijsje en een lentedans, heel toepasselijk natuurlijk voor deze tijd van het
jaar. Sandra van Kruyssen deed bijzonder goed haar best op de saxofoon. Een prestatie om als enige op
het podium op te moeten treden.
Natuurlijk kon K3 niet ontbreken
en kwamen de minirettes met ‘Kusjesdag’. Het slagwerk had weer een
apart nummer met Radou en met
verschillende instrumenten zoals de
Bongo, Snare en Cowbell. De blazers in opleiding speelden een nummer op dwarsfluit en trompet. Beau
de Jong zong een liedje.
Nogmaals kwamen de minirettes
met ‘Kusjesdag’. Aat Kruijt deed zijn
best op de trommel met het nummer Hit and Run en afsluitend dus
dweilorkest Dorst met de nummers
die zij gaan spelen op het festival.
Altijd weer een leuke muziekdag zowel voor de trotse ouders als voor
de kinderen zelf. En of je nou minirette, majorette bent of een instrument bespeelt: als je maar met een
vorm van muziek bezig bent.

In stijl
De band heeft trouwens verleden
jaar om in de stijl te blijven gespeeld
op een rugbyfestival. Verder bespeelt Marco de bas, Oscar slooft
zich uit op de drums en Barney, de
trekpleister zoals gezegd, de backpipe. Zo’n instrument is trouwens niet
zo heel makkelijk te bespelen. Als je
het instrument van dichtbij bekijkt
is het belangrijkste onderdeel de
melodiepijp de chanter, dan de zak
van de doedelzak en de drie drones
(omhoogstekende pijpen) zijn voor
de bas en de tenor. “Er worden in
Schotland zelfs colleges gegeven in
backpipe”, meldt Barney die al op

zijn tiende jaar begonnen is op de
doedelzak en dat heeft meegekregen van zijn broer die er ondertussen al mee opgehouden is, maar dus
niet Barney. De huidige formatie van
de groep is nog maar een paar jaar
zo, namelijk sinds 2004. De kern van
de groep bestond oorspronkelijk uit
Scottie, Robin en Marco.
“Ik heb vijf jaar geleden Scottie ontmoet en dat is dus een echte zanger zoals je die niet veel vindt”, aldus
Robin. Oscar kenden zij uit vroegere bandjes en Fred komt uit Amsterdam. De groep heeft trouwens ook
een album uitgegeven, namelijk in
december 2006 onder de titel ‘Pro
Libertate’. De stijl is power folk wat
volgens de traditie met akoestische
gitaar wordt gespeeld, maar Scrum
speelt het veel rauwer. Folk is een
erfgoed. “Wij spelen Ierse nummers
in een bewerking maar wij behouden het respect voor de Ierse muziek. Het is een soort ode. Maar
de nummers moeten wel herkenbaar blijven.” Een bekend nummer
is Amazing grace (waarheen waarnaar), verder Wild rover,
Eigen nummers
Whisky in the jar en het bekende

Auld Lang syne. 80% van de nummers die de groep zingt en speelt is
trouwens eigen nummers. Er is ook
een single verschenen ‘Drunk again’
die de top 100 heeft gehaald en zij
hebben opgetreden voor tv in live
shows. “Daardoor zijn wij wel bij enkelen op de kaart gekomen”, denkt
Scottie. Een belangrijk optreden dat
nog gaat plaatsvinden, namelijk in
oktober waar zij samen met de Dublinners te zien en te horen zijn.
“Dat is de beroemdste folkband die
er is”, volgens de bandleden. “Dat
betekent voor ons echt de slagroom
op de taart.”
Scrum heeft ook nog een eigen
whisky die in het buitenland gebotteld wordt onder de naam die niet zo
verwonderlijk is: ‘scrumwhisky’.
“Een creamian bland whisky waarvan wij voor elk optreden even een
drupje nemen en dan wensen wij elkaar veel succes en concentratie en
natuurlijk veel plezier”, lacht Robin.
En plezier had de band er dus duidelijk in, evenals de zaal waarvan
de groep die vooraan stond meteen
ging meedansen. Een andere aanpak om de lente mee te beginnen
onder de klanken van de backpipe.
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Dierenambulance op
bezoek bij jarige Camillus
Uithoorn - EHBO-vereniging St.
Camillus had het oefenseizoen al afgesloten in februari maar er volgde
op maandagavond nog een gezellige staart in thuisbasis Het Buurtnest. Onder het genot van koffie of
thee kon er geluisterd worden naar
een lezing van Dierenambulance Uithoorn/De Ronde Venen. Coördinator Hans demonstreerde met
hond Dip enkele EHBO-grepen. Die
lijken weliswaar wel op mensenEHBO, maar er is toch ook zeker
wel kennis van dieren-EHBO nodig om goed hulp te kunnen verlenen aan een gewond dier. Hans vertelde met passie over zijn vrijwilligerswerk en wist leuke anekdotes

aan te halen. Van een schaap dat
op zijn rug ligt tot een torenvalkje
met een gebroken vleugel. Van een
gewonde bange hond tot pulletjes
wier moeder(eend) helaas is platgereden. Het was een leerzame en leuke lezing die weer een extra dimensie toevoegde aan EHBO! Voor informatie (en vrijwilligers!):
www.dierenambulancervu.nl
Hierna volgde de diploma-uitreiking
aan de met trots geslaagde cursisten. Vorige maand stonden ze net na
het examen al genoemd in de krant.
Er werden nog enkele bedankjes
uitgereikt aan mensen voor hun extra inzet. Camillus zou Camillus niet
zijn als er niet een lekker borreltje

met hapje bij kwam kijken. Het is
immers nog steeds het 60-jarig jubileumjaar van de vereniging! Het
EHBO-seizoen is met deze avond
dan wel afgesloten, het hele jaar
door zijn er evenementen waarbij
EHBO-standby nodig is. Dus voor
de leden van Camillus gaat het seizoen gewoon door.
Gelukkig maar, je zult maar hulp nodig hebben en de EHBO’er fietst
vrolijk langs met de woorden dat hij
vakantie heeft!
Voor infomatie over EHBO en het
volgen van een cursus:
www.ehbo-camillus.nl of
asvanzanten@versatel.nl

Emotionele, grappige en
boeiende filmfragmenten
bij video-festival
De Kwakel - Het was alweer het
zesde video-filmfestival dat in
dorpshuis de Quakel werd gehouden onder de naam Take Five Festival, wat te maken heeft met de vijf
deelnemende videoclubs uit de regio. Dat waren de Cinesjsten uit Uithoorn, video-filmgroep Kennemerland, Loenen, O.S.O uit Hilversum en
videoclub De Ronde Venen. De club
die het jaar daarvoor gewonnen had
organiseert het festival voor het volgende jaar. In 2003 stonden de Cinesjasten uit Uithoorn op de eerste
plaats, in 2004 was dat Kennemerland, 2005 De Ronde Venen, 2006
O.S.O en verleden jaar weer De
Ronde Venen. Jacques van der Sluis,
voorzitter van De Ronde Venen, vertelt “Het is een festival voor videomailers die via de website hun film
aanleveren. De Ronde Venen is aangesloten bij de regio–koepel NH63
en via deze organisatie bij de NOVA
Nederlandse Organisatie voor Video
Amateurs. De andere clubs hebben
De Ronde Venen benaderd om wat
meer afwisseling te brengen en dat
is gelukt. De bedoeling is dat elke
club drie films instuurt met een totale lengte van 30 minuten. Elk jaar
wordt er voor een bepaald thema
gekozen. Dit keer was dat muziek.
Dus een van de films moest iets met
muziek te maken hebben. De meeste clubs hebben een eigen festival
waar dan de beste films worden uitgekozen die ingestuurd worden. Er
wordt ook een jury uitgenodigd via
de NOVA. Dit waren Sjors Jaarsveld, Jan van der Schans en Willem
Hoogenboom, de laatste is een man
uit de praktijk. De jury beoordeelt op
verschillende punten de films. Zoals of de film recht doet aan de titel, hoe is de techniek, is de inleiding goed, loopt het verhaal, is het
geluid goed. Hoe zijn de beelden, de
opbouw, de enscenering en de muziek. Soms waren de juryrapporten
zelfs humoristisch.
Aanmoediging
Zoals bij de film over een stellingmolen. “Als je deze film gezien hebt

kun je zelf wel de molen bedienen”
en soms ook best wel pittige commentaren.
“Het eind gaat uit als een nachtkaars” bij de film over de landing in
Normandië. Door de jury werd wel
aangegeven dat het commentaar
niet als kritiek moet worden gezien
maar als commentaar en dat je het
als aanmoediging moet beschouwen. Begonnen werd met ‘Het papierement van Kennemerland’. De
film begint met een echt ouderwets
orgel met bewegende poppen en de
kleindochter van de filmer is helemaal enthousiast. Dan vertelt de filmer hoe hij van een bouwplaat een
orgeltje heeft gemaakt. Grappig om
te zien hoe er muziek kan komen uit
zo’n klein orgeltje.
De tweede film ging over een ballonvlucht boven Cappadocie in Turkije. Toeristen die een rondvlucht
maken in een enorme gekleurde ballon. Beetje saai landschap
maar wel mooie opnamen van ballons in de lucht. Het laatste filmfragment ging over olifanten in Thailand.
Doordat in 1989 de houthak verboden is zijn de olifanten en hun begeleiders werkeloos geworden en
proberen nu met toeristenritjes nog
wat te verdienen. Aan het eind van
de film vertonen de olifanten nog
wat kunstjes. Toch wel wat wrang,
maar ja. Als tweede club kwam Loenen met een stukje over een harp en
hoe een snaar gerepareerd wordt,
de tweede film is zeker voor bewoners van Abcoude interessant om
te zien, namelijk de bouw van het
aquaduct. De enorme werkzaamheden die een paar jaar in beslag hebben genomen en zelfs met sneeuw
doorgingen met als slot de bewoners die uitgenodigd werden om
een kijkje te nemen. Nummer drie
was de Spaanse Danseres. Niet een
danseres van vlees en bloed maar
een rode naaktslak in de Rode Zee
in Egypte.
Vissen
Eerst zie je mooie opnamen van

prachtig gekleurde vissen in de
meest wonderlijke vormen en dan
de dans van de Spaanse danseres begeleid door tangomuziek. Als
derde kwam Hilversum met een film
over een uitvoering van twee jeugdorkesten die viool spelen en waarvan het Nederlandse orkest naar Ibbenburen in Duitsland reist voor het
gezamenlijke optreden.
Nummer twee was een indringende film over de strafexpeditie die
destijds door de Amerikanen is uitgevoerd in My Lai in Vietnam met
schokkende beelden over mensen
die in koelen bloede worden neergeschoten. Je ziet beelden van het
oorlogsmuseum met materiaal dat
door de Amerikanen is achtergelaten met de beroemde foto van
een naakt meisje na een chemische aanval. “’t Zal” is een grappig
filmpje over een baby in de kinderwagen die geen baby blijkt te zijn.
O.S.O. had een filmpje waarin de filmer Joop Schik vertelt over zijn liefde voor de muziek die cornet in een
harmonie en fanfareorkest bespeelt.
De tweede film was een beetje saai
over een bezoek aan een beurs voor
radioamateurs. De laatste film ging
over de herinneringen aan de invasie in Normandië op 6 juni 1944 met
een stuk oude film over de landing
en daarna het bezoek na 61 jaar aan
diezelfde plaats.

Corien heeft geen zin meer om nog
naar school te gaan, dus vraagt ze of
ze fulltimer kan worden?
In Amstelveen kan dat niet, maar in
Uithoorn kunnen ze wel personeel
gebruiken!
Samen met nog een collega uit Amstelveen beginnen ze op 22 mei
1984 bij Blokker op De Zijdelrij.
In november 1987 wordt de nieuwe winkel geopend op het Zijdelwaardplein, Corien krijgt in de nieuwe winkel de afdeling Glas en Aardewerk, die ze nu nog steeds met
veel liefde verzorgt.
In 1997 wordt Corien Waarnemend
Bedrijfleidster, zei heeft deze functie tot 2006.
Op 11 april aanstaande is Corien 25
jaar bij Blokker aan het werk. Deze dag zal zij in het zonnetje worden
gezet voor deze prestatie.
Corien, een heel fijne dag, en nog
heel veel jaren bij Blokker!

1 minuut gratis winkelen
bij C1000 Oude Dorp

Aangrijpend de miljoenen kruisen
op de begraafplaatsen.
De Ronde Venen kwam met een
filmpje over iemand die keyboard
bespeelt met als afsluiting een mooi
stuk muziek. Als tweede een impressie over Dharamsala waar de
Dalai Lama zijn residentie heeft en
over de pogingen om de Tibetanen
moed in te spreken. Deze film kreeg
het laureaat. De laatste film over
een houtzaagmolen in Ruurlo.
De muziekprijs ging naar Schik in
Muziek van O.S.O. en De Ronde Venen kwam als beste vereniging uit
de bus. Leuk om al die verschillende films te zien.

Corien van Schaik 25 jaar
in dienst bij Blokker
Uithoorn - Op 11 april 1983, zij is
dan 15 jaar, gaat Corien werken als
zaterdaghulp bij Blokker in Amstelveen. Eerst gaat ze met de bus, en
vanaf februari op het brommertje,
naar het werk.

Enkele leden heffen het glas op jarige Camillus

Uithoorn - Op zaterdag 5 april om
11.00 uur was het zover. De prijzen
van de voorjaarsactie C1000 Oude
Dorp Uithoorn konden worden opgehaald. De winnaars van de weken
10, 11, 12 en 13 konden onder het
genot van een kop koffie een gevulde tas met boodschappen mee naar
huis nemen. Maar voor Els Jaasma
werd het een heel bijzondere ochtend, haar kassabon was namelijk uit de vele honderden getrokken; met 1 minuut gratis winkelen

bij C1000 Oude Dorp als hoofdprijs.
De winkel werd vooraf een aantal
keren verkend ter bepaling van de
beste winkelroute. Omdat de voetbal was afgelast werd Els begeleid
door man en kinderen. In de winkel werd aangekondigd dat er een
klant 1 minuut gratis ging winkelen,
met het verzoek aan de winkelende
klanten even plaats te maken.
Bedrijfsleider Marco Bakker gaf het
startsein en Els begon haar race tegen de klok. De boodschappenkar

werd gevuld met wijnen, bestek,
wasmiddelen, doucheschuimen,
lectuur, frisdank, bier en snoep en
pakte ook nog even een deurmat
mee (altijd handig toch?) en voordat ze het wist zat de minuut er weer
op. Op naar de kassa en daar werd
onder het toeziend oog van het winkelend publiek de eindsom opgemaakt. Op de foto de familie met
de bedrijfsleiders van C1000 Oude
Dorp en de volle boodschappenkar,
die dankbaar mee naar huis ging.

Uithoorn loopt op kop qua
huisvesting asielzoekers
met generaal pardon
Uithoorn - Uithoorn loopt voorop in
de huisvesting van asielzoekers die
onder de generaal pardonregeling
vallen. Op 15 juni 2007 is de generaal pardonregeling in werking getreden. Dat zijn dus de asielzoekers
die door de overheid toestemming
hebben gekregen om in ons land
een verblijfsvergunning en huisvesting te krijgen. Uithoorn zal 45 per-

sonen gaan huisvesten. Inmiddels
zijn meer dan de helft geplaatst.
Geweldig natuurlijk dat Uithoorn
voorop loopt maar ook hier weer
zo’n moeilijke term ‘Taskforce Huisvesting Statushouders’, wat moet je
ermee. We laten de term maar voor
wat het is en blijven hopen op begrijpelijke taal. Voor de personen die

onder de generaal pardonregeling
vallen, is afgesproken dat zij uiterlijk na twee jaar na toekenning van
de verblijfsvergunning adequaat gehuisvest moeten zijn. In totaal moeten er in twee jaar tijd rond de 30.000
personen gehuisvest worden.
Voor informatie:
www. Huisvesting-statushouders.nl.
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Marc Lammers spreker tijdens
Amstelland Business Circle
netwerkevenement 2008

Jong leven in de Olievaar
Uithoorn - Het is de laatste weken
buiten nog wat guur, maar weer of
geen weer: in de lente worden de
lammetjes geboren. Klein grut op de
kinderboerderij: lammetjes en konijnen. Als het lekker weer is kunnen ze naar buiten, anders blijven
ze heerlijk binnen in de stal. Goed
verzorgd door de moederdieren en
natuurlijk door de harde werkers op

de kinderboerderij, de cliënten van
Ons Tweede Thuis, de stichting die
de boerderij beheert.
Ons Tweede Thuis is een instelling
voor mensen met een handicap. Cliënten van deze organisatie werken
op allerlei plekken, onder andere op
de kinderboerderij. Ze verzorgen de
dieren, maken stallen schoon, ha-

len mest weg op de weiden, maken speeltoestellen schoon, zodat
alles er goed verzorgd en netjes uitziet voor het publiek en dus alle dieren vrolijk en gezond kunnen blijven. Wie de jonge dieren wil zien is
van harte welkom op maandag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 en
zaterdag en zondag van 10.00 tot
16.30 uur.

Uithoorn - Marc Lammers, coach
van het nationaal dames hockeyteam, zal op maandag 14 april aanstaande een inspirerende bijdrage
leveren aan het plenaire programma van het ABC netwerkevenement
2008. Marc zal deelnemers aan het
evenement vertellen hoe zij coaching binnen hun organisatie succesvol kunnen toepassen en hoe je
er als bedrijf ook mee kunt scoren.
Coaching is performance management zegt Marc Lammers.
Dat coaching tot grootse resultaten
kan leiden, liet Marc Lammers al regelmatig zien. Zijn dames hockeyteam won kort geleden de wereldbeker. Volgens Lammers wordt in
het bedrijfsleven 99% van de tijd een
wedstrijd gespeeld. Alles moet goed
gaan, niets mag fout lopen. In de
sport is dat heel anders. Daar wordt
voor 99% getraind en is 1% de wedstrijd. Hij is hierdoor continu aan het
focussen op hoe die wedstrijd nog
beter gespeeld kan worden. Waar
kan er worden verbeterd?

In de afgelopen jaren heeft het dames hockeyteam een behoorlijke
ontwikkeling meegemaakt. Belangrijk is dat de rol als coach enorm is
veranderd.
De hockeysters hebben allemaal
veel meer verantwoordelijkheid gekregen. Vroeger was de coach degene die de wedstrijden bekeek en
aangaf waar iemand moest gaan
staan of goed in was. Nu doen de
spelers dat zelf. Zij analyseren zelf
de wedstrijden, de spelers, de corners etc. En wat blijkt? Ze zien met
z’n allen veel meer dan de coach
ooit alleen had kunnen zien. Het
team is veel zelfsturender geworden. En dat samenspel zorgt ervoor
dat ze winnen.
Initiatief
Het ABC netwerkevenement 2008
is een initiatief van Junior Chamber International Amstelland dat in
samenwerking met de Kamer van
Koophandel Amsterdam, de Gemeenten Aalsmeer en Uithoorn

en hoofdsponsor Rabobank Regio
Schiphol wordt georganiseerd.
Voor nadere informatie omtrent het
programma of inschrijven voor deelname aan het programma kijk op
www.amstellandbusinesscircle.nl
Junior Chamber International is een
vereniging zonder winst oogmerk.
Wereldwijd bestaat JCI uit 200.000
leden, verspreid over 110 landen.
Nederland telt 92 Kamers waarvan Amstelland er één is. Amstelland bestaat uit een club krachtige,
hoogopgeleide jonge en ambitieuze
mensen tussen de 25 en 40 jaar uit
allerlei verschillende beroepsgroepen die wonen en of werken in de
regio ‘Amstelland’. De leden hebben
belangstelling voor zakelijke netwerken, persoonlijke en internationale contacten en willen zich daarnaast inzetten voor positieve veranderingen in de maatschappij.
Voor meer informatie over Junior
Kamer Amstelland kunt u terecht op
www.jciamstelland.nl

Vrijwilligerscentrale voor
Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn - Ten aanzien van de kadernota Wmobeleid 2008-2011 is
door het college een besluit genomen om een vrijwilligerscentrale te
realiseren.
De bedoeling is dat de centrale een
actieve rol krijgt in de werving van
vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en het ondersteunen van
vrijwilligersorganisaties. In Uithoorn
zijn er ongeveer 5000 à 6000 inwoners van 18 jaar en ouder die met

enige regelmaat actief zijn met een
gemiddelde inzet van 4 à 5 uur per
week. In de kadernota Wmo wordt
aangegeven dat het vrijwilligerswerk structureel moet worden ondersteund en gestimuleerd. Binnenkort wordt in de raadzaal een informatieavond georganiseerd waarbij een korte presentatie van het
concept beleidsnotitie vrijwiligerswerk Uithoorn 2008 wordt gegeven
en onder voorbehoud een interes-

sante spreker van een al functionerende vrijwilligerscentrale. Na de
inspraakronde stelt het college de
beleidsnotitie Vrijwilligerswerk Uithoorn 2008 vast en wordt deze ter
bespreking en besluitvorming aan
de raad voorgelegd.
De nota ligt vanaf 9 april ter inzage
en is via de gemeentelijke website
www.uithoorn.nl (in Uithoorn/Zorg
& Welzijn) te downloaden.

Toneelvereniging De Opregte Amateur in De Hoef

Veel plotwendingen
in ‘Zwart op Wit’
De Hoef - Opnieuw een dubbel uitverkocht huis in De Hoef, waar de
toneelvereniging De Opregte Amateur het door Frits Criens geschreven stuk ‘Zwart op Wit’ op de planken bracht.
Het stuk speelt zich af in het rusthuis van Opa Hameleers (een zware, maar met verve gebrachte rol van
Peter Hoogervorst), waar een aantal
doorgedraaide gasten tijdelijk verblijft. Zo is daar de levende tuinkabouter Jaap (Peter van Kempen), hij
zou genezen en zijn grote liefde Isabel (Bianca van Kempen) terugvinden. Verder de toneelspeler de Bats,
die in zijn rol als luitenant Von Turm
und Taxis was vast blijven zitten
(Remco Hogervorst) en het Mannen-Afwijzings-Front (Suzan Duivenvoorden en Monica Boone), dat
ondanks dat aan de man komt; de
een slaat de luitenant aan de haak
door hem eerst half dood neer te
bezemen, de ander legt het aan met
de technische dienst (Winfried Achterberg). Onderwijl brengen zij de
kokkin (Annet van der Meer) nog in
alle staten.
De titel slaat op het stuk papier,
waarop opa in een overmoedige bui
pesterig had vastgelegd, dat hij naar
het bejaardenhuis zou gaan, als een
van zijn dochters nog aan de man
zou komen. Wies en Thea (Ida Sietsma en Anneke Hogenboom) hebben daar niet direct behoefte aan,
maar besluiten hun vader een lesje te leren door opa met een jonge

hittepetit het hoofd op hol te brengen, terwijl dat in werkelijkheid zijn
kleindochter is (Belinda Wahlen).
Maar opa krijgt dat door en arrangeert als tegenzet een toneelspel
om zijn dochters met een onbekende aanbidder Jansen te confronteren, die in werkelijkheid zijn gast/toneelspeler Dse Bats is. Wies en Thea
doorzien dat op hun beurt, spannen
De Bats voor hun karretje en arrangeren in hun technische dienstman een tweede Jansen, zodat opa
denkt, dat zijn dochters werkelijk
een man krijgen en hij dus naar het
bejaardentehuis moet. Het was allemaal een spel in een spel, dat zich
voor de toeschouwer langzaam ontrolt, na door de vele plotwendingen voortdurend op het verkeer-

de been te zijn gezet. Het publiek
moest zijn aandacht er dus goed bijhouden, maar er was ook genoeg
te lachen; vooral in de scène waarin opa en zijn kleindochter last krijgen van een stijve rug en de stoelscène, waarachter zich allerlei spannende zaken afspelen. In de hilarische slotscène komt alles weer op
zijn pootjes terecht en heeft opa zijn
lesje geleerd (of toch niet?).
Het zag er allemaal weer goed uit
en dat ondanks de stroomstoring,
die zaterdag een ongewilde extra
pauze van 10 minuten forceerde; de
spelers vingen dat professioneel op
en het publiek reageerde ook zeer
sportief. De Hoef kan weer terugzien op een geslaagd toneelweekend.

Kinderen Legmeer-West
bepalen hoe nieuw speelveld eruit komt te zien
Uithoorn - Vanmiddag, woensdag
9 april, kunnen kinderen uit de nieuwe wijk Legmeer West hun mening
geven over de drie plannen die zijn
gemaakt voor een nieuw speelveld.
Zij bepalen dan welk plan wordt uitgevoerd en hoe het speelveld eruit
komt te zien. Om 14.00 uur zal wet-

houder Jeroen Verheijen in basisschool de Toermalijn het startsein
geven. Alle kinderen tot en met 12
jaar in Legmeer West zijn door de
gemeente uitgenodigd. Alle drie
plannen zijn gemaakt op basis van
tekeningen die de kinderen hebben
gemaakt in de kerstvakantie vorig

jaar. Enkele weken later zal de gemeente bekend maken welk plan de
meeste stemmen hebben gekregen.
De kinderen worden hierover geïnformeerd via een brief en de gemeente zal dit ook vermelden op de
website en de gemeentepagina in
de Nieuwe Meerbode.

