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Slim bekeken!

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

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Een boodschappenlijstje
voor het college
Uithoorn - Door de raadsleden is
een ‘boodschappenlijstje’ meegegeven aan het college als handreiking voor de aanstaande begroting
waarin de wensen van de raad worden verwoord. Er was alleen even
een misverstand hoe deze procedure nu opgevat moet worden. De
VVD dacht dat er een workshop zou
komen en had het idee dat de andere fracties een ander beeld hadden. Dat bleek ook het geval want
zowel het CDA als de PvdA sprak
over wensen en bedenkingen die zij
het college meegeven. Volgens burgemeester Berry Groen is vlak na de
vorige begroting een voorstel gedaan aan het college wat er precies
in moet komen maar moet ook rekening gehouden worden met de ontwikkelingen bij de overheid en wat
voor taken overgeheveld worden
van de overheid naar de gemeente. Zowel de VVD als de PvdA was
eigenlijk wel content met het voorstel maar zowel de VVD als het CDA
en GL wilden toch wel even weten
waar de term ‘politiek wenselijk’ op
slaat. “Is dat zomaar een roep of is
dat een wens van het college”, was
de vraag die Trudy Veninga (CDA)
stelde. Verder vond deze fractie het
belangrijk dat ook inderdaad wordt
uitgevoerd wat op het lijstje staat:
“Of wordt het zo dat maar de helft
kan worden uitgevoerd.” Er was nog
een aantal vragen van de verschillende fracties over bepaalde zaken.
Fietsbalans
Zo wilde GL weten of de fietsbalans
wel in het UVVP wordt meegenomen. Daar kon niet met zekerheid
op geantwoord worden. “In 2011
moet er met energiezuinige lampen
gewerkt worden, is dat ook meegenomen en hoe staat dat bij het bouwen van nieuwe woningen, komen
daar ook energiebesparende maatregelen?” Wat het hondenbeleid betreft dacht de raad dat dit eigenlijk
geen nieuw punt is maar slechts een
kwestie van handhaven. Of inder-

daad het boodschappenlijstje ook
uitvoerbaar is wordt besproken in de
discussie op 29 mei en in november.
Dat hangt ook af van de middelen
en de mensen die nodig zijn om die
zaken uit te voeren. Volgens de burgemeester hangt veel ook af van de
circulaires van de overheid. Wethouder Jeroen Verheijen gaf aan dat het
hondenbeleid geëvalueerd wordt en
dan eventueel aangepast. Wethouder Monique Oudshoorn meldde
dat de brede school in de Legmeer
in 2009 wordt opgeleverd en dat
men drukdoende is om te kijken wat
voor clusters in de school kunnen
komen. Wat betreft de Emmaschool
die genoemd staat en waar vragen
over gesteld werden, waarom deze
school genoemd wordt, gaf de wethouder aan dat deze nu gevestigd is
in Hoofddorp maar verplaatst wordt
naar Uithoorn, maar dat hier wel wat
haken en ogen aan zitten omdat de
raad dat op zo breed mogelijke basis wil doen en het schoolbestuur zo
zijn eigen gedachten heeft.
Zorgen
Trudy Veninga maakte zich nogal zorgen over de uitvoerbaarheid
van diverse projecten en de prioriteit daarvan.
Wat is nu de achterliggende gedachte bij het CDA? Trudy Veninga legt uit “In 2005 is een gigantische bezuinigingsslag gemaakt van
3 miljoen waarbij het ambtelijke apparaat met eenderde is verminderd.
De bedoeling was ook dat er een afgeslankte organisatie zou komen.
“Maar”, zegt Trudy: “Je moet natuurlijk wel zorgen dat zaken uitgevoerd
worden en niet alles extern wordt
afgehandeld. Iedere keer merk je
bij de begroting dat bepaalde zaken niet zijn uitgevoerd. Het gaat
dan om lange termijnzaken en pro
memoriezaken en die komen niet
aan bod. Men komt dan altijd met
een excuus en natuurlijk zijn er goede redenen voor te vinden maar het
duurt allemaal te lang. Er ontstaat

een capaciteitsprobleem en daarom
hebben wij ook onze bezorgdheid
uitgesproken over het boodschappenlijstje dat wij meegegeven hebben voor het programmaplan. Het
programmaplan wordt als eerste
opgesteld en maakt onderdeel uit
van de hele begroting maar betreft
alleen in grote lijnen de zaken die
aangepakt gaan worden. Dan volgt
de discussie op 29 mei en naar aanleiding daarvan en het kostenplaatje over 2007 en de eerste maanden
van 2008 wordt het kostenplaatje
voor de nieuwe begroting vastgesteld en kan de volledige begroting
in november worden behandeld. Het
CDA wil dat er een eerlijke discussie
komt en dan met name of de zaken
die wij willen ook in overeenstemming zijn met wat we kunnen. Wij
vinden het belangrijk dat lopende
projecten eerst worden uitgevoerd
zoals Zijdelwaard en het Legmeerplein in plaats van dat er ambtelijke
capaciteit wordt ingezet voor de uitvoering van nieuwe projecten zoals
de scholen aan de Christinalaan en
de Hélène Swarthlaan, waar scholen gesloopt gaan worden en waarschijnlijk nieuwbouw komt.
Wij zijn een financieel gezonde gemeente en er zijn geen financiële
problemen, dus het project van die
scholen kan altijd gefinancierd worden. Wat de wethouder aangeeft dat
met de opbrengst van die scholen
de brede school gefinancierd moet
worden is voor ons niet echt een
must, omdat die brede school toch
nog niet klaar is en zoals gezegd
er nu beter gekeken kan worden
naar de lopende projecten en zorgen dat bijvoorbeeld de buitenruimte van het winkelcentrum mooi opgeknapt wordt, zodat we over twee
jaar kunnen zeggen ‘dat hebben we
toch mooi voor elkaar gekregen”, aldus Trudy Veninga die het wel jammer vond dat noch de PvdA noch de
VVD met aanvullingen kwam voor
het programmaplan.

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Ook voor
compleet verzorgde
bedrijfscatering
Dagvers, gezond én lekker.
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Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-53 00 17
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/
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Brand in woning Achterberglaan

Bovenverdieping geheel
uitgebrand

Uithoorn - Op vrijdagavond is rond
half 11 een brand uitgebroken op de
eerste verdieping van een woning
aan de Achterberglaan in Uithoorn.
De brand bleef beperkt tot de eerste
verdieping van de woning, wel liep
de tweede verdieping van het pand
rookschade op. Doordat het vuur
zich grotendeels tussen het plafond
van de eerste etage en de vloer van
de tweede etage bevond, was de
brandhaard moeilijk te lokaliseren.
Om deze reden zette de brandweer
meerdere wagens in.
De bewoner van het pand was thuis
toen de brand uitbrak. Hij ontdekte
de brand zelf en alarmeerde direct
de brandweer. De man raakte niet
gewond. De oorzaak van de brand
is nog onbekend.
Foto: Ronald van Doorn

Dode bij brand in de
Mijdrechtse Dorpsstraat
Mijdrecht – Bij een felle uitslaande
brand in een stomerij aan de Dorpsstraat in Mijdrecht, is in de nacht
van vrijdag op zaterdag jl. de 75jarige eigenaar van de stomerij om
het leven gekomen.
Omstreeks 01.35 uur kregen politie en brandweer de melding dat
er een felle uitslaande brand was
in een stomerij met daarboven een
woning. Na verloop van tijd breidde

de brand zich uit naar een naastgelegen winkeltje. Beide panden gingen totaal in vlammen op.
Hoewel men al snel het vermoeden
had dat de eigenaar van de stomerij waarschijnlijk nog in het pand
moest zijn, was het voor de brandweer onmogelijk, gezien de enorme vuurzee, het pand nog binnen te
gaan. Vanwege instortingsgevaar na
het blussen werd pas zaterdag in de

loop van de dag het lichaam van de
75-jarige bewoner aangetroffen en
geborgen. Naar de exacte doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
De oorzaak van de brand werd
maandagmiddag bekend gemaakt:
Deze is ontstaan vanwege een technisch mankement in de apparatuur
van de stomerij.
Er is dus geen sprake van brandstichting.
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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.

N

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

Denkt u mee?

Informatiebijeenkomst
vrijwilligerswerk

Sinds 1 januari vorig jaar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Binnen de Wmo is een
grote rol ingeruimd voor het vrijwilligerswerk in Uithoorn.
Het realiseren van een vrijwilligerscentrale in Uithoorn
is een belangrijk onderdeel uit de concept-beleidsnotitie
Vrijwilligerswerk 2008. Tijdens deze avond willen wij hierover graag met u van gedachte wisselen.
Programma

Naast een korte toelichting op de concept-beleidsnotitie, is er
een spreker van een al functionerende vrijwilligerscentrale. Informeren en meedenken staan deze avond centraal.
Wilt u actief meedenken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 21 april in de raadzaal van het gemeentehuis.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
U kunt zich opgeven bij Jos van Heeswijk, telefoonnummer 513
277. Per e-mail: gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. aanmelding informatiebijeenkomst, Jos van Heeswijk.
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Heeft u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen? En kunt u het bedrag niet of nauwelijks betalen? Dan
komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding.
Niet voor hondenbelasting

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw ﬁnanciele situatie. Kwijtschelding is alleen
mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenhefﬁng en
rioolrechten. Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen. De onroerende-zaakbelasting betaalt u rechtstreeks aan de
gemeente. De afvalstoffenhefﬁng
en rioolrechten wordt maandelijks
als voorschot in rekening gebracht
via Eneco Energie in Amstelveen.
De verzoeken voor kwijtschelding

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

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.

E

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

I
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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

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.

Van harte welkom

E
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Vliegende start
Consultatiebureau
voor Ouderen

Tientallen ouderen in Aalsmeer en Uithoorn hebben de afgelopen maanden een uitnodiging gekregen van het Consultatiebureau voor Ouderen om een afspraak te maken voor een preventief onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de
gezondheid en krijgen ouderen onder andere adviezen om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. “Een
geruststellende gedachte, zo’n halfjaarlijks onderzoek.”
“Een paar weken geleden ontving
ik een uitnodiging van het Consultatiebureau en ik heb meteen gereageerd”, zegt Nico Horbach (66) uit
Aalsmeer. “Ik vind zo’n preventief
onderzoek heel nuttig. Als je gezondheidsproblemen hebt en je bent
er vroeg bij, kan dat de maatschappij
heel wat geld schelen en jezelf heel
wat leed besparen.” Horbach vond
het onderzoek heel gedegen. “Vooraf moet je een vragenlijst invullen
van zo’n zes à zeven kantjes over
eventuele ziektes, medicijngebruik
en je voedingspatroon. Maar ook
bijvoorbeeld of je hulp nodig hebt in
het huishouden. En wat je verwacht
voor de toekomst. Heel uitgebreid,
dus.” Daarnaast krijgen bezoekers
een ogen- en gehoortest en wordt
onder andere het gewicht en de
bloeddruk gemeten. Heeft Horbach
nog nuttige adviezen gekregen? “Bij
mij was alles gelukkig goed. En ik
leef en eet heel gezond. Toch vind
ik het een prettig idee dat het Consultatiebureau zoveel gegevens van
me heeft. Zo kunnen ze direct adviseren als er wel iets aan de hand is.
Ook vind ik het prettig dat als je ergens over twijfelt, maar je niet direct
naar de huisarts wilt stappen, je het
hier kunt bespreken. Als het nodig
is, verwijst de verpleegkundige je
dan door naar andere instanties. Ik
vind zo’n halfjaarlijks onderzoek een
geruststellende gedachte. Er kan
altijd iets veranderen in je gezondheidssituatie en dan is het prettig als
zoiets meteen wordt geconstateerd.
Wat mij betreft mag het onderzoek
zelfs nog een stapje verder gaan en
een echte keuring worden, waarbij
bijvoorbeeld ook een cardiogram en
longfoto wordt gemaakt.”

Steuntje in de rug

Ook mevrouw Grifﬁoen uit Uithoorn
bracht een bezoek aan het Con-

sultatiebureau voor Ouderen. Ze
vindt het een goed initiatief: “Het
consultatiebureau is een prettige en
laagdrempelige voorziening. Het is
belangrijk dat ouderen met vragen
over hun gezondheid in hun eigen
buurt terecht kunnen. Het geeft een
steuntje in de rug. Door regelmatige
gezondheidscontroles en adviezen
over een gezonde leefstijl kunnen
gezondheidsproblemen bij ouderen
worden voorkomen. Zo kunnen ze
langer gezond blijven en zelfstandig
blijven functioneren.”

Proef

Het Consultatiebureau voor Ouderen is een proef. Het doel van dit
initiatief is om senioren te adviseren
over een gezonde levensstijl en hen
zo te helpen om gezond te blijven en
zelfstandig te blijven functioneren.
Gedurende twee jaar zullen 600 personen tussen de 60 en 75 jaar uit de
wijken Stommeer (Aalsmeer) en Europarei (Uithoorn) worden uitgenodigd voor een preventief onderzoek.
Na een half jaar volgt een tweede
afspraak waarbij de verpleegkundige eerder gegeven adviezen zal
bespreken. Als de proef succesvol is, zullen beide gemeenten het
Consultatiebureau voortzetten. Als
het aan de heer Horbach ligt, mag
het Consultatiebureau in ieder geval blijven. “Het is zó belangrijk dat
ouderen de weg weten als ze hulp
nodig hebben. Ouderen wachten
daar vaak te lang mee. Als je één
keer bij het Consultatiebureau bent
geweest, kan dat de drempelvrees
wegnemen voor het geval er echt
iets speelt.”
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Marjo de Vet, functionaris
gezondheidsbevordering
GGD Amsterdam, tel: 020-5555457,
e-mail: mdvet@ggd.amsterdam.nl

worden door de gemeente getoetst
aan de normen van het Rijk.

Vóór 30 april aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen
voor kwijtschelding? Neemt u dan
contact op met Publiekszaken, tel.
513 111 of met de afdeling Ondersteuning/Financiën, tel. 513 182 of
513 300. Zij helpen u graag met uw
vragen hierover. U kunt bij beide
afdelingen ook een formulier voor
kwijtschelding opvragen. Let erop
dat u uw aanvraag vóór 30 april
moet indienen!

Gemeentehuis en
scheidingsdepot
gesloten op feestdagen

Op feestdagen is het gemeentehuis en het scheidingsdepot gesloten.
In een enkel geval ook de dag erna. In het onderstaande schema kunt
u lezen welke dagen dit zijn.

Dag en datum

Gemeentehuis

Koninginnedag, 30 april
Hemelvaartdag, 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Tweede Pinksterdag, 12 mei

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Scheidingsdepot
gesloten
gesloten
open
gesloten
gesloten

Inloopavond over
herinrichting weg bij
brug Vrouwenakker

Op donderdag 24 april organiseert de provincie een informatieve inloopavond over de weg bij de Vrouwenakkersebrug in De
Kwakel. Al geruime tijd wordt door de provincie Noord-Holland
gewerkt rondom de brug Vrouwenakker, gelegen in de gemeenten Nieuwkoop en Uithoorn. Tot nu toe konden de werkzaamheden uitgevoerd worden zonder volledige wegafsluitingen.
Wegafsluitingen en
verkeershinder

Vanaf 5 mei zullen verschillende
wegvakken voor kortere af langere
tijd voor autoverkeer worden afgesloten. Direct omwonenden/bedrijven worden hierover persoonlijk geinformeerd. Tijdens de inloopavond
geeft de provincie onder meer informatie over de planning van de werkzaamheden aan de weg en de brug.
De werkzaamheden worden in fasen
uitgevoerd om de verkeersoverlast
te beperken. Verkeershinder is echter onvermijdelijk. De consequenties
voor het regionale en lokale verkeer

kunt u tijdens de inloopavond op
kaarten bekijken.

Waar?

De informatieavond wordt gehouden
in Leenders Business & Partycentrum, Drechtdijk 9-15 in De Kwakel.
Er is geen vastgesteld programma.
U bent welkom tussen 17.00 en
20.00 uur.

Extra informatie

Heeft u vooraf vragen dan kunt u
die stellen aan Hester van der Blom
(project ondersteuner):
vrouwenakker@noord-holland.nl
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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 het Extra Informatief Beraad van de gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 17 april 2008 in het gemeentehuis te
Uithoorn. De openbare bijeenkomst begint om 19.30 uur in de raadzaal en
duurt tot 20.00 uur.

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

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

Onderwerp

Actie

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1
1.2

19.35-20.00

Mededelingen
Presentatie over de ontwikkeling van de dienstverlening E-gemeente,
door Bert van der Vis. Vragen en discussie.

OPENBAAR INFORMATIEF BERAAD

HOOFDLIJNEN
OPENBARE
VERGADERING
GEMEENTERAAD
UITHOORN VAN
10 APRIL 2008
In de raadsbijeenkomst van 10 april
is door burgers geen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid stilgestaan bij:
• Oriënterende bespreking van
voorstellen van het college
(‘boodschappenlijst’) en suggesties van de fracties voor onderwerpen in het te ontwerpen Programmaplan 2009.
In het vragenuur zijn door de VVD
fractie mondelinge vragen gesteld
over de situatie bij de Vrouwenakkerse brug en door de CDA fractie
over de toenemende hoeveelheid
grafﬁti in de gemeente Uithoorn.

Na de afsluiting van het Politiek Debat zijn de volgende amendementen
en moties aangenomen:
• Een gezamenlijk amendement
van de CDA fractie en GroenLinks fractie waarin voorgesteld
wordt om ook de variant van het
afkoppelen van regenwater te
onderzoeken op de ﬁnanciëleen milieutechnische aspecten.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen inclusief de eventueel
daarbij horende amendementen
aangenomen:
- Het voorstel bestuurlijke keuzes Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) 4
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 24 april
2008.
Wilt u meer informatie neemt u dan
contact op met de grifﬁer (e-mail:
grifﬁe@uithoorn.nl of tel. 513963).

Voorzitter:
Dhr.J.W.M.Bosma
Raads-/collegeleden

VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING
24 APRIL 2008
De volgende onderwerpen staan
onder voorbehoud op de agenda
van de raadsvergadering van donderdag 24 april 2008:
In het Informatief Beraad:
• Presentatie van de uitgevoerde
inspectie van de brandkranen in
de gemeente Uithoorn.
• Richtinggevende Notitie Aanpak
Accommodatiebeleid.
• Nota Communicatie “Om de
goede naam en faam van de gemeente Uithoorn”.
In Politiek Debat/Stemmingen:
• Verordening
Gemeentelijke
Basis Administratie (GBA) persoonsgegevens Uithoorn 2008.
De vergadering begint om 19.30 uur,
de agenda en de raadsvoorstellen
vindt u vanaf a.s. vrijdag op de gemeentelijke website www.uithoorn.
nl. Volgende week woensdag staat
de agenda op de gemeentepagina.

Jaarlijkse opruimactie van ﬁetswrakken
Op diverse plaatsen in de gemeente staan ﬁetswrakken
die het straatbeeld ontsieren.
Afgelopen maandag zijn de
‘ﬁetswrakken’ uit de omgeving van de Europareiﬂats
weggehaald. Op maandag 21
april gebeurt dit in de omgeving van het busstation en de
busbaan.

kunt u telefonisch bereiken op nummer 513 160 van maandag t/m vrij-

dag tussen 10:00 -10:30 uur en van
12:00 - 13:30 uur.