V.l.n.r. Arno Enthoven, Martijn Verhoef, Bart Endhoven, Mike Vork, Tiam Soria, Menno Selman, Robin Hogeveen en
Tijme Balke

Tiam Soria behaalt de
hoogste score tijdens
solistenconcours
Uithoorn - Tijdens het op zondag
6 april gehouden solistenconcours
voor solisten en ensembles hebben
de slagwerkers van KnA zich weer
van hun beste kant laten zien. Dit
concours werd onder auspiciën van
de Hollandse Bond voor muziekverenigingen georganiseerd door
Muziekvereniging Jeanne D’Arc uit
Noordwijkerhout.
In totaal waren er acht leden afgereisd naar Noordwijkerhout en als
eerste van deze acht mocht Bart Enthoven het strijdperk betreden.
Arno kwam uit in de jeugddivisie
en speelde op de kleine trom maar
liefst 82 punten bij elkaar wat een
mooie 1e prijs opleverde.
Na een aantal optredens van slagwerkers en blazers van de andere
deelnemende verenigingen was het
de beurt aan een van de jongste leden van KnA Tiam Soria. Tiam stond
al geruime tijd klaar om te beginnen
maar het startsignaal liet erg lang
op zich wachten. Hij liet zich hierdoor echter niet van de wijs brengen, en speelde met zijn stuk in de
5e divisie maar liefst negentig punten bij elkaar, goed voor een 1e prijs
met lof van de jury. Aan het eind van
de dag bleek dit voldoende te zijn
om alle 17 andere slagwerkers achter zich te houden. Dit leverde hem
een mooie prijs op die vast wel een
mooie plaats in zijn kamer zal krijgen. Ook Bart Endhoven kwam uit in
dezelfde divisie en haalde 85 punten en dit was voldoende voor een
1e prijs. Na een korte pauze was
het Menno Selman die het podium
betrad, ook hij liet zien dat hij nog
steeds goede vooruitgang boekt, hij
wist met zijn stuk maar liefst 87 punten te vergaren waarmee ook voor
hem een 1e prijs was weggelegd.
Tijme Balke kon zich tussen al dit
slagwerkgeweld goed staande houden, ook hij ging in zijn divisie met
een 1e prijs aan de haal met een
score van 85 punten.
Ook deed er voor KnA nog een duo

mee op kleine trom, te weten Robin
Hogeveen en Mike Vork, ook wel de
2-eiige eenling van KnA genoemd,
omdat ze exact op dezelfde dag geboren zijn, in hetzelfde jaar, maar op
verschillende plaatsen en uit verschillende ouders. Door deze gelijkenis moet je elkaar natuurlijk wel
goed aanvoelen en dat leverde dan
ook een score van 84 punten op, dus
ook hier weer een eerste plaats.
Ook Martijn Verhoef, uitkomend in

nemen. Met 7 plaatsen bij de eerste
10 kan KnA terugkijken op een succesvol optreden.

de 3e divisie, behaalde ondanks wat
lichamelijke ongemakken een mooie
score en met zijn 84 punten mocht
ook hij een eerste prijs in ontvangst

op het podium om te laten zien wat
ze waard zijn. Voor informatie kunt
u terecht bij Karin Goossens, tel. nr
0297-540365.

Al deze jongens zijn opgeleid door
Jan Vork Sr. die al jaren weet hoe hij
het beste uit zijn leerlingen te halen. Ook voor het komende seizoen
kunnen kinderen vanaf 8 jaar zich
weer aanmelden bij de vereniging
om te leren trommelen. En wie weet
staan zij dan over niet al te lange tijd
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Legmeervogels F13
wint met ruime cijfers
Uithoorn - Xzaterdag jl. speelden
de jongens van F 13 een oefenwedstrijd tegen Victoria Thuis werd alles
afgelast maar gelukkig voor de jongens speelden we in Loosdrecht en
daar ging alles door.

Het regende aardig maar voor de
jongens had het ook een positief
punt: ze konden nu voor het eerst
in de regen voetballen en daar keken ze erg naar uit. De jongens begonnen zeer gedreven en al vrij snel
schoot Mick in het doel 0 - 1. Het
tweede doelpunt was een mooie actie van onze Heijtinga in het veld:
Jules. Hij nam de bal mooi mee

naar voren en schoot hem in 0 - 2.
Er werd een goede inzet getoond of
het nu kwam omdat ze maar met z’n
zevenen speelden of omdat ze in de
regen mochten spelen in ieder geval werd er vrijer gelopen en mooie
passes afgegeven. Na ongeveer 10
minuten kreeg Mick weer een kans
door een mooie pass van Luc en ook
deze ging er in 0 - 3. Bram verrichte
weer goed keeperswerk. Na de rust
kreeg Luc een vrije trap en hij miste niet 0- 4. Sam bleef achterin waar
nodig goed verdedigen en ook Julian gaf mooie ballen aan zijn teamgenoten. Veel kansen bleven onbenut. Op een gegeven moment wilde

Luc een voorzet op Tim geven maar
de bal draaide in het doel 0 - 5. Ik
weet niet meer hoe het kwam maar
de tegenstander kreeg een kans en
die ging er in 1 - 5. Julian wilde ook
een mooi doelpunt maken en die
kans kreeg hij 5 minuten voor tijd.
Prachtig ingeschoten waardoor het
1- 6 werd. De wedstrijd was bijna
ten einde toen Luc een voorzet op
Tim gaf die Tim mooi inschoot 1 - 7.
Mooi voetbal en laten we hopen dat
de jongens dit door kunnen zetten
in de wedstrijden die nog moeten
gaan komen. Aanstaande zaterdag
thuis tegen AMVJ.

Judoka Brittany von
Gerhardt 1e bij Districts
kampioenschappen

Veertien eerste prijzen
Judoschool Blaauw
deeld zodat er minstens drie wedstrijden gedraaid moesten worden.
Naast een prijs voor de eerste en
tweede plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs
voor de derde plaats. Sommige poules waren heel spannend en moesten er extra wedstrijden komen om
een winnaar te bepalen. Dit overkwam Wouter Zoethout.
Hij verloor helaas zijn extra wedstrijd
en werd hierdoor tweede. Thomas
Copier en Hein Lek waren in dezelfde poule ingedeeld. Nadat de wedstrijden gedraaid waren bleken er
drie deelnemers op de eerste plaats
te staan. Na het tellen van de judopunten stond Hein Lek op de eerste
plaats en Thomas Copier op de derde plaats.
Succesvol
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 14 eerste plaatsen en 5 tweede plaatsen
Uithoorn – Op zondag 6 april jl.
heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het derde Fuyiama toernooi van het seizoen 2007/2008.
Gedurende het seizoen zijn er vier
wedstrijddagen waaraan meegedaan kan worden. Deze wedstrijddag werd gehouden in sporthal de
Pijp in Amsterdam. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer
249 judoka’s ingeschreven waarvan
de oudste 14 jaar was en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was
met 37 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag. De bedoeling van dit toernooi
is om de judoka’s zoveel mogelijk
ervaring op te laten doen. De deelnemers werden in 58 poules ver-

Uithoorn - Zondag 6 april jl. werd
in Beverwijk het districtskampioenschap voor judoka’s 12-14 jaar georganiseerd door de Judo Bond
Nederland, district Noord-Holland.
Ruim 200 judoka’s uit het hele district deden hieraan aan mee. Deze
kampioenschappen zijn de voorronden voor de nationale kampioenschappen welke zaterdag 19 april
in Eindhoven worden gehouden. De
beste vier per gewicht van elk district plaatsen zich voor deze nationale kampioenschappen.
Judovereniging Tai-Otoshi was hier
met 3 judoka’s vertegenwoordigd.
Er werd in principe gestreden in een
afvalsysteem met ongeslagen kampioen. Dat wil zeggen dat je met 4
gewonnen wedstrijden kampioen
kan zijn en als je één wedstrijd verliest alleen nog maar 3e kan worden. Twee wedstrijden verliezen betekent uitgeschakeld. Bij minder
deelnemers werd een poulesysteem
gehanteerd.
Brittany von Gerhardt deed mee in
de klasse -36 kg die om 10.00 uur
mochten aantreden op de judomat.
Brittany had in de eerste ronde een
vrijloting, dat betekende voor haat
dat ze nu met 2 winstpartijen kampioen kon worden.
In haar eerste partij begon ze sterk
met haar pakking probeerde al diversen malen aan te vallen met een
heupworp. Door het initiatief te blijven vasthouden had ze de controle over de partij. Met een mooie
schouderworp wierp ze haar tegenstandster met een yuko en wist haar
vervolgens door goed grond judo in
een houdgreep te pakken. Zo won
Brittany de partij met een volle punt.
Nu stond ze in de finale en daar
moest ze het opnemen tegen een
judoka uit Zaandam. Brittany begon
de wedstrijd meteen op de aanval,
maar dat zwakte iets af, waardoor
haar tegenstandster af en toe het
initiatief over nam. Aan het einde

De beslissende punten werden
maandagavond in ’t Fort De Kwakel gehaald tegen Jan Bartels. In
zijn bijna 42 jarige damloopbaan bij
K&G behaalde hij hiermee een mooi
gemiddelde van ongeveer om het
jaar kampioen.

De volgende deelnemers van
Judoschool Blaauw werden
tweede: Daan Blaauw, Joel Verhagen, Martijn Titulaer, Stan v.d.
Woestijne, Woeter Zoethout.
Alle overige deelnemers hebben zeer goed hun best gedaan
en mochten bij de prijsuitreiking
hun beker voor de derde plaats
in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol toernooi voor Judoschool
Blaauw.

de Nationale Kampioenschappen
over 2 weken in Eindhoven.
In de middag waren Koen Wendel
en Mike Habte aan de beurt. Voor
deze judoka’s was het een toernooi
om ervaring op te doen, aangezien
beide in de jongste geboortecategorie van vandaag vielen. Dat was
ook wel te merken, ondanks een
zeer goede inzet konden ze niet op
tegen de vaak oudere judoka’s en
kwamen ze dus helaas te kort. Allebei verloren ze 2 partijen.

Wederom damtitel voor Adrie
Voorn bij Kunst & Genoegen
De Kwakel - Na een drie jarige hegemonie van Wim Keessen is Adrie
Voorn er in geslaagd om ongeslagen kampioen te worden.

gewonnen. De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw
werden eerste: Britt Koolmoes,
Denise Roelofsma, Eline Kooijman, Hein Lek, Jordy Twaalfhoven, Kristel Mulder, Lars Bekkers, Luc Gieling, Mats Koolmoes, Mike Theijssen, Nico
Broersen, Roy van Leeuwen,
Skip Weisscher, Vincent Schreutelkamp.

van de officiële wedstrijdtijd stond
er voor beide niets op het score
bord. Dat betekende Golden Score
oftewel verlenging en diegene die
een score maakt wint de partij. Brittany nam meteen goed het initiatief,
waardoor haar tegenstandster niet
aan bod kwam. Daardoor werden de
kansen voor Brittany steeds groter.
Dat resulteerde dan ook in een score, waardoor Brittany de partij won.
En dus districtskampioen werd in de
klasse -36kg en plaatste zich voor

Wim Keessen werd dit seizoen
tweede, om de derde plaats wordt
op dit moment nog volop gestreden,
de hoofdrolspelers om het brons
zijn Ton Voorn, Wim Konst en goodold Leo Hoogervorst. Ton is al uitgespeeld en Leo en Wim hebben nog
een partij te gaan; Wim tegen Jos
Harte en Leo tegen Frans Verlinden.
Rob Broekman zal ook in zijn laatste
partij flink aan de bak moeten om
zich weer als ploegleider in het eerste team te spelen. Het eerste team
dat zich ruim in de hoofdklasse
wist te handhaven, maar haar laatste wedstrijd tegen kampioen SNA
uit Heerhugowaard dik verloren zag
gaan. Rene de Jong verzekerde zich
wel in deze laatste wedstrijd van de
Th.Voorn-prijs, voor het beste presteren in dit team.
Twee maandagavonden zetten de
denkers zich nog achter de borden,
op de vrijdagavond de 18e april is de

jaarvergadering met de prijsuitreiking. Maandagavond de 21e wordt
definitief een punt achter het 80 jarige jubileumjaar van de club gezet

met de strijd om de sneldamtitel.
Misschien ook een mooie gelegenheid voor de donateurs om zich te
meten met hun clubleden.
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Twee ondernemers in de Wilnisse
Dorpsstraat vierden hun feestje

Winkelen in Winkelhart Wilnis wordt weer echt de moeite waard

Wilnis - Waar een groep
ondernemers in Wilnis er alles aan doet
om de Dorpsstraat als aantrekkelijke winkelstraat uit te dragen,
lieten de weergoden het afgelopen zaterdag duidelijk even
afweten. Fikse plensbuien en een koude wind vormden geen
uitnodiging om (veel) belangstellenden naar het dorpscentrum
te lokken.
De enige winkel die voor wat lentegevoel zorgde was de
bloemenwinkel op de hoek van de Wilnisse Zuwe met een kleurrijk
aanbod van bloemen en planten. Niettemin bleken degenen die
zich toch de moeite hadden getroost naar het oude dorp te komen
zeer te spreken te zijn over de wijze waarop zowel Dio drogisterij
De Nagtegaal van Stephan en Liesbeth Brokers als Wouda Fashion
van Wouda Ultee zich presenteerden. Stephan en Liesbeth zijn sinds
kort de nieuwe eigenaren van drogisterij De Nagtegaal en hadden
hun (her)openingsfeest afgelopen weekend met enkele leuke acties
gepland. De rode loper was uitgelegd om zowel vaste als nieuwe
klanten te verwelkomen. Zij werden buiten aan de deur opgewacht
door een clown die er voornamelijk voor de kinderen was en
ballonfiguren maakte. Binnen speelde een accordeonist,in gezelschap
van een elektronische musicmixer, gezellige muziek. Behalve een
uitbreiding van het assortiment, onder meer met speelgoed, trok ook
een opstelling met cosmetica de nodige aandacht. Jammer was dat
door de onaantrekkelijke weersomstandigheden kinderen nauwelijks
gebruik maakten van het buiten opgestelde springkussen. Toch
waren de ‘Brokers’ samen met hun medewerksters Berber en Daniëlle

bepaald niet ontevreden.
De kwaliteit van het bezoek was goed en het aantal bezoekers
was boven verwachting. Dat sterkt hen in de overtuiging dat de
drogisterij duidelijk in een behoefte voorziet en hun keuze goed is
geweest om de zaak van Jan Nagtegaal in de Wilnisse winkelstraat
voort te zetten.
Modepaleisje
Een tweede ondernemer opende haar deuren in het voormalige pand
van IJzerwaren en Gereedschappen (Enorm) Van Eijk op de hoek van
de Dorpsstraat en Koningin Julianastraat. Dat is Wouda Fashion, die
een honderd meter verderop een veel kleinere zaak had. In dat pand
gaat zich nu een opticien vestigen. Wouda Fashion heeft in eigen
beheer het vroegere pand Van Van Wijk omgetoverd in een waarlijk
‘PC Hoofdstraat-achtig’ modepaleisje, uitgevoerd in gedistingeerde
kleuren zwart en wit, smaakvol bijpassend meubilair en afgerond
met een fraaie verlichting in de vorm van kleine kroonluchters. Nu
nog uitsluitend mode voor dames van alle leeftijden, maar in de
loop van het jaar kunnen hier ook heren en zelfs kinderen terecht.
Het plan is om dit in augustus te realiseren. Het tweede gedeelte
van het pand, achter de damesmode, moet daarvoor nog worden
verbouwd en ingericht. De stijl van de kleding is overwegend trendy,
maar ook degenen die van een tikkeltje klassiek houden kunnen hier
terecht. Wouda Ultee, zelf een charmante verschijning en naar wie
het modehuis is genoemd, heeft veel kennis van zaken in huis om
iemand mooi en totaal aan te kleden, inclusief schoenen en sieraden.
Mode op maat en afgestemd op ieders smaak en uitstraling. En dat

tegen betaalbare prijzen met een onvergelijkbare service. Alle kleding
wordt, indien nodig, in eigen beheer op maat ge- en vermaakt. Veel
mensen uit haar vaste klantenkring, maar ook talloze nieuwsgierige
- wellicht toekomstige - klanten hadden gehoor gegeven aan de
uitnodiging de openingsdag met een hapje en een drankje te komen
inluiden. Natuurlijk ook om de gevarieerde kledingcollectie te komen
bewonderen. Vanaf 10.00 uur heeft Wouda Fashion zich kunnen
verheugen in een grote toeloop van belangstellende, overwegend
vrouwelijke, bezoekers, alhoewel er ook een enkele verdwaalde
echtgenoot te bespeuren was. Die bleek bij nader inzien toch niet
zo ‘verdwaald’ te zijn, want hij raakte, net als zijn partner, al gauw in
gesprek met alle andere aanwezigen over de gemoedelijke sfeer in de
zaak en de presentatie van Wouda Fashion. Verder had eenieder alle
aandacht voor de doorlopende modeshow op deze openingsdag.
Die werden tussen de bezoekers professioneel uitgevoerd, waarbij
kleding werd getoond die een goede afspiegeling was van wat Wouda
Fashion zoal te bieden heeft. Wie dat wilde kon gratis make-up advies
krijgen of zich laten opmaken door een visagiste van Ariane Inden
Cosmetics. Een aantal aanwezige dames maakte van deze service
graag gebruik en liet zich – voor zover zij dat al niet waren - ‘mooi’
maken.
Wouda Fashion is vanaf 5 april geopend voor de modebewuste
vrouw van vandaag, maar biedt op korte termijn nog meer.
In juni zal zich in het zelfde pand ook dameskapsalon ‘Lydia’
vestigen. Die zit nu nog aan de Wilnisse Zuwe. Dan is het wéér
tijd voor een feestje…
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Exposities in Galerie
Fort aan de Drecht
Uithoorn - Vanaf zondag 13 april
is in Galerie Fort aan de Drecht de
tentoonstelling ‘Te kijk in het Fort’
te zien. Er worden werken geëxposeerd van Tony Beijdorff (schilderijen), Theo van Dieren (sieraden),
Renske van Driel (keramiek), Marjon Drijver (stenen maskers) en
Thea Helbers (schilderijen).
De expositie wordt die zondag om
15.00 uur geopend door Frans Koppens, voorzitter van de expositiewerkgroep van de Galerie. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
Gerard van Roessel op de piano.
De vijf kunstenaars, van wie werk te
zien is in Galerie Fort aan de Drecht,
werken allen vanuit verschillende
achtergronden en verschillende visies.

Krijtenberg Movie &
Music in een nieuwe jas

Tony Beijdorff
Reizen naar verre landen zijn de belangrijkste inspiratiebronnen voor
haar werk. Op foto’s legt ze vast
waar ze is geweest, als beeld- en
sfeerherinnering. Kleur bepaalt de
sfeer en dramatiek in haar werk.
Zij wil beelden scheppen waar
spanning in zit, waar je steeds iets
nieuws in kunt ontdekken. De laatste tijd werkt zij veelal met monotype (eenmalige drukkunst) gecombineerd met tekenen, acrylverf en
pastel.
Theo van Dieren
Hij heeft de opleiding voor edelsmeden in Schoonhoven gevolgd. Sinds
1997 werkt hij zelfstandig. Zijn werk
kenmerkt zich door een koele strakke vormgeving die wisselend wordt

Vorming. Na 16 jaar voor de klas in
het voortgezet onderwijs is zij vanaf 1994 fulltime beeldend kunste-

Marjon Drijver
Zij volgde opleidingen aan de Vrije
Academie en de Koninklijke Academie, beide in Den Haag. Zes jaar geleden is zij begonnen met het vormgeven in speksteen.
Gezichten en Afrikaanse maskers
hebben haar altijd al gefascineerd.
Zij werkt puur intuïtief en volgt de
lijnen en vormen in de steen totdat
zij een fantasiepersoon herkent die
haar iets te ‘zeggen’ heeft.

beïnvloed door natuurlijke vormen
zoals van zwerfstenen, schelpen,
stukken hout of skeletdelen. Deze
wisselwerking inspireert hem om
nieuwe sieraden te blijven ontwikkelen. Het drijven, siceleren en smeden is zijn favoriete werkwijze en zilver is daarvoor het meest geschikte materiaal. Daarnaast werkt hij
ook met titaan, brons en verschillende kleuren goud, met toepassing
van edelstenen in allerlei kleuren en
maten.
Renske van Driel
Zij werd opgeleid aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende

naar. Haar uitgangspunt is veelal
een pure vorm of een thema. Vorm
en ruimtelijkheid, daar gaat het om.
Vormen afkomstig uit de natuur en
gevormd door de elementen leveren
de vormentaal waarmee ze werkt.
Het werk ontstaat eigenlijk onder
haar handen. In haar werk wil zij de
uitnodiging tot aanraken, voelen, die
onbewerkte klei in zich heeft, zichtbaar houden. Het craquelé van de
Raku-techniek met zijn onvoorspelbaarheid en gecompliceerdheid versterkt het beeld.
Bij de ongeglazuurde vormen bepaalt de in de klei gepoetste engobe
de kleur en de huid.

Thea Helbers
Zij schildert al vanaf haar 16e. Zij
deed de opleiding aan de Academie
voor Schone Kunsten te Arendonk
in België. Zij vindt haar inspiratie in
de natuur of gewoon in het dagelijks leven. Zij wordt getroffen door
een bijzondere compositie die zij in
haar geheugen of fotografisch vastlegt en later gebruikt in haar schilderijen. Vooral verstilde landschappen boeien haar enorm.
Naast deze landschappen maakt zij
ook stillevens, portretten en collages. De technieken die zij gebruikt
zijn: olie-, acryl- en aquarelverf en
gemengde vormen. Bij het schilderen van portretten, die zij in opdracht maakt, probeert zij ook de
leefomgeving van de persoon te betrekken. In collages gebruikt zij diverse materialen met verschillende
structuren. Ook die maakt zij wel in
opdracht.
De tentoonstelling duurt van 13 april
tot en met 18 mei aanstaande.
De openingstijden zijn op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00
uur en op zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur.
Speciaal op de wat rustiger donderdag en vrijdag kunnen bezoekers in
de Galerie ook een kopje koffie/thee
drinken.
Op tweede pinksterdag is de expositie te zien van 12.00 tot 17.00 uur.

Uithoorn - Vrijdag 4 april opende
Krijtenberg Movie & Music in winkelcentrum Zijdelwaard na ruim vijf
dagen interne verbouwing weer haar
deuren. Het resultaat mag er zijn.
Bedrijfsleider Lex Brok en zijn medewerkers hebben samen met schilders en timmerlieden de winkel een
aanspreekbare uitstraling gegeven.
In de kleuren zwart en crème oogt
de winkel ‘gedistingeerd’ en uitnodigend om er eens rond te snuffelen
in een paar duizend dvd’s op het gebied van muziek en film. Daarnaast
is er een Pioneer-hoek gekomen die
volgens zeggen van Gerard Krijtenberg nog verder wordt uitgebreid.
Verder moeten er ook nog wat puntjes op de i worden gezet in de zin

van detaillering, waaronder enkele lichtbakken. Niettemin is Gerard
erg tevreden over wat zijn mensen
in korte tijd hebben gepresteerd.
“De winkel heeft nu meer aantrekkingskracht op de consument. We
zitten in een nieuwe jas en zoiets
wekt de nieuwsgierigheid van mensen op. Dat is nu al te merken in een
grotere toeloop van belangstellenden. Vanzelfsprekend hebben we
ook wat te bieden. Wij willen ons nu
verder gaan ontwikkelen als speciaalzaak in het aanbod van muziek
en films op dvd, opname materialen, hi-fi, kabelaansluitingen en verder toebehoren voor diverse apparatuur plus alles wat daarbij hoort.
Niet alleen in technisch opzicht,

Toneelvereniging W.I.K.
speelt ‘Boerenbont
en rode lampjes’
Mijdrecht - Toneelvereniging W.I.K.
uit Mijdrecht speelde afgelopen vrijdag en zaterdag in een tot tweemaal toe zeer goed gevuld “ ’t Oude Parochiehuis” het blijspel ‘Boerenbont en rode lampjes’ van Carl
Slotboom. Het dolenthousiaste publiek zag een ‘hilarisch’ toneelspel
in drie bedrijven.

Boerenjongen Henderik, zéér goed
vertolkt door Tristan Frese, zoekt zijn
toevlucht in een bordeel bij de prostituees Betty, erg goed neer gezet
door Gineke van Diemen en Dolly,
een prima rol van Yvonne Valentijn,
die alles op fantastische wijze bij elkaar probeert te houden.
Henderik komt toevalligerwijs in

Feestavond 20-jarig bestaan
Soos ‘De Cirkel’ groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft Soos ‘De Cirkel’ haar 20-jarig
jubileumfeest gevierd. Vanaf 19.30
uur stonden de deuren van de Meijert open voor de deelnemers en de
genodigden. Hans van Veen zorgde
er met zijn optreden als Berry Bukman al gauw voor dat de voetjes
van de vloer kwamen. En dat ging
nog wel een tijdje zo door, want ook
de vaste DJ van de disco-avonden,
Mark Vork, wist met zijn muziek de
dansvloer flink vol te houden. Tenslotte verzorgde Dansschool Nicole
een kleurrijk optreden met Limbodansen. Er werd volop met de danseressen meegedaan, wat een daverend succes. Maar dat was nog niet
alles, ook de deelnemers zelf zorgden nog voor enkele optredens. Zo

maar ook in klantbenadering, advisering en service. In dat alles willen wij ons naar buiten toe gaan onderscheiden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken.
Zolang je maar met het tijdsbeeld
meegaat.” Aldus Gerard Krijtenberg.
Hij heeft gelijk en wat meer is, winkelcentrum Zijdelwaard heeft er een
aantrekkelijk verkooppunt bij gekregen voor dit métier.
Alle reden om als muziek- en filmfreak er te gaan ‘funshoppen.’ Maar
ook als u alleen maar lege cd’s en
dvd’s nodig heeft of wenst te profiteren van aantrekkelijke acties. Overigens is het aanbod van Pioneer apparatuur ook niet voor de poes. De
koffie staat klaar!

dit ‘bordeel’ terecht, omdat hij op
de vlucht is voor zijn schoonmoeder, een rol op het lijf geschreven
van Henny Breewel, en haar dochter Klaartje, een heel leuke vertolking van Linda Bos.
En dan verschijnen er ook nog twee
klanten. Ene Kees, een schitterend
rolletje van de ‘oude’ rot Joop Kentrop en Wim, op formidabele wijze
neergezet door Hans Schijff. Deze
twee maken het geheel nog gecompliceerder en de hilarische momenten volgen elkaar dan ook in snel
tempo op. Een blijspel zou echter
geen blijspel zijn zonder een goed
einde en uiteindelijk gaat Henderik
dan ook, samen met zijn Klara, terug naar de boerderij. Ondergronds
werden de spelers bijgestaan door
souffleur Herman Kraan. Het grimeen kapwerk was in handen van Theo
Linssen en Nico van Leeuwen tekende voor de regie. Mocht u door
het lezen van deze recensie nieuwsgierig zijn geworden en de spelers
van W.I.K. zelf aan het werk willen
zien, dan bent u aanstaande zaterdag 12 april van harte welkom in
buurtgebouw ‘Ons Streven’ aan de
Engellaan in de Amstelhoek. Toneelvereniging W.I.K. speelt deze uitvoering dan nogmaals op uitnodiging
van buurtvereniging Amstelhoek.
De aanvang is om 20.00 uur.