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.

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.

OUDER DAN 65 JAAR?
DECLAREER HET MAAR!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht
bij de gemeentesurveillanten. Deze
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De Buurtschouw
in uw buurt

Deze week zijn de straten rondom het gemeentehuis aan de beurt. Tijdens de Buurtschouw wandelen mensen van de politie, gemeente, stichting Cardanus en Woongroep 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!
Wanneer in uw buurt?
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Tot  110 per persoon, per jaar
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Ga langs sociale zaken
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Meerwijk: op 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
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Meer weten?
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Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Wilt u melding maken van:

WERK IN
UITVOERING

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

'."+0"+)/13&+(,*"+.,+!

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:

pagina 4

G

Nieuwe Meerbode - 16 april 2008

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

16 APRIL 2008

W

S

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE
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

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.

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
Verordening en toelichting Wmo-raad
Info: Maarten Eeke van der Veen, tel. 513 139
Inzageperiode: t/m 26 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
Wet milieubeheer, melding SigmaKalon Deco Nederland b.v., veranderen van inrichting Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Info: Dhr. J.J. Vennik tel. 513 223
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

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.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog
niet mogelijk.
De Kwakel
• Distellaan 7, reguliere bouwaanvraag voor het
plaatsen van een onderheid terras.
De Legmeer
• In het Midden 21, lichte bouwaanvraag voor het

vernieuwen van de kozijnen op de 1e en 2e verdieping aan de voor- en achterzijde.
Thamerdal
• Schaepmanlaan 35, lichte bouwaanvraag voor
het veranderen van de voorgevel.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 11, reguliere bouwaanvraag
voor het plaatsen van een opslag tussen twee bedrijfspanden.

25 april 2008 in de Thamerkerk.
Bezwaar t/m 23 mei 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 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):
Meerwijk-West
- Goudlijster 2, reguliere bouwaanvraag voor het
vernieuwen van de steiger, beschoeiing en het
hekwerk aan de oeverzijde.
De Legmeer
- Aan het Spoor 70 te Uithoorn, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van het dak d.m.v. een
dakterras.
Genoemde bouwplannen liggen van 18 april 2008 tot
en met 29 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.

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.
Uithoorn/De Kwakel
• Vergunning aan Intersport Duo voor het plaatsen
van 20 reclameborden van 15 t/m 24 mei 2008
om bekendheid te geven aan de zomer outletverkoop van 22 t/m 24 mei 2008 en voor het plaatsen van 20 reclameborden van 30 oktober t/m 8
november om bekendheid te geven aan de winter
outletverkoop van 6 t/m 8 november 2008.
Bezwaar t/m 23 mei 2008
De Kwakel
• Chrysantenlaan 15, vergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 19 mei 2008.
• Onthefﬁng aan de beheerder van dorpshuis De
Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Koninginnedag op 30 april
2008, Midzomeravondfeest op 14 juni 2008 en de
Kwakelse Kermis op 2 september 2008.
Bezwaar t/m 23 mei 2008
Thamerdal
• Pr. Christinalaan, vergunning aan Van Wijk Vastgoedonderhoud voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg, voor het
plaatsen van een ecotoilet en een schafkeet van
14 april t/m 5 juni 2008.
Bezwaar t/m 23 mei 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
• Industrieweg 25, vergunning voor het vergroten
van een bestaand gebouw met 2 systeemunits.
Bezwaar: t/m 21 mei 2008.
• Amsteldijk-Noord 1, onthefﬁng aan de exploitant
van cafe ‘t Fluitje voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Dance Classics
Party georganiseerd door Stichting Radio RIK op

VERKEERSBESLUIT, DE LEGMEER
Burgemeester en wethouders hebben besloten het
bord E1 (parkeerverbod) op de Geertruidahoeve tegenover de huisnummers 3 t/m 7 te verwijderen en
gele onderbroken strepen aan te brengen, zoals bedoeld in artikel 24, eerste lid, sub e RVV 1990.
Bezwaar t/m woensdag 28 mei 2008
BESLUITEN AFVALSTOFFENVERORDENING
UITHOORN 2008
Op 20 december 2007 is de afvalstoffenverordening
Uithoorn 2008 door de raad vastgesteld. Een aantal
artikelen in deze verordening is nader uitgewerkt.
Deze uitvoeringsbesluiten liggen tot en met woensdag 28 mei 2008 ter inzage. Tegen een aantal van
deze besluiten kan een bezwaarschrift tot en met
woensdag 28 mei 2008 worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

geldig van 7 t/m 19 april
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Gevraagd:
Geloogd grenen salontafel rond
met 4 laadjes.
Tel. 0297-569139
Te koop:
Workmate nooit gebruikt nw.
40 euro.
Tel. 0297-565472
Te koop:
Bungalowtent groot 2 sl. cab.
verplaatsbare voorwand 5 vakanties gebruikt ook event. inventaris 275 euro.
Tel. 0297-540047
Gevonden:
Z. ketting met medaille a/d Can.
Gans.
Tel. 0297-567574
Te koop:
Kersen hoekkastje nw. 125 euro.
TV Aristona matgrijs 66 cm 50
euro. Minidisc Sony 40 euro. CD
speler Sony 40 euro.
Tel. 0297-534840
Te koop:
12,5 inch BMX jongensfiets 35
euro.
Tel. 0297-562974
Te koop:
7 m bankirai schutting planken
à 2 m. 125 euro. Wastafel + voet
nw. 10 euro.
Tel. 0297-561258

Aangeboden:
Sony versterker TA 117 40 euro. Sony multi cd player 40 euro. DVD sp. Philips Matchline 40 euro. DVD JVC + af.bed.
30 euro.
Tel. 0297-521651
Te koop:
Mammoet skelter merk Berg
met 2 stoeltjes weinig gebr. 250
euro.
Tel. 0297-565911 na 18.00 u.
Te koop:
Opvouwbr. logeerbed op wieltjes + matras 15 euro. Mdf wit 4laden kastje 40 euro. Elektr. typmach. 10 euro.
Tel. 0297-563722
Aangeboden:
Gratis af te halen tamme rat.
Tel. 0297-521651
Te koop:
Nokia 62301 90 euro. Geheugenkaart 6 euro.
Tel. 0297-521651
Te koop:
Nordic Swing Stepper 20 euro.
Tel. 0297-560395
Te koop:
Trilplaat 45 euro Paardrijbroeken mt. 152/164/36 10 euro. Lego voetbalplaat 5 euro.
Tel. 0297-523905

Te koop:
Waxjas groen mt. XXL zeer goede staat 60 euro.
Tel. 0297-561590
Gevraagd:
Oude spullen met opdruk ‘t
Rechthus aan den Amstel. Tegen een kleine vergoeding.
Tel. 0297-561380
Te koop:
Houten traphekjes 2 st. 10 euro
p.st. incl. bevestigingsmateriaal.
Tel. 06-46518681
Te koop:
4 senior armstoelen blank eiken
samen 50 euro.
Tel. 0297-564437

AADICT

inkomensbeheer - advisering - administratie

G

een overzicht meer over uw inkomsten en
uitgaven? Betalingsachterstanden?

Wij bieden hulp en geven u het overzicht terug.
Vraag vrijblijvend advies

Ook voor belastingaangifte particulieren
Aadict Postbus 575 1420 CB Uithoorn

Snel een afspraak? Bel: 0297 - 527358

GRATIS KABAAL

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

3

Telefoon:

Waldkorn
baquette
2 stuks voor

1

25
,

17 april: secretaressedag

Secretaresse
Verwentaartje

8

95
,

Ophelialaan 111 - Aalsmeer - 0297-324530
Zijdelwaardplein 67 - Uithoorn - 0297-565275
Westwijkplein 62-68 - Amstelveen - 020-4417917

www.hullemanbroodenbanket.nl

Hét adres voor
levering van
• hardhouten
damwanden
• balken
• palen
• planken
• steigers
• complete
beschoeiingen
Nieuw en gebruikt, zéér goede kwaliteit.

Van Hameren Hout b.v.
Hertog van Beijerenstraat 2a
2461 EM Ter Aar
Tel. 0172-604073/06-40906031
e-mail: ahvanhameren@hetnet.nl

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn
De Kwakel
Mijdrecht
Aalsmeer

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan
Kwakelsepad 1
Nieuwe Meerbode - Anselmusstraat 19 - 3641 AM
Nieuwe Meerbode - Visserstraat 10 - 1431 GJ

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Nieuwe Meerbode - 16 april 2008
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Keniaans bezoek

op het Veenlanden College
zelfgemaakte kerstkaarten verkochten. De opbrengst van die leerlingenactie van de locaties
in Vinkeveen en Mijdrecht bedroeg 29.500,euro. Een schitterende opbrengst, die door Impulsis nog verdubbeld werd! In de docentenkamer bedankte Abdi Billow alle medewerkers
van de school voor hun grote inzet om deze
actie tot zo’n succes te maken. Hij vertelde
over de onderwijs- en waterprojecten die nu, in
Aanleiding voor het bezoek aan de school was dit door droogte zo vaak geteisterde gebied in
de eind vorig jaar gehouden actie Onderwijs Noordoost Kenia, gerealiseerd kunnen worden.
en water voor nu en later, waarbij de leerlingen Daarna werd de Keniaanse gast ontvangen in
Vorige week bracht de secretaris van het
partnercomité van de Stichting Welzijn
Wajir, Abdi Billow, een bezoek aan de locatie van het VLC in Vinkeveen. Na jarenlange samenwerking met de Stichting (onder voorzitterschap van dokter Groeneveld
uit Wilnis) was dit zijn eerste bezoek aan
Nederland.

het klaslokaal van docent Jochem Quartel, één
van de initiatiefnemers van de actie. Zijn derde
klas luisterde met grote aandacht naar het verhaal van Abdi Billow. De leerlingen stelden na
afloop goede vragen, ook in het Engels!
Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het mooie schoolgebouw door Pieter
Schunselaar, oud-conrector uit Vinkeveen. Vier
keer was hij in de voorgaande jaren al betrokken bij een leerlingenactie voor Wajir en ook
voor hem was dit dus een bijzondere ontmoeting.
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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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MORPHEUS 60 JAAR!
PROFITEER N
U VAN DE
60 JUBILEUM
AANBIEDING
EN!

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.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING DE BAAT

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

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

www.morpheus.nl

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

“Onze” school in Nepal (2)

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
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.

Uithoornse finalist bij
Steinway Pianoconcours
Regio - De 9-jarige Miyu Haraguchi
uit Uithoorn heeft de nationale finale bereikt van het Steinway Pianoconcours. Samen met acht andere jonge pianisten strijdt zij zondag 4 mei in Het Concertgebouw in
Amsterdam om de hoogste eer. Het
concours vindt elke twee jaar plaats
in negen Europese landen en China.
Vanuit ieder land wordt één deelnemer uitgezonden naar het internationale Steinway Festival in Hamburg.
Het Steinway Pianoconcours staat
internationaal hoog aangeschreven.
De Nederlandse finalisten zijn traditiegetrouw verdeeld in drie leeftijdsgroepen. In categorie A (tot 11 jaar)
treffen Mira Davidson uit Amsterdam, Miyu Haraguchi en Yang Yang
Cai uit Zutphen elkaar. In categorie
B (tot 14 jaar) zijn dat Valentina Tóth

Wordt vervolgd

www.sosderondevenen.nl

VVV/ANwB

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.

Nel Bouwhuijzen

uit Aldtsjerk, Mark Kalse uit Raamsdonksveer en Martin Oei uit Tiel. In
categorie C (tot 17 jaar) strijden Pei
Yun Xue uit Tilburg, Oscar Yang uit
Maastricht en Henk Bart uit Pijnacker om de eerste plaats. De toptalenten worden beoordeeld door een
vakjury bestaande uit juryvoorzitter
Jan Wijn, Ton Demmers, David Kuijken, Joop Celis, Bart van de Roer en
Marlies van Gent. Behalve de jury
kiest ook het publiek een winnaar.
De toehoorders kunnen een stem
uitbrengen op hun favoriete pianist.
Na afloop wordt zowel de jury- als
de publieksprijs uitgereikt.
Kaarten kunt u reserveren via
www.concertgebouw.nl of telefonisch via de reserveerlijn 020-671
83 45. Voor meer informatie over het
concours: www.steinway.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

zORG &
DIENsTVERLENING

Loes en Carla gingen samen met Urkin Lama de school rond om de inrichting met schoolbankjes, kasten, kantoortje e.d. te bekijken en op de foto te
zetten. Urkin is n.l. de bouwmanager van een school in Tarkegyang, in de
bergen van Nepal. Hij kon veel leren van de ervaringen die zijn opgedaan
met de bouw en inrichting van de school in Dhapakhel, De school in Tarkegyang wordt gebouwd door de Rondeveense Stichting Jyoti Nepal.
Ik verdween met Lajali, het schoolhoofd en de leerkrachten + een vertegenwoordiging van de ouders in een vergaderzaaltje. Onderwerp van
gesprek: het schoolgeldfonds van SOS waar ook deze school gebruik van
maakt. Aan bod kwamen de communicatie tussen de school, de SNV en
SOS betreffende de selectie van de leerlingen die in aanmerking komen
voor schoolgeldondersteuning en de verantwoording achteraf van de besteding van de schoolgeld toelage.
Al met al bleek dit een zeer nuttig bestede dag te zijn geweest!

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

Expositie Thamerkerk
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 19
april is er weer een bijzondere expositie in de sfeervolle Thamerkerk
aan de Amstel in Uithoorn. Van september tot mei wordt er op dinsdag
in Het Fort in Uithoorn en op woensdag bij de SAKB in Amstelveen geaquarelleerd door vele enthousiaste mensen uit Amstelveen, Uithoorn,
Aalsmeer e.o. Zij doen dit onder begeleiding van Ellen ten Kroode, beeldend kunstenares en docente in tekenen en aquarelleren. Als u geïnteresseerd bent om ook een cursus te
volgen kom dan beslist langs.
U kunt deze dag tevens kennismaken met de inspirerende docente.
De cursisten zullen zaterdag 19 april
het mooiste werk laten zien dat ze
in het afgelopen seizoen gemaakt
hebben.
Bent u nieuwsgierig naar deze
kleurrijke expositie? Laat deze dag
dan niet voorbij gaan, want het is
zeer de moeite waard: bloemen, stillevens en landschappen, abstract
en fantasie in aquarel.
Er zijn prachtige, leuke, mooie, naïeve, fantasievolle en creatieve kunstwerken van hoge kwaliteit te zien!

De Thamerkerk aan de Amsteldijk
Noord 1 is geopend aanstaande zaterdag 19 april van 12.00 tot 17.00
uur.

Bromfietser
gewond
Wilnis – Vorige week woensdag
vond er een aanrijding plaats op
de burgemeester Padmosweg in
Wilnis tussen een automobilist en
een bromfietser. Omstreeks 18.25
uur stuitten surveillerende agenten op het ongeval. Het bleek dat
een 37-jarige automobilist uit Wilnis afsloeg naar een oprit en daarvoor moest remmen voor een bromfietser die, uit de richting van Wilnis, over het fietspad kwam aangereden. De bromfietser, een 17-jarige
jongen uit Mijdrecht, remde hard af
voor de auto, ging onderuit en gleed
tegen de auto aan. De jongen liep
vermoedelijk schouderletsel op en
is per ambulance naar het Hofpoortziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht.
De bromfiets is voor onderzoek in
beslag genomen.

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

Let op!
Krant komt
1 keer op
maandag uit!
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.
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PvdA benadrukt ‘dorp aan de rivier:’

”Het moet geen Manhattan
aan de Amstel worden!”
Uithoorn - “Het moet geen Manhattan worden aan de Amstel”, vond
Rob de Boer van de PvdA tijdens de
raadsvergadering. “We moeten ervoor zorgen dat het cultuurhistorische aspect behouden blijft. Laat in
alle uitwerkingen duidelijk naar voren komen dat het een dorp aan de
rivier moet blijven.” De Boer ging ervan uit dat de andere fracties daar
hetzelfde over dachten maar er was
weinig instemmend gemompel te
horen.
De PvdA is van mening dat er ruimte
moet zijn om te winkelen, maar ook
voor recreatie en dat men er prettig moet kunnen wonen. Deze fractie vond wel dat de raad zo snel mogelijk kaders moet stellen, zodat er
een beeldkwaliteitplan kan komen.
De VVD was het hiermee eens en
het CDA dacht dat het Amstelfront
nog verder mag lopen, namelijk van
het fort aan de Drecht tot en met de
Cindu. “Wij willen ook wel eens weten wat daarmee gebeurt, omdat wij
het idee hebben dat daar ook niet
veel toekomst meer in zit.” Het CDA
vond ook dat De Ronde Venen betrokken moet worden bij de structuurvisie. Het CDA dacht dat de
PvdA zich geen zorgen moet ma-

ken of er een Manhattan komt aan
de Amstel, omdat het bestemmingsplan dit niet toelaat, maar sprak wel
haar buitengewone zorg uit over de
toekomst van de Vleeschhoek. “Het
moet niet zo zijn dat domweg een
projectontwikkelaar dit even meeneemt.”
Visitekaartje
Ria Zijlstra van GL ging nog verder
en vond eigenlijk wel dat je tot aan
de Vrouwenakkersebrug kon gaan.
“Het Amstelfront is wel het visitekaartje van Uithoorn.” Wat opviel
was wel dat zowel de VVD als het
CDA rekening wilde houden met
wat in het raadsvoorstel staat en dat
GL als enige partij moeite met dit
voorstel had maar ervan uitging dat
het college het hele project goed
zou oppakken. Dat is te hopen, zeker gezien de vele reacties van inwoners en zoals zeer juist is aangegeven door de PvdA moet men
natuurlijk niet het idee hebben dat
men hier bezig is met het aanzicht
van een stad zoals Rotterdam en
Amsterdam. Daarom wil men juist
graag in Uithoorn wonen vanwege
het dorpse karakter dat zoveel gemoedelijker aandoet dan een groot

stadsuiterlijk. Laat dat dan ook zo
blijven en probeer, zoals de PvdA en
ook GL weer duidelijk aangaven, zoveel mogelijk de historische gebouwen die er nog staan te behouden
want er is al in de loop der tijden
zoveel verdwenen. Van dat vroegere oude centrum is bijna niets meer
overgebleven.
En als je dan hoort dat er weer karakteristieke pandjes in de Dorpsstraat moeten verdwijnen, dat het
voormalige raadhuis en de kerk op
de nominatie staan om te verdwijnen, dan rijzen je haren te berge.
Waar is de zin voor nostalgie gebleven of doen we daar maar niet meer
aan? Je zou bijna zeggen: ‘Schoenmaker, houd je bij je leest’ en heb
geen grootheidswaanzin want je
doet er je burgers die blij zijn in een
dergelijk karakteristiek dorp te wonen geen plezier mee. Wethouder
Jeroen Verheijen wilde nog voor de
zomer de structuurvisie vaststellen. “Er moet een samenhang komen tussen de twee dorpsgedeelten”, vond de wethouder. Het blijkt
dat De Ronde Venen al betrokken
is bij de structuurvisie. “Het gaat om
prettig wonen in de nabijheid van de
Amstel”, aldus de wethouder.