Makelaars On Ice!

Zaterdag 12 april
Open Huis in de regio
had een tiental soosleden met medewerking van twee profs een swingende Linedance-act ingestudeerd
en traden Marja, Byan en Maaike

nog op met een playbacknummer.
Maar naarmate de avond vorderde
liep de spanning bij de deelnemers
flink op, want wie was nou de winnaar van het dartstoernooi geworden? Een tiental darters streed vanaf januari al om de felbegeerde bokaal en met slechts enkele puntjes
voorsprong op de winnaar van vorig jaar, Jeffrey Leygraaff, kon Sander Mathiessen hem dit jaar in ontvangst nemen. De poedelprijs ging
naar Nathasja Visser. Na het uitreiken van deze prijzen, werden de
rollen voor een keer ook eens omgedraaid. Nu was het de beurt aan
de leiding om iets in ontvangst te
nemen, en dat deden ze natuurlijk
maar al te graag. De Rotary kon de
Soos deze avond verblijden met een
mooi geldbedrag en overhandigde
daarvoor een cheque.

De Ronde Venen - ‘Makelaars
on ice’ is een initiatief van drie
Mijdrechtse makelaars; Vida makelaars, Korver makelaars en Van Rossum Makelaardij. Uitgangspunt is
dat de te koop staande woningen in
De Ronde Venen centraal staan.
Deze week valt de eerste uitgave
van ‘makelaars ons ice’ bij u op de
mat. In deze krant treft u het gehele aanbod van woningen die a.s. zaterdag 12 april vrijblijvend en zonder afspraak tussen 11.00 en 15.00
uur te bezichtigen zijn.
Primeur is dat het Raadhuisplein zal
gaan fungeren als middelpunt voor
gezelligheid waar iedereen van harte welkom is om kennis te maken
met de ‘makelaars on ice’, Martine
Duchhart–van Acker, John Korver
en Peter van Rossum.
Wellicht komt u het huis van uw
dromen tegen. De makelaars adviseren en informeren u dan graag

over de mogelijkheden die ze kunnen bieden bij de begeleiding van
de aankoop. Er is een ijsbaan voor
diegenen die zich op
glad ijs willen wagen.
Gelukkig zijn de makelaars on ice in de
buurt om u te begeleiden. Voor wie serieus op zoek is naar
een woning: begeef
je niet op glad ijs en
neem je eigen aankoopmakelaar mee!
Ook zal er gezorgd
worden voor een
drankje in stijl en een
lekkere versnapering. De catering is in
handen van RendezVous, dus ook daar
zit u helemaal goed.
Wil je zien welke woningen vrijblijvend te
bezichtigen zijn?

Kijk dan op makelaarsonice.nl voor
het totale overzicht. Tot ziens op de
12e!
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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.

Ja!Ja!
Zwaan
Ach, ach, moet dat nou. Waarom moet dat nu.
Langs de A2 ligt een dode zwaan. Hij of zij ligt
verkreukeld tegen de vangrail. Ze ligt met haar
buik naar boven en de zwartgrijze poten in de
lucht, vleugels machteloos uitgespreid en de hals
en de kop dood uitgestrekt onder de vangrail.
Wel ver…… waarom moet nu zo iets. Vandaag
ook weer drie platgereden eenden en een meerkoet op de weg gepasseerd. Gisteren een haas en
twee eenden en eergisteren een fazant, enz. Waar
je ook rijdt, overal zie je dode, platgereden vogels.
De kraaien zitten vaak te wachten op de vangrail. Waarom moet dat nou? Je maag keert om in
je lijf als je het ziet. Nu de volwassen vogels die
voor een nest gaan zorgen en straks de jonge vogels en later weer de egels en de hertjes. Stomme
beesten. Kijken niet uit. Kijken niet uit hun doppen. Stomme beesten. Het is hun eigen schuld.
Wij maar racen. Ja! Ja! Wij zijn het. Wij rijden te
hard. Wij letten niet op eenden en koeten en ganzen en zwanen en egels, hazen en herten. Wij rijden ze zonder mededogen kapot. Ja! Ja! Wij rijden te hard. Mannen of vrouwen, het maakt geen
verschil. Het moederinstinct is weg. Hoe duurder de auto, hoe meer haast en hoe minder mededogen. Wij voelen ons machtig in de auto, alles
moet wijken. Wie niet vlug genoeg opzij gaat, riskeert zijn leven. Ja! Ja! Ik weet wat het is. Iedereen die in een kleine auto rijdt weet wat het is. Je
wordt, als je niet vrijwillig opzij gaat, van de weg
gedrukt. Geloof je het niet? Rij maar in mijn Suzuki Alto. Ja! Ja! Dan kom je het wel aan de weet. Bij
elke sluis en elke oprit en invoegstrook willen ze
voor je langs en als dat moeilijk wordt, dan drukken ze je van de weg. Ik ken het verschil, omdat
ik ook in een bus rij. Een Mercedes Vito. Breed en
robuust van uiterlijk. Overigens een slechte bus
met veel gebreken en problemen, nooit meer een
Vito van Mercedes, maar dat terzijde. Ze houden
vanzelf in op het moment dat het hoort. Ze wor-

den ineens beleefd. Waarom? Waarom niet als je
in een kleine auto rijdt? Bang voor de bus. Bang
voor het robuuste uiterlijk. Ja! Ja! Ik rij graag in
het goedkoopste vervoermiddel na de fiets, maar
voor mijn veiligheid toch liever in de bus. Ja! Ja!
Ik sta even stil bij een modern stilleven. Een stilleven is een object dat door zijn vorm en kleur indruk maakt op een kunstenaar. Het maakt indruk
door de situatie waarin het is geplaatst. Donderdagavond kwam ik uit de Boei in Vinkeveen. Het
was laat. De grote parkeerplaats was, op een enkele auto na, leeg. In ons gezichtsveld, stil even,
een stilleven. Prachtig. Midden op het terrein twee
metalen paaltjes van ca. een meter hoog en daaraan geschroefd een bordje. Een blauw bordje met
in het wit een P en een rolstoeler. Dat is bijzonder.
Dat is heel bijzonder, omdat ze er de week ervoor
nog niet stonden. Maar er is denk ik met de wethouder (Natuurlijk Dekker) over gesproken in de
Raad. De wethouder werd nadrukkelijk verzocht
zijn belofte na te komen om nabij de Boei, het
zwembad en de bibliotheek voldoende parkeerplaatsen te maken voor gehandicapten. Onder
druk heeft hij het toch laten doen. Maar hoe? Volgens mij met de gedachte “Ik zal ze krijgen. Willen jullie bordjes, dan krijg je ze. Ik laat die bordjes lekker midden op het plein zetten. Je krijgt je
bordjes, maar jullie zullen lopen. Ik plaats ze 40 à
50 meter van de helling naar het gebouw.” (Willempie zou zeggen: Ghoed hè?) Ja! Ja!
Een verheugende mededeling in de krant leerde
ons dat de burgemeester al of niet unaniem voor
de tijd tot de herindeling herkozen is. Als je de
woordvoerders van RVB of GB gelooft dan gaat
dat niet door en dan zitten wij weer 6 jaar aan
haar vast. Toch? Dus zij hebben haar voor 6 jaar
gekozen. Dan moeten ze wel zeer tevreden over
haar zijn. Toch? Dan moeten zij met haar op goede voet staan. Toch? Dan moeten zij ervan overtuigd zijn dat zij de beste keus is voor de bevolking. Toch? Dan moeten zij ermee akkoord gaan
dat zij niet altijd bij de belangrijke vergaderingen
is. Toch? Dan moeten zij er wel blij mee zijn dat ze
er af en toe eentje neemt. Toch? Ik had een nicht
en die was zo geweldig knap, zo geleerd, dat elke
vergelijking in je nadeel uitviel.
Ze kon absoluut niet met andere mensen omgaan. Helemaal niet. Onze burgemeester is ook
knap. Ja! Ja!
J.B. Grootegoed

Opgedragen aan de
heer J.B. Grootegoed
Helaas, ik ken u niet, maar ik ben u zó dankbaar
voor uw artikel ‘Ja, Ja, alle bomen weg!’. Het is een
onderwerp uit (mijn) het hart gegrepen.
Ik had het niet beter kunnen verwoorden en
schrijven, want ik ben het helemaal eens met de
heer Grootegoed.
Wat ik zo vreemd vind van de gemeente is, dat
ze iedere keer weer een andere reden hebben en
daarna weer proberen om de ‘jeugd’ op te voeden
door ze te proberen milieubewust te maken met
allerlei projecten.
Grote verhalen over luchtvervuiling en de andere dag wordt alles kaalgeschoren en weggekapt
(Groene border).
Als je op een ochtend wakker wordt en je hoort
een machine buiten alles weggraven en je vraagt
waarom, dan krijg je een verhaal dat de buurtbewoners hebben geklaagd! Er wonen aan alle kanten Japanners en wij weten van niets, want niemand heeft ons wat gevraagd. Ja, twee deuren
verderop hadden ze last van de bramenstruiken,
dus ‘kappen alles’.
Nu is het een kale boel, oh ja, voor de veiligheid!
Een jaar daarvoor hadden ze vlierbesbomen, seringenbomen en de kornoeibomen al weggehaald
van het pad. Resultaat: vogels weg, lawaai van
de straat, want het verkeer van de N201 raast nu
langs de Zijdelweg.
Vroeger had je nog bescherming van de bomen,

Uithoorn - De Actiegroep Open
de Kerk heeft, zoals u weet, veel
steunbetuigingen mogen ontvangen van parochianen die allen
graag de kerk aan de Schans weer
open willen zien.
Eén van de reacties van de parochianen gaat in het bijzonder over
het zeer bijzondere orgel van de
kerk. De reactie van deze parochiaan willen we graag met u delen:
‘U weet waarschijnlijk wel dat de
Schanskerk een hele mooie, aangename akoestiek heeft. Het is
het enige gebouw in Uithoorn met
concertzaal allures. Het multifunctioneel maken van deze kerk zou
concerten met grotere koren en
orkesten mogelijk maken. Het orgel is qua klank en historie iets
heel bijzonders, de bouwer, dhr.
Maarschalkerweerd, heeft o.a. het
vak geleerd bij Batz en bouwde
ook het concertgebouw-orgel.

Een manier om de kerk multifunctioneel te maken is een herinrichting van de kerkzaal, dit zal positief bijdragen aan de diensten en
concerten. Een voorbeeld van een
herinrichting is door halverwege
het schip het liturgisch centrum te
maken. Door een vrij grote ruimte open te houden, ontstaat er
een gedeelte waar een orkest of/
en een koor plaats kan nemen. De
zitplaatsen van de bezoekers kunnen worden opgebouwd uit de bestaande banken zoals ze nu staan
van achteraf naar voren. Vanaf de
voorkant naar achteren kunnen de
banken worden omgedraaid, zodat de banken in een pseudo halve
cirkel komen te staan. Het geheel
kan, indien nodig, aangevuld worden met stoelen.
Zo blijven er wel banken over,
maar dat is niet zo erg met het huidige bezoekersaantal. Het wordt
er intiemer van en er is een meer

compacte en directer samenzijn
met de voorganger en het koor tijdens de diensten. Het koor bevindt
zich ook dicht genoeg bij het orgel. Bij concerten is dit een mooie
opstelling die zeker waardering zal
vinden.’
De parochiaan biedt aan om in
de toekomst bij vieringen in de
Schans gratis het orgel te bespelen. Naar eigen zeggen is hij als organist bekwaam genoeg voor een
viering met samenzang, voor het
werken met een koor zal hij weer
moeten gaan studeren, maar dat
heeft hij er graag voor over.
De wens van deze parochiaan is:
Open de Schanskerk, mijn handen
jeuken om er met het orgel iets
moois van te maken!!!
Namens de Actiegroep
Open de Kerk,
Astrid Zijlstra
opendekerk@live.nl

maar nu kijk je op straat helemaal naar de andere kant, huizen die je nooit zag, zie je nu duidelijk, etc.
Ook als het regent, loopt de modder en troep op
het pad. Kennen ze bij de gemeente het spreekwoord ‘Hoge bomen vangen veel wind’ niet
meer?
Wat de gemeente niet begrijpt, is dat mensen
‘kiezen’ om daar te wonen ‘vanwege het groen’,
de vogels en alles wat erbij hoort. Vrienden die
op bezoek kwamen, vonden het altijd heerlijk, ze
hadden altijd het gevoel dat ze op vakantie waren
vanwege de planten, bomen, vogels, vlinders, etc.
Nu is alles ‘weggekapt’. Ik heb het niet over snoeien, we weten dat dat af en toe moet, maar het radicaal verwijderen van groen om ons heen.
Wordt er niet vaak door politici afkeurend gesproken over landen die hun bossen kappen en ons
gezegd dat we gezonder moeten leven? Ik probeer het wel, maar mijn omgeving geeft mij die
kans niet.
Mijnheer Grootegoed, bedankt voor uw artikel, ik
weet niet of het helpt. Ik spreek vaak de boeren
die daar nog mogen wonen. Het is te triest voor
woorden hoe zij worden behandeld en alles voor
het ‘geld’.
L. Gold, Uithoorn

Servicenormen...
Reeds in vele edities van deze krant maakt de gemeente De Ronde Venen gewag van haar servicenormen met betrekking tot betere dienstverlening
naar de bewoners.
Met die ‘servicenormen’, breeduit gemeten in
punt 1 t/m 20, neemt het gemeentelijke apparaat
het absoluut niet zo nauw, tenminste dat is mijn
ervaring en het lijkt me sterk dat ik met deze bewering de enige zou zijn.
Ik beperk mij slechts tot twee punten en wel punt
7 en punt 1!
Beginnen bij punt 7 lees ik: Uw e-mail wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.
Het zal in december 2007 geweest zijn dat ik
de heer J. Dekker (wethouder), die o.a. verkeer
en vervoer in onze gemeente in zijn portefeuille heeft, een e-mail stuurde met een duidelijke
vraag betreffende de verkeersvoorzieningen van
de Viergang. Het e-mailadres kon niet fout zijn:
j.dekker@derondevenen.nl. Wachten, wachten,
wachten... En wat denkt u? Geen antwoord. Een
maand later weer eens geprobeerd. E-mail verstuurd aan hetzelfde e-mailadres en wéér na weken wachten geen reactie. Ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam, nietwaar? Toen maar
een e-mail gezonden aan een van zijn discipelen
waar ik toevallig nog een e-mail adres van had.
Wachten, wachten, wachten... en wat blijkt? Deze medewerker was mogelijk niet meer in func-

Het zeer bijzondere
orgel in de Schanskerk

tie, want ook uit die hoek kwam maar geen antwoord.
Dus: punt 7 werkt, wat mij betreft, voor geen
hout.
Nu naar punt 1. Hier lees ik: Uw brief wordt beantwoord binnen 2 weken (of u krijgt bericht dat in
uw specifieke situatie een andere termijn geldt).
Dus, toen maar rap een brief geschreven aan de
gemeentelijke afdeling die volgens ingewonnen
informatie de juiste zou zijn om mijn vraag te beantwoorden.
Om absoluut zeker te zijn dat de brief niet ‘zoek’
zou raken bij onze vrienden van TNT-Post, bracht
ik hem hoogstpersoonlijk op het gemeentehuis en
overhandigde de enveloppe aan de receptioniste
met het vriendelijke verzoek deze op het bureau
van de juiste persoon te laten belanden, daar ik
niet op de hoogte was van een specifieke naam
van de betrokken en/of verantwoordelijke ambtenaar. Zij zou er voor zorgdragen. Mijn brief was
gedateerd: 14 maart 2008.
We leven nu 3 april. Punt 1 van de twintig ‘servicenormen’ blijkt dus ook een lachertje. Vraag me af
of er mensen zijn die ervaringen hebben met de
overige 18 punten...
C.N.H. van Dijck, Mijdrecht.

Wel of geen vangrail
langs de N201?
Regio - Naar aanleiding van de
vraag om een vangrail tussen auto- en fietsverkeer op de N201
stuur ik u hierbij de reactie van de
Provincie Utrecht.
W. Kranenburg/Amstelhoek
Hierbij hun reactie:
In tussenbermen van provinciale
wegen wordt volgens de richtlijnen voor GOW’s geen geleiderail
toegepast. In de richtlijnen wordt
aangegeven dat in de tussenberm
geen (doorgaande) geleiderail
wordt toegepast omdat de weg
dan het karakter krijgt van een
stroomweg voor 100km/h. Daar-

naast is het zo dat tussen de rijbanen onderling ook geen fysieke scheiding wordt toegepast bij
80 km/h wegen. De breedte van
de tussenberm op de N201 tussen Amstelhoek en de A2 is wel
kleiner dan we normaal gesproken toepassen in de ideale situatie. Om de risico’s op ongevallen bij van het van de weg raken van voertuigen zoveel mogelijk te verkleinen is een bermverharding van groenstenen toegepast. Dit leidt ertoe dat van de weg
geraakte voertuigen bestuurbaar
blijven en dat de bestuurders het
voertuig onder controle kunnen
houden. Proeven hiermee hebben
aangetoond dat uit de koers ge-

raakte voertuigen in het overgrote
deel van de gevallen veilig naar de
hoofdrijbaan kunnen terugkeren.
Het plaatsen van geleiderail zou
dit effect goeddeels teniet doen.
Bij mijn weten komen ongevallen
tussen fietsers en van de weg geraakte voertuigen niet of nauwelijks voor. Er is vanuit de ongevallen registratie dan ook geen basis
te vinden voor het treffen van extra veiligheidsvoorzieningen.
Henk Strubbe
Beleidsmedewerker
afd. Mobiliteit
Team verkeerskundig advies
en projectondersteuning
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Groep 3 Twistvliedschool
naar de boerderij
Mijdrecht - Op woensdag 2 april
ging groep 3a van de Twistvliedschool op bezoek bij de boerderij van
de familie De Graaff in Mijdrecht.
De kinderen mochten de boer helpen bij het werk op het land en in de
stal. Zij mochten de koeien te eten
geven en zelfs proberen om een
koe te melken. Ondanks dat dit nog
geen echte koe was, deden de kids
het heel erg goed.
Zij hebben ook een kijkje op het
weiland genomen. Daar gingen ze

onder andere op zoek naar koeienvlaaien en ze moesten goed rondkijken naar de dieren die op het weiland leven.
Ze hebben ook gezien wat voor machines de boer gebruikt als hij op
het land moet werken en mochten
zelfs eventjes in de tractor zitten.
De kids vonden het een ontzettend
leuke ochtend en hebben er veel
van geleerd: “Bedankt, boer en boerin De Graaff, het was erg leuk bij u
op de boerderij.”

Toneelstuk ‘Dorpsbelangen’
speelt in op actuele
situatie
Terug in de oude tijd
Wilnis - Of het nu toeval was of niet,
dat is ook in feite niet zo belangrijk.
Waar het om gaat is dat het toneelstuk van de toneelgroep van de Ontmoetingskerk te Wilnis mooi inspeelde op actuele situaties. Het gaat namelijk om een stuk land waar de gemeente haar zinnen op heeft gezet
om er huizen te gaan bouwen. Maar
de boer van wie het land was is ook
niet gek en wil wel een aardig bedrag daarvoor ontvangen.
Misschien was de entourage een
beetje saai. Maar ja, dat kan ook
moelijk anders. Want het speelt zich
af in het gemeentehuis. In ieder geval, zoals gezegd, het verhaal is actueel. Ondanks de in wezen natuurlijke ernst van de zaak wordt de humor niet uit de weg gegaan. Zo zijn
er de milieuactivistes Pien en Fien
die samen met boer Jan op het gemeentehuis komen. Boer Jan vindt
dat, als de gemeente een goede
prijs geeft voor zijn land, zij van hem
mogen bouwen en dan is hij binnen.
Maar Pien en Fien zijn het daar helemaal niet mee eens. ”Allemaal eigenbelang. Maar als de gemeente iets wil houd je het toch niet tegen, maar dan gaan wij ervoor leggen, hè Pien?” Gerda Vlijtig, de secretaresse, komt binnen met de tekening, maar Pien en Fien zijn zo
nijdig dat ze de tekening over haar
hoofd heen trekken. Maar ja, Gerda
neemt dat natuurlijk niet en wil net
een kop koffie in haar gezicht gooien als de burgemeester binnenkomt
die de koffie over haar kleren heen
krijgt. Vooral Gerda (Marijke Nagtegaal) levendigt de boel op met haar
Groningse accent en haar dramatische gebaren, “Ik wéét wanneer ik
niet gewenst ben, ik gá al.”
Boosdoener
Ook Toos de koffiejuffrouw brengt
de komische noot door steeds maar
iedereen koffie aan te bieden dat

dan helemaal van de andere kant
van het gemeentehuis gehaald moet
worden en met haar gezegdes die
altijd eindigen op ‘Dat heb ik toch
maar weer eens mooi gezegd al
zeg ik het zelf’. Toos is trouwens blijkt achteraf - de boosdoener die
het dossier, waarin het hele verhaal
van de grond vermeld staat, achterovergedrukt heeft. Ook Frans Veenstra, medewerker grondzaken, heeft
het niet gemakkelijk. Ten eerste is
het dossier verdwenen. Ten tweede
moet hij de belanghebbenden inlichten over de plannen “De gemeente is nu bezig met een plan van uitbreiding van het dorp aan de zuidkant van het dorp en een gedeelte daarvan is op uw grond.” Maar ja,
de boer is ook niet gek en wil meteen weten wat hij voor prijs krijgt.
“Ja, dat hangt ook af van wat wij in
de grond tegenkomen. Er kan olie in
de grond zitten of asbest.” De boer,
helemaal verbaasd, nooit gedacht
aan bodemverontreiniging. Maar ja,
je moet als gemeente de prijs toch
wat proberen te drukken, nietwaar?
Maar dan blijkt dat de boer het huis
net verleden week aan iemand heeft
verkocht. Iemand uit Amsterdam.
Dat vindt Frans toch wel een beetje vreemd. Hoe kan iemand uit Amsterdam nou weten dat hier iets te
koop is en precies weet welk huis.
Een bijkomend probleem is dat Gerda verliefd is op Frans. ”Het hoeft
niet per se Frans te zijn, hoor”, vertrouwt zij Toos toe “Als het maar een
leuke man is hè, die eens aardig tegen me doet.”
Flirten
En als dan Frans ook nog een beetje
loopt te flirten met zijn medewerkster Manon, dan wordt het Gerda
toch echt wel allemaal teveel. Een
grote rode zakdoek wordt uit haar
zak gehaald en daarmee wordt driftig haar neus gesnoten. “Dat doe je

nooit met mij.” Pien en Fien hebben
ondertussen niet stilgezeten en komen terug op het gemeentehuis met
de mededeling dat zij ingezien hebben dat het dorp uitgebreid moet
worden, maar zij hebben wel een
verbazingwekkende vondst gedaan
op de locatie van Jan de boer. Namelijk een vleesetende plant, zonnedauw volgens zeggen, en volgens
de ingewijde Arne de jachtopziener een zeldzame plant. Hoewel die
wel vraagtekens zet bij het feit dat
een dergelijk plantje, dat normaal
gesproken alleen in veenmosgebieden voorkomt, nu opeens hier verschijnt. “Een toevalstreffer“, vinden
Pien en Fien.
Maar dan blijkt dat zij het cadeau
hebben gekregen van een natuurvereniging en geplant op het land
van de boer. Frans denkt dan een
oplossing gevonden te hebben. “Als
jullie nu meewerken zal ik de raad
adviseren er een natuurpark, dat jullie altijd zo graag wilden, te vestigen.” Maar dat was al lang besloten,
dus die zit de boel ook een beetje in
de maling te nemen.
Dan komt dus uit dat Toos, de koffiejuffrouw, het dossier op het bureau van Frans heeft zien liggen en
nieuwsgierig als ze is heeft ze het
doorgelezen en gedacht ‘daar kan
ik nog wel een aardig prijsje uit halen’. Daarna heeft zij een kennisje
ingeschakeld dat het huis heeft gekocht en dan zouden zij de winst
delen, maar ja, dat grapje gaat dus
niet door. “Nou moet ik nog tot mijn
vijfenzestigste blijven werken”, jammert Toos. Eind goed al goed, want
Gerda vindt uiteindelijk Haar Man in
de persoon van Jan de boer.
Zeker gezien de problemen rond
Marickenland en Polder Groot
Mijdrecht die nu in het middelpunt
van de belangstelling staan speelt,
zoals al gezegd, dit toneelstuk daar
prachtig op in.

AJOC Toneel: Wie neemt wie?
Mijdrecht - Elk jaar speelt de AJOC
Toneelgroep een leuk stuk. Zo zullen zij ook dit jaar weer een prachtstuk op de planken brengen. Vanaf
december is er een groep van vier
dames en drie heren druk aan het
oefenen onder begeleiding van regisseur Hans Klijn en souffeusse
Susan Franssen. De groep bestaat
dit jaar uit Anita Breij, Jeroen van
der Haar, Joyce Klijn, Katinka van
Loevestijn, Aileen Peek, John Reurings en Richard Reurings. Het stuk
‘Wie neemt wie?’ roept direct vele
vagen op. Want hoe bedoelen we
nu ‘Wie neemt wie?’. Daarvoor zul je

echt moeten komen kijken! Het verhaal in het kort: twee jonge mannen
in één appartement. Allebei slecht
met geld. Het aanbod om met twee
rijke nichtjes van de verhuurster te
trouwen en daarmee twee miljoen
euro te erven, klinkt dan ook niet
verkeerd.
Zeker niet met schulden bij een
woekeraar. Helaas wordt aan de
‘nichtjes’ hetzelfde aangeboden.
Huh? En dan heb je ook nog die
onderbuurvrouw die steeds bij ze
in huis loopt... Wil je weten wat er
nog meer gebeurt en hoe dit alle-

maal gaat aflopen? Kom dan kijken
op vrijdag 18 of zaterdag 19 april
in ‘t Oude Parochiehuis aan de Bovenhoven in Mijdrecht. De zaal gaat
open om 19.15 uur, en het toneelstuk begint om 20.00 uur. Kaarten
kunnen besteld worden via: pr@
ajoc.nl maar zijn ook aan de deur te
verkrijgen.
Deze kosten voor AJOC-leden 5 euro en niet-leden betalen 6 euro. Bovendien zal er in de pauze een loterij met mooie prijzen plaatsvinden.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
18 of 19 april naar het AJOC Toneel.
Meer informatie op: www.ajoc.nl.

bij film over Wilnis

Wilnis - Het was te horen aan de
commentaren in de zaal bij de film,
die Herman van Soest en Floor Groenendijk samen hadden gemaakt en
ook presenteerden, dat het aanwezige publiek zich helemaal inleefde in voorbije tijden. Eerst was er
een filmpje over het ontstaan van
De Ronde Venen en dan met name
Wilnis. Tot 1700 was er veeteelt en
toen groeide de behoefte aan turf
(gedroogd veen) en dat was natuurlijk in deze streken volop aanwezig.
Er lag een pakket veen van vijf meter en dat beneden de grondwaterspiegel. Door de vervening is Waverveen kleiner geworden en is zelfs
het dorp Waverbancken helemaal
verdwenen. In 1791 werd de ringdijk gesloten en kwam het stoomgemaal dat met nog een aantal molens de zaak moest drooghouden.
De boeren waren echter helemaal
niet blij met dat stoomgemaal, want
zij waren bang dat hun koeien last
hadden van het geluid. In 1830 ging
de prijs van de steenkool omhoog
en werd het stoomgemaal verkocht
en in 1845 werden de eerste percelen land verhuurd. Een blijvend probleem is de afwatering. De Vinkeveenseplassen en de Botshol liggen hoger dan de rest van het landschap. In 1000 jaar is het grondwaterpeil 2 meter beneden N.A.P. gekomen. Nu liggen de rivieren hoger
en fungeren als boezemwater. Maar
de veranderingen blijven zowel qua
natuur als door ingrepen van de
mens. Daarna kwam datgene waar
men eigenlijk voor gekomen was,
namelijk de oude dia’s, al was de
film over het ontstaan natuurlijk ook
interessant. Vooral de oudere bewoners herkenden de plekken. Zoals
de losplaats van de beurtschipper.
Hondekar
De Heinoomsbrug oftwel de brug

van Jan Bluemink, de hondekar, de
oude pastorie van de gereformeerde
kerk, de zangvereniging, de boerderij van Willem Kruiswijk, het oude
doktershuis, het kruidenierswinkeltje van Willem van Vliet, het schoolmeestershuis, de bestellers van de
P.T.T. zoals die toen genoemd werden, het koetshuis, Jan Bot de sigarenboer en de talloze kroegen, want
daar was Wilnis rijk aan vertelt mijn
buurman en er werd ook aardig wat
gezopen volgens hem. Wout Smit die
zijn naam eer aan deed en ook smid
was en de paarden besloeg. De tol
vroeger op de Zuwe, De vergulde
Wagen, het café waarnaast een eiermarkt was en dat later in de brand
is gevlogen. De boerderij van Van
Zevenhoven die gesloopt werd voor
de aanleg van de Enschedeweg, een
toertocht door de ijsvereniging georganiseerd. Mijn buurman vertelt
dat die wegen vroeger zo slecht waren “Al die gaten erin, vreselijk. De
wegen waren natuurlijk niet geasfalteerd. De Bovendijk was het ergste en de gaten werden opgevuld
met puin. Er was een pad van tegels
in het midden van de weg voor het
paard. De oude draaibruggen. De
laatste scheepswerf van Wilnis. Jan
Verkerk de klompenmaker, die van
de wilgen die op zijn grond stonden
klompen maakte. Je kon roeibootjes
huren naar de Gagel voor Hfl 1,50
maar niet op zondag, want dan viel
hij van zijn geloof”, aldus mijn buurman. En dan de kerkse plee. Dat
was lachen. Bij de kerk kon je voor
een paar centen water putten uit de
put bij de kerk.
Melkschuit
De oude melkschuit. Er was zelfs
vroeger nog een melkfabriek hoor
ik alweer van mijn buurman (een
bron van informatie). De boerderij met de groepluiken zoals de of-

ficiele naam luidde, maar het zijn
dus eigenlijk poepluiken, want de
boer gooide door die luiken de mest
van de koeien. Weer een café, het
kan niet op, café de Krom. Het huisje van de voddenman Kroon die met
een groot gezin daar woonde. Op
het marktplein stond een ton waar
de dorpspomp in stond. Ook in Wilnis het aloude gebruik van de paaskoe. “Maar”, vertelt mijn buurman
“Je kreeg vlees van een heel andere
koe.” En dan, ja, mag je het wel vertellen: het verhaal van Willem Ouderijn die zich nooit waste en toen
hij in het ziekenhuis terechtkwam
eindelijk na 20 jaar gewassen werd
en dat dus niet overleefde (althans
volgens de anekdote, of is het echt
waar). De erepoort van 20.000 turven, je houdt het niet voor mogelijk.
De Driehuiskerk, genoemd waarschijnlijk naar de drie huizen die
ooit voor de kerk stonden.
Toen volgde de pauze en daarna een
film over de dijkverschuiving. Bij iedereen zo bekend, daar hoeft verder niet over uitgeweid te worden.
En daarna weer oude dia’s. Die zijn
eigenlijk het leukste, vind ik zelf. Het
kerkepad. Tegenover de molen liep
een pad naar Donkereind en via dat
pad liepen de mensen naar de kerk.
En iets heel bijzonders, het knipselwerk. Een tableau uit 1804 met de
trouwtekst van de molenaar helemaal van papier geknipt. De houten boerderijen. De boeren die vroeger gingen hooien in keper onderbroeken; alweer van mijn buurman.
Het beruchte café Driehuis van Rossum waar de veehandelaren wel een
drupje lustten en waar sommige bezoekers op de zwarte lijst kwamen
en waar de kistenmaker met zijn
hondenkar bij het café kwam waar
zijn honden automatisch stopten,
omdat ze het zo langzamerhand wel
wisten dat hun baas wel een drankje lustte. De tol op de Wilnisse Zuwe. De beurtschippers die vuilnis uit
Amsterdam langs de Bijleveld stortten. Een vlooiendak: eerst een laag
klei, dan een laagje riet en dan een
laag pannen. En dan 900 jaar Wilnis met iedereen in klederdracht.
Afgesloten werd met een film over
de Vickers Wellington met als ontroerend eind de plechtige teraardebestelling van de bemanningsleden.
Zoals gezegd een avond vol nostalgie, zeker voor oud-Wilnissers. De
avond was georganiseerd om geld
op te halen voor de graven van de
bemanningsleden. In totaal was dat
een bedrag van 463 euro. “Dus wij
kunnen weer een paar jaar vooruit”,
aldus Herman van Soest.

Stroopwafelactie
Vinkeveen - De Hervormde Gemeente van Vinkeveen houdt haar
jaarlijkse stroopwafelverkoop op zaterdag 12 april. Gemeenteleden komen in de ochtend langs de deuren in Vinkeveen en Waverveen om
overheerlijke stroopwafels te verkopen. Deze echte Goudse Siroopwafels zijn ovenvers en nog lang houdbaar in de vriezer. Het is ook mogelijk de stroopwafels te kopen bij het
Hervormd Verenigingsgebouw aan
de Herenweg 205 op zaterdagmorgen 12 april tussen 09.00 en 12.00
uur. De opbrengst komt ten goede
aan het restauratiefonds na het herstel van de toren.
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Biologische markt
op De Kweektuin in
Mijdrecht, groot succes

Concertuitvoering

Mijdrecht - De biologische zorgtuinderij De Kweektuin organiseerde op zaterdag 5 april de eerste biologische indoormarkt van De Ronde
Venen.Daar het weer op deze dag
alles uit de kast gehaald had om
zichzelf te bewijzen, er was regen,
wind, sneeuw, hagel en een beetje zon zo nu en dan, bleek de biologische indoormarkt heel goed gepositioneerd in de kassen van de biologische zorgtuinderij De Kweektuin. Alle deelnemers waren bijzonder content dat het evenement binnen plaatsvond. Al ruim voor de
aanvangstijd van 10.00 uur was er
kooplustig en nieuwsgierig publiek
op de markt te vinden. Het in groten
getale opgekomen en zeer enthousiaste publiek was blij met de mogelijkheid om op deze eigenlijk winterse dag in april zijn/haar verse biologische inkopen binnen te kunnen doen. De organisatie heeft 462
kooplustige bezoekers geteld. Allen
hebben genoten van de goede en
professionele bediening. Er waren
veel vragen over biologisch voedsel en met name de wijze van produceren en alles wat hier bij komt
kijken.

De Ronde Venen - Zaterdag 12
april a.s houdt Muziek en showkorps Triviant haar jaarlijkse concertuitvoering. Op deze avond kunt
u genieten van de muziek die gemaakt wordt door onze eigen tamboers, fluitisten en lyristen die de afgelopen maanden hard geoefend
hebben om er met elkaar weer een
mooi concert van te maken.

Huiselijk
De koffiecorner was een plaats van
ontmoeting en gesprek. Dit bleek
een welkome aanvulling en gaf een
heel intiem, gezellige en huiselijke
atmosfeer.
De bestuurlijke belangstelling mag
niet onvermeld blijven. De biologische indoormarkt heeft zich ver-

heugd in de bezoeken van twee
wethouders van de gemeente De
Ronde Venen. De heren Jan van
Breukelen en Jac Dekker kwamen
ieder voor zich een kijkje nemen en
een praatje maken, beiden waren
zeer geïnteresseerd naar de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op
De Kweektuin. Ook hebben ze enige
mooie producten uit het rijke biologische assortiment aangeschaft en
voor hun thuisfront mee naar huis
genomen. De wethouders hebben
met eigen ogen kunnen zien dat met
voldoende oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, creativiteit
en een beetje lef, een tuinbouwbedrijf als De kweektuin een prominente rol kan spelen in de promotie en verkoop van eerlijke en kwalitatief hoogwaardige biologische
streekproducten. Maar tevens, dat
een tuinderij als De Kweektuin een
bijdrage kan leveren bij het aanbieden en verzorgen van zingevende
dagbesteding aan medeburgers die
hiervoor in aanmerking kunnen en
willen komen en actief of passief in
een rustige en natuurlijke omgeving
willen verkeren. Om 16.15 uur vertrok de laatste klant van de markt.
Alle deelnemers waren vol lof over
de organisatie, de entourage, de
parkeermogelijkheden, etc. Ook de
behaalde omzet was voor elke deelnemer een reden om tevreden naar
huis terug te keren. Bij een eventueel vervolg op dit unieke evenement
zullen alle deelnemers aan de biologische markt zeker weer aanwezig zijn.

Zaterdag 12 april:

Orgelconcert in de Janskerk
Mijdrecht - Bert Wisgerhof (1947)
is nog niet bekend in onze regio.
Toch heeft hij op het gebied van orgelmuziek een geweldige staat van
dienst. Hij studeerde bij Cor Kee,
Nico van den Hooven, prof. Ewald
Kooiman, René Saorgin (Nice) en
Anton Heiller (Wenen). Van 1972
tot 2005 was hij als docent muziek
verbonden aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Van 1998 tot 2003
was hij bovendien als docent voor liturgie en kerkmuziek werkzaam aan
het Theologisch Seminarium ‘Hydepark’ te Doorn van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2003 is
hij vice-president van de internationale ‘Gesellschaft der Orgelfreunde’
(www.gdo.de). Bert Wisgerhof gaf in

de loop der jaren concerten in eigen
land en voor de omroep, maar ook
in Scandinavië, Engeland, Duitsland, Polen, Rusland, Wit-Rusland
en Oekraïne. Hij leidde meesterklassen in Moskou en in Jalta-Livadia (Krim). Voor dit jaar staan concertreizen naar Oekraïne en Italië
op het programma, maar eerst komt
hij naar Mijdrecht. Het programma bevat werken van onder andere Joh. Seb. Bach, Georg Böhm, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jan Pieterszoon Sweelinck en John Stanley. Een veelbelovend programma!
Het concert begint om 20.00 uur en
de kerk gaat open om 19.30 uur. De
toegang is gratis. Er is een schaalcollecte bij de uitgang.

Topcabaret door Droog
Brood in De Meijert
Mijdrecht - Onder auspiciën van gangsprijs bedraagt voor volwasseStichting Cultura De Ronde Venen nen : 15 euro, voor CJP-houders en
brengt cabaretduo Droog Brood 65+: 10 euro. Kaarten zijn te reserzaterdagavond 12 april in Partycen- veren per mail:
trum De Meijert aan de Dr. Van der www.cultura-drv.nl en verkrijgbaar
Haarlaan 6 te Mijdrecht het pro- in voorverkoop in Vinkeveen bij drogramma “de Kip met de Gouden gisterij De Bree, in Mijdrecht bij
Enkels”. Het programma begint om boekhandel Mondria en een half
20.30 uur. Duo Droog Brood be- uur voor aanvang van de voorstelstaat uit Bas Hoeflaak en Peter van ling aan de zaal.
de Witte. In 2000 wonnen zij de Wim Scholieren kunnen gereduceerde
Sonneveldprijs op het Amsterdam toegangskaarten à 7,50 euro alléén
Kleinkunst Festival. Sinds die tijd onder vermelding van hun naam en
trekken zij volle zalen met hun voor- naam van de onderwijsinstelling restellingen. “De Kip met de Gouden serveren per mail of een half uur
Enkels” is hun vierde programma, voor aanvang van het programma
waarmee zij thans op tournee zijn in aan de zaal verkrijgen. Bij reserveNederland. De voorstelling bestaat ring liggen de kaarten gereed voor
uit een aantal éénakters waarin het het begin van de voorstelling bij de
thema liefde centraal staat, maar entree van De Meijert. Verdere inwel de donkere kanten van de lief- formatie is te vinden op:
de. Het programma is door de pers www.cultura-drv.nl . Gezien de groalomgeroemd: “een sublieme voor- te belangstelling in de voorverkoop
stelling”
( AD 27
dec.’07).
DeWeek:
toe- xxis reserveren
aan te bevelen.
Tekst Berliner
Editie:
x
Dokumentnaam:
x

Muziek en showkorps
‘Triviant’

Ook de majorettes hebben flink hun
best gedaan om een mooie show
voor te bereiden. Bent u benieuwd

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

Mijdrecht - Afgelopen woensdag 2
april hebben alle 51 vestigingen van
Hizi Hair geknipt voor War Child.
De actie is een gigantisch succes
geweest.
Zo hebben er in diverse salons van
Hizi Hair bekende Nederlanders
hun haar laten knippen, onder hen
Jamai, Johnny Kraaijkamp jr., Ron
Link, Sylvia van Barneveld, Floortje,
en Jeremy Vermolen.
Ook bij Hizi Hair aan de Dorpsstraat
46 in Mijdrecht was het feest.
Vanaf 13.00 was er een wervelend
optreden van Petra, een buikdanseres uit Wilnis.
Petra had voor de nodige fans gezorgd die naar haar optreden kwamen kijken en ook meteen hun haar
lieten doen.
Clown Benno zorgde dat de kinderen in de kapsalon, maar ook daarbuiten, werden vermaakt met leuke
ballonnenacts, goocheltrucs en er
was als klap op de vuurpijl ook een
shetlander, ”Gooffy”, die onder begeleiding van Bianca Combee een
ritje maakte met de kinderen door
de Dorpsstraat.
Ook aan het innerlijk van de mens
werdt gedacht.
De Vlaaierie-Tapasbar, gevestigd
aan het Burgemeester Haitsmaplein,
verzorgde de hapjes, die de klanten
zich goed lieten smaken.
De in de kapsalon aanwezige kin-

deren gingen spontaan de straat
op met een bakje om hiermee extra geld te verzamelen voor de kinderen die leven in de oorlogsgebieden. Dit bracht een bedrag binnen
van 60 euro. Wat natuurlijk een hele
mooie bijdrage is.
De totale knipopbrengst van alle
vestigingen, die wordt gedoneerd
aan War Child, is 34.739,00 euro!
“Een fantastische score”, aldus Renata Cherillo, franchiseneemster
van Hizi Hair in Mijdrecht.
“Iedereen heeft zo ontzettend zijn
best gedaan om deze dag zo goed
mogelijk te laten verlopen en ik ben
er heel trots op dat ik zulke fijne medewerkers heb en dat ik voor zo’n
organisatie werk die dit allemaal
mogelijk maakt om een actie als deze te kunnen uitvoeren.
Mijn speciale dank gaat uit naar uiteraard mijn medewerkers: Yvonne, Kim, Ilona en Joyce die deze
dag heel hard hebben gewerkt. Ook
gaat mijn dank uit naar Petra die
heel goed met mij meedacht over de
dagindeling en haar buikdansshow
was absoluut fantastisch. Naar Bianca Combee en haar “Gooffy”,
vlaaierie-Tapasbar en niet te vergeten Clown Benno.
Uiteraard ook naar de klanten die
juist speciaal op deze dag hun haar
lieten doen, t.b.v de War Child actie.”

Leerkrachten R.K.-scholen
les digitale schoolborden
De Hoef - Eind februari hebben de
groepen 6, 7 en 8 van alle katholieke scholen van de Stichting Sint Antonius een digitaal schoolbord gekregen. Naast het digitale schoolbord hebben deze groepen ook een
beamer, een laptop en een whiteboard gekregen. De leerkrachten en
de leerlingen zijn erg tevreden over
de nieuwe digitale schoolborden.
De mogelijkheden van het bord
zijn eindeloos. Even een film laten
zien, meezingen met top-40 liedjes,
schrijven op het digitale bord en op
ieder moment beschikken over alle informatie die op internet te vin-
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den is maken de lessen leuker en
interessanter. De borden worden
ook door de kinderen veelvuldig gebruikt voor hun spreekbeurt of presentatie van een werkstuk.
Een niet onbelangrijk extra voordeel
is dat er nu geen krijtjes meer gebruikt worden. Dit scheelt veel stof
in de lokalen en is daardoor beter
voor de gezondheid van de kinde-

Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- De Kwakel, omgeving Mgr. Noordmanlaan 41 bij kwekerij, hond,
Franse Buldog, 5 jaar oud, roepnaam Skip, kleurstelling zwart
gestroomlijnd, witte bef, stomp staartje, met kaal plekje.
Chipnr. 528210000305165
- De Kwakel, omgeving Boterdijk 109, kater, 9 mnd, langharig,
zwart/wit, dikke grijze pluimstaart, soort Boskat, roepnaam Boef.
Chipnr. 528210002087256.
Gevonden:
- Vinkeveen omgeving Vinkenkade, kater, E.K.H., kleurstelling rood.
(06-17515133).
- Uithoorn omgeving Herman Gorterhof, kater, kleurstelling, rood
met wit. (06-17515133).
- Mijdrecht omgeving C. Beernicklaan, kat, kleurstelling zwart
met wit (06-17515133).

De uitvoering van het concert zal
plaatsvinden in het Veenlanden
College aan de Bonkestekersweg
1 te Vinkeveen. Toegang voor deze
avond is gratis.

Hizi Hair en War Child

ren en het personeel. De komende tijd zal ook voor de andere groepen een digitaal schoolbord worden
aangeschaft.
Alle leerkrachten van de R.K.-scholen hebben op 19 maart en 2 april
een cursus gevolgd om nog meer
mogelijkheden van het digitale
schoolbord te kunnen gebruiken.
Een dag later werd de nieuwe kennis al in praktijk gebracht. De R.K.basisscholen van De Ronde Venen
zijn nu nog beter toegerust om te
werken met het digitale schoolbord!

versie 5.1

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

hoe het geworden is, kom dan kijken!
Het ongeveer twee uur durende programma begint om 20.00 uur.
Tijdens de pauze kunt u genieten
van een kopje koffie en zijn er lootjes te koop waarmee mooie prijzen
te winnen zijn.

Inloopavond
De Kwakel - Dorpshuis De Quakel
organiseert op woensdag 16 april
weer een inloopavond. Men gaat er
weer wat moois van maken. De kosten zijn 5 euro per persoon.
Het is de laatste inloopavond van dit
seizoen, vandaar dat er iets speciaals wordt georganiseerd. Er wordt
een collage op schilderdoek gemaakt.
De zaal is open om 19.30 uur en het
knutselen begint om 20.00 uur.

GB en RVB:

“Herindeling Vecht en
Plassengebied kan niet
doorgaan”
De Ronde Venen - Het door Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht uitgebrachte OntwerpHerindelingsadvies Vecht en Plassengebied mag niet door Provinciale Staten worden goedgekeurd. Dit
hebben de fractievoorzitters Bert
van Broekhuijsen (Gemeentebelangen) en Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang) op de inspraakavond op 7 april in het gemeentehuis van de gemeente De Ronde
Venen aan Provinciale Staten duidelijk gemaakt.
Op de inspraakavond hebben de
beide fractievoorzitters, ieder vanuit
een eigen gezichtspunt, Provinciale Staten geadviseerd het OntwerpHerindelingsadvies Vecht en Plassengebied te verwerpen. Hiervoor
hebben zij diverse zwaarwegende
redenen aangedragen.
De fractievoorzitters van Ronde Venen Belang en Gemeentebelangen
hebben bezwaar tegen de gevoerde
procedure om tot de grote variant
-een gemeente die bestaat uit de
huidige gemeenten Loenen, Breukelen, Abcoude en De Ronde Venen- te komen, omdat de democratische legitimatie ontbreekt. Dit ontbreken van de democratische legitimatie betekent, dat er nogal wat
mis is.
Zo is er verzuimd de inwoners te
raadplegen, wat een vereiste uit het
Europees handvest is. De gevolgde procedure is ook in strijd met de
ARHI-wet en gaat zelfs in tegen de
eigen voorwaarden zoals Provinciale Staten die in een bestuurlijk kader hebben vastgelegd.
Er is geen publiek debat aan deze voorgenomen herindeling voorafgegaan. De herindeling is bovendien tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 geen onderwerp
bij in de verkiezingsstrijd tussen de
politieke partijen geweest. Dit betekent dat de legitieme basis voor
de gemeenteraad om zich over een
herindeling uit te spreken feitelijk
ontbreekt. Heel belangrijk is dat bij
de verkiezingen voor de provinciale
Staten in maart vorig jaar door praktisch alle partijen is gesteld: “Samenwerken gaat voor herindelen.”
Het herindelingsadvies van GS is
uitermate zwak. Daarbij heeft GS
heeft diverse steken laten vallen.
Er is door GS verzuimd te antwoor-

den op essentiële vragen, die de gemeenteraad van de gemeente De
Ronde Venen heeft gesteld.
In het herindelingsadvies wordt nergens onderbouwd op welke punten het in de betrokken gemeenten
aan bestuurskracht ontbreekt en op
welke wijze de bestuurskracht zal
verbeteren na herindeling.
Ten aanzien van de financiën wordt
in het herindelingadvies voorbijgegaan aan de financiële consequenties van een herindeling. GS geven
een vertekend beeld van de reservepositie van de nieuwe gemeente.
Het tekort van tenminste 30 miljoen
euro op basis van vermindering van
de uitkering uit het gemeentefonds
en het tekort aan frictiekosten, moet
door de nieuw te vormen gemeente
uit onder andere verhoogde belastingen en extra bezuinigingen worden glad gestreken. Dit laatste is
weliswaar door de provincie zo gezegd, maar gaat tegen alle regels
van de regering in.
Breed draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor de nieuwe gemeente om een goede start te maken. Dit draagvlak, een essentieel
criterium voor herindeling wordt
door GS onjuist weergegeven, verwijzend naar de stemverhoudingen in de diverse gemeenteraden
en de ingediende zienswijzen. Deze zienswijzen zijn onjuist gepubliceerd en de door de inwoners ingediende zienswijzen zijn onherkenbaar geworden door ze sterk in te
korten. Er is hierdoor op geen enkele wijze vast te stellen of er wel een
draagvlak is.
De gemeenteraad van De Ronde
Venen heeft meermalen aangegeven dat zij tegen herindeling is, tenzij het onvermijdelijk is. GS hebben
het criterium onvermijdelijkheid niet
onderbouwd. GS hanteert bij het invoeren van dit criterium een cirkelredenering: Er is pas draagvlak als
het onvermijdelijk is en het is onvermijdelijk omdat er anders geen
draagvlak is.
Hiermee is de grond voor medewerking door de gemeente De Ronde
Venen aan de herindeling komen
te vervallen, omdat het besluit tot
meewerken op valse gronden is genomen.