AJOC Festival 2008
voor groot en klein
Mijdrecht - De organisatie van het
AJOC Festival 2008 maakt nog meer
activiteiten bekend die tijdens de
spektakeldag zullen plaatsvinden.
De spektakeldag, die op maandag
12 mei plaatsvindt, is een dag met
veel gezelligheid, ontspanning en
actie voor jong en oud.
Voor de allerkleinsten onder ons
zullen er vele draaimolens en
springkussens op het Festival-terrein aanwezig zijn. Voor de wat ouderen zal er binnen in de tent een
show worden opgevoerd; Jeroen’s
Jeugdshow. Een spectaculaire show
waarbij iedereen betrokken zal worden. Bob de Bouwer bezoekt samen
met zijn vriendinnetje Wendy het
AJOC Festival. De kinderen kunnen
met hem én haar op de foto om een
blijvende herinnering te hebben aan
hun held. Ook zal “Jack in the box”
zijn kunsten weer laten zien, hoe hij
in een kubus past bijvoorbeeld samen met zijn slang. Daarnaast zal er
ook buiten op het terrein weer van
alles te beleven zijn.
Net als ieder jaar kun je natuurlijk
weer een helikoptervlucht boven het
terrein maken om het uit de lucht allemaal te kunnen bekijken.
Verder kun je buiten enkele doedelzakspelers spotten en ook de oude ambachten zullen niet ontbreken. Ben jij toe aan uitdaging? Ook
dan ben je goed bij het AJOC Festival. Je kunt bijvoorbeeld parasailen of autobandhangen. Voor maandag 12 mei zijn er geen kaarten in
de voorverkoop verkrijgbaar. Maandag 12 mei betaal je 6,00 euro entree bij het festivalterrein. Kinderen
onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Zorg dat je erbij bent! Ook zijn
er voor vrijdagavond 9 mei en zondagavond 11 mei nog enkele kaarten beschikbaar. Heb je nog geen
kaart? Bestel deze zolang het nog
kan via de website
www.ajoc.nl. Wees er snel bij, want
ook deze kaarten vliegen de deur uit!
Op vrijdagavond 9 mei treden Moke,
Alain Clarke, en Jan Smit in concert
op. Op zondagavond natuurlijk de
Golden Earring, met dit jaar de band
Leaf in het voorprogramma.

Blije prijswinnaars kleurwedstrijd Smit Schoenen
Mijdrecht - Op 1 maart jl. vierde
Smit Schoenen, Sport en Lederwaren haar veertigjarig bestaan. De
winkel is sedert 1976 gevestigd in
winkelcentrum De Lindeboom. De
viering ging gepaard met een aantal leuke acties waarbij ook kinderen van klanten werden betrokken. Die konden meedoen aan een
kleurwedstrijd waarmee aantrekkelijke prijzen te verdienen waren.
Daaronder een kinderfiets (of een
fiets ‘naar leeftijd’), een step en een
Nintendo DS Lite spelcomputer. Zij
kregen vier weken de tijd om hun

kleurplaat mooi in te kleuren. Precies een maand later dan de jubileumdatum waren er 217 kleurplaten
bij Smit Schoenen ingeleverd. De jury, bestaande uit het winkelpersoneel en de familie Smit, heeft daaruit
de mooiste kleurplaten geselecteerd
voor drie prijswinnaars. Dat zijn geworden: Debora Schreven (7) uit
Mijdrecht; zij had de mooiste kleurplaat en kreeg een ‘omafiets’ die
voor haar ‘op maat’ wordt afgesteld
door Deins Tweewielers. De tweede
prijs was voor Alexander Lanting (8),
woonachtig in Vinkeveen. Hij kreeg

tot zijn grote vreugde de Nintendo
spelcomputer. De derde prijs is gegaan naar Arian Rietveld (3) uit Wilnis: de step. Hij deed daarmee meteen ‘een rondje winkel’.
Maar al snel werd hem gevraagd om
samen met de andere prijswinnaars
en hun moeders, plus Sjaak en zijn
dochter Jacqueline Smit, even halt
te houden voor de traditionele foto.
Aldus gebeurde. Prijswinnaars, van
harte gefeliciteerd en Smit Schoenen bedankt voor deze leuke actie!
Op naar de vijftig jaar…

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze krant
vrijdag 25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-

de.nl. U kunt ze ook faxen: 0297581509
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.

Onder bedreiging van vuurwapen van scooter beroofd

zicht hem, door hem te bedreigen
met een vuurwapen, de scooter afhandig maakten. De twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Amstelhoek – Donderdagavond 10
april jl. is omstreeks 21.30 uur een
jongeman door twee gewapende
overvallers van zijn scooter en zijn
helm beroofd.

Mocht u iets gezien hebben, of iets
weten, bel dan met de politie Rijn en
Venen via telefoonnummer 09008844 of het anonieme meldingsnummer 088-7000.

De eigenaar van de blauwe scooter
van het merk Gilera stond met zijn
scooter bij het fietsverkeerslicht aan
de Mijdrechtse Zuwe, toen de twee
met vermommingen over hun ge-

Expositie tekeningen
Jolanda Schuit
Mijdrecht - Diverse potloodtekeningen van Jolanda Schuit zullen in
de maand april een plekje hebben
in de Bibliotheek van Mijdrecht. De
expositie is toegankelijk tijdens de
openingsuren van de Bibliotheek.
“Tekenen is iets wat ik graag doe
voor mijzelf én voor anderen. Om
van een leeg vel papier een ‘emotie van herkenning’ te maken blijft
heel bijzonder. Mijn specialisatie is
het realistisch neerzetten van portretten, van baby’s, kinderen, volwassenen tot ouderen. Door middel van mijn potloden wil ik de ’ziel’
van de ogen benaderen, zodat zij je
echt aankijken. Ook huisdieren als
honden, katten, paarden en vogels
heb ik al meerdere malen geportretteerd. Zowel voor mens als dier
geldt dat je zijn of haar specifieke
blik op papier probeert te vangen.
’Je eigen’ plekje zou je ook kunnen
laten tekenen. De boerderij van opa
en oma of een ander belangrijke
plaats. Als voorbeeld heb ik herkenningspunten in De Ronde Venen getekend. Als kind vond ik het al heerlijk om de omgeving te schetsen. Dit
werd gestimuleerd door mijn vader Bertus Schuit. Hij maakt in Nijkerk tekeningen en schilderijen en
je kunt gerust zeggen dat ik zijn ’talent’ heb meegekregen.
Het is prachtig om de enthousiaste
reactie te zien van mensen voor wie
ik een tekening heb gemaakt. Zelf
ook een originele tekening thuis ophangen?. In opdracht maak ik graag
een gelijkende tekening van een
goede foto. Nieuwe opdrachten zijn
altijd welkom.” De tekeningen komen nog beter uit door een lijst en
passe-partouts van lijstenmakerij

Emotion, vakkundig verzorgd door
Ruud van den Berg, winkelcentrum
Lindeboom te Mijdrecht. Jolanda’s
portret van Máxima hangt het hele

jaar in Galerie Emotion.
Voor meer informatie en opdrachten: jolandaschuit@planet.nl
Telefoon 0297-272260.
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Mirande toont mooie
lingerie en badkleding
tijdens modeshow
Uithoorn - Zaterdag 12 april hield
Mirande Lingerie aan de Schans 1,
recht tegenover de ingang van winkelcentrum Amstelplein, weer haar
traditionele voorjaarsmodeshow op
het gebied van lingerie, nachtkleding, badmode en corsetterie. In
drie sessies van ongeveer een uur,
te weten om 11.00, 13.00 en 15.00
uur, werd het nieuwste op dit gebied door vier professionele mannequins geshowd. Een en ander bijgewoond door talrijke nieuwsgierige klanten, voornamelijk dames, alhoewel ook een enkele echtgenoot
niet ontbrak op het appèl. Kortom,
het was aardig vol bij Mirande waar
beschikken. Bij de organisatie van
de modeshows wordt zij bijgestaan
door haar ploeg enthousiaste (deels
parttime) medewerksters.

het altijd een hele kunst is om de
kleding in een beperkte ruimte te
showen. Maar het gaat altijd goed
en tot tevredenheid van de aanwezigen.
De nieuwe collecties nachtkleding,
corsetterie en badkleding voor 2008
zijn inmiddels goeddeels binnen
bij Mirande Lingerie. Die munten
uit door frisse kleuren, een romantisch aanzien, soms een exclusieve
snit, hoogwaardige kwaliteit, mooie
pasvorm en in een aantal opzichten
door een multifunctioneel gebruik.
De afwerking is zoals altijd perfect te
noemen bij deze kleding. Die wordt
geproduceerd door gerenommeerde merken maar blijft in de meeste gevallen betaalbaar. Badkleding
gaat vaak gepaard met extra aanbiedingen in de vorm van een complete set, zoals een gratis pareo, jasje of bijpassende tas als extra. Overigens is er ook een collectie ondergoed en badkleding voor heren bij
Mirande. Maar die worden niet geshowd door een dressman, omdat
daarin niet zoveel variatie is als bij
de damescollectie.
Onderscheidend
Afgelopen zaterdag 12 april was het
weer zover. De vier ‘vaste’ manne-

Leerzame ‘Boys- and
Girlsday’ techniek
op de Willespoort
Wilnis - Tijdens de boys-and girlsday krijgen kinderen een techniekles die aansluit bij hun eigen interesse. Op vrijdag 11 april vond deze dag voor de leerlingen van groep
7 van de Willespoortschool voor de
tweede keer plaats. Op deze tech-

niekdag mogen de kinderen zelf een
bedrijf uitkiezen waar zij een bezoek
aan willen brengen. De jongens gingen dit keer naar Autobedrijf van
Rijn. Bij dit bedrijf was men druk
bezig met de bouw van een heuse
raceauto. Met veel interesse werd

er gekeken onder de motorkap. De
speciale beveiligingsconstructie die
in de auto werd aangebracht om de
coureur te beschermen kreeg ook
alle aandacht. De jongens stelden
tussendoor heel wat vragen aan de
heer Van Rijn over de verschillen-

de apparatuur in het bedrijf. Daarbij werden zij als het ware met een
complete APK keuring meegenomen door het bedrijf.

De twee ogen van Uithoorn

De meisjes van groep 7 bezochten die dag eerst juweliersbedrijf
Koek. Daar namen zij onder meer
een kijkje achter de schermen betreffende het graveren van sieraden. Ook kregen zij uitleg over de
vervaardiging van gouden sieraden. Vervolgens brachten de meisjes een bezoek aan Optiek van der
Zwaard. Daar konden de kinderen
een ogentest doen en kegen zij uitleg over wat er allemaal komt kijken
bij het maken van brillen.
Al met al dus leerzame activiteiten
voor deze kinderen.

Succesvol dansweekend
paren Danscentrum Colijn
Uithoorn – Afgelopen weekend
werden er weer danswedstrijden
georganiseerd; zaterdag gingen de
sr. naar Alphen a/d Rijn voor hun
DMN-wedstrijd, en er werd weer
een landelijke NADB-wedstrijd gehouden in Kerkdriel. 8 Bekers vanaf deze twee locaties kwamen richting Uithoorn! Op zaterdag vielen alle drie deelnemende Colijnparen in
de prijzen in de Standaard-afdeling;
Ben en Marga Rigter behaalden hun
eerste prijs in het wedstrijdcircuit, zij
werden 5e in de C-klasse. Chris en
Astrid Begheijn behaalden een 6e
plaats in de B1-klasse, en ook Wim
Mook en Adri Peloso konden weer
een beker aan hun verzameling toevoegen, zij pakten de 5e prijs in de
B2-klasse. Zondag gingen meer paren naar Kerkdriel voor hun NADBwedstrijd. Ook hier behaalden drie

quins showden in een tijdspanne
van telkens een driekwartier enkele
voorbeelden uit de collecties waarin Mirande zich onderscheidt, omdat zij nagenoeg in alle maten kan
voorzien, van pakweg een maatje
extra klein tot extra groot. Babs presenteerde daarbij de grotere maten voor de wat rijpere vrouw, Cynthia toonde fraaie combinaties in de
normale en tussenmaten, Charon de
extra lange en Annette de kleinere.
Zij is ook de slankste mannequin.
De vier dames traden heel professioneel voor het voetlicht in een ambiance die daarvoor nauwelijks geschikt is. Immers, Mirande Lingerie
heeft een omvangrijk assortiment en
laat dat ook op een grote hoeveelheid kledingrekken in de winkel/annex showroom zien. Niettemin worden er plekjes gevonden waar belangstellende dames van alle leeftijden zich kunnen nestelen om zo
de belangrijkste kenmerken van de
collecties te aanschouwen. Gewoon
gratis en zonder uitnodiging kijken
naar wat er geshowd wordt. En dat
onder het genoegen van een hapje en een drankje. Uitstekend verzorgd en gepresenteerd door Mieke
Peeters-van Bunningen zelf die over
een surplus aan vakkennis blijkt te

Speciaalzaak voor
prothesekleding
Mirande Lingerie biedt een omvangrijk assortiment lingerie en corsetterie voor dames, herenondergoed en ondergoed voor kinderen,
zowel jongens als meisjes. Maar tevens bad- en strandkleding voor deze doelgroepen alsook nachtkleding
in de breedste zin van het woord.
Als één van de weinige zaken heeft
men zich bovendien gespecialiseerd
in lingerie en badkleding waaraan
een prothese ten grondslag ligt. Eén
en ander voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen. Daarbij gaat het om
kleding van bekende merken in het
middensegment en de wat hogere prijsklassen. “Geen flodderwerk”,
zoals Mieke terecht opmerkt. “Bovendien hebben wij hier voor de rijpere vrouw een uitzonderlijke keuze
uit de wat grotere maten. Die worden ook geshowd tijdens de modeshows. En dat doen jaar in, jaar
uit altijd dezelfde mannequins. Dat
geeft een vertrouwd beeld naar buiten.” De service die Mirande Lingerie biedt staat bovendien op een
hoog peil. Kenmerken daarvoor zijn
de kennis en het vakmanschap van
het personeel. Dat vertaalt zich in
gunstige zin naar het omvangrijke
klantenbestand dat opgenomen is
in de computer. Gegevens over de
maat en in de loop der tijd afgenomen artikelen, zijn herkenbare attributen om snel te zien wat voor
smaak de klant heeft en of het gevraagde op voorraad is. De clientèle is verspreid over heel Nederland en zelfs uit het buitenland komen ze graag bij Mirande Lingerie
winkelen. Vooraf even bellen (0297564106) of het artikel binnen handbereik is, maakt de beantwoording
wel zo gemakkelijk. Hoewel Mieke
Peeters-van Bunningen inmiddels
de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt, is zij nog niet voornemens met haar activiteiten te stoppen. Gelukkig maar voor iedereen
die bij Mirande Lingerie als trouwe
klant geniet van een brede collectie lingerie en badkleding en daarbij
professioneel en met veel vakkennis
in een informele sfeer wordt geholpen. Dat moet zo blijven, evenals de
interessante modeshows!

koppels prijzen; in de Standaard-afdeling werden Jeffrey Slof en Suzanne v.d. Schilden 6e in de Debutanten 4, en Selmar Smit en Charlotte Rietveld behaalden een 5e plaats
in de Debutanten 3. Bij de Latin konden 3 paren een beker meenemen;
Selmar en Charlotte werden 6e in
de Debutanten 3. Dion v.d. Klaauw
en Angela Eshuis streden samen
met Jeffrey en Suzanne om de Kampioenstitel, een strijd die door Jeffrey en Suzanne werd gewonnen (zij
promoveerden hiermee naar de Debutanten 3, dus een prachtige 2e
plaats voor Dion en Angela, in de
Debutanten 4 klasse. Het dansseizoen heeft nog een goede maand te
gaan, de Colijnparen zullen er alles
aan doen om ook deze laatste wedstrijden nog wat bekers mee te pakken in dit seizoen!

Mijn 2 ogen van Uithoorn,
ik kijk nu doelloos rond.
Nu iemand mij heeft gesloten,
omdat hij dat nodig vond.
Van binnen lijk ik een grote leegte
het lijkt kaal en stil in mij.
Tot iemand mijn waarde inziet,
en dan pas keert het tij...
Men probeert mij steeds meer in te pakken,
met gazen, plastic of papier...
Maar ik zeg u; ik ben niet in te pakken,
ik sta hier Trots en Fier...
Men probeert mij dicht te binden,
nieuwe sloten op mijn huid.
Maar begrijpt niet dat mijn kracht niet te snoeien valt,
zij groeit als ieder kruid...
Ze hebben zelfs mijn klok vanboven...
al niet meer gelijk gezet...
Ze denken zo dat de onschuldige voorbijganger,
zeker ook niet meer op mij let....
Maar ik zeg u, wie echt goed kijkt
die weet wel hoe laat het is.
Waar Christus overheerst is Rechtvaardigheid nabij
ik wacht geduldig tot het zover is.
I.C.
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Veel belangstelling voor promotieweekend Best Buy Bikes
zette het
Mijdrecht - Afgelopen weekeinde
Mijdrecht de
motorfietsbedrijf Best Buy Bikes uit
motorsport in
motorfiets in het algemeen en de
manier in het
het bijzonder, op een aantrekkelijke
ste keer in hun
zonnetje. Zij deden dat voor de eer
s het ‘open
bestaan. Aan de Constructieweg wa
zowel in de
huis’ voor alle bezoekers. Zij konden
ezette tenten
bedrijfsruimten als in de fraai opg
fie hun ogen de
onder het genot van een kopje kof
motorfietsen en
kost geven aan de tentoongestelde
diverse merken
niet te vergeten scooters. Alles van
kelijk geprijsd.
en in verschillende gevallen aantrek
tal klassiekers
Zowel nieuwe motoren als een aan
s gezorgd
waren te bezichtigen. Daarnaast wa
van motorjacks
voor aantrekkelijke aanbiedingen
nciers lieten
en helmen. Maar ook enkele levera
van diverse
van zich zien en horen, onder meer
motorfiets- en
olieproducten die speciaal voor de
speciale tent
scootermarkt zijn ontwikkeld. In een
Cops tekst
gaven leden van de stichting Deserters for Health’.
en uitleg wat zij doen voor de ‘Rid
niet politieke
Dat laatste is een onafhankelijke,
enwerking met
organisatie die zich in nauwe sam
betering van de
de WHO in Afrika inzet voor de ver
ers for Health
gezondheidszorg. Sinds 1996 is Rid
dat met de acties
ook actief in Nederland. Het geld
aan projecten
wordt ingezameld wordt besteed
enwerking
in Gambia. Desert-Cops wil in sam
voertuigen als
met Riders for Health (gebruikte)
elkaar zien
terreinwagens en motorfietsen bij
oering van
te krijgen die geschikt zijn voor uitv
er meer wil
gezondheidsprojecten. Wie hierov
te bezoeken:
weten doet er goed aan de websites
rs.nl.
www.desert-cops.nl en www.ride

De manier waarop Best Buy Bikes dit weekend
heeft georganiseerd is voor een motorfietsbedrijf
in De Ronde Venen best uniek te noemen. Dat dit
door motorsport- en motorfietsliefhebbers op prijs
is gesteld, blijkt uit de vele positieve reacties. Ook
de organisatie en de presentatie verdienen een
pluim. Gelukkig lieten de weergoden met name op
zaterdag af en toe een zonnetje door de wolken
breken en dat gaf aan het geheel meteen een
vriendelijke omlijsting. Niettemin lieten velen zich
een warme snack aan de wagen van Hans Snacks
goed smaken.