Ondernemerschapplan
OBS Willespoort door
Ministerie bekroond!

Wilnis - Het door OBS Willespoort
ingediende ondernemerschapplan
binnen het project ‘Thematisch en
spelenderwijs ondernemerschap van
het kind’ is door het Ministerie van
Economische Zaken uitgeroepen tot
de beste inzending van in totaal 28
deelnemers. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst op de Universiteit van
Tilburg is dit bekend gemaakt. OBS
Willespoort krijgt de komende vier
jaren vanuit het ministerie projectadviseur Jos van Meegen aangewezen. Hij zal de school gaan helpen
bij de uitwerking van het plan. Aan
deze toekenning is ook een aanzienlijk subsidiebedrag verbonden.

De heer Van Meegen zal samen met
techniekcoördinator Suzanne `t Hart
een aantal nu al draaiende projecten in combinatie met ondernemerschap vorm geven. Belangrijke doelstelling is om de creativiteit en het
probleemoplossend vermogen van
de leerlingen te bevorderen. De jury omschreef het project als creatief,
vindingrijk, realistisch en daardoor
goed inpasbaar en onderwijs versterkend. Graag willen ze het project van OBS Willespoort als voorbeeldproject promoten bij andere
scholen in Nederland. temeer daar
het project ook de intentie heeft een
deel van de subsidie gemeentelijk

in te zetten onder het thema ‘Techniek en Ondernemerschap’. Hierdoor kunnen ook de andere scholen in de gemeente, als ze dat willen, van deze subsidie mee profiteren. Al met al wederom een mooie
opsteker voor het onderwijs op OBS
Willespoort. Het team zal gedurende dit 4-jarenproject op toerbeurten
zorg dragen voor de juiste afwikkelingen van diverse projecten.
De opbrengsten die verkregen worden uit het leren ondernemen zullen
naar diverse goede doelen gaan, zoals o.a. voor het project dat nu draait
op de Willespoort: Day for Change.
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De tocht der tochten

Nog maar 4 dagen voor
startschot Bike2Play
naar Beijing!

Vijf Judokampioenen
voor Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 26 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama
judotoernooi. Kinderen in de leeftijd tot en met 14 jaar werden ingedeeld naar leeftijd gewicht en kleur
band. Nadat de poules geschreven
waren konden de wedstrijden beginnen. Sommigen hadden al wat
meer wedstrijden gedaan, maar er
waren ook judoka’s bij die voor het
eerst meededen. Het was een genot
om te kijken naar de allerkleinsten
terwijl de wat ouderen al goed judo
lieten zien. 5 judoka’s van Budo Ryu
Blaauw wisten kampioen te worden.
Bij de meisjes waren dat Adlaine
Hoogvliets en chantal Offerman. Bij
de jongens waren dat Rogier Hendriksma, Tim Hoevenaar, en Thomas
Blaauw. Buiten deze 5 eerste plaatsen wisten wij 5 tweede plaatsen in
de wacht te slepen. Een hele goede prestatie. Bij de jongens waren
dat Bram de Best, Wouter de Groot,
Déan van der Wilt en Sebastiaan
Steenbergen. Susan Blaauw wist bij
de meisjes 2e te worden.
De volgende Judoka’s van Budo Ryu
Blaauw hebben de gedeelde derde
plaats behaald: Cem Koridon, Jeroen van Venrooij, Wesley van Dijk,
Roald de Bruyn, Brenda van Dijk, Bo

Regio - Op zondag, 13 april aanstaande, zal een groep politiemannen én –vrouwen afkomstig uit
heel Nederland per fiets vanuit het
Olympisch Stadion te Amsterdam
vertrekken om op 6 augustus (!) aan
te komen bij het Olympisch Stadion in Beijing, China. Onder hen ook
een inwoner van Uithoorn, de heer
Ruud Stolte, in het dagelijks leven
werkzaam bij het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Let wel, het
gaat hier om een tocht van een kleine 12.000 kilometer! Vanaf Amsterdam wordt in vier maanden tijd gefietst via Berlijn, Moskou, door heel
Rusland en Mongolië naar Beijing.
Doel is om met deze gesponsorde fietstocht zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor de humanitaire stichting HYPERLINK “http://
www.righttoplay.nl/” Right To Play
(zie ook www.righttoplay), opgericht
en geleid door de wereldberoemde schaatser van de jaren negentig,
de Noor Johann Olav Koss. Dé organisatie die zich inzet om alle kinderen in de wereld te laten spelen
en sporten en zich daarmee te ontwikkelen.
In Nederland is met het oog hierop geruime tijd geleden Bike2Play
opgericht om met een groep fietsers, voornamelijk bestaande uit
sportieve politiemensen, geld in te
zamelen voor goede doelen. Dat
sluit nu naadloos aan bij Right To
Play. De tocht die de Nederlandse politiewielerploeg gaat ondernemen wordt gesponsord door tientallen bedrijven en donateurs uit heel
Nederland. Daarbij worden ook alle deelnemers privé nog eens door
talloze sponsors gesteund. Iedere gedoneerde euro zal geheel ten
goede komen aan het gestelde doel.
In overleg met Right to Play wil de
groep deelnemers het streefbedrag van liefst 250.000 euro (!) bij
elkaar fietsen. Bezoek voor uitgebreide informatie over de deelnemers, de tocht en de sponsors de
fraaie en duidelijke website: www.
bike2play.nl.
Fit aan de start
Bike2Play is een mooi initiatief van
deelnemers om in het kader van de
Olympische gedachte een sponsorfietstocht voor dit goede doel houden. Het sponsordoel is een enorm
bedrag. Het gaat de ‘bikers’ niet enkel om grote sponsors, ook kleine
donaties in eurocenten (op te geven via de website) per kilometer,
zijn van harte welkom. Aan het initiatief van de tocht hebben zich grote namen verbonden. Daaronder
zoals gesteld schaatskampioen Johann Olav Koss, de voormalige Nederlandse schaatser Falco Zandstra, burgemeester van Amsterdam
Job Cohen, politicus Rob van Gijzel,

traind om in het Olympisch Stadion te Amsterdam fit aan de start te
verschijnen.
De politiemannen en –vrouwen die
per fiets naar Beijing vertrekken, rijden hun monstertocht allemaal op
een Giant Expedition RS 0. In nauw
overleg met leverancier Giant is de
groep tot deze keuze gekomen. Een
heel juiste zoals blijkt, nu ook vak-

ten wel gehad. Eerst twee keer op
de fiets vanuit Oostenrijk naar Uithoorn. In 1998 ook op de fiets naar
Santiago de Compostela in Noordwest Spanje. En diezelfde tocht nog
eens in 2001 en in 2003 mijn tocht
van Van Kaap tot Kaap. Een nagenoeg solofietstocht vanaf de Noordkaap, via Portugal naar de Kaap van
Gibraltar in Zuid-Spanje. Die tocht

Ruud Stolte maakt deel uit van de ploeg die in het kader van bike2play voor
het goede doel met politiecollega’s een fietstocht naar Beijing maakt
mensen deze hybride tot fiets van
het jaar 2008 hebben gekozen. De
samenwerking met Giant wordt nog
eens onderstreept door het feit dat
Giant de fietsen ter beschikking
heeft gesteld en daarmee als sponsor van formaat de tocht mede mogelijk maakt.
Tocht der tochten
Ruud Stolte heeft zich met talloze
trainingen en afstanden rijden heel
goed voorbereid op de ‘Tocht der
tochten’. “We kunnen vanwege de
wereldontwikkelingen niet de zogenaamde Zijderoute fietsen, die ons
door landen als Afghanistan, Iran
en Oezbekistan zouden brengen.
Wellicht valt het mee, maar we nemen daar geen risico in. Onze route loopt grofweg via Berlijn, Warschau, Moskou, langs de Transsiberische spoorlijn naar Irkutsk om bij

was onvergetelijk en zal in mijn beleving nooit overtroffen kunnen
worden dan wellicht alleen de aanstaande tocht naar Bejing.”
Afspraken
Ruud heeft afspraken met zijn werkgever kunnen maken door het opsparen van overwerkuren en zijn vakantieverlof 2007 en 2008. Daardoor
kon hij ‘ja’ zeggen tegen deze uitdaging. Bovendien krijgt u volledige
ondersteuning van het thuisfront.
“Want zonder instemming en ondersteuning van mijn vrouw had ik
niet eens aan zoiets dergelijks kunnen beginnen!” Aldus Ruud die zegt
zondag fit en met vol elan op de
fiets te stappen om de tocht te gaan
beginnen. Samen met zijn ploeggenoten heeft hij er zin in. Het is voor
elke deelnemer een onvoorstelbaar
vooruitzicht in augustus tijdens de

Het fietsteam van Bike2Play fietst voor Right To Play

Voorend, Ayse Temel, Floris Koeleman, Gido Sluijs, Tim Silver, Patrick
Prins, Rody Kapteijn, Bart Hettinga,
Arnoud Schaap en Hessel Hooglugt.
Met al deze prijswinnaars kijkt Budo
Ryu Blaauw terug op een geslaagd
toernooi.
De judoka’s keerden moe en met

een ervaring rijker weer terug in
Mijdrecht.
Voor meer informatie over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo
en karate vanaf 10 jaar kunt u contact opnemen met Budo Ryu Blaauw
onder telefoonnummer 0297-272629
of 06-10484259.

hoofdcommissaris Bernard Welten
van het politiekorps AmsterdamAmstelland en sportpresentator
Humberto Tan, zijn slechts enkele
van de prominenten die als lid van
de commissie van aanbeveling het
initiatief ondersteunen. De meeste
van hen zullen aanstaande zondag
in het Olympisch Stadion de fietsploeg uitzwaaien. De deelnemers
zijn al 1,5 jaar volop in de weer met
de voorbereidingen. Daaronder vallen alle logistieke zaken zoals het
plannen van de route, het regelen
van slaapplaatsen, voedsel, medicijnen en reservemateriaal. Verder is
een groot deel van de tijd ook opgegaan aan het vinden van sponsors en donateurs om deze unieke
onderneming mogelijk te maken.
Behoudens deze zakelijke beslommeringen is er daarnaast volop ge-

het Baikalmeer via Mongolië over
de ‘uitlopers’ van de Himalaya naar
Beijing te fietsen. Onze afdeling Logistiek heeft de hele route uitgestippeld.
De bedoeling is dat we iedere dag
zo rond de 110 - 130 kilometer zullen fietsen. We zijn bezig om ons te
laten begeleiden door enkele volgwagens, die alle bepakking voor ons
zullen vervoeren. Maar ook alle logistieke zaken zoals tenten, voeding, slaapzakken, reservematerialen, enzovoort gaan mee. De meeste
deelnemers van deze tocht hebben
een reguliere en nog actieve baan.
De voorbereidingen waren geruimte tijd geleden al in volle gang. We
trainden al op het fysieke gedeelte,
maar vooral in de logistieke voorbereidingen gaat veel tijd zitten.”
Ik heb mijn mega-solo fietstoch-

openingsceremonie het stadion
van Bejing te kunnen binnenrijden.
Maar dat moet het onderweg allemaal wél op rolletjes verlopen. Rond
half elf zondagmorgen 13 april rijdt
de ploeg het Olympisch Stadion binnen waarna de officiële presentatie
van de deelnemers plaatsvindt. Om
12.00 uur gaan de fietsers aan hun
tocht beginnen. Bijwonen door belangstellenden van dit gebeuren is
gratis en iedereen is van harte welkom. De tocht naar Beijing is via de
website www.bike2play.nl dagelijks
te volgen.
De Nieuwe Meerbode wenst de
ploeg een veilige en sportieve reis
toe met een behouden aankomst in
het Olympische Stadion van Beijing.
Dáár zien wij jullie graag in gezondheid de baan op komen!!

pagina 30

Nieuwe Meerbode - 9 april 2008

Wel en wee voor AKU
Regio - De zesde loop van het Zorg
en Zekerheidcircuit vond plaats
langs de boorden van het Braassemmermeer in Roelofarendsveen.
Hoewel de aangekondigde hagel en
sneeuwbuien nipt afzwaaiden naar
de coureurs in Vlaanderen, zorgde
een “zuur”noordenwindje toch voor
de nodige problemen bij de lopers
groep van AKU. Het “wee”trof zowel
Karin Versteeg en Bram van Schagen, beiden toch altijd goed voor
ereplaatsen, als Huub Jansen. Gedrieën scoorden ze een DNF en bereikten de finish dus niet. Maarten
Breggeman, gewend aan afzien bij
ademnood, deed dat wel al deed hij
over de 10 km. in 63.41 ruim een uur
en was daarmee de traagste AKU
deelnemer en nog net niet de langzaamste overall!. Het “wel” kwam tot
uitdrukking in negen plaatsen bij de
eerste drie op de diverse afstanden.
Wouter Heinrich deed het bij de jongens tot 16 jaar uitstekend door eerste te worden in 16.48 op de 5 km.
Lotte Krause werd mooi derde in
21.34 bij de meisjes tot 16 jaar. Githa de Wildt liet 23.28 noteren en Helen van Rossum bleef keurig binnen
de 25 minuten in 24.19. Jaap Verhoef deed hetzelfde bij de ouderen
in 24.21. Op de 10 km. etaleerden
Atie van Oostveen en Elisabeth van
den Berg hun kunnen door tweede en derde te worden in 48.14 om
49.51. Elisabeth liet hiermee maanden van blessure leed achter zich
en Atie nestelde zich vaster op de
tweede plaats totaal over zes wedstrijden. Kim de Bruin, was de snelste AKU dame in 47.42, maar komt
uit in een veel jongere groep net als
Irene Kleijn die een prima tijd van
48.25 liep. Marja Breedijk bleef netjes binnen het uur in 57.07 en Corrie van Dam kwam er net boven in
60.05.

Daarom worden in de loop van het
jaar diverse activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten is een
Open Dag op zondag 20 april. Bezoekers aan de Open Dag krijgen
van ervaren toerfietsers informatie
op het gebied van toerfietsen. Techniek, materiaal, fietstips, fietsreizen: alles komt aan bod. Daarnaast
geeft de fietsvereniging de mogelijkheid om vrijblijvend mee te fietsen. ‘s Ochtends worden er op verschillende tijdstippen diverse fietstochten gehouden. De afstand varieert daarbij van 40 tot 60 kilometer.
De te rijden snelheid ligt tussen de
23 en 30 kilometer per uur.

Edwin Oud verbeterde zijn PR weer
eens, zelfs met 81 seconden en heeft
nu 45.04 als snelste tijd staan. Harry
Schoordijk was wat minder vlot en
bleef op 47.45 steken, maar twee minuten voor ”good old” Maarten Moraal, die ook net hersteld van fysieke ongemakken een ieder verraste
met zijn 49.44. Jeroen Breggeman
liep gedegen naar 56.33 en bleef zo
Richard Verwer voor die 57.21 liet afdrukken.
De 21,2 km! werd een prooi voor,
hoe kan het ook anders, Jolanda ten
Brinke. In 1.29.04 werd ze afgetekend eerste overall en lijkt meer dan
klaar voor de Rotterdam marathon
van volgend weekend. Marjan de
Bruin deed het ook zeer goed met
een tweede plaats in haar klasse in
1.43.16, met dank aan Jos Snel die
in de zelfde tijd verbaal voor haar de
weg baande langs het smalle paadje langs het meer!
Bij de heren werd John van Dijk
tweede in zijn groep en vierde overall in 1.18.49 en lijkt zo op schema
voor een tijd binnen de drie uur in
zijn eerste marathon.
Fred van Rossum liep netjes naar
1.32.36, net voor Rob Bos en Theo
Noij die respectievelijk 1.33.24 en
1.33.59 nodig hadden. Waarbij aangetekend moet worden dat Rob als
66 jarige bij de 55 plus moet uitkomen omdat er nog steeds geen categorie 65 plus in het circuit bestaat
terwijl de vergrijzing steeds meer vitale ouderen oplevert!
Arie Ligtvoet sloot hier de rij in
2.02.33.

Regio: Zaterdag 5 april stond de
eertse vlucht van het seizoen 2008
op het programma, en het was meteen een pittige vlucht. Met te lage
temperaturen en buien met daarbij
nog een Noord Noord Westen wind,
kregen de duiven het niet gemakkelijk. Door de buien zijn de duiven
waarschijnlijk in twee groepen gesplitst, zodat de ene groep de kustkant heeft gekozen, en de andere
groep meer het binnenland. De duiven die de kustkant hebben gekozen kwamen er beter vanaf dan de
andere groep, want die moesten de
buien trotseren. Al met al werd het
een vlucht met gaten in de aankomsten, maar het is weer goed gekomen.

Temse Totri bij de startblokken

Goud voor Temse Totri van AKU
Regio – Vorige week gingen acht
atleten van de atletiekvereniging
AKU in Uithoorn naar een wedstrijd
in Alphen aan den Rijn.
Het was een regenachtige dag,
maar de atleten hadden er zin in.
Temse Totri kwam uit bij de minipupillen, geboren in 2001. Het was
haar eerste wedstrijd, maar ze werd
meteen eerste op de driekamp. Ze
mocht een mooie gouden medaille

mee naar huis nemen. Romy Brand
werd zowel vierde op de driekamp
als op de 1000 meter. Twee keer net
buiten de prijzen, maar dat maakt
haar prestaties niet minder mooi.
Ook Kay Totri en Anne Ruijter hebben goed gepresteerd op hun eerste wedstrijd en veel persoonlijke
records gehaald. Ondanks de regen een fantastische dag met mooie
prestaties.

Dit jaar hebben de leden besloten
om in twee groepen om de kampioenschappen te gaan spelen, daar
er in de vereniging twee soorten
spelsystemen zijn. De eerste is het
programmaspel, dat betekend dat
men aan alle vluchten meedoet. Het
tweede spelsysteem is de Overnacht
Fond, dat zijn vluchten verder dan
800 Km, waarbij de duiven moeten
overnachten, aangevuld met leden
die pas met de duivensport zijn begonnen. Het zijn in principe twee
verschillende soorten, de overnacht
fond duiven zijn van nature duiven
die je kunt vergelijken met een marathon schaatser, en de programma duiven met all round schaatser.
Daarbij komt nog dat iemand die
net met de duivensport begint, de
kneepjes van het vak (inzicht in de
spelsystemen verzorging, selecteren e.d.) nog moeten leren. Zo hebben we een A en een B groep, en
dat brengt, dat zien we nu al, meer
spelvreugde. Dit gaan we voorlopig een jaar proberen. Dat wil niet

zeggen dat het mindere liefhebbers
zijn, maar men moet dit met voetbal
of handbal vergelijken, ook daar is
men in klassen en teams verdeeld
en ingedeeld. Rond de Amstel prijst
zich gelukkig dat men er in 2007 en
2008 drie nieuwe leden heeft bij gekregen, zodat de teller nu 31 leden
staat en 27 vlieghokken, en we kunnen natuurlijk best nog wel nieuwe
leden gebruiken, welke vereniging
kan dat niet. Kom gerust een keer
kijken, u bent van harte welkom, en
indien nodig wordt u door de leden
wel aan duiven geholpen. Gaan we
naar de eerste vlucht van dit seizoen, dan zien we Theo Kuijlenburg
uit de Amstelhoek boven aan staan,
want zijn duif wist als snelste de afstand tussen het Belgische Meer en
zijn hok te overbruggen. De duiven
werden om 12.30 uur gelost, en om
13.35.36 uur landde de eerste duif
bij Theo, en deze maakte een snelheid van 1260,719 meter per minuut.
Richard van den Berg uit De Kwakel werd tweede, en eerste in de B
groep, zijn duif maakte een snelheid
van 1253,490 meter per minuut.De
uitslag was als volgt;
Meer 511 duiven 19 deelnemers.
Th. Kuijlenburg
R. v.d. Berg
R. den Boer
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
C. Stevens
C. van Bemmelen
W. Wijfje
P. de Haan
Bosse & Zn
H. Brugman
C. Pothuizen
Verweij-Castricum
P.J. van Schaik
M. v.d. Hoort
Th. Vlasman

den. Deelnemers aan een toertocht
ontvangen een leuke attentie.
Vrouwen gevraagd
TTC De Merel wil graag meer vrouwelijke leden. Daarom worden zij
specifiek uitgenodigd om langs te
komen en mee te fietsen. Kijk eens
hoe het toerfietsen je bevalt.
Uiteraard kan er in gemengde groepen worden gefietst. Maar voor hen
die liever met elkaar fietsen, starten
er om 10.30 uur enkele vrouwengroepen.
Informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over
de Open Dag en over TTC De Merel
op de site van de vereniging: www.
ttcdemerel.nl
Of neem contact op met Tom Zuijdervliet, secretaris van de vereniging.
Telefoon: 06-21831714 of 0172409476. E-mail: ttc.de.merel@orange.nl.

Tijd en locatie
De Open Dag begint om 8.45 uur.
Locatie: het parkeerterrein bij Café-Bar De Paddestoel, Hofland 33A
in Mijdrecht. Hier vindt ook de start
van de toertochten plaats. Natuurlijk wordt u ontvangen met een kopje koffie. Na afloop van de toertocht
krijgt u ook wat te drinken aangebo-

Atalante D2 even heel
dicht bij koploper
Vinkeveen - Na 4 vijfsetters op rij,
waarvan de laatste 2 gewonnen oa
van de nr 2 Nederhorst, daarna een
lekkere partij tegen de nieuwe nr 2
en een 4-0 winstpartij tegen hekkensluiter Odis was Oudenallen D2
eindelijk weg van de lelijke 10de degradatieplek en gestegen naar nr 9.
In de voorgaande wedstrijd tegen
directe opponent Forza D2, werden
4 punten binnengehaald, resultaat:
nr 8. Vrijdag 4 april speelde de Oudenallen formatie tegen de koploper, Lovoc D1 uit Loosdrecht. Deze
avond waren de dames compleet en
hadden de zeer ervaren topcoach
Wim Aarsman bereid gevonden te
coachen. Een ideale proloog.
De eerste set begon voorzichtig.
Langzaam gingen de dames beter
spelen en het marcheerde lang niet
slecht, de dames konden goed bij
blijven. Coach Aarsman maande de
dames meer fanatisme te tonen en
meer lef te laten zien in de aanval.
Tot de twintig ging het min of meer
gelijk op. Lovoc beschikte over een
aantal zeer gelauwerde speelsters
die op het eerste gezicht misschien
niet snel oogden maar de routine
spatte er van af. Er werden zeer weinig fouten gemaakt. De Vinkeveensen maakten er maar een paar en
hop, met 25-20 werd de eerste set
verloren.

Kuijlenburg en v.d.
Berg winnaars eerste
vlucht vanuit Meer

Minder
Bij de heren deed Theo van Rossum het als vanouds en werd derde in 36.19. ook Jaap Bouwmeester bereikte die plaats bij de 55 plus
in 39.28.

Open Dag bij
Fietsvereniging De Merel
De Ronde Venen - Altijd al plannen om meer te gaan fietsen? En
misschien wel in groepsverband?
Kom dan naar de Open Dag die TTC
De Merel op 20 april houdt. Iedereen is welkom. Jong en oud, vrouwen en mannen, hardrijders en recreatieve fietsers: voor iedereen is
het interessant en voor iedereen is
er een geschikte groep om mee te
fietsen.TTC De Merel, de fietsvereniging in de gemeente De Ronde
Venen, wil het toerfietsen dit jaar
meer populair maken.

Postduiven Vereniging “Rond de Amstel”

De tendens bij de Oudenallen equipe was echter goed en met hard
werken werd de tweede set voortgezet. Steeds meer mooie acties
waren aan Atalante zijde te bewonderen en het was driedubbel juichen wanneer deze acties slaagden.
Inge Bakker was lekker op dreef en
sloeg snelle set-ups fanatiek binnen de lijnen. Ook buitenaanvaller Natalie Jansen werd warm en
dan kan ze supergevaarlijk zijn, het
Loosdrechtse tweemans blok wist
meerdere malen geen raad met de
snoeiharde en pijlsnelle aanvalslagen van onze soepele hinde. Joke
Ruizendaal maakte mooie combinaties door het midden of kort achterover, en Marjan Blenk en Loes kuiper wisten meerdere malen ‘muur’
te houden op het midden. Petra de
Bruin speelde solide afwisselend
korte en harde aanvalsslagen. Kortom het team kwam op dreef en de
bezoekende ploeg wist af en toe
niet hoe ze het had. Coach Aarsman
werd nog fanatieker en zette gedecideerd alle middelen in. Het eind
van de tweede set was superspannend. Tot maar liefst 27-29 toe ging
het matchpoint over en weer. Helaas won de routine van Loosdrecht,
met name de middenaanvalster wist
goed te scoren.
Het had zo mooi kunnen zijn.. Aan

Riders ready UWTC
Uithoorn - Eerst werd donderdag 3
april jl.de eerste clubcompetitie gereden op de fietscross baan te Uithoorn. Totaal worden er 6 wedstrijden, verdeeld over het fietscross seizoen dat loopt vanaf maart tot november, gereden. De clubcompetitie is door UWTC afdeling fietscross
opgezet met als doel nieuwe crossers kennis te laten maken met het
rijden van wedstrijden en om onderling per leeftijdsgroep de strijd aan
te gaan wie het snelste de 400 meter af kan leggen. De competitie is
alleen voor crossers die lid zijn van
de UWTC. Rond half 8 werden de
lijsten opgehangen met de indelingen. Dit was het sein dat de rijders
zich moesten klaarmaken en zich
moesten opstellen in het Park Ferme. Er waren 63 rijders, die weer ingedeeld waren in 10 groepen. Elke
groep reed 4 wedstrijden. Aangemoedigd door ouders aan de kant
gingen de rijders van start. Er werd

hard gestreden onderling maar de
fietscrossers die voorop lagen in de
wedstrijd gaven hun plek niet meer
weg. Winnaars waren Maarten van
der Mast, Mitchell Vink, Bart van
Bemmelen, Jasivy LeeVink, Mats de
Bruin, Tom Brouwer, Wiljan Brouwer,
Arno van Vliet, Erik Verhulst en Nina Doodkorte. Tweede in hun klasse
werden Jurre Overwater, Geert Eveleens, Jewan Kodde, Sam Verhulst,
Danny de Jong, Bart de Veer, Mike
Veenhof, Arno van Vliet, Maarten
de Jong en Kimberley Kleinveld.Om
misverstanden te voorkomen over
de uitslag zitten er o.a. bij de eindstreep vier jury leden die de nummers in volgorde van aankomst noteren. Al bij al was het een gezellige en een goed geslaagde wedstrijd. De 2de Club competitie zal
op 15 mei gereden worden. Voor
meer informatie kunt u terecht op
de wewbsite van de cross afdeling
www.uwtc.nl.

het begin van de derde set moesten
de batterijen behoorlijk opgeladen
worden. Er werd hard gewerkt en
helemaal niet onverdienstelijk gebald.
Helaas konden we ook deze set
geen doorbraak neerzetten, de piek
was in de tweede set al gezet. De
derde set werd verloren met 17-25
en ook de laatste set ging verloren

met 12-25 ondanks zoveel fanatisme en inzet. Absoluut geen schande voor een nummer 8 om te verliezen van de numero uno, maar de
trend zat er de laatste maanden zo
lekker in en het was zo dichtbij geweest. De dames staan weer op de
9de plek en hebben nog 2 wedstrijden te gaan tegen de nummers 5
en 6.

Topteams geven elkaar
geen duimbreed toe !!
Regio - Met nog zes wedstrijden te
gaan verliezen de 3 koplopers elkaar niet uit het oog. De onderlinge
wedstrijden tussen Dio 1 en De Kuiper/van Wijk 2 en Dio 1 tegen De
Schans zullen waarschijnlijk de beslissing brengen. Een spannender
slot van de teamcompetitie is ondenkbaar.
In speelweek 32 was de kortste partij voor Jim van Zwieten ( zie foto)
met 17 beurten, terwijl Martien Heijman een procentueel hoogste serie van de week produceerde met
16 caramboles = 34.04% van zijn totaal te maken punten.
De Schans had het ondanks de 6-3
heel moeilijk met De Vrijheid. John
Beets won op het nippertje van Fred
van Eijk. Rob ten Brink speelde gelijk tegen Nico van Soeren. Henk
Doornekamp was net iets sterker
dan Bart Dirks. Dave Meijer de eer
voor De Vrijheid door met 1 carambole verschil te winnen van Hans
Dikkers. De Kuiper/van Wijk 2 was
met 9-0 een paar maatjes te groot
voor Bob’s Bar 1. Rob ten Den, Martien Heijman, Nico Koster en Kees
de Zwart lijken niet te stuiten.
De Kuiper/van Wijk 1 was op de andere biljarttafel met 7-2 veel sterker dan De Merel/Metaal Mijdrecht
2. Eduard Kroon had maar 18 beurten nodig, Derk Bunders had er met
20 beurten ook zin in en Wil Bouweriks in 23 beurten zorgden voor
de overige punten. Dorus van der
Meer haalde de enige punten voor
De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
De Kromme Mijdrecht 2 was met 09 kansloos tegen De Merel/Metaal
Mijdrecht 1. Door de goede resultaten van de afgelopen weken stijgt
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 naar
de 4e plaats. John Vrielink, Arie van
Vliet, Ab Weijmer en Harry de Jong
zijn hiervoor verantwoordelijk.
Nederlaag
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 is
door een 1-8 nederlaag tegen Cens
1 weer terug bij af.
Bob’s Bar 3 verloor enigszins verrassend met 2-7 van De Paddestoel
2. Jim van Zwieten in 17 beurten en

Pim de Jager in 20 beurten waren
de grote mannen voor De Paddestoel 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 had
er met 7-2 winst tegen Cens 2 zin
in. Alle partijen waren binnen 30
beurten uit, dus de spelers mochten
vroeg naar huis.
De Paddestoel 3 won onverwacht
met 7-2 van Dio 2. Jonathan van
Diemen, Jos van Wijk en Michel Bak
zorgden voor de winst van de Paddestoel 3. Hennie van ’t Hul zorgde
in een prachtige partij in 18 beurten
voor de enige winst van Dio 2.
De Kromme Mijdrecht 1 deed zijn
uiterste best maar verloor met 2-7
van Dio 1. Henny Versluis zorgde
voor de enige punten van De Kromme Mijdrecht 1 door in 22 beurten
Bert Dijkshoorn te verslaan. Paul
Schuurman, Herman Turkenburg en
Eric Brandsteder zorgden dat de 1e
plaats niet in gevaar kwam.
De Paddestoel 1 zorgde tegen Bob’s
Bar 2 met 4-5 voor de spannendste
pot van de week. Hans Bras en Arjan Ruimschoot haalden het extra
punt voor Bob’s Bar 2..
Stand 2e periode (na 13 wedstrijden):
1. Dio 1
87 punten
2. De Kuiper/van Wijk 2 80 punten
3. De Schans
78 punten
4. Merel/Metaal Mijdr 1 69 punten
5. Bob’s Bar 3
65 punten
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Grondleggers springlevend!
nog

A alsmeerse bedrijven in de kijker

door Joke van der Zee

Restaurant en hotel na 33 jaar
nog steeds familiebedrijf

Het Wapen van
Aalsmeer van herberg
naar 4-sterrenhotel
Aalsmeer - Dit jaar is het 110 jaar geleden dat de eerste Meerbode het licht
zag. Er is in die meer dan eeuw lange historie natuurlijk veel gebeurd en veranderd, maar de Meerbode (inmiddels met ‘Nieuwe’ ervoor) heeft het allemaal
overleefd. Er zijn in Aalsmeer nog meer bedrijven die de tands des tijds goed
hebben doorstaan. Sterker nog: sommige zijn uitgegroeid van een bescheiden zaak tot een grote, succesvolle onderneming. Zaken die al meer dan 75 of
zelfs 100 jaar bestaan en nog altijd een goede reputatie hebben. Ze maakten
Aalsmeer mede groot... In de serie ‘grondleggers’ deze keer ‘Het Wapen van
Aalsmeer’. Gestart als cafébedrijf in het jaar 1861 maakt dat ‘Het Wapen’ één
van de oudste bestaande bedrijven van Aalsmeer is! Een echte grondlegger
dus, dit inmiddels bekende horecabedrijf, bestaande uit een bar/restaurant en
hotel met een aantal appartementen. Ook een familiebedrijf trouwens, sinds
1975. Jan Arkesteijn en zijn vrouw namen de horecagelegenheid midden jaren
tachtig over en bouwden het bedrijf in de jaren die volgden uit tot een bloeiende onderneming. Zo breidde ‘Het Wapen’ uit met een viersterrenhotel dat
gerenommeerd en geliefd is bij vele gasten. Broer Rob Arkesteijn zwaait samen met zijn vrouw Sandra de scepter over het restaurant en het hotel wordt
tegenwoordig geleid door de twee dochters van Jan: Nicolette en Melanie.

Als je het hebt over historie dan ben je bij
‘Het Wapen van Aalsmeer’ aan het juiste
adres. De plaats waar het allemaal begon
ademt al één bonk geschiedenis uit. Het is
namelijk zo dat de locatie in de Dorpsstraat
vroeger aan het Haarlemmermeer, aan het
water dus, stond! Jan Arkesteijn weet van de
historie nog wel het een en ander te vertellen. Maar het reilen en zeilen van het hotel
heeft hij definitief - alweer acht jaar geleden
- overgedragen aan zijn dochters. “Ik ben er
nog wel af en toe, maar meer als adviseur”,
aldus Jan. Hij vertelt dat Nicolette de financiële leiding in handen heeft en Melanie de
zaken regelt wat betreft de receptie en alles wat daarbij hoort. Beiden hebben het vak
met de paplepel ingegoten gekregen maar
zijn wel bij het begin begonnen. Ook nu, als
er ergens moet worden ingevallen, dan is dat
voor de zussen vanzelfsprekend om dat zelf
te doen.

Zussen Melanie (links) en Nicolete hebben de leiding van Hotel Aalsmeer.

Paardenstal
Zoals gezegd is er veel over vroeger te vertellen. Zoals het oprichtingsjaar van café Het
Wapen. Je zou zeggen dat het 1880 is, want
dat jaartal staat vermeld op de gevel. Overigens een van de meest bijzondere in de
Dorpsstraat. Qua historisch uiterlijk en origine bevindt het restaurant van Het Wapen
zich in goed gezelschap. De Dorpskerk, het
Oude Raadhuis en het Schoutenhuis liggen
op steenworp afstand. Het Wapen heeft echter nooit een monumentenstatus gehad.
Het pand met zijn platte gevel en het terras
onder de luifel nemen je terug in het verleden. Voor het naastgelegen ‘huis’ met het
puntdak geldt hetzelfde. Nu zijn beide panden wit, maar in het begin van de vorige
eeuw waren het nog rode bakstenen. En...
was het lieflijke pandje met het puntdak een
paardenstal! Later deed deze dienst als garage. Naast de ‘stal’ trouwens was de ijverige
nering van een hoefsmid. Wist u dat het oudste gedeelte van Het Wapen op koeienhuiden is gebouwd...? Door de jaren heen zijn
beide panden natuurlijk aan de tijd met hedendaagse eisen aangepast. Nicolette vertelt

tijdens een rondleiding door het oude gedeelte: “Maar leuk is wel dat nog steeds details zijn terug te vinden uit lang vervlogen
jaren. Zoals de luifel natuurlijk buiten, maar
ook de grote schouw in het restaurant. Die
is altijd blijven staan. En hierboven, daar bevond zich ooit, in de tijd dat het een Bondshotel was, de enige kamer.”
Zakenlui voor bloemenbranche
De luifel voor het restaurant dateert overigens niet echt uit de beginjaren, maar is een
aantal jaren geleden helemaal opgeknapt en
nieuw gebouwd naar oud model, om het zo
maar uit te leggen.
En zo is altijd het nostalgisch karakter bewaard gebleven van wat eens een herberg
was met slechts één hotelkamer voor een reiziger die in Aalsmeer kwam voor de tuinbouw.
Tegenwoordig is er veel veranderd, maar dat
de meeste gasten zakenlui zijn in de tuinbouw- en sierteeltsector (bloemenmensen)
is gebleven. Toeristen komen ook wel naar
Hotel Aalsmeer, maar de hoofdmoot zijn buitenlandse zakengasten overal vandaan die
graag bij de familie Arkesteijn verblijven. Last
van concurrentie van grote zakenhotels hebben ze niet. Melanie: ”De gasten die hier komen, doen dat meestal al vele jaren omdat ze
juist de warme, dorpse sfeer zo op prijs stellen. Als je bijvoorbeeld in een hotel op een
industrieterrein, buiten de stad verblijft kun
je niet even ‘s avonds lopend het dorp in en
ergens een hapje eten, zoals hier.”
Hoewel voor zaken in de ‘stad’ geven veel
zakenlui dus de voorkeur aan een hotel in
het dorp. Met dat andere hotel in het dorp
(‘t Schouwse Hof) is er trouwens goed contact. Het is zelfs zo dat ze gasten naar elkaar
doorsturen, mocht het zo zijn dat het hotel
geen bed meer vrij heeft. Met Aalsmeer heeft
de familie Arkesteijn ook heel veel. Ze zijn
er woonachtig maar Jan heeft zich ook lange tijd ingezet voor de winkeliersvereniging.
Contacten met burgemeesters werden ook
altijd goed onderhouden. Het was Joost Hoffscholte destijds die het een heel sympathiek

idee vond van Jan om het hotel zoals het er
nu is, te realiseren. Naar hem is nog geen
zaal vernoemd, zoals er wel zijn de burg.
Kasteleinzaal en de burg. Brouwerzaal, maar
wat niet is kan nog komen natuurlijk. Hoffscholte opende het hotel in 1988. Het was
voor Jan en zijn vrouw nog geen vastomlijnd
plan toen zij Het Wapen jaren geleden kochten van horecaman Hans de Jong, die destijds de 12e eigenaar was. Een paar hotelkamers waren er wel en het restaurant en
bargedeelte stonden al goed aangeschreven
maar bloemenmensen zorgden uiteindelijk
voor de komst van een nieuw hotelgebouw.
Dat kwam zo. “De hotelkamers waren niet zo
luxe en we dachten erover om het bestaande
hotelgedeelte te sluiten”, zegt Jan. Maar er
was veel vraag naar overnachtingsmogelijkheid voor mensen uit de bloemenhandel. De
rest van het verhaal is geschiedenis.
Nieuw hotel
Het Wapen heeft iets met burgemeesters
want waar in 1988 het hotel (met daarin 50
kamers) werd gerealiseerd, stond vroeger de
burgemeesterswoning. Jan: “Een nogal apart
pand maar met een wel heel incourante indeling. Een hotel realiseren in dat pand was
gewoon onmogelijk.” Na de aankoop van
de grond werd - na enige tijd - een nieuw
gebouw neergezet. De nieuwbouw werd in
1992 nog uitgebreid met een zestal appartementen aan de overzijde van het parkeerterrein naast het hotel.
Nu zijn er drie grote hotels in Aalsmeer. Ooit
waren dat er vijf: De Drie Kolommen, De
Pannebar, Floralia en de nog bestaanden:
Het Wapen plus Het Schouwse Hof. In Oost
is later aan de Oosteinderweg het Chariot
geopend.
Het Wapen van Aalsmeer is het oudste en
nog springlevende hotel. Wat de toekomst
brengt: zeker nog vele en vele gasten en
wat het restaurant betreft ongetwijfeld nog
tal van sfeervolle uurtjes lekker dineren. Het
Wapen van Aalsmeer, met recht een van de
grondleggers van Aalsmeerse bedrijvigheid.
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Zilver voor Veenlandturnsters Puck en Saskia
Wilnis - Op zaterdag 5 april reden
we weer vroeg richting Harmelen
voor de tweede voorronde turnen
verplichte oefenstof. In de eerste
ronde mochten Sascha Stam, Angela vd Vaart, Puck Straver en Kimberley Bouman. Sascha begon super
op vloer met het hoogste cijfer een
8.85. Daarna sprong, dit keer een
stuk hoger gejureerd als de vorige
keer. Op naar brug helaas daar ging
het mis met de buikdraai ging ze te
hard waardoor ze op de grond belande. Op de balk herstelde ze zich
en turnde een mooie oefening. Helaas viel ze net buiten de prijzen met
een keurige vierde plaats.
Ook in deze baan turnde Puck en
Kimberley een super wedstrijd. De
zenuwen waren dit keer thuis gelaten. En met het eindtotaal van
32,4pnt ging Kimberly net als de vorige keer met een 6e plaats naar
huis.
Puck was dit keer 2 plaatsjes gestegen en mocht vol trots de zilveren
medaille in ontvangst nemen. Super meiden!
Op de andere baan begon Angela
op brug. Het toestel wat de vorige
keer helemaal mis ging maar gelukkig vandaag ging bijna alles goed.
Op balk en vloer maakten ze geen
fouten die gingen goed. Als laatste
de sprong een mooi koprol beloond
met een 8.9. Angela werd 11de .
In de tweede ronde turnde Romy de
Graaff, Julie Postma, Nades Kam-

minga, Donya Selim en Lios Verhoek. Ze moesten beginnen met
brug. Voor Lois begon de wedstrijd
vervelend want ze viel met in turnen van de brug maar ze liet zich
niet kennen en turnde toch een
mooie oefening. Sommige hadden
wat moeite met de buikdraai en vielen er helaas af. Op naar het tweede
toestel de balk.
Keurig
Niemand viel van de balk, er werd
af en toe een onderdeel vergeten
en op de billen geland, maar voor
de rest keurige oefeningen. Ook
op vloer werden er mooie radslagen ,handstanden en hoge sprongen geturnd en dan alweer op naar
het laatste toestel. Met mooie koprollen sloten ze de wedstrijd goed af.
Romy werd 16e, vooraf gegaan door
Nades met een 15e plek.
Julie scoorde dit keer een 13e plaats,
Donya een 7e en Lois een 9e plaats.
We zijn weer trots op jullie meiden!
Tegelijk in de 2e ronde turnden Tessa en Naomi op de andere baan hun
wedstrijd.

punt. Maar met een 7,6 voor Naomi en een 6,4 voor Tessa zijn we dik
tevreden.
En toen kwamen de zenuwen. Op
het laatste onderdeel, de balk werden er helaas wat foutjes gemaakt.
Hierdoor was de kans voor Naomi op een podiumplaats weg. Jammer maar niets aan te doen. Uiteindelijk kijken we ook voor hen terug
op een prachtig eindresultaat in de
vorm van een 7e plaats voor Naomi
en een 22e plaats voor Tessa.
Beloning
In de derde ronde de beurt aan
Marlies Samsom , Nadi Snel, Denise
Offerman en Gerjanne Meijers. Voor
Denise en Gerjanne als eerste de
vloer. Hier werden keurige oefeningen neergezet die ook rijkelijk beloond werden met een 7,95 en een
8,0. Hierna volgde de brug en ondanks die benen die nog steeds uit
elkaar vliegen bij de buikdraai,ook
hier weer mooie oefeningen. Bij de
sprong deed Gerjanne ons verbazen
met een 6,6 nog steeds een prachtige prestatie heeft neergezet. Super
gedaan meid! Hun wedstrijd werd
uiteindelijk beloond met een 10e
plaats voor Gerjanne en een 15e
plaats voor Denise. Marlies en Nadi begonnen in de andere baan hun
wedstrijd op brug.

En ze hadden er zin in. Het begon voor hen op de vloer. Er werden hier hele mooie oefeningen geturnd. Door naar de sprong en ook
hier hele mooie prestaties. De brug
volgde daarna en jammer dat de
voeten van Naomi net niet de legger
raakte, want dat scheelde haar een

Marlies draaide een perfecte oefening en met een dikke negen werd
ze dan ook eerste op dit toestel.
Voor Nadi blijft na de val het zwaaien heel eng maar ze deed het keurig. Op naar de balk dit keer geen
onderdeel vergeten en geen een val.
Op de mat liet Nadi bijna iedereen
achter zich met een keurige oefening. Ze behaalde het een na hoogste cijfer,een 8.95. Met mooie overslagen over de kast sloten ze de
wedstrijd af. Marlies werd 5de en
Nadi werd 6de. Prima prestatie meiden! In de laatste ronde voor Veenland Floor Kouwenberg en Saskia
vd Vaart. Floor begon op de balk wij
vonden dat het wel goed ging maar
de jury dacht daar anders over helaas maar een 5.7. Op vloer een uitstekende oefening en ook de overslag over de kast was perfect. Dan

Floor haar favoriete toestel de brug.
Een perfecte oefening wat werd beloond met een 8.6. Floor werd keurig 6de. Ook in deze ronde begon
Saskia vd Vaart op sprong. Met een
prachtige overslag werd ze derde
op dit toestel.
Op naar de brug en met mooie hoge zwaaien turnde ze hier het een
na hoogste cijfer een 8.75. Tussen
de ronden door werd er een spelletje gedaan want ze zaten maar met
vier turnsters in een groep dus lang
wachten. Dit ging niet ten koste van
de concentratie want het derde toestel de balk ging super. Helaas wel
met de koprol eraf maar ja dat gebeurde bij bijna iedereen, en dat
bleek want hier turnde Saskia het
hoogste cijfer een 7.75. Als laatste
de mat hier waren een paar kromme
benen en een arabier die de richting kwijt was maar tot onze grote
verbazing was Saskia een plaatsje gestegen van brons op de vorige
wedstrijd naar zilver. Het was weer
een lange dag maar weer met prima prestaties van alle turnsters van
Veenland. Nu afwachten wie er de
finale hebben gehaald.

door een 7,50 te turnen. En dat na
heel kort oefenen!
De balk blijft geen favoriet van Denise. Helaas een turnonderdeel vergeten maar dat nam niet weg dat ze

GVM’79 turnsters in Harmelen
De Ronde Venen - Zaterdag 5 april
werd de tweede voorronde verplichte oefenstof divisie 5,6 en 7 geturnd
in Harmelen. In de eerste wedstrijd ronde kwamen er maar liefst 7
G.V.M turnsters in actie.
Melissa Oudhof kwam uit in de categorie instap NTS 13. De eerste
voorronde moest Melissa van stek
laten gaan doordat zij ziek was.
Sprong is niet Melissa’s sterke punt,
maar soms gebeuren er op wedstrijden heel mooi dingen, zo ook bij de
sprong van Meissa. Met een 9.500
had zij op sprong samen met nog
drie turnsters het hoogste cijfer!!!
De brug werd beloond met 7.700,
de balk leverde 7.000 op en tenslotte
behaalde Melissa op vloer een 7.800
wat haar een totaal van 32.000 opleverde, goed voor de achtste plaats.
In de categorie opstap NTS 15, kwamen Sarah Roodenburg, Lynn de
Bruin en Marjolein Werkhoven uit
voor G.V.M.
Werd Sarah in de eerste voorronde

eerste nu liet zij de punten liggen bij
de brug. Na een prachtige buikdraai
schoot zij van de ligger af, helaas
het kan zo gebeuren. Het cijfer bij
brug was hierdoor laag, een 6.700,
haar andere cijfers waren zoals we
dat gewend zijn van Saar, sprong
9.450, balk 8.100 en op vloer 8.000
wat haar op een totaal bracht van
32.250 en een zevende plaats opleverde. Lynn de Bruin, nu een beetje gewend aan de wedstrijdspanning, deed het deze keer beter dan
op haar eerste wedstrijd. Zij behaalde op sprong 9.100, op brug 7.800,
op de balk 8.1500 en de vloer leverde haar 7.500 punten op. Alles bij
elkaar goed voor een vijfde plaats.
Marjolein turnde mooi stabiel en dat
bleek ook wel uit haar cijfers, een
9.950 op sprong, het hoogste cijfer
daar gehaald op deze dag, 8.200 op
brug, 7.800 op de balk en op vloer
7.900, met een totaal van 33.850
werd zij keurig derde.

Hoogste cijfer
In de categorie opstap¨NTS 14 deden er twee G.V.M turnsters mee,
Lynn Loman en Joyce Brands. Lynn
werd met een puntentotaal van
32.100 punten zesde. Zij behaalde een 9.350 op sprong, waarmee
zij samen met een turnster uit Abcoude het hoogste cijfer op sprong
had, haar brug werd met 6.900 beloond, 7.400 voor de balk en 8.450
op de vloer.
Joyce behaalde een 9.000 op sprong
en een 6.900 op brug, op de balk
8.300 en op vloer 8.400, met een
punten totaal van 32.600 werd Joyce derde.
In de categorie instap NTS 12 was
het de beurt aan Saki Kato. Saki
heeft heel erg haar best gedaan op
de training en dat was terug te zien
aan haar punten. Op sprong 8.650,
op brug 9.100, op de balk 8.300,
hoogste score en ook op vloer behaalde Saki met 8.400 de hoogste

score!!! Deze punten bij elkaar opgeteld, 34.450 en goed voor een
welverdiende eerste plaats.
In de tweede wedstrijd ronde waren
het bij de categorie instap NTS 14
de turnsters Maxime Kok en B’lana
Siereveld en bij de categorie pupil 1
NTS 13 Lotte Zoutman die G.V.M op
deze wedstrijd vertegenwoordigde.
Maxime behaalde op sprong 9.450,
op brug 8.200, op de balk 6.850 en
tenslotte op vloer 8.000, wat haar
met een puntentotaal van 32.500
een vijfde plaats bracht. B’lana behaalde op sprong 9.250, op brug
7.100, op de balk 8.300 en op de
vloer behaalde zij het hoogste cijfer
een 8.100, met een totaal van 32.750
was de vierde plaats voor B’lana.
Lotte begon goed met sprong,
8.550, op brug 7.500, op de balk
7.500 en tenslotte als laatste onderdeel op vloer 8.750, met een totaal
van 32.300 was de zesde plaats voor
Lotte.
Beetje mis
In de derde ronde had G.V.M nog
vijf turnsters die deze dag hun wedstrijd mochten turnen.
In de categorie pupil 1 NTS 12, waren het Giny Stam, Joline Twaalfhoven, Caressa van der Galiën, Romy
de Kuijer en Lisa van Scheppingen
die de wedstrijdvloer opgingen voor
G.V.M. Giny werd zeventiende met
een totaal van 28.600. Op sprong
behaalde zij 7.300, op brug 8.450,
op de balk ging het een beetje mis,
4.600 en haar oefening op de vloer
werd met 8.250 punten beloond.
Joline was niet helemaal fit, maar

turnde toch een heel behoorlijke
wedstrijd. Op sprong behaalde zij
7.000, op brug 7.300, op de balk 7.200
en tenslotte op de vloer 8.900, wat
het hoogste cijfer was en haar puntentotaal bracht op 30.400, de dertiende plaats. Caressa was in tranen toen haar balk niet lukte, gelukkig wisten de meiden haar weer op
te peppen en behaalde zij toch nog
mooie punten. Op sprong waren er
7.500 punten, op brug 8.500, op de
balk helaas 6.800 en vloer 8.500 wat
Caressa met 31.300 aan punten een
negende plaats opleverde. Romy
wilde geen vierde worden, tja, soms
gebeurd het dan toch!!!
Met een 7.000 op sprong, 8.800 op
brug, 8.000 op de balk en 8.650 op

vloer, werd Romy vierde met een
totaal van 32.450 punten. Lisa ,
ook niet helemaal fit, liet een stabiel geturnde wedstrijd zien. Op
sprong 8.400, op brug 8.450, op de
balk 7.700 en op vloer 8.400, samen
32.950 punten en goed voor een
derde plaats.
OKV uit Harmelen had de organisatie van deze wedstrijd en dat had
deze vereniging goed gedaan. Na
een gezellige wedstrijd gingen alle turnsters met een mooi diploma
naar huis.
Medailles waren er voor de nummers 1,2 en 3 van elke categorie en
ook voor de juryleden waren er leuke presentjes.
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Meisjes gr 8 van Beatrixschool
in prijzen met schoolvoetbal
Mijdrecht - Helaas was het de
laatste keer dat ze mee mochten
doen met het schoolvoetbaltoernooi. De meisjes van groep 8 van
de pr.Beatrixschool hadden dan ook
weer erg veel zin in deze altijd zo
gezellige voetbalmiddag. Onder luid
aanmoedigen van de ouders en natuurlijk de jongens van de klas won-

nen ze de eerste 3 wedstrijden en
gingen ze door naar de kwartfinales.
Ook deze wedstrijd werd gewonnen
zodat ze wel vermoeid naar de halve
finale doorgingen.
Deze wedstrijd werd helaas met 10 verloren en werd er nu gestreden
voor een 3de of 4de plaats tegen de

Driehuisschool. Luid aangemoedigd
werd er gewonnen en behaalden de
meisjes van groep 8 van de Beatrixschool de derde plaats en namen
trots de beker in ontvangst. Kathelijne, Marjolein, Eline, Alice, Manon,
Nicole, Tanja, Kaylee, Suzanne en
Marit, het was weer een hele gezellige voetbalmiddag met elkaar.