Voor herhaling vatbaar
Ed Heining, Frans Diepgrond en Albert Pannekoek
stonden de vele bezoekers te woord die zaterdag
en zondag nieuwsgierig op het gebeuren waren
afgekomen. Naar schatting hebben meer dan
vijfhonderd belangstellenden het promotieweekend
bezocht. Daaronder ook veel bezoekers van buiten
De Ronde Venen. “Wij hadden al onze klanten een
mailing gestuurd dat we dit zouden organiseren en
daar is veel respons op gekomen”, vertelt Ed Heining
die bijzonder tevreden zegt te zijn met de aandacht
die zijn bedrijf heeft gekregen. “Ook commercieel
gezien is het een geslaagd weekend geworden.
We hebben aardig wat verkocht aan kleding en
helmen en zelfs nog twee motorfietsen. Ook zijn er
opdrachten binnen om een paar klassieke motoren
weer rijklaar te maken. Verder wilden enkele
oudcollega’s, maar ook veel motorsportliefhebbers,
graag een praatje maken
met Wil Hartog.
Sommigen gingen graag met hem op de foto.
Hij is natuurlijk een gevierde man in deze kringen
en terecht.” Wil Hartog, voormalig wegcoureur
en Grand Prix deelnemer in de jaren zeventig en
tachtig, was de hele zaterdag aanwezig, gekleed in
een witleren motorpak. Hij had zijn racemotor uit die
tijd meegenomen. Dat nodigde natuurlijk uit voor
een paar rondjes ‘wegracen’ op de Constructieweg
en de Veenweg. Samen met Ed Heining en Frank
Diepgrond werden op zaterdag en zondag een
paar demonstraties gegeven; in latere ritten ook nog
samen met een oud-collega wegracer van Ed. Dat
alles trok de nodige belangstelling. Overigens is Wil
Hartog ook zakelijk een geslaagd man. Hij heeft een
bedrijf in veevoeders in Abbekerk, Noord-Holland
en doet zaken over de hele wereld, tot in Australië
toe en dat is geen gemakkelijk toegankelijke markt.
“Al met al kunnen we terugzien op een goed
bezocht en geslaagd promotieweekend voor de
motorsport. Maar ook om ons bedrijf op die manier
meer bekendheid te geven in de regio en wat we
in ons vakgebied allemaal kunnen betekenen voor
de motor- en scooterliefhebber. Niet alleen houden
we ons bezig met verkopen, maar ook onderhoud
en reparatie behoren daartoe en professioneel
restaureren van klassieke motorfietsen. Daarnaast
natuurlijk advies en begeleiding, financiering en zelfs
het verzorgen van motorrijlessen. Het succes van
dit weekend nodigt uit om een dergelijke presentatie
te herhalen, maar dan wellicht maar één dag. Op
zaterdag waren er aanmerkelijk méér mensen dan
zondag. Dat is logisch omdat er op zondag meer
te doen is op het gebied van sport en gezinsleven.
Daarnaast zijn er mensen die vanuit hun overtuiging
niet naar ons toekomen. Daar moet je allemaal
rekening mee houden en daaruit trek je lering bij het
organiseren van een volgend evenement.” Aldus
een tevreden Ed Heining die daarin bijval krijgt van
zijn collega’s Frans Diepgrond en Albert Pannekoek.
Ook zij vonden de belangstelling dit weekend boven
verwachting.

Wie meer wil weten wie en wat Best Buy
Bikes is vindt de nodige informatie op de
website:

www.bestbuybikes.nl
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Lustrum Open Podium
op Koninginnedag
in Thamerkerk

Uithoorn - De Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU) organiseert op woensdag 30 april, Koninginnedag, samen met de Stichting De Oude Thamer voor de vijfde keer een open podium in de Thamerkerk (De Oude Thamer) aan de
Amsteldijk Noord 1.
Amateurs van jong tot oud kunnen
zich daar laten horen. Wie een muziekinstrument bespeelt, zingt of
actief is op het gebied van toneel,
voordracht, cabaret, kleinkunst: het
podium is er voor u. Allerlei combinaties zijn mogelijk: solistisch, of

Basisschool ‘De Dolfijn’
doet mee aan project
‘KlasseLunch’
Uithoorn - Op donderdag 10 april jl.
hebben de eindgroepleerlingen van
basisschool ‘De Dolfijn’ meegedaan
aan het project ‘KlasseLunch’.
‘KlasseLunch’ is onderdeel van het
Albert Heijn-programma ‘Eten en
drinken in Evenwicht’. Binnen dit
programma ontwikkelt Albert Heijn
verschillende initiatieven die helpen
bij het kiezen voor bewust, gezond
en lekker eten en drinken.
De dagen voor de lunch hebben de
kinderen lessen gehad over gezond
eten en drinken en waarom dat zo
belangrijk voor je is. Ze hebben geleerd over ‘de schijf van vijf’, welke
voedingsstoffen in welk voedsel zit,

dat je moet opletten wat je eet en
drinkt en dat ontbijten erg belangrijk is. Rond de klok van 12 werden
alle leerlingen getrakteerd op een
heerlijke lunch, welke ze zelf voorbereid en klaargezet hebben. Zo
moesten de bananen, tomaten en
komkommers gesneden worden,
het buffet moest in orde gemaakt
worden en tot slot moesten uiteraard ook nog de tafels goed neergezet worden. Iedere leerling had er
een aandeel in.
De kinderen hebben geleerd dat je
van iets gezonds echt wel iets ‘Vetlekker’ kunt maken; de heerlijkste en meest creatieve sandwiches

werden bereid en opgegeten.
Tot slot van het project werd er nog
naar de DVD-minimusical ‘De Zingende Kok’ gekeken. Dit ging over
een hele slechte kok die alleen maar
van frituren hield. Uiteraard leert de
kok langzaamaan om een ‘gezonde’ lunch te kunnen maken. Dit was
een geslaagd einde van dit ‘KlasseLunch-project’.
Wat de leerlingen en leerkrachten
betreft was deze lunch een groot en
lekker succes! Hun dank gaat dan
ook nogmaals uit naar de Albert
Heijn in het winkelcentrum Amstelplein, die de lunch voor de school
verzorgd heeft.

met anderen samen. Optreden is
gratis, kijken en luisteren ook. De
bar is open. Dus spelers en publiek
kunnen elkaar in een informele
sfeer ontmoeten. Het is geen talentenjacht of Uithoornse ‘Idols’ en het
gaat niet om superprestaties of een
‘X-factor’. Pas begonnen op de blokfluit, de viool, de piano, ander instrument, of vergevorderd amateur: ieder is welkom. Voorop staan speelplezier en het genoegen zelf iets
op een podium neer te zetten. Een
mooie concertvleugel staat klaar.
Sinds SCAU/Oude Thamer, vijf jaar

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag 25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-

Er is destijds door buurtbeheer aangegeven dat de muren rondom het
busstation wel een beetje kaal waren en dat er wel iets van beplanting
moest komen. Er zijn dus lage struikjes aan de onderkant gepoot en aan
de bovenkant een wingerd. Maar ja,
of dat nou de juiste snelgroeiende
plant is geweest valt te bezien. Misschien moet er toch maar naar iets
anders gekeken worden want blijkbaar nodigt zo’n maagdelijke muur
uit tot graffiti. En als je dan bedenkt
wat een tijd het kost om dat schoon
te maken dan zou je je eigenlijk wel
twee keer moeten bedenken voordat je zoiets gaat doen en mocht je
toch nog neigingen daartoe hebben,
doe het dan in je eigen slaapkamer.
Dan kun je er dag en nacht van genieten en dan heeft niemand anders
er last van, want tenslotte is kunst

een heel persoonlijk iets en kan een
tekening die jij gemaakt heeft door
een ander wel helemaal niet mooi
worden gevonden. Dus blijf van andermans spullen af. Niet alleen bij
buurtbeheer is gesproken over deze
uiting van ‘kunst’, ook bij de raadsvergadering kwam dit punt naar voren door Jordy Keimes van het CDA.
Vragen werden gesteld of er al contact is geweest met de politie over
deze gang van zaken en wanneer
men met de betrokken partijen om
de tafel gaat zitten. “Het wordt er
niet mooier op”, vond Jordy. “Planten die uit bloembakken worden
gehaald, glazen van bushokjes die
worden vernield en dus de langzamerhand beruchte graffiti.” Er is een
budget beschikbaar voor dit soort

zaken. Het blijkt dat men zoals gewoonlijk één keer per maand een
schoonmaakronde maakt en dat
daarbuiten, als er nog meer zaken worden gemeld, die worden
doorgegeven. Burgemeester Berry
Groen merkte op dat er altijd foto’s
van de objecten worden gemaakt en
dat daarna zo snel mogelijk de aangedane objecten worden schoongemaakt. Er wordt bijzondere aandacht aan racistische leuzen gegeven en er zal binnenkort een overleg plaatsvinden met de politie hoe
de stand van zaken nu is en hoe dit
soort dingen opgelost moet worden.
Helaas was de politie niet beschikbaar voor verder commentaar. Zie
verderop in deze krant de ingezonden brief over dit onderwerp.

de.nl. U kunt ze ook faxen: 0297581509.
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.

Kinderen mogen zelf
hun speelveld uitkiezen
Uithoorn - Vroeger was je afhankelijk wat er geplaatst werd voor
speeltoestellen in je woonomgeving
en moest je maar afwachten of jij
en je vriendjes en vriendinnetjes het
leuk vonden. Maar nu met de tegenwoordige inspraak is dat veranderd
en kunnen de kinderen zelf een keuze maken. In dit geval gaat het om
het nieuwe speelveld in Legmeer
West. Caro Hollebeek van Leefomgeving vertelt dat er er sowieso een
speelveld in die wijk gepland was en
dat er nu samen met Stichting Cardanus een tekenwedstrijd is georganiseerd. Alle kinderen die in die
wijk wonen mochten een tekening
maken hoe zij vinden dat hun speelveld eruit gaat zien. Op basis van
die tekeningen is een ontwerp gemaakt door drie bedrijven. Aan de
drie borden hingen de verschillende ontwerpen, variërende van een
heel ingenieus klimrek tot een eenvoudige schommel. Wethouder Jeroen Verheijen vroeg de kinderen
die aanwezig waren met hun ouders
of zij wel dachten dat ze eruit kon-

Weer uitbarsting van
graffiti en vernielingen
Uithoorn - Als je het goed bekijkt
kan graffiti heel leuk zijn en is het
eigenlijk een vorm van kunst. Maar
dan moet het natuurlijk wel op de
goede manier gebruikt worden en
op de juiste plaatsen. En daar wringt
hem nou precies de schoen want
dat gebeurt dus niet. Nee, de jongelui in Uithoorn willen blijkbaar hun
creatieve uitingen zo graag spuien
dat ze niet meer in de gaten hebben
dat ze dat op gemeenschapsgoed
doen. Ja, en dan wordt het een stuk
minder leuk want dan gaan mensen en eigenaren klagen, en terecht.
Want als jij niet gevraagd hebt om
een mooie tekening op je muur te
schilderen dan wil je niet de volgende morgen wakker worden en dan
opeens je muur volgekladderd zien.
Dat geldt dus niet alleen voor privégebouwen maar ook openbare gebouwen. Zoals het busstation.

geleden, voor het eerst dit Open Podium organiseert, hebben zich ieder jaar meer deelnemers gemeld
en konden steeds meer mensen in
de zaal genieten van vaak verrassende optredens.
Het Open Podium op 30 april begint om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Voor informatie en
aanmelding (graag uiterlijk woensdag 23 april): SCAU, Theo Groot
(0297-563441) of Bob Berkemeier
(0297-565532). Via een mailtje kunt
u hen in elk geval steeds bereiken:
b.berkemeier@planet.nl.

den komen want het was de bedoeling dat de kinderen samen met hun
ouders de ontwerpen bekeken en
dan konden zij op een briefje aangeven naar welk ontwerp hun voorkeur uitging. Toch waren er ook nog
wel wat vragen van de kinderen zoals waarom de bosjes om het ene
ontwerp zo hoog waren want als je
aan het voetballen bent en de voetbal verdwijnt in de struiken kun je

hem nooit meer terugvinden.
Doeltjes
Een andere vraag was waarom er
geen doeltjes te zien waren. Maar
die staan op het evenemententerrein. En een doordenkertje: wat gebeurt er als er evenveel stemmen
op twee ontwerpen vallen. Ja, daar
moest de wethouder toch even over
nadenken. “Dat is een goede vraag.

Daar moeten we nog even over nadenken. Maar het antwoord was
al gevonden. Dan kunnen we toch
loten. Dat vond de wethouder wel
een goed idee. Denise die deel uit
heeft gemaakt van de werkgroep
vertelt dat zij ongeveer vier keer bij
elkaar zijn gekomen. “We hebben
wat in speelgoedboeken zitten bladeren en gekeken of we daar wat
leuke dingen in konden vinden. Dat
hebben we aangeleverd bij de gemeente en die heeft toen aangegeven wat de voor- en nadelen waren.
De werkgroep heeft ook nog speciale aandacht besteed aan de veiligheid, omdat om het terrein parkeervakken zijn en er is aangegeven dat
er wel een soort afscheiding moet
komen met de weg.
De werkgroep vond ook bepaalde
wippen niet echt veilig. Belangrijk
voor de kinderen was in ieder geval dat er een glijbaan komt, een
schommel en een klimhuis. De bedoeling is dat het speelveldje komt
bij de Veldmuis/Dwergmuis. Over
een paar weken wordt de uitslag
bekend gemaakt op welk ontwerp
de meeste stemmen zijn gevallen en
dan wil men eigenlijk wel voor de
zomervakantie het speelveld klaar
hebben. De kosten worden geraamd
op ongeveer 35.000 euro.

Komende zaterdag

Kunstencentrum de
Hint houdt open huis
Uithoorn - Kunstencentrum de Hint
houdt komende zaterdag open huis
op het terrein bij het gebouw in Uithoorn. Geïnteresseerden kunnen
van 13.00 uur tot 17.00 uur een kijkje
nemen in het gebouw aan de Prinses Christinalaan 120 in Uithoorn.
De Hint heeft een gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans
en toneel. Op deze dag zullen enthousiaste docenten en leerlingen

door middel van optredens en informatiestands laten zien en horen
wat er allemaal op de Hint te doen
is. Natuurlijk is het mogelijk diverse
instrumenten uit te proberen. Bij de
administratiestand ligt de vernieuwde brochure klaar en is alle informatie over inschrijving te verkrijgen.
Dit jaar zullen naast leerlingen van
De Hint ook leerlingen van de Harmonie- en Fanfare Verenigingen
een muzikale bijdrage leveren. Om

13.00 uur zal het leerlingenorkest
van de HaFa de opening verzorgen.
Er zijn ook toneelworkshops waar u
zelf aan mee kunt doen.
In de grote tent op het terrein van
De Hint vinden optredens plaats, in
de kleine tent geeft Frans Hakkemars kindervoorstellingen, er staan
kramen met informatie van diverse Harmonieverenigingen en er zijn
hapjes en drankjes verkrijgbaar.
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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!
Nooit
iemand
“Er komt nooit iemand! Hoe kan
dat nou. Er komt niemand! Er
komt echt nooit iemand luisteren en kijken bij de Ronde Tafelgesprekken en de Raadsvergaderingen.” Je hoort het ze zeggen die raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren. “Er komt nooit iemand.”
Waarom zouden wij? Zelf zijn
ze er altijd bij. Waarom zou
je luisteren en kijken naar dat
ge-’el’ van de politieke figuren.
Wat heb je er te zoeken? Ja! Ja!
“Hoe kan dat nou?”, vragen ze
zich hopelijk af. “Hoe kan dat
nou, dat er nooit iemand komt?
Wij begrijpen het niet. Wij begrijpen er echt helemaal niets
van. We doen er ‘alles’ aan, ‘nou,
alles?’ om de inwoners van De
Ronde Venen bij ons werk te
betrekken.” Ach, ik begrijp het
wel, ze staan gewoon mijlen bij
hun kiezers vandaan. Wij hebben behoefte aan bijeenkomsten als ‘Zeg je Zegje’. Als het
CDA het niet kan organiseren
dan zou een andere partij dat
toch kunnen doen? Ja! Ja! Als
je de politici hoort dan betrekken ze de bewoners erbij. Waarbij? Waarbij en hoe? De wethouders en burgemeester betrekken helemaal niemand erbij.
Bent u er nog? Ja! Ja! Of toch
wel. Nou ja, ze luisteren alleen
naar de mensen die iets zeggen dat in hun straatje past. Als
in een overleggroep een bewoner zegt dat Adelhof verplaatst
moet worden naar de sportvel-

den, terwijl er zes het niet juist
vinden, dan gaat Adelhof toch
verplaatst worden. Dat past namelijk in hun straatje. Toch? Het
is in Uithoorn al niet anders als
hier. De bewoners worden quasi bij de acties betrokken, maar
de politici doen gewoon waar ze
zin in hebben. Als er tien bewoners zijn die ‘tegen’ het omhakken van de bomen zijn en er is
er één ‘voor’, dan hakken ze de
bomen om en zeggen: “De bewoners hebben een klacht ingediend over de bomen, dus
de bomen moeten om. Voor de
veiligheid. Kul. Ha! Ha! Ze zouden over belangrijke zaken die
veel mensen raken een referendum moeten houden. Het ouderwetse overlegsysteem schiet
daarvoor gewoon tekort. Ja! Ja!
Nog zo iets absurds. Een bewoner had een klacht over de
pollen van de berken. De berk
voor zijn deur ging om. Leverworst natuurlijk. Neem mij niet
kwalijk, Flauwe kul natuurlijk.
Wij mogen nog van geluk spreken dat de andere vijf die iets
verder weg stonden en die op
een kilometer afstand nog zijn
blijven staan, maar het is te gek
om over te praten. Die persoon
heeft gewoon hooikoorts en die
ziekte neem je niet weg door de
boom voor je deur weg te hakken. Het is volkomen absurd.
“We worden bedonderd en we
worden belazerd.” Die woorden
gebruikte Wim Sonneveld al 40
jaar geleden al. Ja! Ja! Vorige

week zag ik op de markt een
eend de weg oversteken en
16 geelbruine kuikens piepten
achter haar aan. Ineens kwam
de burgemeester in het beeld
met 23 raadsleden piepend in
haar spoor.
Kom jongens, wij gaan nog zes
jaar door hoor. Ja! Ja! De politie
heeft gestaakt, maar wij moeten natuurlijk het gelach betalen. De boetes voor ellige overtredingen gaan fors omhoog en
de dienders moeten alsnog het
aantal misgelopen bekeuringen goed maken. Want de staking heeft de schatkist natuurlijk veel gekost. Ja! Ja! de politici beschikken en wij maar betalen. Ja! Ja! Ze willen de provinciale besturen wel opheffen.
Nou, dan zijn wij helemaal overgeleverd aan de machtsspelletjes van de B&W’s de coalities. De provincies houden nog
een beetje toezicht op de locale besturen. Als je de natuur
aan de locale besturen overlaat dan blijft er niets meer van
over en gaan alle mooie stukjes grond naar de vriendjes van
B&W en blijft er voor de gewone burger niet veel meer te genieten over. Ja! Ja! Wethouder
Levenbach van Uithoorn loopt
vermoedelijk de hele tijd al met
een hamer en een bijtel in zijn
tas, zodat hij elke dag als hij de
brug passeert een stukje steen
van de brug af kan hakken. Ja!
Ja! Maar ja, je hebt ook kans
dat er in Uithoorn een raadslid is die met een zaag in zijn
tas rondloopt om de poten van
zijn stoel onder hem vandaan
te zagen. Die politici toch. Wijze mannen of vrouwen die het
goed met ons voorhebben, of
alleen maar zakkenvullers???
John B. Grootegoed