Nog nooit een team van
HVM zo vroeg kampioen
Schoolvoetbaltoernooi
groep 6 van De Fontein

De Ronde Venen - Woensdag 2
April was het dan zover voor de jongens van groep 6 van De Fontein.
Na 1 keer geoefend te hebben gingen ze er voor.

Zij speelden in poule C en de eerste
wedstrijd tegen de St.Jozefschool

werd gewonnen met 4-0, de tweede tegen Proostdij werd ook gewonnen met 2-0 de derde tegen Veenzijde ook met 1-0.
De laatste en vierde wedstrijd daar
moesten ze hun best voor doen en
die eindigde in 0-0. Dus werden ze
groepswinnaar en gingen door naar

de finalewedstrijden. Alleen De Eendracht waren een paar “koppen” te
groot en ze verloren dan ook met 30, helaas maar toch de kwartfinale
bereikt !!! Jongens van groep 6 jullie hebben goed je best gedaan en
iedereen heeft van jullie sportieve
prestaties genoten !!!

Mijdrecht - Bij de hockeyvereniging HVM was het afgelopen zaterdag al feest.
Het meisjesteam Mijdrecht MB1
werd nu al kampioen van hun afdeling. De wedstrijd van afgelopen zaterdag werd winnend afgesloten en
werden door hun overwinning op de
Amsterdamse club Pinoke al kampioen. Zij zijn niet meer in te halen
door hun naaste concurrent Terriërs uit Heiloo en hebben met nog
drie wedstrijden te spelen een voorsprong van 10 punten op deze club.
Het hele seizoen heeft dit team, wat
dit jaar uit een nieuw gevormde selectiegroep bestaat, uitstekend gepresteerd. Zo goed zelfs dat ze nu al
kampioen werden. De wedstrijd die
onder moeilijke weersomstandigheden gespeeld werd, was in het begin nog spannend maar nadat talent
Suzan de Graaff, de score geopend
had was er geen houden meer aan.

De tegenstandsters probeerden het
nog wel, maar dankzij het goede
keeperswerk van Monique Kraan,
de gelegenheid keepster, bleef de
nul gehandhaafd. De uiteindelijke
eindstand werd, mede door doelpunten van Suzan en Lindsay Velthuis uiteindelijk 5-0. Daarna kon het
feest losbarsten. De trainster werd
bedolven onder de enthousiaste
speelsters en de champagneflessen
werden geopend.
De twee coachen van het team. Anton Hilbrands en Paul den Nijs deelden mee in de feestvreugde en na
een fotosessie werd er in het clubhuis doorgefeest. Het bestuur had
voor een leuk bloemetje gezorgd
en de meiden werden in een nieuw
trainingsjack gestoken, voorzien van
hun naam. Er moeten nu nog drie
wedstrijden gespeeld worden voor
dit seizoen en dan op naar het volgende jaar.

Meidengroep
De gezellige meidengroep is in de
loop van het seizoen steeds beter
gaan spelen en heeft een aantal talentvolle speelsters in hun gelederen. Dat het zo goed zou gaan is
wel verassend omdat de groep dit
jaar voor het eerst bij elkaar is gekomen d.m.v. een selectie procedure. De trainingen worden door twee
trainers verzorgd, Walter Broxterman en Claudia Röling en er wordt
op twee avonden fanatiek getraind.
Het ligt in de bedoeling dat de groep
bij elkaar blijft en dat zou heel leuk
voor ze zijn, want het is duidelijk
te zien dat ze voor elkaar bepaalde dingen in het veld overhebben
en dat ze leuk met elkaar omgaan.
Wellicht dat het team uitgebreid zal
worden met enkele speelsters uit
andere teams om daarmee volgend
jaar naar een hogere klasse te promoveren.

Atalante Dames 1 verliest
in Abcoude
Vinkeveen - Het eerste damesteam
van volleybalvereniging Atalante,
gesponsord door Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen, speelde zaterdagavond in en tegen Abcoude. Het team speelde een goede
partij, maar kwam tekort tegen het
ervaren team van Abcoude Dames
3 en verloor met 3-1.
Met nog drie wedstrijden te gaan
in de competitie staat het team van

ten de punten wel maakten. Atalante daarentegen liet in deze set wat
mogelijkheden om te scoren liggen
door fouten in de service en het niet
afmaken van de kansen aan het net.
De eerste set ging daarom met 2521 verloren .

Atalante veilig in de middenmoot
van de promotieklasse. Coach Sjaak
Immerzeel gaf voor de wedstrijd
aan dat hij de vechtlust en het willen werken voor elkaar wil zien in
die resterende wedstrijden. De vorige wedstrijd ontbrak het hieraan
en daar is op de training de nadruk
op gelegd.

gefrustreerd door het nog steeds
goede verdedigende spel van Atalante en in tegenstelling tot de eerste set kon Atalante hier nu wel
goed gebruik van maken. Het samenspel verliep erg goed en de
aanvallers maakten de punten beter af dan in de voorgaande set. Inge
Tanja speelde een hoofdrol met haar
uitstekend geplaatste smashes en
goede blokkeringen. Door de geleverde strijd van het hele team bleef
het spannend tot de laatste punten.
Op 27-26 voor Abcoude sloeg Irma
Schouten een lastig gegeven set-up
naar het oordeel van Atalante boven
op de lijn: ‘in’ dus. Echter oordeelde de scheidsrechter anders en hij
gaf het punt aan Abcoude wat direct het einde van de set betekende. Een grote domper voor het Vinkeveense team dat zo goed speelde
in deze set…: 28-26.

Gelijk op
De tweede set was een hele gelijk
opgaande strijd. Abcoude werd wat

rechtersbeslissing uit de vorige
set nog in haar lijf, serveerde Irma
Schouten haar team aan het begin
van de derde set gelijk naar een ruime voorsprong. Dit gaf Atalante wat
rust en daardoor de mogelijkheid te
variëren in de aanval, wat het zo nu
en dan ook liet zien. De goede servicepass en verdediging waren de
basis voor het goede spel van deze
set. Atalante ging voor elke bal en er

KVDRV kanopolo op
dreef in minitoernooi
De Ronde Venen - Het kanopolo team van de kanovereniging De
Ronde Venen is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De training
buiten is weer opgepakt en tijdens
een mini-toernooi in Alphen aan de
Rijn is het team goed voor de dag
gekomen. Tijdens de opendag van
de Kromme Aar heeft de jeugd van
KVDRV meegedaan aan het open
kampioenschap eskimoteren van
Alphen.
Bart van Es maakte de meeste eskimo-rollen in de categorie tot 14
jaar, namelijk 18 rollen binnen één
minuut. Thijmen Mollema en Nico Klessens deden dat in hun categorie met beiden 21 eskimorollen. Hiermee werd het clubrecord
van Alphen geëvenaard en kaapte KVDRV twee eerste plekken weg
tussen de andere deelnemende verenigingen.

Prima resultaat
In het kader van de nationale sportweek werd er ook een mini kanopolo toernooi gehouden om de mensen kennis te laten maken met de
dynamische tak van het kanovaren. Twee teams van Alphen treden
met KVDRV een dubbele competitie. Had het team van KVDRV vorig
jaar nog beide in geen enkele wedstrijd volwaardig tegenstand kunnen bieden aan de tegenstanders,
ging het dit toernooi in de onderlinge wedstrijden gelijk op en was het
team in alle wedstrijden gelijkwaardig. De ploeg blijkt goed de winter te zijn doorgekomen. In het veld
werd prima gecombineerd en de bal
rondgespeeld totdat er een goede schotkans kwam. Ook de lange pass kwam goed aan en maakte de ploeg gevaarlijk bij het veroveren of onderschappen van de bal.

Wat nog wel een probleem is binnen het team, is de omschakeling
naar de verdediging bij balverlies.
Echter door de beperkte ruimte in
het zwembad en het kleine speelveld speelde dit niet zo.
Voor de buitentoernooien vraagt dit
wel de nodige aandacht. Vooral in
de laatste wedstrijd tegen De Kromme Aar 1 werd prima en ook slim
gespeeld.
De fanatieke spelers van de tegenpartij konden hier maar slecht tegen en ondanks het opvoeren van
de druk werd door KVDRV de volle
winst binnen gehaald.
Uitslagen:
KVDRV – De Kromme Aar 2
KVDRV – De Kromme Aar 1
De Kromme Aar 2 – KVDRV
De Kromme Aar 1 – KVDRV

2-2
1-3
1-1
2-4

De speelsters hadden dit goed begrepen, want er werd goed gestart in de eerste set. Libero Nancy
Schockman (die de gebruikelijke libero, Marlieke Smit, in verband met
een blessure verving) nam de leiding in het achterveld en dit zorgde voor een goed opgestelde verdediging. De servicepass was goed
verzorgd en door hard werken in
de verdediging had Abcoude moeite om de ballen direct op de grond
te krijgen. Het team van Abcoude
steunde echter op haar ervaren aanvalsters die op beslissende momen-

Met de frustratie van de scheids-

was scherpte aan het net: 19-25.
Redelijk
De belangrijke vierde set begon redelijk gelijk opgaand, maar halverwege de set zakte Atalante langzaam weg. Het verviel in de fouten
die al vaker zijn voorgekomen: het
niet afmaken van de kansen die het
krijgt. De spelverdeling was minder
verzorgd en de aanvallers konden
de ballen niet afmaken. Met een rotgevoel ging de vierde set naar Abcoude: 25-15.
Zo vertrokken de dames met een 31 verlies terug naar Vinkeveen. Tevreden over de teruggekeerde inzet en vechtlust bij iedereen, maar
balend van het uiteindelijke gebrek
aan daadkracht in de laatste set.
Komende vrijdag spelen de dames
van Krijn Verbruggen en Haaxman
Lichtreclame hun laatste thuiswedstrijd in de competitie tegen LEOS
uit Leusden.
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Kwakels slotoffensief
komt net te laat op gang
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd
tegen Ouderkerk op het programma.
De vorige drie ontmoetingen gingen
verloren tegen de Ouderkerkers,
waaronder eerder dit seizoen met 40. KDO begon echter toch met volle vertrouwen, gezien het feit dat 18
november voor het laatst verloren
werd. Trainer Marc Schols startte de
wedstrijd met de volgende elf spelers: Peter Onderwater, Doron Borger, Rainier Onderwater ©, Michael
Meijer, Bart Tilburgs, Dennis Onderwater, Sven Vlasman, Paul Hogerwerf, Jim Voorn, Rick Kruit en Erik
Verbruggen.
KDO begon de wedstrijd zwak en
verloor op onverklaarbare wijze
al haar eerste duels. In de 2e minuut was dit meteen afgestraft
door Ouderkerk. Een vrije trap vanaf de rechterkant kon de vrijstaande Rutger Baas gemakkelijk binnenkoppen, 0-1. Het eerste kwartier
was Ouderkerk de betere ploeg en
mocht blij zijn dat het bij 0-1 bleef.
In het vervolg pakte KDO het heft
in handen. Rick Kruit had de beste mogelijkheid, want de Kwakelse
spits kon vrij op de keeper aflopen,
maar miste deze kansrijke positie. In
de 35e minuut werd KDO een 100%
penalty ontnomen. Rick Kruit, solerend als vanouds, kreeg een tackle in de zestienmeter te verwerken, maar de scheidsrechter wuifde
dit op onverklaarbare wijze weg. De
rust werd uiteindelijk dan ook met
0-1 bereikt.
Overtuigen
In de rust probeerde trainer Schols
zijn mannen ervan te overtuigen dat
er deze middag een einde gemaakt
kon worden aan de negatieve reeks
tegen Ouderkerk. De tweede helft
begon wel met een zeer opmerkelijk incident. Ouderkerk had namelijk in de eerste helft de aftrap genomen, maar ging ook bij de start
van de tweede helft bij de middenstip staan. Scheidsrechter Hageman had zijn zaakjes niet op orde en gaf ondanks hevig protesteren van KDO de aftrap aan Ouderkerk. Als dank voor dit terechte protest werd Jim Voorn bekroond met
een gele kaart, ongelooflijk. KDO
begon de tweede helft op dezelfde

hadden namelijk de regel overtreden dat er de laatste drie ronden
van de competitie niet meer gedoubleerd mag worden. Toch 5-2. Hiermee eindigde dit team op een keurige 5e plaats.
Het team van Theo Gahrmann
speelde hun laatste wedstrijd op de
thuisbasis. Theo Gahrmann stond
erbij en keek er na. Slechts 10 beurten mocht hij aan het biljart staan,
en toen was zijn tegenstander uit.
Theo haalde slechts het aantal van
13 caramboles. Volgens mij een
dieptepunt in zijn biljartcarriere.
Gerard Pietersen deed het gelukkig beter. Hij wist gelukkig nog twee
punten veilig te stellen, want ook
Rob Eekhoff wist niet tot winst te
komen.

wijze waarmee de eerste helft geëindigd was. Door vroeg druk te zetten op de Ouderkerkse verdediging
werd hun opbouw menigmaal ontlast. In de 55e minuut werd ‘protesteerder’ Jim Voorn in het zestienmetergebied ten val gebracht. Ook dit
incident beoordeelde de arbiter verkeerd en hij gaf daarom slechts een
vrije trap aan KDO. In de 65e minuut
leek de wedstrijd echter beslist te
worden toen spits Rutger Baas uit
een counter de 0-2 aantekende.
KDO was even van slag en kreeg in
de 68e minuut de zoveelste domper deze middag te verwerken, toen
de zwak opererende scheidsrechter
Ouderkerk wel een penalty toekende. Middenvelder Zeegers wist wel
raad met dit buitenkansje en schoot
de 0-3 binnen. Noemenswaardig:
arbiter Hageman gaf de al gewisselde linksbuiten Erik Verbruggen geel
in plaats van de veroorzaker van de
penalty Bart Tilburgs.
Strijden
KDO bleef strijden en werd hiervoor
in de 89e minuut beloond. Invaller
Jelle de Jong kon door goed doorjagen een assist geven op Rick Kruit
geven die de eretreffer leek te maken, 1-3. Dit doelpunt gaf KDO blijkbaar zo veel voldoening dat er actief op jacht gegaan werd gegaan
naar de aansluitingstreffer. Dit doelpunt kwam uiteindelijk in de 92e minuut doordat Micheal Meijer vanaf het zestienmetergebied knap binnenschoot, 2-3. Gesteund door het
eigen publiek met het spreekkoor
‘alles of niets’ opende KDO nogmaals de aanval op Ouderkerk. Verder dan de 2-3 kwam KDO helaas
niet, waardoor de wedstrijd verliezend werd afgesloten.
Achteraf gezien mag KDO blij zijn
dat de wedstrijd voor de tweede en
niet voor de derde periode is geweest. De geboden strijdlust geeft
vertrouwen voor de komende drie
finales in de derde periode tegen
Geinburgia, RKAVIC en NFC/Brommer. Zondag 20 april vindt de eerste
kraker uit tegen nummer drie Geinburgia plaats.

Biljarten

Ton Karlas goed op dreef
nu het einde nadert
De Kwakel – Afgelopen week stond
voor de meeste teams hun laatste
wedstrijd van dit seizoen op het programma. In de C3 mocht het team
van Ton Karlas een uitwedstrijd spelen tegen de Pepersteeg uit Roelofarendsveen. Ton zelf is de laatste weken enorm op dreef. Hij heeft
geen wedstrijd meer verloren. Ook
deze week haalde Ton weer flink uit.
In 23 beurten had Ton zijn 72 caramboles bij elkaar. Enpassant ook
nog even een serie van 13 tussendoor. Daar mag Ton mee thuiskomen. Een goed voorbeeld doet goed
volgen. Huib Bakker, tweede speler
van dit team, wist ook aan de goede kant van de score te blijven. Het
extra punt werd ook meteen vei-

lig gesteld. Zo kon Jan Schockman
vrijuit spelen voor de punten. Dit
heeft Jan niet de benodigde punten
opgeleverd. Hij kwam er 11 tekort.
Toch een mooie 5-2 overwinning.
Komende week mag dit team nog
een extra ronde spelen. Dan kan
de balans worden opgemaakt. Het
ziet er naar uit dat ze in de middenmoot eindigen. Het team van Kees
de Bruyn mocht op bezoek bij De
Plas in Langeraar. Uitkomend in de
C1, deze week voor het laatst in de
huidige samenstelling, lieten Kees
en Rik van Zanten zien wel degelijk C1 waardig te zijn. Ze wisten
alle partijen in winst om te zetten.
Dit werd later gecorrigeerd door de
wedstrijdleider van het district, ze

C4
In de C4 vinden op de valreep nog
flinke wijzigingen plaats in het team
van Aad van der Laan. Voor de podiumplaatsen hoeven ze niet meer
te spelen. Maar de rangschikking
in het team daar kon nog wel het
e.e.a. aan veranderen. Aad zelf won
zijn laatste partij van het seizoen.
Echter zonder overtuiging. Doordat
Kees van der Meer andermaal wel
zijn partij op een formidabele wijze afsloot, een gemiddelde van 1,8
ziet het er naar uit dat Kees volgend
seizoen 1e speler word. Dat is toch
een mooie prestatie. Beginnen als
4e speler, en eindigen als 1e speler. Aad van Kessel speelde weer ver
onder de maat. 0.9 gemiddeld. Hij
mag zich dit toch wel aanrekenen.
Arjan Vlasman speelde een verloren partij, maar kon als excuus aanbrengen dat zijn tegenstander gewoon beter was. Het team eindigde ergens in de middenmoot. In de
C5 tenslotte kon het team van Frans
van Doorn nog kampioen worden.
Tegen directe concurrent De Kroon
moest er dan wel gewonnen worden
met de maximale score. In de eerste
partij konden de kampioensaspiraties gelijk in de kast gezet worden.
Frans verloor kansloos tegen Henk
Jimmink. Peter Maijenburg was hier
zo door teleurgesteld dat ook hij zijn
partij niet in winst kon omzetten, al
was zijn gemiddelde niet slecht. Invaller Arjan Plasmeijer kon gelukkig
wat terug doen. In een hele mooie
partij, 42 caramboles in 20 beurten

Wij hopen dat u ons komt aanmoedigen, want dankzij uw steun kan
wel eens een heel mooi eind worden
gemaakt aan de competitie!

Qui Vive speelt gelijk
tegen Were Di (3-3)
Uithoorn - Na de verloren wedstrijd
van vorige week tegen Union moesten de heren van Qui Vive het afgelopen zondag opnemen tegen weer
een ploeg die hoog op de ranglijst
staat: het was deze keer het sterke Were Di uit Tilburg, de nummer
4 uit de overgangsklasse A waar de
heren van Qui Vive tegen moesten
spelen. Voor beide ploegen stond er
weinig meer op het spel maar toch
maakte beide ploegen er een leuke
wedstrijd van.
Al na tien minuten stond de thuisploeg met 2-0 voor: deze twee doelpunten kwamen tot stand via een
belangrijk wapen van de Tilburgers,
hun strafcorner. Na een kwartier
ongeveer was het Qui Vive dat hun
eerste strafcorner kreeg en ook gelijk verzilverde. Het was - wie anders dan - Sven Galjaardt die de 21 binnen pushte een de verdediging
van Were Di het nakijken gaf. Nog
geen tien minuten later was het alweer 2-2: het was wederom Sven
Galjaardt die met een spijkerharde
sleepush de 2-2 maakte. Even leek
deze stand ook de ruststand te zijn,

maar 20 seconden voor de rust was
Erik Otto die op aangeven van Jasper de Waal een prachtige aanval
succesvol afrondde (3-2).
Fraai
In de tweede helft bleef het spel op
en neer golven met aan beide kanten strafcorners en kansen. Echter
het was weer Di dat weer op gelijke
hoogte kwam via een fraai gespeelde strafcornervariant. In de resterende tijd bleven de kansen aan beide kanten komen en was het aan de
keepers van beide kanten te danken dat de stand van 3-3 ook gehandhaafd bleef. Vlak voor tijd was
er nog een goeie kans voor Qui Vive
via Bart van Leeuwen maar ook deze keer was de keeper alert met een
fraaie redding.
Gezien het spelverloop van de wedstrijd is de 3-3 een terechte uitslag
van een leuke wedstrijd. Volgende
week krijgen de heren van Qui Vive
de heren van Eindhoven op bezoek,
dat is een ploeg die nog vecht voor
lijfsbehoud en zullen dus gemotiveerd aan de wedstrijd beginnen.

Bridge ‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 2 april
jl. speelden in de zaal naast de bar
in het sportcomplex “De Scheg” te
Uithoorn de bridgevereniging “De
Legmeer” zijn zevende en laatste
ronde van de viertallen competitie
2007-2008.
Spanning in groep “A” , twee teams
staan gelijk met 108 WP. Dit zijn de
teams Schavemaker en Egbers. Het
team Schavemaker – Kaandorp met
Overwater-Pielage haalden de volle winst binnen van 25 WP. en zijn
hiermede eerste geworden met een
totaal van 133 WP. Het team EgbersRemmers met van Delft-Overweater
kwamen met de 23 WP nu net 2 WP.
te kort, maar de tweede plaats met
totaal van 131 WP mag er ook zijn.
Het team van Timmer behaalden nu
22 WP. waardoor zij één plaats opschoven zij werden derde met een
totaal van 109 WP.
In groep “B” verdedigde het team
bestaande uit de echtparen van
Praag en Lotgerink hun eerste
plaats, met weer een zeer hoge score van 24 WP. Met deze uitslag bleven zij eerste met een totaal van 138
WP. Ook het team van Tromp-Kraaij

met van Geelkerken-van den Akker speelden een goede zitting, ook
zij behaalden ook 24 WP en komen
nu op een totaal van 128 WP. op de
tweede plaats. Het team van KruykRoos met van Drunen-Maarsenveen zakten van de gedeelde tweede plaats naar de derde met een totaal van 110 WP. Proficiat voor deze teams.
Naast het viertallen gebeuren speelde er ook een paren lijn: In deze lijn
van tien paren was de eerste gedeelde plaats weg gelegd voor de
paren Anneke Bonink met Ria Wezenberg en Map Kleingeld met Mieke Peeters zij scoorden 56,77%. Met
op de derde plaats het echtpaar Annelies en Hans Broekmeulen met
54,69%.
Bent u geïnteresseerd in bridge,
dan is het mogelijk ter kennismaking een keer mee te spelen. Bent
u dat, neem dan telefonisch contact
op met Mieke van den Akker 0297346027 of met de secretaris Gerda Schavemaker 0297-567458. Voor
de volledige bridge uitslagen, kijk
dan op het internet, www. nbbportal.nl/1007/index.html.

gaf hij zijn tegenstander klop. Chappeau! Maus de Vries had het deze
avond ook niet en verloor kansloos.
Het team van Gerard Plasmeijer
was al met hun gedachten bij de
beslissingswedstrijd.Ze verloren
maar liefst met 7-0. Maar door het
resultaat van het team van Frans
van Doorn gaat het helaas nergens
meer om. Ze mogen strijden voor de
2e plaats, waarin ze mogelijk tegen
het team van Frans uit gaan komen.
Het team van de Kroon is namelijk
in beiden helften van de competitie kampioen geworden, en dat betekent automatisch plaatsing voor
de regiofinales. Het team van Tom
Pouw ging er in de laatste wedstrijd
voor. Ze wilden deze waardig afsluiten. Tom zelf gaf het goede voorbeeld. Willem Holla en Chris konden
niet volgen. Gelukkig kon Jack Baak
wel een overwinning binnen halen.
Door zijn goede spel dit seizoen ziet
het er naar uit dat Jack volgend seizoen weer zal worden verhoogd.
B1
In de B1 maakte het team van John
van Dam een goede kans om kampioen te worden. Hun directe concurrenten speelde een avond eerder, en zodoende wist het team van
John wat voor resultaat er behaald
moest worden om kampioen te worden. Meestal geld de regel, “Als je
kan rekenen, nou reken er dan maar
niet op”. Gelukkig was er vanavond
de uitzondering. In een onderlinge
strijd tegen een ander team van biljartvereniging ‘t Fort, het team van
Bart de Bruyn, wisten Do van Doorn
en Jos Spring in ’t Veld de noodzakelijke 4 punten binnen te slepen. Al gaan de geruchten dat Plat
Voorn zijn wedstrijd heeft verkocht,
en daar nu een riante villa voor laat
bouwen aan de boterdijk. Onderzoek volgt. John zelf vocht een titanenstrijd uit tegen Bart. Bart ging
hard af, speelde zelfs een tijdje 3,
maar had toch nog 60 beurten nodig om de partij winnend af te sluiten. Een 5-2 overwinning dus voor
het team van John, wat daarmee het
kampioenschap van de 2e helft binnenhaalde. Tijdens de finale dagen
mogen ze andermaal aantreden tegen het team van Bart de Bruyn, en
Roelofarendsveen. Dan word er bepaald wie er naar het regiokampioenschap gaat. Het team van Jan
van Doorn speelde hun laatste wedstrijd thuis tegen de Sport. Jan had
zelf niks in te brengen, en zal komend seizoen door zijn slechte resultaten zelfs worden verlaagd. Gelukkig deden Theo Bartels en Hans
van Eijk het beter. Allebei namen ze
waardig afscheid van het driebanden met een overwinning. Komend
seizoen zullen zij aan de zijde van
Kees de Bruyn gaan strijden in de
C1 klasse, de hoogste klasse van
het libre. Het team van Piet Bocxe
liet de laatste wedstrijd lopen. Alleen Johan van Doorn liet zijn stijgende vorm zien. De overige spelers
zullen in training moeten gaan voor
het volgende seizoen.