Vragen inzake graffititoename in laatste maanden
De laatste maanden, wanneer ik in
Uithoorn aan het lopen ben of Uithoorn kom binnenrijden, dan komt
niet bepaald het mooi wel gevoel
naar boven. Dit komt voornamelijk doordat overal waar je kijkt er
graffiti te zien is, denk aan de verkeersborden langs de N201 en Zijdelweg, aan de brugkant van het
Amstelplein op de muur, het busstation en de straten daar omheen.
We hebben een motie aangenomen dat het verwijderen makkelijker gaat maar wordt daarmee nog
niet voorkomen. Met name op het
busstation en in de Marijnenlaan
loopt het de spuigaten uit.
Heeft het college deze signalen

ook reeds vernomen?
Is er al contact geweest met de
politie en buurtregisseur hierover?
Zijn er al acties in gang gezet om
dit in de toekomst waar mogelijk te
voorkomen ?
Zo nee, wanneer gaat u met de
politie om de tafel?
Als je kijkt hoe het busstation en
de straten er omheen worden toegetakeld, denk aan graffiti, ramen
ingeslagen van winkeliers, bushokjes en bloemen worden uit de
plantenbakken getrokken, het lijkt
ons noodzakelijk dat de Politie hier
de volle aandacht aan geeft. Gelukkig hebben we nog inwoners
die goed voor deze gemeente zijn

en zelf de graffiti verwijderen, Willem, hiervoor bedankt. Het busstation is er al ruim 10 jaar en zou
door de genoemde zaken wel wat
opgeknapt worden:
- Bent u op de hoogte dat de
stadsregio in het uitvoeringsprogramma geld ter beschikking
heeft staan om een kwaliteitsslag
voor het busstation in Uithoorn te
maken?
- Wanneer gaat u hier mee aan de
slag en betrekt u waar mogelijk
ook buurtbeheer erbij?
Namens de CDA fractie:
Jordy Keimes

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag 25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-

Kans voor de kerk
in de Schans!!??

de.nl. U kunt ze ook faxen: 0297581509.
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.

Uithoorn - Woensdagavond 5
maart heeft op uitnodiging van het
kerkbestuur een gesprek plaatsgevonden met een vijftal parochianen, onder wie ikzelf, met twee
leden, meneer Bosma en meneer
Van Bemmelen van het kerkbestuur. Wij waren uitgenodigd omdat wij nadrukkelijk onze bezorgdheid hadden opgesteld omtrent de
gang van zaken rond de emmäusparochie.
In dit gesprek is een aantal onderwerpen aangestipt. In het gesprek
heeft Van Bemmelen nadrukkelijk aangegeven dat vragen gesteld kunnen worden en dat het de
plicht van het kerkbestuur is deze vragen te beantwoorden. Een
drietal onderwerpen wil ik hier opnieuw ter sprake brengen omdat ik
deze niet of onvoldoende bevredigend beantwoord vind.
Ten eerste is het mij onduidelijk
wie er eindverantwoording neemt
voor de mensen en het onroerend
goed van onze parochie, dat wil
zeggen de kerkgebouwen, de begraafplaats en de percelen grond,
naast de gelden die in de parochie
zijn opgebouwd door onze eigen
parochianen. In het gesprek heeft
Van Bemmelen gezegd dat de parochie eigenaar is van het onroerend goed in juridische zin, maar
dat daarbij de regels gesteld vanuit
het bisdom in acht moeten worden
genomen. Een soortgelijke vraag
bestaat over de geldmiddelen van
de parochie. Dhr Van Bemmelen
heeft daarop gesteld dat de gelden
van de beide parochies in een gezamenlijk fonds zijn belegd en dat
alleen het kerkbestuur bepaalt wat
daar mee gebeurt. Citaat van Van
Bemmelen: “sterker nog: wat van
ons is moet van ons blijven.” Hieruit maak ik op dat het kerkbestuur
de bepalende bevoegdheid heeft
in het geheel.
Bevoegdheid
Tegengesteld aan deze duidelijke eigen bevoegdheid is het beeld
dat het kerkbestuur schetst in haar
handelen en beleid van de laatste
tijd omtrent de Schanskerk. U doet
de uiting “het is ons overkomen”
als reactie op het onaangekondigd en plotseling sluiten van de
Schanskerk vlak voor Kerstmis. U
zou niet hebben geweten van de
wettelijke verplichting tot een gebruikersvergunning.
En vervolgens lijkt het dan ineens
dat het beleid omtrent de Schanskerk afhangt van wat de gemeente en het bisdom het kerkbestuur
voorschrijven.
Door de manier van omgang met
de gebouwen en gelden van de
voormalige Schansparochie verzuimt het kerkbestuur hiermee op
juiste wijze haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Met nadruk wil ik er op wijzen
dat het hier gaat om gebouwen
en geldmiddelen welke jarenlang
door veel persoonlijke inzet, werk
en offers van onze (voor)ouders
en onze gemeenteleden zelf in deze kerk bijeengebracht en onderhouden zijn. Het kerkbestuur schat
deze zaken absoluut niet op juiste waarde in als zij dienaangaande haar verantwoordelijkheid afschuift.
Er zijn veel signalen voor behoud

van de Schanskerk en toch pakt
het bestuur dit nog steeds niet op.
Waar blijft uw verantwoordelijkheid voor onze mensen en de bezittingen van onze parochie?
Torens
Mijn tweede onderwerp van deze
brief betreft een uitspraak van de
heer Van Bemmelen.
Ik citeer: “De mooiste optie zou
zijn als een projectontwikkelaar
de kans kreeg de torens van de
Schanskerk te laten staan en er
iets nieuws achter gaat creëren.”
Als het kerkbestuur deze mening
oprecht is toegedaan, waarom
blijkt het dan zo moeilijk om met
gemeente en bisdom tot een passende oplossing te komen?
Vervolgens stelt het bestuur vast
dat wij de grootste parochiegemeenschap in de omgeving zijn en
dat er voor de toekomst een grote
kans bestaat dat omliggende parochies zich bij ons zullen aansluiten. Er is dan feitelijk maar een enkele conclusie mogelijk en wel dat
het centrum van deze regio-parochie gevormd moet worden door
een klassiek moederkerk-gebouw
met als perfecte kandidaat de
Schanskerk. Het lijkt er dus op dat
alle partijen in dezelfde richting
denken, maar wat weerhoudt het
kerkbestuur dan toch om haar verantwoordelijkheid te nemen voor
de Schanskerk.
Laten we trots zijn dat we zo’n
prachtig klassiek kerkgebouw in
ons midden hebben en laat iedereen alles in het werk stellen dat dit
monumentale gebouw met zoveel
mogelijkheden, voor de komende
generaties als kerkgebouw behouden blijft.
Verzekerd
In het gesprek heeft de heer Van
Bemmelen de uitspraak gedaan
dat het kerkgebouw aan de Schans
niet meer verzekerd zal worden. Er
zou teveel achterstallig onderhoud
zijn. Het bestuur heeft aangegeven
dit standpunt op papier te kunnen onderbouwen. Dit punt komt
op geen enkel weldenkend mens
geloofwaardig over. Het gebouw
is altijd verzekerd geweest en nu
ineens zou dat onbetaalbaar zijn.
Dit kan men opvatten als dat het
kerkbestuur om persoonlijke redenen een blokkade opwerpt om
de noodzakelijke reparaties uit te
laten voeren. Er waren voldoende middelen beschikbaar om de
noodzakelijke reparaties aan het
kerkgebouw te volbrengen en om
her-opening te waarborgen. Aangezien het kerkbestuur volhardt
in het blokkeren van de reparaties
om heropening van de Schanskerk mogelijk te maken eis ik dat
de betreffende conclusies van de
inspecteur van de verzekeringsmaatschappij per direct openbaar gemaakt worden. Het derde
en misschien wel meest belangrijke onderwerp dat ik in deze brief
wil aanhalen is het feit dat door de
handelswijze van het parochiebestuur een groot deel van de leden
van de Schansparochie buiten spel
gezet zijn. Hoewel in aanvang van
het fusieproces de gemeenteleden
van beide parochies met vertrouwen aan deze klus begonnen zijn,
kunnen we op dit moment vast-

stellen dat het grootste deel van
de vrijwilligers van de Schansparochie door toedoen van het kerkbestuur inmiddels buiten functie
gesteld is of dusdanig is bewerkt
dat zij hun inspanningen oneigenlijk gewaardeerd voelen en zij op
eigen initiatief, onvrijwillig hebben
opgezegd. Onder de parochianen
worden uiteraard de meest schrijnende gevallen onderling besproken en dit gaat ten koste van het
vertrouwen in de verantwoordelijke leden van het kerkbestuur.
Fusie
U stelt dat bij elk fusieproces gerekend moet worden op 30% uitval van gemeenteleden, en dat u
bij onze fusie maar rekent op een
verlies van 10%. Verder stelt u dat
het niet uit maakt waar de mensen
naar de kerk gaan, als zij maar ergens gaan.
In uw geval mijne heren, gaat
het om een veel groter percentage mensen en wel heel specifiek mensen van de Schansparochie. Wellicht zou je kunnen stellen dat er nog slechts enkele vrijwilligers zijn overgebleven en dat
er slechts een handjevol mensen is
overgebleven dat nog regelmatig
deelneemt aan de vieringen in de
Burghtkerk en dit dan mede vanwege andere argumenten zoals
vervoersproblemen.
Ook ons idee van een hechte kerkgemeenschap die veeleer als een
familie beleefd wordt valt hierbij volledig in het niet. De mensen willen wel bij hun eigen geloofsgemeenschap blijven maar
worden noodgedwongen voor de
keuze gesteld. Het zou het kerkbestuur juist zeer ter harte moeten gaan dat mensen thuisblijven
of verdwijnen naar elders, omdat
zij zich niet meer thuisvoelen in de
Emmäus parochie. Dit is een ernstige zaak en getuigt geheel niet
van een christelijk te verantwoorden handelswijze.
Van het bisdom hebben wij begrepen dat zij bijna 300 persoonlijke
brieven heeft ontvangen over deze kwestie. Er komen nog steeds
nieuwe brieven binnen en men
heeft moeite om de stroom persoonlijke brieven te behandelen.
Dit strookt niet met de informatie
die u hierover uitgeeft.
Voor u als kerkbestuur is dit nog
steeds geen aanleiding om uw
handelswijze te heroverwegen en
om eens terug te zien op het verloop van het proces, terug te zien
op de door u geboekte resultaten
en daaraan conclusies te verbinden.
In het gesprek was iedereen het
erover eens dat in aanvang van het
fusieproces uitgangspunt was om
de gemeenschap bij elkaar te houden. Ook op deze avond was de
belangrijkste conclusie dat de basis was dat de gemeenschap weer
bij elkaar kon komen. Ook werd de
aanbeveling gedaan om een mediateur in te schakelen om hierin te
bemiddelen. Het kerkbestuur zou
dit intern bespreken. Graag verneem ik van u hoe ver de vorderingen zijn rond deze aanbevelingen.
J.M. Koeleman
Uithoorn
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Is uw huisdier
zoek?

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.....

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

De mooiste boom van
Uithoorn

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

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).
- Mijdrecht omgeving Industrieweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart
met witte sokjes (06-17515133).
- Waverveen, omgeving Waver 5, lapjespoes, E.K.H.
(asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving Kerkweg, hond, Spaniel-achtige
Engelse springer, wit met bruine vlekken, normaal postuur,
blauwe halsband. (asiel Amstelveen).

Uw auto weer mooi,
voor een mooi prijsje!

Kom naar de Nationale
Auto Beautydag 2008

Aalsmeer - Autoliefhebbers opgelet! Zaterdag 19 april organiseert
ABS voor de derde maal de Nationale Auto Beautydag. Een mooie
kans om uw auto –voor een heel
mooi prijsje- weer ‘lekker strak in de
lak’ te krijgen.
Wie kent het niet? Even niet opletten en je schampt een paaltje met
inparkeren. Of de geparkeerde auto
naast u opent net iets té enthousiast
het portier met als gevolg een lelijke
buts in uw plaatwerk.
Heel wat auto’s blijven met een dergelijke kleine schade rijden. Jammer, want hoe beperkt ook de schade, ‘het mooie’ is van uw auto af. En
dat terwijl een kleine schade heel
goed, heel snel en gegarandeerd
onzichtbaar te herstellen is.
Voor de derde maal: de
Nationale Auto Beautydag
Om Nederland te laten zien hoe dat
in zijn werk gaat, organiseert ABS
Pijnaker zaterdag 19 april de Nationale Auto Beautydag. Een mooie
gelegenheid om uw auto door professionals onder handen te laten
nemen.
Last van vervelende deukjes of
krassen in de lak? U bent van harte welkom om kennis te maken met
hun slimme oplossingen voor klein
schadeherstel.
Klaar terwijl u wacht
Op de Nationale Auto Beautydag
staat bij ABS Pijnaker een team van
‘schoonheidsspecialisten’ voor u
klaar. Vakkundige schadeherstellers

die kleine deukjes slim wegwerken
en krassen keurig (en snel) overspuiten. Klaar terwijl u wacht!
Scherpe tarieven
Op deze speciale dag gelden speciale –zeer voordelige- tarieven voor
klein herstel.
Uitdeuken kost slechts 35 euro, en
klein lakschadeherstel slechts 75
euro, Glasreparatie v.a 15 euro, Zomer check GRATIS. Niet iedere kras
en elke deuk kan tegen het speciale
Auto Beautydagtarief hersteld worden. Kijk voor de voorwaarden op
www.autobeautydag.nl.

‘Droog Brood’ om
van te smullen
De Ronde Venen - Een half uur
voor de voorstelling van cabaretduo Droog Brood werd zaterdagavond 12 april in partycentrum De
Meijert nog snel een tiental stoelen
bijgeschoven. Dat was broodnodig,
want de voorstelling ‘de Kip met de
Gouden Enkels’ was geheel uitverkocht. Het vierde programma van
Peter Hoeflaak en Bas de Witte had
als thema ‘liefde in het dagelijkse leven’. Liefde in al haar facetten, van
een vriend, als aanbidder van een
popidool, maar ook de liefde tussen
man en vrouw, wanneer niet alles
rozengeur en maneschijn is.
Dat bleek direct uit de openingsscène, waarin twee geliefden een relatie op ‘een volwassene’ manier wilden beëindigen, maar uiteindelijk
toch bij elkaar bleven omwille van
‘het schilderij’. Indringende dialogen, die door de herhaling leidden
tot veel hilariteit.
Ook de bedscène was van grote
klasse. Wat zich onder het laken afgespeeld had, kon ieder raden. Alleen de uitwerking op de man en
vrouw was totaal verschillend en tamelijk ontluisterend. Andere scènes
getuigden eveneens van het uitzonderlijke talent van het duo: de praatscène over seks met een zeer verrassend slot, waaruit het grote acteertalent van Droog Brood bleek.
Datzelfde gebeurde bij de voorlaatste act, het sleurverhaal, waarin een
vriend goede raad geeft. Heel knap
van tekst, perfecte timing, subliem
gespeeld en vol verrassende wendingen.
Mimiek
Droog Brood is bijzonder sterk in
het visuele. Dat viel niet alleen op
in de act van de verloedering van
het lichaam, maar vooral in de laatste act van de twee oudjes met het
jeu de boulespel. In deze mime act
werden opnieuw de uitzonderlijke

acteerprestaties van het duo bevestigd. Fantastisch samenspel en een
zeer onverwacht muzikaal slot.
De volle zaal moest in het begin
wennen aan Droog Brood, maar
kwam geleidelijk aan in de stemming. De slotscène was voor velen
het hoogtepunt, de lachsalvo’s klonken door de zaal. Het einde kwam
onverwacht. De bloemen werden
overhandigd en de voorstelling was
ten einde. In de foyer van partycentrum De Meijert werd bij een drankje nog gezellig nagepraat over deze
zeer geslaagde avond.
Titel
Bas Hoeflaak en Peter de Witte waren blij verrast door de grote opkomst. Zij zijn sinds december 2007
op tournee en hebben met hun programma veel succes.
Bas verklaarde dat de titel ‘de Kipmet de Gouden Enkels’ geen enkele
betekenis heeft. Het duo wilde een
voorstelling waarbij de titel niet verwees naar de inhoud van het programma, zoals bij voorgaande voorstellingen.
Stichting Cultura De Ronde Venen
is bijzonder verheugd met de grote belangstelling. Er is duidelijk behoefte aan cabaret, zowel bij jong
als oud. Dat bleek uit de vele middelbare scholieren die de voorstelling bezochten.
Voor volgend jaar staat cabaret
eveneens op het programma. Dan
zal op 18 april 2009 de bekende cabaretier Micha Wertheim in De Ronde Venen optreden.
De cabaretvoorstelling was de voorlaatste uit de culturele agenda van
Cultura. Het seizoen wordt op 16
mei afgesloten met een jazzconcert
van René van Beeck & Friends in De
Boei te Vinkeveen. Ongetwijfeld zal
René enige bijzondere ‘friends’ uitnodigen voor een jazzconcert van
grote klasse.

Peutertjes van ‘Nijntje’
naar de boerderij
Uithoorn - De kinderen van peuterspeelzaal ‘Nijntje’ zijn als afsluiting
van het thema ‘Boerderij’ naar kinderboerderij ‘de Olievaar’ geweest.
Op de speelzaal hadden ze gezongen, geknutseld over de dieren. En
nu dan de echte dieren! Sommige

peuters konden ook nog mee met
paard Bob en de huifkar, onder begeleiding van Jan en Miranda. alle kinderen van peuterspeelzaal bedanken Jan, Miranda en de dieren
en medewerkers van kinderboerderij ‘de Olievaar’ voor het leuke uitje!

Uithoorn - De mooiste boom van Uithoorn! Een Magnolia met een breedte van circa 14 meter die staat aan de Raadhuisstraat. Deze boom is zeker
meer dan 50 jaar oud. Binnen afzienbare tijd worden de huizen aan de
Raadhuisstraat afgebroken en zal er nieuwbouw komen.
S.v.p. gemeente Uithoorn:
Zorg dat deze prachtige boom gespaard wordt!
R. Dielen, Zijdelveld, Uithoorn

Firma Pijnaker, een familiebedrijf in schadeherstel
Aalsmeer - Autoschade Pijnaker
B.V., aangesloten bij de ABS autoherstelgroep, is gevestigd aan het
Schinkeldijkje 2 in Aalsmeer. Zij
zijn een volledig en modern uitgerust autoschadeherstelbedrijf. Het
familiebedrijf is sinds de oprichting
in 1950 uitgebouwd tot een van de
modernste autoschadeherstelbedrijven in de regio. Er is een nauwe samenwerking met o.a. aangesloten verzekeringsmaatschappijen
van Achmea, Schadegarant, diverse leasemaatschappijen en dealers.
Dit houdt in dat, als u bij een van
de maatschappijen verzekerd bent,
er een verlaagd of geen eigen risico van toepassing is en tevens dat
er tijdens de reparatie van uw auto
een leenauto beschikbaar is. Kortom, een zeer professioneel bedrijf
dat garant staat voor kwaliteit.
Lakbescherming van
ProTech verkrijgbaar
Sinds 2007 zijn zij ook ProTech-dealer, genaamd ProTech Aalsmeer.
ProTech is een lakbescherming die
op een specifieke manier op auto’s

dient te worden aangebracht om
lakveroudering tegen te gaan, de
lak wordt veredeld. De gepatenteerde behandeling, opgebracht door
hun ProTech specialisten, die daar
speciaal voor zijn opgeleid, zorgen
ervoor dat de kleur en helderheid
van de lak onaangetast blijven. De
garantietermijn bedraagt maar liefst
2 tot 5 jaar. Informeer bij hun specialisten naar de voorwaarden.
Kom kennismaken op 19 april tijdens de Auto Beautydag.
ProTech Aalsmeer zal zaterdag 19
april op de Auto Beautydag aanwezig zijn, waar zij u graag laten kennismaken met hun bedrijf en waar
hun specialisten u kennis laten maken met de unieke ProTech lakbescherming. De korting is alléén van
toepassing bij een boeking van een
ProTech behandeling gedurende de
Auto Beautydag.
Autoschade Pijnaker B.V.
ProTech Aalsmeer
Schinkeldijkje 2
1432 CE Aalsmeer
Tel: 020-6478001
www.autoschadepijnaker.nl

Kom met het hele gezin!
Terwijl uw auto mooi wordt gemaakt, kunt u zich laten verwennen
met een haar-of beautybehandeling
en een heerlijke stoelmassage.
De koffie staat klaar, er is iets lekkers voor de kinderen en er is amusement voor jong en oud! Bovendien
krijgt u bij herstel gratis een ‘Beautycase’ mee, met iets leuks voor de
auto en iets lekkers voor onderweg.
Graag tot ziens op zaterdag 19 april
bij ABS Pijnaker, Schinkeldijkje 2,
Aalsmeer, telefoon 020-6478001.

Feest op basisschool
de Zwaluw

Kijk voor meer informatie op:
www.autobeautydag.nl of
www.autoschadepijnaker.nl
ABS Pijnaker is onderdeel van ABS
Autoherstel, een netwerk van 90
vooraanstaande schadeherstelbedrijven, verspreid over heel Nederland.

Let op!
Krant komt 1 keer
op maandag uit!
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
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Goed geschoten...

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

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.

Documentnaam: Goed geschoten

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.

Inloopdag Stichting Crea
Uithoorn - Op zaterdag 19 april
heeft de Stichting Crea, Centrum
voor Kunstzinnige Vorming, gevestigd in het Fort aan de Drecht te Uithoor, een inloopdag. Er kan uitgebreid kennis worden gemaakt met
de activiteiten van Crea. aquarelleren, beeldhouwen, boetseren, draaien met klei, edelsmeden, fotografie,
schilderen en tekenen.
Cursisten zijn aan het werk en docenten geven uitleg.
Tijdens de inloopdag kan ook het
fort van binnen worden bezichtigd
en is er gelegenheid om zich in te
laten schrijven voor deelname aan
cursussen in het nieuwe seizoen dat
in september weer begint. Voor de
cursus tekenen en fijnschilderen is

Douwe Sminia als nieuwe docent
aangetrokken.
In september start ook een workshop bloemschikken en maken van
decoratieve versieringen met bloemen onder deskundige leiding van
Yvonne Krikke.
Op 19 april is ook het nieuwe programmaboekje beschikbaar en
kan in het fort worden verkregen.
De programmaboekjes zullen ook
weer beschikbaar komen in de diverse bibliotheken van Amstelveen,
Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn.
Informatie kan verder worden verkregen bij het secretariaat,
van Deyssellaan 9, 1422 KA te Uithoorn, telefoon 0297 533978.
Zie ook de website:
www.crea-uithoorn.nl

Nes aan de Amstel - Geen rekenen, geen taal of topografie, nee,
dánsen stond op het programma bij
basisschool De Zwaluw in Nes aan
de Amstel. Na een spetterende warming-up op het schoolplein maakten de kinderen samen met Barbara en Clifton van ‘Danceproject’ aan
de hand van verschillende dansstijlen een reis door de tijd. Charleston,

jazz, rock’n roll, hiphop, het kwam
allemaal aan de orde. Tussen het
dansen door maakten de kids hun
eigen kostuum passend bij de dans
die ze leerden. Het geheel werd afgesloten met een swingende voorstelling waarbij veel ouders aanwezig waren.
Het was een feestelijke en geslaagde dag.
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Limonadefabriek van
firma B. de Zwart en Zn.
uit Wilnis is straks
geschiedenis

De impregneermachine om ‘priklimonade’
(gazeuse) met koolzuurgas uit de cilinder te
maken

De oude borstel-/flessenspoelmachine met
waterkuip

Wilnis - Met ingang van 1
juni aanstaande zal een stukje
nostalgie uit Wilnis verdwijnen.
De alombekende limonadefabriek,
opgericht in 1928 en onderdeel van
slijterij en wijnhandel van de gebr.
Martien en Hans de Zwart, is dan
geschiedenis geworden. Per die
datum kent het bedrijf een nieuwe
eigenaar, de heer Peter Bruijgom en
die zal om kostentechnische redenen
de limonadefabriek, waar ook de
in de regio zo gewilde Mix van Trix
drank wordt gemaakt, sluiten. De
geheel geconditioneerde ruimte
zal dan voor andere doeleinden
gaan dienen. Let wel, het bedrijf
blijft onveranderd en wordt onder
dezelfde naam voortgezet met het
huidige vertrouwde personeel. De
bebouwing is en blijft eigendom van
De Zwart. Maar die verhuurt het aan
Bruijgom. Beter is daarom te spreken
over een nieuwe ‘exploitant’ van het
geheel.
Laatste siropen
Afgelopen
week
heeft
‘de
limonademan’ Kees Kroon een
allerlaatste
voorraad
van
de
vijf
verschillende
basissmaken
limonadesiropen gemaakt. Deze
voorraad strekt tot ver in 2008, maar
op=op! Dat geldt evenzeer voor de
Mix van Trix: een met enkele likeuren
aangelengde jus d’orange die
uitsluitend rond Oranjefestiviteiten
wordt gemaakt, met name voor
Koninginnedag. Natuurlijk volgens
eigen recept, zoals alle limonades en
destijds likeuren, advocaat en ander
gedistilleerd van eigen receptuur
waren. De samenstelling dateert
van heel lang geleden, teruggaand
naar eind jaren twintig van de vorige
eeuw.
Zo begon het
De oudste inwoners van De Ronde
Venen kunnen zich nog herinneren
dat Bertus de Zwart – geboren te
Mijdrecht op 22 november 1906
– in de jaren twintig van de vorige
eeuw zijn limonadefabriek begon op
de Herenweg 195. Dus niet op de
tegenwoordige locatie! Dat was pas

Bertus de Zwart bij zijn toenmalige limonadefabriek aan de Herenweg 35 in de zestiger jaren

veel later. Bertus was taxichauffeur
van beroep maar werkte ook voor
een limonadefabriek annex (koud)
distilleerderij. Die stond op de plaats
waar nu het huis van voormalig
burgemeester Haitsma staat, aan de
Uitspanning in Mijdrecht bij de brug
op Hofland. Omdat de eigenaar meer
dronken dan nuchter was werden de
productie en de leveranties geheel
aan Bertus overgelaten. Aldus kreeg
die kennis van de receptuur en
hij bouwde een relatie op met de
leveranciers. Toen het bedrijf failliet
ging nam Bertus al deze zaken mee
naar Wilnis, waar hij achter het
ouderlijk huis op de Herenweg 195 in
de schuur een eigen fabriekje begon
in jenever en limonadesiropen.
In 1939 trouwde Bertus met Greet
Koot, de dochter van Kees Koot en
Margaretha Sam en verhuisde naar
de Herenweg 35. Zij kregen negen
kinderen, waarvan zes jongens en
drie meisjes. Op de plaats waar
nu de slijterij staat was Café De
Vriendschap gesitueerd waarvan
Kees Koot destijds eigenaar was. Op
het erf achter de voorraadschuur in
een bijgebouwtje legde Bertus zich
naast de productie van gedistilleerd,
likeuren en advocaat ook toe
op het produceren en bottelen
van limonadesiropen, gazeuses
(‘priklimonade’) en spuitwater. De
likeuren werden toen nog via de
‘koude methode’ gemaakt. Net
na de oorlog bouwde Cor Voorbij
achter het woonhuis het eerste
limonadefabriekje met werkplaats.
Dat moest van de Keuringsdienst van
waren wilde hij zijn activiteiten voort
zetten. De productie van gedistilleerd
moest ook op een andere leest
worden geschoeid want er mocht
alleen nog via een distilleerketel langs
de ‘warme weg’ (dus verhitting en
condensatie) likeur worden gestookt.
Zover kwam het niet bij Bertus want
daarvoor waren investeringen nodig
die het budget te boven gingen.
Bleven alleen over het café, het
runnen van bruiloften en partijen in
een grote ruimte achter het café, de
groothandel in bieren en frisdranken
én de limonadefabriek.

Kees Kroon organiseerde regelmatig rondleidingen met
limonadeproeven

Intussen waren twee van zijn zonen,
Martien en Hans de Zwart, in 1969
als vennoten toegetreden tot de zaak.
Vanwege hevige concurrentie besloot
men het café uiteindelijk in 1971 te
sluiten en zich helemaal te richten
op de verkoop van dranken en de
vervaardiging van limonadesiropen.
Het café werd omgebouwd tot
winkelruimte. Vader Bertus gaf te
kennen niet meer als firmant in de
zaak te willen deelnemen. Hij was
toen 65 en ging met ‘pensioen’.
Maar hij had zich voor zijn afnemers
en klanten al onsterfelijk gemaakt
met zijn originele ambachtelijke
limonadesiropen en destillaten,
zoals Verlofschilletje, Jonge Jenever,
Brandewijn en niet te vergeten
Citroen Brandewijn waarover klanten
van toen nu nóg spreken dat zij
daarna nooit meer een betere hebben
geproefd.
Velden vol suikerbieten
Martien en Hans gingen verder met de
zaak waarbij Hans zich voornamelijk
bezig hield met de vervaardiging van
de limonadesiropen. Gedurende korte
tijd werden voor een opdrachtgever
ook nog sorbetsauzen gemaakt. De
aloude recepturen uit de jaren twintig
waren nog steeds up-to-date. Die
liggen kennelijk ten grondslag aan
het succes van de tot op de dag van
vandaag ambachtelijk vervaardigde
limonadesiropen waarvoor De Zwart
in het hele land afnemers had, van
Texel tot Maastricht. “Je kunt het niet
helemaal in flessen uitdrukken, maar
wel in grondstofhoeveelheden. Dat
spreekt naar mijn mening veel meer
mensen aan”, vertelt Martien de
Zwart die zich nog van alles uit die
‘oude tijd’ kan herinneren en dat met
smaak kan voordragen. “Stel je een
boer voor die een hectare land vol
suikerbieten heeft verbouwd. Die had
aan ons een beste afnemer. In onze
hoogtijdagen van de siropenproductie
hadden wij jaarlijks de suiker van 375
hectare (!) aan suikerbieten nodig.
Het afgelopen jaar was dat nog maar
5 hectare. Wel een heel verschil! Voor
de productie hebben wij altijd zuivere
bietsuiker gebruikt. Die leent zich

qua eigenschappen het beste om
er siroop van te maken. Aangelengd
met water maak je hiermee een
lekker dikke suikerstroop. Elke liter
limonadesiroop bevat altijd één
pond suiker. Niet geschikt voor ‘light’
producten natuurlijk. Omdat de tijd
van dit soort siroop voorbij is, ook al
willen veel mensen het nog graag van
ons afnemen, is de omzet vandaag
de dag beneden het peil waarop
we er nog wat aan zouden kunnen
verdienen. Het is bovendien een
privat label van De Zwart en dat kan
niet concurreren tegen grote merken
als Vrumona en Coca Cola, om er
maar twee te noemen. Verder zijn
de grondstoffen en het arbeidsloon
dermate hoog in prijs geworden dat
het niet vol te houden is. Anders
gezegd, er moet geld bij. Dat willen we
de nieuwe exploitant van de zaak niet
aandoen. Punt is wel dat we altijd aan
verenigingen leverden. Dat is straks
ook verleden tijd, alhoewel we bezig
zijn hiervoor een oplossing te vinden
met een andere leverancier. Voor de
Mix van Trix valt na Koninginnedag
dit jaar definitief het doek. Dat kun je
niet te lang van te voren produceren
omdat er een houdbaarheidstermijn
op zit van maximaal een week. Dit
vanwege de natuurlijke grondstoffen
die dan gaan gisten.”
Als een ‘maleier’…
Martien kan zich nog heel goed
herinneren dat hij in de jaren vijftig
samen met zijn broers na schooltijd
moest werken in de limonadefabriek.
Maar ook wel eens in aan het vat
waarin volgens de mengmethode
– dus niet via een distilleerapparaat
– een likeur werd bereid. Op die
manier had Bertus ‘goedkope’
arbeidskrachten waardoor hij een
aardige winstmarge kon scoren op
zijn producten. Vanzelfsprekend
werd er geen misbruik gemaakt van
de kinderen. In die tijd was het heel
normaal dat je als kind meehielp in
het bedrijf van je ouders. Martien:
“Aardige anekdote is dat we als
kinderen wel eens als een dronken
mannetje achter het vat met siroop
stonden bij de bereiding van likeur.

Vijf ketels voor de vervaardiging van vijf soorten limonadesiroop

De vijf basissmaken limonadesiroop

De ketel werd warm gemaakt om de
glucosestroop goed te laten oplossen.
Je moest in die massa blijven roeren.
Een andere helper goot daar dan
de alcohol bij, maar dat verdampte
natuurlijk ook. Omdat je er met je
neus bovenop stond ademde je die
damp in. Daarom mochten wij nooit
te lang achter de ketel staan. Maar
eigenwijs als wij waren deden we dat
toch. Het gevolg was dat ik een keer
helemaal dronken was en als een
‘maleier’ achter de ketel stond. Het
is een van de weinige keren dat ik
als kind ongewild ooit dronken ben
geweest.” In 1971 werd de nieuwe
slijterij met (toen nog de woning
erboven) gebouwd. Dat laatste is nu
de ruimte voor de relatiegeschenken
en de kantoren. Aan de achterkant
werd enkele jaren later de huidige
limonadefabriek met opslag op de
bovenverdieping en geconditioneerde
ruimten gebouwd en in 1979 in
gebruik genomen. De productie van
de gazeuses werd gestaakt na de
‘Exota uitzending’ op de TV waarin
sprake was van ontplofte flessen
met priklimonade. De consument
was bang geworden om dergelijke
‘bommen’ in huis te halen en dus
kelderde de omzet naar een nulpunt
wegens zero belangstelling.
Nieuwe ‘limonademan’
Kees Kroon volgde begin jaren tachtig
Hans de Zwart op als de nieuwe
‘limonademan’. Daarvoor werkte hij
er al zo’n 9 jaar en deze zomer in
totaal 34 jaar. Kees heeft in de loop
der jaren ontelbare hoeveelheden
limonadesiroop gemaakt in de
‘nieuwe
limonadefabriek’.
“Er
zijn vijf basissmaken, te weten
sinaasappelsmaak, grenadinesmaak,
reine claudesmaak, frambozensmaak
en citroensmaak. Ze worden
allemaal in eigen beheer en volgens
familierecept ambachtelijk gemaakt”,
legt Kees uit die op een ketel wijst
waarin 1000 kilogram suiker met
water wordt aangelengd tot een
stroopachtige massa. De suiker wordt
via een stortpijp vanaf de eerste
verdieping in de ketel gestort. Als
de massa gereed voor verwerking is

wordt dit gefilterd door een speciaal
papierfilterapparaat dat, gelet op
het uiterlijk, zeker 50 jaar oud moet
zijn. Maar het doet nog steeds naar
tevredenheid dienst! Kees: “De
suikerstroop pompen we dan naar vijf
ketels waarin de verschillende smaken
en kleuren worden bijgemengd. De
ketels zijn met een slang verbonden
aan een afvulapparaat voor flessen.
Met een andere afvuleenheid worden
de vijfliter containers gevuld. Daarna
etiketteren we de flessen en de
containers met een speciale machine.”
Kees wijst op nog twee openingen in
het plafond. “Hieronder stond ooit
een ketel van duizend liter waarin
wij korte tijd voor een opdrachtgever
sorbetsauzen hebben gemaakt. Dat
was veel werk, want behalve dat
suiker in de ketel werd gestort werden
er ook zuivere vruchtenconcentraten
aan toegevoegd. Die massa werd
vervolgens verwarmd tot 80 graden
Celcius om het te pasteuriseren.
Anders kon je het product niet goed
op fles bewaren.” Kees heeft met
veel betrokkenheid, enthousiasme
en kennis van zaken altijd de
siropen vervaardigd. Hij gaf er zelfs
voordrachten over op de basisscholen
in De Ronde Venen en verzorgde
rondleidingen voor belangstellenden
op de fabriek. Op 9 april ‘draaide’ hij
zijn laatste voorraad. Kees Kroon kijkt
met tevredenheid maar ook met een
beetje weemoed terug op de periode
waarop hij de productie in de fabriek
heeft geleid en uitgevoerd. Maar
aan alles komt een eind. Hij gaat
zich in juni richten op een andere
functie binnen het bedrijf onder Peter
Bruijgom die hij naar eigen zeggen
‘wel ziet zitten’. Na tachtig jaar komt
een einde aan de ambachtelijke
productie van limonadesiropen bij de
firma B. de Zwart en Zn. Wederom
gaat er een stukje traditie verloren.
Maar niet de herinnering en de smaak
‘van toen’ die bij talloze consumenten
een stukje nostalgie oproepen. Die
hebben aangegeven hun kinderen zo
lang mogelijk te willen laten genieten
van de originele limonade van De
Zwart, zoals zij die in hún kinderjaren
hebben gekend.