Bridgevereniging
‘Hartenvrouw’

Eerste overwinning KDO F5
De Kwakel - Zaterdagochtend
10.30 uur KDO F5 staat klaar voor
de wedstrijd tegen SDZ F10. Rody is
helaas ziek dus Thijs uit de F4 helpt
ons uit de brand als keeper. Er is
een speciale (gast)scheidsrechter
van RODA ( de Opa van John) overgekomen om deze wedstrijd te leiden en die staat ook al klaar maar
SDZ heeft vertraging.
Om 10.45 kan de wedstrijd dan toch
beginnen. Het publiek heeft eigenlijk geen tijd om zich rond het veld
te installeren want voor ze het in de
gaten hebben lukt het Mats om uit
een mooie voorzet van rechts de
keeper van SDZ te verschalken. 1-0

voor KDO. Het publiek maakt zich er
dan klaar voor.Dit seizoen nog nooit
gewonnen zal het dan op eigen terrein nu echt gaan lukken? De eerste helft laat een zeer duidelijk veldoverwicht zien voor KDO en binnen 10 minuten weet KDO dan ook
door doelpunten van Lars en Kay
uit te lopen naar 3-0. SDZ probeert
het wel maar heeft het toch moeilijk tegen een geconcentreerd spelend KDO. Toch krijgen ze halverwege de eerste helft wat meer grip op
het spel van onze jongens en weten uit een counter tegen te scoren.
Vlak voor rust weet Daniël dan toch
nog voor KDO de marge te vergro-

Versneld begin paren
competitie BVU
De Kwakel - Hoewel de derde ronde van de viertallencompetitie geprogrammeerd stond, noopten onvoorziene omstandigheden tot een
plotselinge wijziging naar de vierde
ronde van het paren.
Ziekte van een aantal sleutelfiguren
uit het bestuur zorgt voor een zodanige overbelasting van de overige
bestuursleden dat tot deze unieke
maatregel besloten moest worden.
Een dringend beroep op de aanwezigen om bij te springen resulteerde
in voldoende steun, zodat de organisatorisch wat eenvoudiger parencompetitie werd zeker gesteld.
Voor de pas gepromoveerden was
het even slikken omdat nu gelijk weer volle bak gespeeld moest

worden in een zwaardere lijn, want
de ervaring heeft geleerd “zo gewonnen zo geronnen”.
Omdat de wet van Murphy ook bij
Bridge Vereniging Uithhoorn van
toepassing is begaf het computerscherm het ook nog zodat de uitslagen slechts “voorlopig”konden worden meegedeeld.
Niet te min, in de A- lijn werd het
paar An Heimeriks & Anke Reems
afgetekend eerste met 68,75%.
Primus
An Pronk & Bert Pronk volgden
als tweede met 60,76%, met daarna Marineke Lang & Martin Kok
met 59,03%, Agnes de Kuijer & Atie

ten naar 4-1.
Na de rust lijkt het of KDO denkt de
overwinning al op zak te hebben en
neemt wat gas terug. Hierdoor kan
SDZ goed terugkomen. De teams
zijn erg aan elkaar gewaagd.Het
word nog erg spannend als SDZ tot
4-3 terugkomt.
Dan trekken onze jongens weer
even flink aan en kan 5 minuten
voor tijd Mats de voorsprong toch
nog iets vergroten 5-3.
Hierna bleef KDO geconcentreerd
spelen en kon de F5 eindelijk de 1e
maar zeer zeker verdiende overwinning op hun naam schrijven.

Overwater 57,29% en Leo Leenen
& Henk van der Schinkel gedeeld
vijfde met Ans Breggeman & Anne
Tolsma met 51.04%.
Onderaan raakten Nel de Ruiter &
May Verhoef in het slop met een
magere 31,60%.
In de B- lijn was de primus inter pares van de eerste vijf het paar Lodi van Ginkel & Jan Winkelaar met
57,92%.
Ze werden gevolgd door Ben ten
Brink & Henny Westendorp met
55,83%, nipt voor Greetje van den
Bovenkamp & Ria Wezenberg met
55,00%.
Ook hier een gedeelde positie tussen Riki Spook & Theo van Vliet en
Wim Baars & Marcel Dekker met
voor beiden 54,17%.
De rode lantaarn was hier voor
Cor Hendrix & Gijs de Ruiter met
39,17%.
In de C- lijn waren Hilly Cammelot &
Mineke Jongsma de verassing van
de avond met een keurige eerste
plek van 58,50%

Uithoorn - Op dinsdag 1 april
(geen grap) werd de tweede zitting
van de vierde parencompetitie gespeeld.
In de A-lijn speelden 15 paren, met
helaas, een stilzit.
Eerste werden dit keer Gerda Bosboom enNel Hamelijnck met een
formidabele score van 68.06%! Wie
gaat deze dames evenaren? Tweede, ook niet mis met 65.28%, werd
het paar Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar. Derde werd het paar
Geke Ludwig/Margo Zuidema met
57.29%.
Voor de competitiestand betekent
dit dat Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck zich als eerste plaatsen,
met Elly van Nieuwkoop en Jessie
Piekaar als tweede.
In de B-lijn met 14 paren werden
eerste Mineke Jongsma en Hilly Camelot met 67.71%. Als tweede eindigden Tilly van Dijk en Jany
van der Ent met 60.42%. Derde deze
keer Corinne van der Laan en Anne Tolsma met 57.29% Voor de competitiestand in de B plaatsen zich
als eerste Mineke Jongsma en Hilly
Camelot, gevolgd door Trudy Fernhout en Wil Voss als tweede.
Dank voor plaatsing en vriendelijke
groet, Trudy Fernhout.

Licht uit
De beide Marja’s; Calis & Slinger
werden tweede met 56,67% en het
koppel Loes Kroon & Theo Vermeij, dat promotie naar de “B”op een
haar na had gemist, werd mooi derde met 56,50%. Ook Corry Frank &
Cees Harte deden het behoorlijk
met 54,17% op de vierde plaats, terwijl Marijcke en Gouke van der Wal
precies 50% scoorden op de vijfde
plek.
Het licht werd deze avond uit gedaan door Rieke van Zuilen & Wim
van Zuilen met 44%.
De parencompetitie, gespeeld op
de maandagavond vanaf 19.45 uur
in de Scheg, wordt voortgezet tot
eind Mei, het einde van het speelseizoen.
Voor inlichtingen: Marieneke Lang
secretaris, Tel: (0297) 569432.
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Argon deelt de
puntendeling tegen AFC
Mijdrecht - De wedstrijd tegen AFC
heeft niet gebracht, wat velen er van
gehoopt zullen hebben. Beide ploegen waren blijkbaar te zeer gehandicapt door schorsingen en blessures om tot een hoog niveau te reiken, waardoor een wedstrijd te zien
was, die vooral door de stand spannend bleef.
Het aantal kansen was niet groot,
maar de eerste was er al in de eerste minuut en ontstond voor het
doel van Eelco Zeinstra en was dus
voor AFC. Meulemans mikte de bal
in vrije positie echter recht tegen
Eelco Zeinstra aan. De eerste kans
voor Argon was er na 12 minuten,
toen na een afgeslagen hoekschop
van AFC een countermogelijkheid
ontstond, die door Sven van Vuuren
helaas verkeerd werd uitgespeeld.
Drie tegen één en dan zelf schieten
en ook nog naast was bepaald de
verkeerde keuze.
Na ruim een kwartier viel de openingstreffer, die van een kwaliteit
was die eigenlijk niet paste in het
wedstrijdbeeld tot dan toe. De voorzet kwam van de linkerkant en deed
de bal in het volle strafschopgebied
belanden, waar spits Jens een uitermate knappe omhaal liet volgen,
die de bal volkomen onhoudbaar in
de kruising langs de kansloze Eelco
Zeinstra liet vliegen, 0-1. Daarna gebeurde er lange tijd weinig en was
het meest opvallende de vervelende blessure, die Post van AFC opliep
toen hij bij een verdedigende actie
voorkroop bij Sven van Vuuren, die
de bal net wilde schieten. De voet
belandde nu tegen het naar beneden komende gezicht van de verdediger, die dizzy en met schade aan

Elf dorpentocht
van paardensport
vereniging Troje

de mond het veld moest ruimen. Vijf
minuten voor rust nog een poging
van Jasper de Haer, die net voor het
doel langs ging en toen lonkte de
koffie.
Aanvaller
Na rust werd met Ben Ebu-Mordi
een extra aanvaller ingezet en wist
Argon wel meer druk te zetten als in
de eerste helft, maar dat leverde ook
voor AFC wat kansen op. Als eerste
testte Frank Verlaan uit een vrije trap
de kwaliteiten van doelman van Emmerik, maar die wist de inzet te pareren en had het geluk, dat Patrick
Lokken net verkeerd stond om de
rebound te benutten. Rond de 60e
minuut slaagde Eelco Zeinstra er tot
2 keer toe in om de AFC voorwaartse van scoren af te houden, vooral
zijn tweede redding met de voet op
een inzet van dichtbij was van grote kwaliteit. In het laatste kwartier
kwam Argon tot meer gevaar en nadat doelman van Emmerik op een
kopbal van Jasper de Haer nog had
weten te redden, was hij na 84 minuten toch gepasseerd, toen invaller
Thabiso van Zeijl de bal achter de
Amsterdamse verdediging neerlegde waar Patrick Lokken uit de rug
van een verdediger opdook en het
leer langs de keeper in het net wist
te krijgen voor de 1-1.
In de slotfase waren er zelfs nog
kansen op de winst voor Thabiso
van Zeijl en Duane Sinester, die allebei te snel en dus naast schoten.
Maar de volle buit zou ook wel een
erg ruime beloning geweest zijn in
deze wedstrijd, die met een gelijke
stand eigenlijk wel de juiste uitslag
kende.

Jozefschool 1 groep 6
kampioen schoolvoetbal
Vinkeveen - Afgelopen woensdag
2 april was het dan zover, er moest
gevoetbald worden door de diverse scholen uit de gemeente. Jozefschool 1 groep 6 had een sterk team
en de verwachtingen waren hoog
gespannen.
In de poule wedstrijden werd er 3x
ruim gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Echter het doelsaldo was
dusdanig (22 voor en 1 tegen) dat
zij zich eenvoudig plaatste voor de
finale ronde.
In de kwartfinale werd nog met 70 gewonnen maar toen begon het
pas echt.
De halve finale was van een heel
ander niveau, de Jozefschool kwam
achter met 1-0 echter door goed samenspel scoorde Ritchie Zenga gelijk. Op het middenveld streden Julian Remmers en Don Oudshoorn
voor elke meter. Uiteindelijk was het
Delano Kluft die de 2-1 maakte en
Dylan Bergkamp was degene die
de wedstrijd op slot gooide middels
een schitterend doelpunt.

Toen moest de finale gespeeld worden. Door een moment van onoplettendheid in de verdediging kwam de
Jozefschool met 1-0 achter. Het veldoverwicht was er wel, twee schoten
op de paal en een kans die eindigde op de lat gaven dit duidelijk aan.
Echter nog steeds geen treffer, tot
het moment dat Hugo Straver aan
een rush begon vanaf de linkerzijde. Hij omspeelde drie verdedigers
en schoot strak in de rechterhoek,
1-1. De goed leidende scheidsrechter floot af, penalties !!!
Door uitstekend keeperswerk van
Boy Verbrugge die maar liefst 3
strafschoppen tegenhield, maakte
de spelers van de Jozefschool geen
fout en kon de eindoverwinning gevierd worden.
Op 5 juni is de jozefschool uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale kampioenschappen in Bussum, het zou leuk zijn als er een
hoop mensen komen kijken om onze school naar een hopelijk volgende overwinning te schreeuwen.

De Ronde Venen - Ondanks de
slechte weersvooruitzichten waren
er toch nog genoeg deelnemers die
mee deden aan de 11 dorpentocht
van Paardensport vereniging Troje
Vooral bij de menners word er al
snel geroepen “Wij zijn niet van suiker dus opgegeven is opgeven, we
doen mee.”
De activiteiten commissie had dit
jaar gekozen voor een fantastische
route langs de vecht. Om 0.9.00 onder een schuchter ochtend zonnetje kon men bij het startterrein in
Vreeland genieten van een lekker
warm bakkie koffie,thee ,chocomelk
en cake. Om 10.00 begon de stoet
aan de tocht die voerde langs de
zonnige oevers van de vecht. Onderweg had de organisatie 11 bordjes met namen van 11 dorpjes en
gehuchtjes neergezet welke allemaal een letter bevatten van een
puzzel die opgelost moest worden.
Dus terwijl de ruiters en de koetsier zich bezig hield met het sturen konden de passagiers zich bezig houden met de puzzel. Ondanks
het nog steeds schijnende zonnetje was het wel stevig fris, dus waren we blij dat wij op de helft van de
rit de picknick tegen kwamen waar
weer van alles klaar stond om de inwendig mens en dier te plezieren.
Voor dit doel werd de groep gast-

vrij ontvangen door opfok stal Veldhuizen in Nigtevecht en de lekkernijen werden dit keer gesponsord
en verzorgd door Bakkerij Klopper
en Stolk uit Amsterdam. De heerlijkste cakjes en broodjes kon men uitkiezen die uiteraard weer door ons
vaste lunch team Leo en Gea verzorgd werden.
De timing was perfect want de ruiters en de koetsiers kwamen ondanks de verschillende routes gelijktijdig bij de picknick aan zodat
het al snel een gezellig festijn werd.
Helemaal voldaan vertrok men weer
voor de laatste helft van de tocht en
intussen was het zonnetje wat sterker geworden zodat iedereen het
wat minder fris had tijdens het laatste stuk. Na totaal ongeveer 25 km
onder de paarden hoeven te hebben volbracht kwam men weer aan
in Vreeland waar iedereen zijn opgeloste puzzel kon laten zien. De
zin die de deelnemers moesten laten zien was “PARAPLU NODIG” ?
Maar ondanks de slechte voorspellingen die de dag tevoren nog werden voorspelt, was dit gelukkig niet
nodig en heeft de groep uitmuntend
genoten van de 11 dorpentocht die
zoals altijd werd gesponsord door
manegebodem specialist Semper
Equitare van Klaas de Bruyn uit Waverveen.

Open dag meidenvoetbal
Hertha
Vinkeveen - Meiden van 8 tot 15
jaar die voetbal willen uitproberen
kunnen terecht bij voetbalvereniging Hertha in Vinkeveen op 17 mei
van 9 uur tot 13 uur.
Voetbalvereniging Hertha stelt haar
velden open voor meisjes die de
snelst groeiende sport van Nederland eens willen proberen. Deelneemsters aan de open dag sporten
een ochtend samen met de speelsters en begeleiders van de twee
meidenteams van Hertha. In allerlei

oefeningen, balspellen en wedstrijdjes maken ze kennis met voetbal.
Ook na de middag is er wat te beleven op meidenvoetbalgebied. Van
14 tot 17 uur speelt het B1 meidenteam van Hertha een toernooi tegen
meidenteams uit de regio.
Heb je zin om voetbal eens uit te
proberen, meld je dan aan voor
de open dag via www.hertha.nl of
0297 – 261408. Neem sportkleding
en sportschoenen mee (of voetbalschoenen als je ze hebt).

Veenshuttle neemt afscheid
Hertha deelt punten
van Rob van Weide
met JSV Nieuwegein

Heel Nederland
beweegt 30 minuten
De Ronde Venen - Donderdagmiddag om 12.00 uur is de recordpoging ‘Heel Nederland beweegt’
afgerond. Meer dan 190.000 actieve deelnemers door heel Nederland:
van jong tot oud.
Met een stevige (lunch)wandeling,
fietsend, op school, in de bedrijfskantine, op de sportschool, in het
park of in de polder...
Stichting Spel en sport 55 plus was
één van de vele organisaties in Nederland die mee deed aan de recordpoging.
In een korte tijd is het gelukt om 40
deelnemers bij elkaar te kijken die
onder leiding van docente Henny
Aafjes een half uur lekker in bewe-

ging zijn gekomen. Het is een officiële recordpoging met waarnemers,
die een formulier naar de nationale organisatie moesten sturen. Dat
kost dus tijd zodat de uitslag nog
niet bekend is.
Conclusie: de actie is geslaagd want
er werd enthousiast en actief bewogen. Stichting Spel en sport 55 plus
zal zeker meedoen als er weer een
recordpoging wordt gedaan.

De Ronde Venen - Onlangs was er
een klein feestje in de kantine van
sporthal De Phoenix. Rob vierde met
een groot aantal van de donderdagochtend spelers onder het toeziend
oog van zijn vrouw Jopie, zijn 86e
verjaardag.
Rob die al sinds 1979 lid is van deze
vereniging werd bijna direct voorgedragen als voorzitter en nam dus
naast een badminton racket, waar
die overigens tot de laatste dag nog
mee speelde (red.) ook de voorzittershamer ter hand !
Vele initiatieven kwamen onder zijn
voorzitterschap tot stand. Rob memoreerde nog de grote ledentallen,
zelfs meer dan 300 welke de vereniging in vergane tijd heeft gehad, BCD toernooien en wachtlijsten, meerder speellocaties en af en
toe tumult in het bestuur. Ook is

Rob samen met Jopie verantwoordelijk voor de fiets-uitjes die ze nu
nog jaarlijks maken met vele donderdagochtend spelers. De mooiste routes in dee omgeving gelardeerd met zelf gemaakte appeltaart
en mee genomen koffie en thee in
de fietstas, waren in de beginjaren
van dit fenomeen, het geheime recept.
Ze zagen Rob de laatste tijd minder vaak verschijnen op de donderdag dit vanwege zijn gezondheid.
Steeds vaker moest er ‘gepuft’ worden om op adem te komen, máár
petje af om tot na je tachtigste verjaardag toch nog te badmintonnen,
een voorbeeld voor ons allemaal !
Rob hartelijk dank voor alle mooie
fietstochten en namens alle leden
hartelijk dank voor al je werk voor
deze vereniging.

Natuurlijk is het niet de bedoeling
om te wachten tot er een recordpoging wordt gedaan. Ga bewegen en
sluit je aan bij een school, club of
vereniging. Voor de 55 plussers onder ons biedt de stichting spel en
sport vele mogelijkheden.

Henk Doornekamp en
Hans van Rijn door
naar halve finale
De Ronde Venen - In het driebandentoernooi van D.I.O./Cafè de Merel zijn de eerste halve finalisten bekend. In het afgelopen weekend
speelde de kampioen van vorig jaar
Paul Schuurman zich naar de halve
finales.De verrassing van de zondag,
Hans van Rijn, die Bert Dijkshoorn
en Wil Bouweriks uitschakelde, de
sterke Henk Doornekamp, die Bert
Fokker en Jos Lugtigheid uitschakelde. Eveneens door naar de halve finales zijn de volgende spelers:
Jaap Hoogendoorn, Theo Valentijn,

Harry Koperberg, Henny v`t Hul en
Thijs Hendrikx die Patrick van der
Meer een pak slaag gaf. Ook Wim
Bakker ging niet door. De volgende
kwartfinalewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 12 en zondag 13
april. Alle dagen zal er gestart worden om 14.00 uur.
De halve finales worden op zaterdag 19 en zondag 20 april gespeeld
en de finale op zaterdag 26 en zondag 27 april met acht man. Dit alles
in Cafè de Merel, Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11 april is
er prijsklaverjassen in café de Merel in Vinkeveen. Er worden vier giffies gespeeld.
De aanvang is 20.15 uur. De uitslag van de laatste speelavond is als
volgt:
1. Natasja Blom
7469 pnt
2. Cees Lof
6939 pnt
3. Greet Koot
6771 pnt

4. Jan v. Kouwen
6670 pnt
5. Dies Bouterse
6667 pnt
De poedelprijs was voor Jan Houtkamp met 5167 punten.
De voorlopige data van het prijsklaverjassen is 25 april, 9 en 23 mei, 6
en 20 juni en 4 juli en vindt plaats
in café de Merel, Arkenpark MUR
43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562 of
0297-264159.

Vinkeveen - In een wedstrijd met
twee gezichten voor de thuisclub
heeft SV Hertha niet weten te winnen van JSV uit Nieuwegein. Na de
1-3 zeperd vorige week tegen Rivierwijkers werd het ditmaal 2-2.
Om de aansluiting te vinden in de
laatste wedstrijden van het seizoen
moest er eigenlijk gewonnen worden in deze inhaalwedstrijd tegen
de bezoekers uit Nieuwegein. Dit
zou namelijk betekenen dat UTS
en JSV op 1 punt benaderd zouden
worden en dat van Laren en DWSV
afstand genomen wordt.
De thuisploeg begon in een vrij
verdedigende stelling met slechts
twee spitsen, Landwaart en Mollers. Daarbij diende het middenveld
aan te sluiten, maar hier kwam in de
eerste helft te weinig uit. Eenmaal
was het Landwaart die naast schoot
op een steekbal van Peter Post en
even later had Hertha een penalty moeten hebben toen Landwaart
de doelman omspeelde en binnen
dreigde te schieten, maar de toegesnelde linksback ronselde de bal via
hand en paal uit het doel.
Tot dat moment had JSV duidelijk het meeste balbezit en de overhand, maar tot echte kansen leidde
dit vooralsnog ook niet. Tot na twintig minuten een kort genomen vrije
trap tot onoplettendheid bij Post en
Van Breukelen leidde. De bal kwam
voor het doel en ging via Voorbij in
de korte hoek: 0-1.
Domper
Deze domper was voor Hertha het
signaal om op zoek te gaan naar de
gelijkmaker. Na rust ging Van Breukelen verder naar voren op het middenveld spelen, kwam Liesveld voor
Ruizendaal en Post ging naas Sedney centraal op het middenveld
spelen. De opbouw van JSV kon
meer verstoord worden en daarnaast werd de druk nu wel gezet.
Dit leidde ook tot een goede kans
van Aarsman, die zelf tot twee maal
toe goed doorzette, maar de buitenkant van de paal raakte.
Even later was het de mee opgekomen Post die met zijn linker net niet
genoeg kracht achter de bal kon
krijgen om de doelman te verrassen.
Uit de hoekschop was het echter wel
raak. Aarsman kopte zeer fraai binnen uit de hoektrap van Landwaart:

1-1. Deze verdiende treffer leek het
startsein te worden voor een offensief richting het doel van de bezoekers. Dit kwam er ook enigszins en
JSV, dat al de hele wedstrijd harde
overtredingen leek nodig te hebben,
ging ver om Hertha te stoppen. Veel
kleine tikjes en soms ook onbeholpen schoppen waren hier het gevolg van.
Kopbal
Nu was het niet zo dat Hertha geweldig voetbal speelde, maar de wil
om alsnog de overwinning binnen
te halen was duidelijk aanwezig en
de gastheren roken dan ook de drie
punten. Wim Mollers was er nog het
dichtst bij via een harde kopbal uit
een corner, maar de doelman kon
redding brengen.
Volledig tegen de verhouding in
kwam JSV weer op voorsprong. Een
zwakke corner werd niet goed verwerkt door Post bij de eerste paal en
met een ongelooflijk schot in de verste kruising in een vol strafschopgebied en met beide palen bezet
schoot de aanvaller binnen: 1-2.
Hertha leek de wanhoop nabij, maar
kon zich nogmaals oprichten en een
harde vrije trap van Sedney werd vijf
minuten voor tijd binnengekopt door
v/d Broek bij de tweede paal: 2-2.
Onbegrijpelijk was het niet wegsturen van de lange spits van JSV, die
volledig onnodig met gestrekt been
doorging op Aarsman, terwijl de bal
al lang weg was. De arbiter ‘beloonde’ deze charge slechts met geel.
Het gelijkspel van 2-2 leverde uiteindelijk blije gezichten op, maar
ook dubbele gevoelens aan Herthazijde. Vooral doordat een overwinning voor het oprapen lag en nu het
gat met de concurrentie gehandhaafd blijft.
Aanstaande donderdagavond wordt
in Maarssen ingehaald tegen OSM
’75 en zondag is, ook in Maarssen, de tegenstander nummer drie
Maarssen. Thuis werd tegen OSM
met 2-0 gewonnen en Maarssen
was eerder in het seizoen in Vinkeveen met 0-1 te sterk voor de ploeg
van scheidend trainer Bergsma. Dure punten liggen dus te wachten de
komende week. Donderdag wordt
om 18.30 afgetrapt en zondag om
14.00 uur in Maarssen.