April 2008. De laatste voorraad limonadesiroop wordt in flessen
afgevuld
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NAAR NU
MARKTPLEIN
VERVOLG
We vervolgen onze wandeling door het oude
dorp en lopen nog steeds op het Marktplein.
Op de hoek van het Marktplein/Julianalaan
stond vroeger een hotel genaamd ‘Het Wapen
van Thamen’. De eigenaar was C. Fritschy.
Later werd dit hotel overgenomen door zijn
schoonzoon Jan de Rijk. De ouderen herinneren zich vast nog wel dat er iedere zaterdag
en zondag dansen was en natuurlijk met een
band. Eind jaren vijftig waren dat ‘De Vrolijke
Vrijbuiters’. Iedereen uit de regio ging daar
dansen. Maar het stond wel bekend als zijnde
losbandig en door sommige vaders werd aan
de kelners gevraagd om een beetje op hun
dochter te letten. Want je wist maar nooit.
De katholieke meisjes mochten daar ook niet
gaan dansen en gingen dansen in het parochiehuis bij Pierre Libregts. Hotel Fritschy was
ook het contactpunt voor de kaas en veeboeren. Voor de deur werd handel gedreven. Elke
donderdag was er kaasmarkt. De handelaren
kwamen uit Gouda en Woerden om kaas te
kopen. De zelfkazende boeren kwamen dan
met de brik naar de markt om hun producten
aan de man te brengen. Dat waren speciaal
daarvoor gebouwde karretjes waar de kazen
op elkaar gestapeld werden en met dunne
wielen. De kaas moest niet te jong zijn anders
werd de onderste kaas ingedrukt. Er lag een
zeil over de kar om de kazen te beschermen.
Voorop was de koetsiersplaats voor de boer
die zelf zijn brik mende.
Standbeeldje
Je kunt nu nog op het marktplein een standbeeldje vinden van het handjeklap met een handelaar en een boer. Het beeldje is trouwens van
Kees Verkade en was een geschenk van Wim de
Hoop aan de gemeente. Vrijdag was er veemarkt.
Na de kaasmarkt werden de hekken en stangen
opgebouwd waarbinnen het vee werd gedreven. Er was een onderlinge handel tussen boer
en naar slager en slachthuis. Er kwam altijd een
hoop volk want er was niet alleen de veemarkt,
ook een hoop andere handel eromheen zoals Jan
de Zadelmaker die daar ook rondliep om leer te
bewerken of het tuig te repareren. Verder werden
er boerengereedschappen verkocht, stroharken,
zeisen, emmers en tuig. Aan het eind van het
seizoen in september/oktober was het ook een
drukte van belang want dan kwamen de boeren
met hun suikerbieten naar het Marktplein waar de
bieten in een schuitje werden geladen en verder
vervoerd naar de suikerfabriek in Halfweg. Om terug te komen op hotel Fritschy. Er was ook een
wachtlokaal voor de passagiers van de stoomboot
‘De Volharding’. Met die boot werden ook kleine
pakjes vervoerd naar Gouda en Amsterdam en van
Gouda weer naar Rotterdam. De boot voer eigenlijk altijd, hoewel in de winter de boot soms niet
helemaal op tijdschema lag. Ook als er ijs lag werd
het water open gehouden door middel van een ijsbreker. Normaal gesproken verliet de eerste boot
Uithoorn rond 08.00 uur en er waren drie vaarten
per dag. Een grappige bijkomstigheid was de ‘Krul’
oftewel het urinoir die aan de Amstelkant stond.
Terug naar de veemarkt.
Jaren vijftig
Halverwege de jaren vijftig kwam er een eind aan
die markt. Dat had te maken met gebrek aan animo. Het transport verbeterde en er ontstond een
andere vorm van handel. De kaasmarkt was al
eerder gestopt, namelijk vlak na de oorlog. Rond
1955 werd het Marktplein gebruikt als overslagplaats van zand en grint voor de bouw van het
Thamerdal. Dat gebeurde met lokale transporteurs
zoals Toon van Veen. De trechters stonden op het
Marktplein. Met een happertje dat aan de Amstelkant stond werd het zand en grind vanaf het schip
via een lopende band naar de trechters geleid en
onder de trechters stond de vrachtwagen al klaar
voor het verdere transport. Ook op het Marktplein
kon je de gemeentewaag vinden met ijzeren gewichten van één tot 50 kg. De waag was beëdigd
en moest door een gemeenteambtenaar worden
ingeschakeld. Natuurlijk had je ook een aantal cafés zoals het café Het Wapen van Uithoorn. Een
heel warm en luxe café waar je op je gemak een
neutje kon halen. Als je toch wel wat teveel gedronken had kreeg je van tante Coba een kop koffie om weer bij te komen. Achter het café was een
zaal die voor feesten en partijen gebruikt werd en
tot 1970 was er ook een bioscoopzaal. Toon Fortuin was de exploitant en Jan Niesten was de filmoperator. Cor Vendrik was eigenaar van het café.
Het was een heel familiegebeuren want de zus
van Cor was weer getrouwd met Toon Fortuin. Na
het café kwam het huisje van Coba Rietveld, later
kwam daar Ome Joop Raadschelders met een automatiek. Hij was ook eigenaar van de eerste Uithoornse cafetaria. De automatiek liep meteen als
een trein want de hongerige dansers/bioscoopbezoekers kwamen na afloop even een kroketje
halen. Nu woont Bets Raadschelders in het pand
waar in de oorlog nog onderduikers hebben gezeten. Naast het huisje van Coba Rietveld woonde
Kees van Vliet, bijgenaamd Kees Lor (omdat die
in de textiel zat. Een toepasselijker naam is bijna
niet te bedenken). Later verhuisde deze ondernemer naar een megapand in de Stationsstraat waar
momenteel het Chinese restaurant is gevestigd. In
het huis van Van Vliet werd toen kapsalon Keijzer
gevestigd.

Berliner Editie: 2,3

Documentnaam: Monumenten
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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.

Schaatsen op het
Tuinderslaantje? Dat kan!

Ooit geweten dat de Pondskoekersluis een gemeentelijk monument is? De schutsluis waar de
Kerkvaart uitmondt in de Kromme Mijdrecht.
In De Hoef Oostzijde bij huisnummer 1. Nog
steeds een belangrijk onderdeel in de Rondeveense waterhuishouding. Nee? Deze sluis, een
gemeentelijk monument met drie sterren, is gebouwd tussen 1872 en 1874 ter vervanging van
de na de Franse inval in 1674 gebouwde sluis.
Waar de naam pondskoeker vandaan komt is
nog steeds niet duidelijk. Misschien kunnen lezers van deze tekst hulp bieden?
Foto Nico van Eijk.

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze vrijdag
25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-

de.nl. U kunt ze ook faxen: 0297581509.
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.

Open dag Believe in Beauty
was een groot succes
Uithoorn - In verband met de opening van Believe in Beauty in haar
nieuwe pand aan de Dorpsstraat
28a te Uithoorn was er op zaterdag
29 maart een open dag, waar iedereen langs kon komen om een beeld
te krijgen van de nieuwe zaak.
Believe in Beauty richt zich met haar
concept op Huidverbetering (Anti-Aging), Huidverzorging en Ontspanning.
Onder het genot van een glas champagne kon men tijdens de open dag
tussen 12.00 en 15.00 uur vrijblijvend binnenkomen om informatie
te vragen en een rondleiding te krijgen door het pand. De winkel en
de verschillende salonruimtes konden worden bekeken, zodat men de

sfeer van Believe in Beauty optimaal
kon ervaren.
Direct vanaf het begin werd Believe in Beauty drukbezocht. De reacties van de mensen waren erg positief, met name gericht op de ruim
opgezette salonruimtes, de warme
sfeer en de kwalitatieve materialen die zijn gebruikt. Gedurende de
open dag zijn er verschillende mensen geweest die direct een afspraak
hebben gepland.
Iedere bezoeker kreeg een informatiepakket mee met daarin informatie over alle type behandelingen
met daarbij proefproducten om ook
de producten te kunnen ervaren. Indien u niet in de gelegenheid bent
geweest om op zaterdag 29 maart
langs te komen en wel bent geïnte-

resseerd in een informatiepakket of
graag eens bij hen binnen komt kijken, dan bent u altijd welkom. De
deur van Believe in Beauty staat
staat altijd voor u open.
Tevens maakt op deze dag iedere
bezoeker kans op een van de twee
huidverzorgingspakketten, een van
Carat voor huidverbetering en een
van Payot voor huidverzorging.
Aan het einde van de open dag hebben Ilona Westera-van de Veerdonk
(eigenaresse) en Patty Kok (huidspecialiste) voor beide te verloten
pakketten een lot getrokken. Vrijdag
4 april heeft Believe in Beauty de
prijzen uitgereikt aan mevrouw Bakker–Klijn en mevrouw Gorter, beiden woonachtig in Uithoorn.

Vinkeveen - Het is geen loze kreet
dat kinderen, maar ook volwassen
liefhebbers van het schaatsen als
pure gezonde beweging volgende
week enkele dagen écht de gladde
ijzers kunnen onderbinden! Daarvoor wordt door de IJsclub VIOS
Vinkeveen een kunststof ‘ijsbaan’
neergezet op het parkeerterrein
naast het Veenbad, achter Dorpshuis De Boei. De benaming ‘ijsbaan’
is een beetje misleidend want het
is geen ijs, zelfs geen kunstijs. De
baan zelf bestaat uit synthetisch
materiaal (kunststof) dat (bijna) dezelfde eigenschappen bezit als ijs
wanneer je daar overheen schaatst.
Voordeel is dat je zo’n baan alle dagen in het jaar, op elke willekeurige
plaats, kunt opzetten en gebruiken.
Zowel binnen als buiten. Een mobiele kunststof schaatsbaan dus.
Schoolschaatsen
De baan die in Vinkeveen wordt opgezet heeft een afmeting van 10 x
20 meter en wordt door IJsclub VIOS uit Vinkeveen opgetuigd. Die
heeft daarvoor een draaiboek van
de KNSB gekregen. De baan is
voorzien van een met lucht gevulde zachte boarding. Voor het plaatsen van de baan is vergunning aan
de gemeente gevraagd en gekregen. Het zijn slechts drie dagen dat
schaatsliefhebbers er gebruik van
kunnen maken, namelijk op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25
april. De baan zal voornamelijk beschikbaar worden gesteld voor kinderen van de basisscholen in Vinkeveen, vanaf groep 5. Die krijgen
in groepen van maximaal 30 kinderen tijdens schooltijd één uur les in
schaatsen. De schaatslessen worden mede verzorgd door vrijwilligers
van IJsclub VIOS. De schaatsers zijn
verplicht om handschoenen en een
helm als hoofdbescherming te dragen. Hoewel het natuurlijk de voorkeur heeft eigen schaatsen mee te
nemen, kunnen kinderen deze ook
door de organisatie voor tijdelijk gebruik ter plaatse aangemeten krijgen, mocht het kind zelf (nog) niet
over schaatsen beschikken. Ook
voor hoofdbescherming wordt door
de ijsclub gezorgd. Die attributen
worden allemaal met de baan meegeleverd. VIOS-leden zorgen ook
voor een heuse ‘Koek en zopie’-tent
naast de schaatsbaan. Inmiddels is
al overleg met de basisscholen geweest over het tijdstip dat groepen
gedurende die dagen van de ‘ijsbaan’ gebruik kunnen maken.
Vrij schaatsen
“In eerste instantie was het de bedoeling dat wij meer basisscholen
in De Ronde Venen de kans wilden geven er gebruik van te maken op die dagen. Maar het enthousiasme hier in Vinkeveen was
al zo groot dat we voor de korte tijd
dat we erover kunnen beschikken
te weinig capaciteit hebben”, legt
Ad Mens uit. Hij is penningmeester van de IJsclub VIOS. “Overigens

willen wij ook andere mensen buiten de schooluren de kans geven
zich op de gladde ijzers te begeven.
Dan kan er ‘vrij’ geschaatst worden.
Het is even wennen, maar naarmate je meer schaatst wordt het kunststof steeds gladder onder je. Vanaf
15.00 uur kan elke liefhebber even
de baan op. Dat regelen onze leden van de ijsclub wel, afhankelijk
van de hoeveelheid belangstelling.
De baan is open tot 21.00 uur, dus ’s
avonds kan er ook nog worden geschaatst. Het schaatsen is in principe geheel gratis, alhoewel na het
schaatsen een vrijwillige bijdrage
wordt gevraagd om de kosten, die
de club voor deze activiteiten toch
zelf moet maken, enigszins te dekken. Het schaatsen is voor iedereen
op eigen risico.
Saillant detail is dat het tijdstip dat
de baan naast het Veenbad ligt toevallig ook samenvalt met het 125-jarige bestaan van de St. Jozefschool
die met haar speelplein grenst aan
het parkeerterrein. De datum van
plaatsing kon echter niet gewijzigd
worden omdat de baan dan elders
is ingepland. De activiteit kwam
ooit ter sprake toen wij voor andere clubzaken met iemand van de
KNSB in gesprek raakten en men
ons dit voorstel deed.
Daar hebben we natuurlijk meteen
‘ja’ tegen gezegd. Het betekent niet
alleen een primeur voor onze vereniging die eind vorige jaar haar
110-jarige bestaan vierde, maar ook
een activiteit voor ons bestuur en
de leden. Die staan letterlijk in de
rij om eindelijk nog wat ‘winterse’
taferelen op te kunnen zetten waar
het schaatsen mee gemoeid is. Er is
al zolang geen ijspret geweest. Ook
al is het dan niet helemaal echt, we
willen we er toch voor iedereen wat
leuks van maken.”
Wervende promotie
Voorzitter Jos van Wijk: “Doel van
dit alles is het schaatsen te promoten en natuurlijk dit soort synthetische schaatsbanen die eigendom zijn van Art Ice. Via de Ko-

Herinnering voor ophalen
van spullen Wilnisse
Rommelmarkt

Wilnis - Op zaterdag 3 mei aanstaande zal de 34e Wilnisse Rommelmarkt weer gehouden worden.
De rommelmarkt wordt ook dit jaar
weer gehouden op het kerkplein van
de Hervormde Kerk en de Stationsweg in Wilnis, van 9.30 tot 15.00 uur.
Als u de organisatie wilt helpen en
nog overbodige spullen hebt, dan
kunt u nog twee weken uw spullen
brengen of laten halen. Zij halen alleen spullen op binnen de gemeente De Ronde Venen. U kunt uw spul-

len opgeven via de website: www.
rommelmarktwilnis.nl. Of u kunt deze telefonisch doorgeven op: 06–13

Vereniging de
Christenvrouw

De Ronde Venen - De vereniging
‘de Christenvrouw’ heeft haar bijeenkomst op donderdag 24 april
a.s. in gebouw ’t Kruispunt van de
Christelijk Gereformeerde kerk te

ninklijke Nederlandse Schaatsbond
(KNSB) worden die overal in Nederland voor enkele dagen aan ijsclubs uitgeleend. De clubs zelf kunnen hier zelf ook een wervende promotie mee maken. Vanzelfsprekend
als daar behoefte aan bestaat en
de ijsclub voldoende mogelijkheid
biedt voor locatie, opbouw, menskracht, begeleiding en beveiliging.
Nou, daar kunnen we ruimschoots
in voorzien. Ruim dertig vrijwilligers
hebben zich aangemeld om graag
de handen uit de mouwen te steken.
Het bestuur en de leden zijn erg enthousiast om dit te kunnen organiseren en te begeleiden. Juist omdat er de afgelopen jaren nauwelijks meer sprake is van natuurijs en
jonge kinderen daardoor niet meer
in de gelegenheid zijn kennis te maken met het oer-Hollandse schaatsen, wil de KNSB in samenwerking
met ijsclubs zoals wij hen toch op de
schaatsen zien te krijgen. Deze gedachte ligt in het verlengde om kinderen overal ook te leren zwemmen,
juist omdat er zoveel water is in ons
land en zwemmen eigenlijk bij je
opvoeding hoort. Anderzijds, ik ben
nu acht jaar voorzitter en heb eigenlijk nooit fatsoenlijk ijs meegemaakt
om te schaatsen, laat staan om er
toertochten op te houden zoals wij
die vaak in samenwerking met andere ijsclubs uit de omgeving, organiseren. Onze ijsbaan is het meertje
aan het einde van het Waverveensepad en ons clubhuis is in Hotel Café
’t Meerje op Achterbos. In de maand
september organiseren we vaak een
skatetoertocht door de polder om
toertochten op het ijs te compenseren. Maar écht schaatsen hoort bij
onze vereniging en dat missen we
natuurlijk…”
Volgende week woensdag tot en
met vrijdag worden het sfeervolle tijden voor leden van de IJsclub
VIOS en schaatsliefhebbers. De ijsclub krijgt voor deze activiteiten medewerking van VOBI Beton en Waterbouw, Hotel Café ’t Meertje, Richard’s Grond en Waterwerken en
het Veenbad.
28 53 26 (bereikbaar tussen 18.00 u
en 20.00 uur).
Als u zelf de spullen wilt komen
brengen, dan kan dat bij de familie
Meijers aan de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis. De opbrengst van
de Rommelmarkt is dit jaar voor
‘stichting Jemima’, een tehuis voor
gehandicapte kinderen en jong volwassenen in Beit Jala in Israël.
Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. Spreekster voor deze avond
is de bekende schrijfster mevrouw
Joke Verweerd, schrijfster van o.a.
‘de Wintertuin’, ‘Snoeitijd’. Het onderwerp van deze avond is: ‘Een
kijkje in de keuken van een schrijfster’. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang 20.00 uur.
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HVM Meiden E5
goed op dreef!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 12
April hebben de meiden van HVM
zich weer prima gemanifesteerd
in de tweede klasse D poule, er
werd gespeeld tegen de Strawberries meiden E6. De eerste helft begon met hard werken en goed overspelen, dit resulteerde na 14 minuten in een 1-0 voorsprong door een
doelpunt van Dagmar Ort. Ook in
de tweede helft was Mijdrecht zeer
aanvallend, maar dankzij uitstekend

werk van de Strawberrie keepster
kon er helaas gedurende de eerste
15 minuten niet gescoord worden.
Aanval na aanval strandde vlak voor
het Strawberrie doel en de meiden
werden er moe en moedeloos van.
Toen plotseling in een counter van
Strawberries de 1-1 viel ontstond
dan ook een kritisch moment. De
vraag was of er nog genoeg kracht
in de Mijdrechtse ploeg zat. Gelukkig kwam enkele minuten later de

beslissende doorbraak: 2-1 door
een doelpunt van Dagmar Ort. Met
een 3-1 snel daarna kon de kracht
van Strawberries gebroken worden:
Tess Isaacs kon net voor het einde
4-1 op het scorebord neerzetten en
daarmee kon Mijdrecht na een ruime winst het weekend in. Ook vorige
week was al gewonnen van Overbos
en met 2 gewonnen, 1 gelijk, 1 verloren staat Meiden E5 op een goede
middenplaats in de poule.

Ruijgrok Makelaars
steekt meisjes F1
HVM in het nieuw
Mijdrecht - Ruijgrok Makelaars
heeft het F1 meisjes team van HVM
in het nieuw gestoken en voorzien
van shirts en windjacks.

Foto: vlnr: Tosca Voogd, Emma Melenhorst, Merel Grobben, Dagmar Ort, Hester de
Vroet, Coach:Christiaan van Neck. Onder: Claire Lijding, Tess Isaacs.

De shirts zijn de nieuwe officiële HVM shirts. De meiden zijn vanaf augustus vorig jaar bij elkaar en

zijn goed op elkaar ingespeeld. In
de eerste seizoenshelft werd in de
drie tegen drie competitie het kampioenschap gewonnen waarbij een
grote hockeyclub als Amsterdam
genoegen moest nemen met de
tweede plek. In de tweede helft van
het seizoen zijn de ze in de zes te-

gen zes competitie gaan spelen en
daar werden ook bijna alle wedstrijden gewonnen.
Met nog een paar wedstrijden te
spelen maken Julia, Nena, Sophie,
Lisa, Julia, Fleur en Eva dan ook een
uitstekende kans op het kampioenschap.

dwang. De aftrap was de sprong. De
favoriet van Lydia.
Vorige wedstrijd ging dit toestel niet
goed ,maar vandaag heeft ze iedereen een poepie laten ruiken door
met een 7,1 een mooi eindcijfer neer
te zetten.
Hierna werd het feest voor Mariska.
De brug is een moeilijk toestel voor
haar. Maar het harde trainen trainen
werd beloond!. Het ophurken lukte
en met een 6,6 cijfer zijn we super
trots op haar! ! Daarna nog de balk
en de vloer. En ook hier weer hele
mooie oefeningen. Met als eindresultaat een 2e en een 3e plaats!
Super goed meiden. Gefeliciteerd!
In de laatste ronde de beurt aan Inge Nagtegaal. Inge begon op vloer.
Met inturnen twijfelde Inge zullen

we wel of niet de salto voorover
doen maar met de wedstrijd turnde
ze een huizen hoge salto gelukkig.
Op sprong heeft ze nog even geprobeerd om met plank te springen
maar Inge had teveel last van haar
knie dus toch maar met trampoline.
Dit ging keurig. Op naar brug. Ook
bij Inge hadden we haar brug oefening aangepast en ook dit met resultaat want Inge turnde een mooie
oefening en werd derde op dit toestel. Op de balk waren hier en daar
wat kromme benen en ontspannen
armen maar ze bleef erop en uiteindelijk werd Inge 8ste. Prima resultaten en we kijken dan ook tevreden
terug. Nu afwachten wie er door
mogen naar de finale op 31 mei en
naar de toestel finale op 7 juni.

Kimberley,mariska En Lydia!

Goud,zilver,brons voor
Veenland Turnsters
De Ronde Venen - Zaterdag 12
april vertrokken we alweer vroeg
richting Amersfoort voor de tweede voorronde keuze oefenstof NTS.
Het begon al spectaculair want we
belande in Hilversum midden in
een politie actie. Gelukkig kwamen
we nog wel op tijd op de wedstrijd,
en dit was misschien een voorbode voor de rest van de dag. In de
eerste ronde turnde de Jeugd. Dit is
een hele grote groep. Voor Veenland
turnde Judith Damen, Melissa van
Wijngaarden, Wies van Beek, Mandy van Galen, Tanja Kamp, Debora
Meyers en Mieke van Zijl.
Ze waren verdeeld over twee groe-

pen dus dat werd heen en weer rennen. Judith, Mandy en Wies begonnen hun wedstrijd op brug. Spannend voor Wies want we hadden hard geoefend want de vorige wedstrijd ging het nog niet zo
goed maar het harde werken werd
beloond want met ophurken bleef
Wies dit keer erop en ook de pendel borstwaartsom lukte. Ook Judith
en Mandy draaide een mooie oefening. De andere begonnen op balk.
Debora had vandaag het wiebelvirus maar de andere hadden daar
gelukkig geen last van. Door naar
het tweede toestel.
Helaas voor Judith viel ze van de

balk en Mandy en Wies maakten
geen fouten en deden het keurig.
Op vloer was Debora even de weg
kwijt en ook Melissa wist het niet
helemaal meer. Tanja en Mieke lieten zich niet van de wijs brengen en
gingen hun eigen weg maar wel de
goede gelukkig. Daarna was het de
beurt aan de andere op vloer. Ook
hier weer een dolle boel want alleen
Mandy deed de oefening zoals het
hoorde. Maar gelukkig had de jury
het niet in de gaten dat de andere
iets deden wat niet hoorde.
Sprong
De andere groep moe st naar
sprong. Zou het Tanja dit keer wel
lukken. We hebben heel hard geoefend en op trainen heeft ze weer
een overslag gesprongen maar ja
op de wedstrijd is het toch anders.
Tanja was heel stoer ze wilden als
eerste dan had ze het maar gehad.
En ja hoor Het lukte ze sprong een
mooie overslag. Goed gedaan Tanja! Ook Mieke, Melissa en Debora deden het goed. Alweer het laatste toestel. Ook voor Judith, Mandy
en Wies was de overslag geen probleem. Mandy sprong zelfs naar het
hoogste cijfer. Tenslotte maakte de
andere op brug ook geen fouten en
met mooie oefeningen sloten ze de
wedstrijd af. Er werd eerst een tussenstand bekend gemaakt en daarin bleek Tanja op de derde plek te
staan maar helaas uiteindelijk bij de
einduitslag was Tanja 5de met 30.6,
Mandy 6de met 30.4 Judith 7de met
30.3. Het scheelde echt niets tussen
deze turnsters, Melissa werd 12de
,Mieke 14de , Debora 17de en Wies
26ste.
In de tweede ronde turnde onze senioren. Helaas vandaag was het er
nog maar 1 in plaats van 4. Door
blessures en stages was alleen Kimberley Schaaphuizen de enige die
nog meedeed. Sabine van Egmond
was wel mee gekomen voor de morele steun. Kimberley begon met
een mooie oefening op vloer. Daarna naar sprong en net als de vori-
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ge keer sprong ze weer het hoogste cijfer. Op naar de brug de vorige keer een diepte punt maar we
hadden de oefening hier en daar
wat aan gepast en dit had resultaat
ze werd nu derde op dit toestel. Op
naar de balk. Kimberley heeft nooit
geen problemen met dit toestel ze
springt er rustig op los als of ze op
de vloer bezig is en dit bleek wel
weer ook hier liet ze iedereen weer
achter zich. Kimberley mocht dit
keer een plaatsje hoger gaan staan
want ze werd nu 1ste.
Hard trainen
In de derde ronde turnde ook bij de
senioren maar dan nivo 10 Mariska
Rijkmans en Lydia van Strien. De zenuwen hadden ze behoorlijk in be-
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Diploma gymfestijn VDO
Sport groot succes
Uithoorn - Zaterdag werd in de
Scheg het jaarlijkse diplomagym

le van Stein vierde, Kim van der Tol
derde, Lisa Ligthart tweede en Sop-

Talitha van den Bosch eerste. Op niveau 11 werd Lotte Kramer tweede
en Juul Schartman eerste. De uitslagen van de jongens: op niveau 15
werd Luc Pasman tweede en Robin
Pannekoek eerste. Op niveau 13
werd Brain van Leeuwen eerste en
op niveau 11 eindigde Melvin Dokter als eerste.
De tweede ronde startte om 11.30
uur. Deze groep bestond uit niveau
14 en 15 en de selectiegroep. Vanaf
de tribune was het leuk om het verschil per niveau te aanschouwen en
te zien wat je kind allemaal nog kunt
leren. In de ochtendgroep zag je op
de balk pasjes en sprongentjes en
deden de meisjes uit de tweede ronde de koprol, handstad, radslag en

festijn van VDO Sport gehouden.
Tijdens het diplomagymmen laten
de kinderen aan hun ouders en belangstellenden zien wat ze allemaal
hebben geleerd tijdens de gymlessen. Er deden 110 kinderen mee in
de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.
Tijdens de gymnastieklessen wordt
per kind bekeken wat hij of zij kan
en vervolgens worden het niveau
bepaald. Dit verschilt van gemakkelijk niveau 17 tot moeilijk niveau
8. Vervolgens gaan de kinderen een
aantal maanden trainen voor hun
oefening die bij hun niveau hoort.
De meisjes hebben de volgende onderdelen: brug, balk, lange mat en
de sprong met een mini trampoline. De meisjes doen hun vloeroefening op de lange mat en de meis-

G.V.M turnsters strijden voor
finale plaats in laatste voorronde

hie de Hont eerste. Op niveau 12 –
werd Ninian van Kampen tweede en

salto van de balk af. Op de vloer lieten zij mooie series zien van handstand overslag tot flikflak en hier en
daar een salto.
De uitslagen: op niveau 15 werd Luna Kanters zesde, Imke van Duivenvoorde vijfde, Femke Spruijt
vierde, Lindsay Commandeur derde, Sanne de Wild tweede en eindigde Amy Buisman op de eerste
plek. Op niveau 14 werd Tamara van
Lingen derde, Lindsay van de Kuilen tweede en Marissa Haak eerste.
In de vier selectiegroepen eindigde
de volgende meisjes op de eerste
plaats: Jade Emmerson, Lotte Lubbers, Nina van Gastelen en Chanice
Veenhof. Chanice werd tevens Clubkampioene.

jes van de selectiegroep doen dit op
muziek en op een mat van 12 bij 12
meter. De ruimte benutten ze met
acrobatische sprongen en mooie ritmische- en turnonderdelen. De jongens turnen op de onderdelen: de
lange mat, rekstok, brug met gelijke
leggers en de sprong.
Meisjes
Zaterdagochtend 10.00 uur werd
gestart met de meisjes op de niveaus 11, 12, 13 en 16 en de jongens. De uitslagen: Op niveau 16 –
werd Julienne Tjong-A-Tjoe vierde,
Esmee Bosman derde, Robin Heene tweede en Robin van Donselaar
eerste. Op niveau 13 – werd Joel-

Mijdrecht - Zaterdag 12 april jl.
werd in Hooglanderveen de laatste
voorronde turnen gehouden voor
de dames, NTS 11 en de keuze oefenstof. In de eerste wedstrijdronde werd begonnen met jeugd, divisie 7, NTS 11. Voor G.V.M kwamen er
acht turnsters uit in dit niveau. Ilse
Meeuwis behaalde de 23ste plaats
met een totaal van 25.350, de 19de
plaats was voor Susan de Bruin
met 26.400, direct voor haar eindigde op de 18de plaats Amy van Eijk
met 26.450 en ook de 17de plaats
was voor een G.V.M turnster, namelijk voor Anouk Jansen. Op de 11de
plaats met 28.700 eindigde Melanie
Kentrop en Justine Oudshoorn wist
met 30.650 punten beslag te leggen
op de 5de plaats. Zowel de 2de als
de 1ste plaats waren ook voor G.V.M
turnsters. Op 2 eindigde Manoek Ottevanger met een totaal van 32.2500
en het hoogste plaatsje op het podium, de nr. 1, was voor Rebecca Janmaat met een score van 33.450 punten. De tweede wedstrijd ronde deden er vier G.V.M turnsters mee in
divisie 6, NTS 10. In een deelnemers
veld van 32 turnsters was de 11de
plaats voor Mirjam de Graaff met
29.750 punten en op de 9de plaats

eindigde met 30.050 punten Owefa
Asafiati. En ook in deze ronde waren
er weer twee podiumplaatsen voor
G.V.M, op de 3de plaats Suzanne
van der Velden met 31.150 en op de
2de plaats Cariena Tjujerman met
een totaal van 32.350 punten.
Laatste ronde
In de derde wedstrijd ronde deed
Safa Asafiati mee in de 5de divisie, jeugd NTS 9. Liep het haar eerste voorronde op rolletjes, vandaag
ging het minder. Het leverde Safa
een 12de plaats op met een totaal
van 29.700 aan punten. Ook in de
5de divisie kwam Zoë van der Meer
uit bij de junioren NTS 8. Met 27.000
behaalde Zoë de 14de plaats.
In de vierde en laatste wedstrijdronde deed voor G.V.M Vicky de Jong
mee, in divisie 7, senior NTS 9.
Vicky werd 6de met een punten totaal van 29.450.
Ook in de vierde wedstrijdronde
,maar dan in een andere categorie,
namelijk divisie 7, junior NTS 10, waren er G.V.M turnsters actief. Sandra Verwei behaalde de 13de plaats
met een puntentotaal van 28.600, de
11de plek was voor Kelly Ultee met

28.700 punten. Verrassend was de
6de plaats voor Tamara Jongerling
met een totaal aantal punten van
29.350. En ook in de laatste ronde
was er een G.V.M turnster die het
podium op mocht. De 3de plaats
met een puntentotaal van 30.150
was er voor Cynthia Pauw.
Finales
Inmiddels zijn ook de namen van
de turnsters bekend die door mogen naar de finales !!! Naar de finale 5de divisie mogen de G.V.M turnsters: Safa Asafiati en Saki Kato. De
finale divisie 6 hebben de volgende
G.V.M turnsters zich weten te plaatsen: Mirjam de Graaff, Owefa Asafiati, Cariena Tjuerman, Suzanne der
Velden, Lisa van Scheppingen, Joline Twaalfhoven, Romy de Kuijer, Giny Stam en tenslotte Caressa van
der Galiën. Ook in de divisie 7 hebben zich een aantal turnsters weten
te plaatsen voor de finale:
Vicky de Jong, Cynthia Pauw, Tamara Jongerling, Rebecca Janmaat,
Manoek Ottevanger, Justine Oudshoorn, Anouk Jansen, Lotte Zoutman, B’lana Siereveld en ook Maxime Kok doet mee in de finale.
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Paul Baans en Lindsay
Treurniet winnaars
bij de deloitte open

De Ronde Venen - Dit jaar heeft
Tennishal De Ronde Venen voor de
9e keer op rij de Deloitte Open Indoor Kampioenschappen georganiseerd. Het toernooi startte op zaterdag 29 maart en de finales stonden gepland op vrijdagavond 11
april. Er werd rekening gehouden
met competitiespelers die voornamelijk op zaterdag 5 april en zondag
6 april verhinderd waren.Voor de
meeste competitiespelers een uitstekende voorbereiding op de competitie. Maar ook degenen die geen
competitie spelen hebben natuurlijk meegedaan. Er werd in alle cate-

gorieën hard gestreden om de eerste plaats. In veel partijen moest de
derde set de beslissing geven. De
wedstrijd van Paul Baans tegen Rene’D Hooghe was van landelijk niveau. Beide spelers bivakkeren rond
de 100ste plaats van Nederland.
Daar hadden veel plaatselijke tennissers van kunnen leren in de regio, als ze daar naar gekeken hadden .Het toernooi kan omschreven
worden als een toernooi zonder extreme uitloop. Alle wedstrijden waren uiterlijk 23.30 uur klaar. Het publiek, dat zich dit jaar in principe

niet op de baan begaf, was sportief
en leverden geen enkel probleem
voor de wedstrijdleiding. De enige
kopzorg voor de wedstrijdleiding
is de stijgende lijn in verhinderingen en het gemak van het veranderen van verhinderingen van enkele
deelnemers. Verder waren de finales
van Lindsay Treurniet en Annemieke
Oomen en Vincent van den Honert
tegen Robin Ekholm van een hoog
kaliber. En zullen de meesten zeker volgend jaar een categorie hoger staan op hun spelerspasje. Voor
alle uitslagen WWW.TENNISHALDERONDEVENEN.NL
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Eliboe naar de RSW

Vinkeveen - De mannen (verkenners) van scoutinggroep Eliboe krijgen nog een zware dobber aan de Dames (vendel) op de
RSW (regionale scouting wedstrijden) in Baarn. Nu beide onderdelen de ISW (interne scouting wedstrijden) hebben afgerond, blijkt
dat het team van de dames wel erg
sterk is. De heren hebben het vorig
jaar ook al voor hun kiezen gekregen, toen bleek dat de dames hoger geëindigd waren dan de heren.
Dit mogen de heren toch niet op
zich laten zitten, en zij zullen alle
zeilen bij moeten zetten om de dames te verslaan. Teamcaptain Judith bekeek het allemaal eens van
een afstandje, en trok haar conclusie: dit wordt een eitje. Om de
krachten te meten deed ze nog een
spelletje met de heren mee waarbij ze het merendeel, op één na,
achter zich liet. Van beide groepen
mag een patrouille naar de RSW,
en daar strijden ze tegen andere
scouting groepen om de eer en om
een plaats bij de LSW (Landelijke
Scouting Wedstrijden) Dus heren,
nog even een tandje bij zetten, anders is de blamage niet te overzien,
en wordt het elke opkomst Britse
buldog tegen de leiding. Zet ’m op!

Pizzeria & Cafetaria
De Kroon wordt
Italiaans restaurant

Mijdrecht - De op Hofland 58 gevestigde Pizzeria & Cafetaria De
Kroon, tegenover café De Paddestoel, wordt nog dit jaar omgebouwd en ingericht tot een compleet Italiaans restaurant waar 120
gasten comfortabel écht Italiaans
kunnen eten. Dat zegt eigenaar Ruma die al jarenlang met veel succes
eenzelfde etablissement met onder
andere afhalen van Italiaanse gerechten en delicatessen exploiteert
aan de Ophelialaan in Aalsmeer. Hij
heeft inmiddels ook een nieuwe bedrijfsleider aangesteld in de zaak op
Hofland die tot voor kort Vork Fastfood heette en slechts korte tijd
door een ander werd gerund. Ruma, door wiens aderen zowel Italiaans als Egyptisch bloed stroomt
en al 21 jaar in de horeca zit, is met
een Nederlandse vrouw getrouwd.
Hij geeft te kennen grootse plannen
te hebben met De Kroon. Het wordt
in de loop van dit jaar stapje voor
stapje omgebouwd tot een volwaardig Italiaans restaurant. Dat kan gerust in Mijdrecht want een écht Italiaans restaurant is er niet. Bij dat
voornemen is op den duur geen
plaats meer voor de snackbaractiviteiten. Die zijn er momenteel overigens nog volop. Er is een uitgebreide menukaart met tal van snacks en
allerlei puur Hollandse gerechten en
desserts. Daarnaast een verfijnde
kaart met tal van Italiaanse gerechten en overheerlijke pizza’s. “En als
het er niet op staat kunnen we zien
of we het alsnog apart kunnen maken voor onze gasten. Voor zover de
ingrediënten in de keuken aanwezig zijn natuurlijk. Want voldoen aan

de wensen van onze gasten staat bij
ons hoog in het vaandel”, aldus bedrijfsleider Willem.

Passie
Samen met zijn bedrijfsleider en pizzabakker Marco is Ruma voornemens van deze horecagelegenheid
iets te maken dat veel bezoekers
zal aanspreken. Zeker het Italiaanse eten. “Wij zijn onlangs kampioen
pizzabakker van Nederland geworden. Maar ook onze pasta’s zijn heel
bijzonder en nergens anders zo lekker verkrijgbaar. Daarvoor hebben
we zelfs redactionele aandacht gekregen in het grootste ochtendblad
van Nederland. En alles van verse
ingrediënten, dus ook versgemaakte pasta waarvan je de ‘pasta met
peer’ beslist een keer moet proeven.
Al is het maar eens in je leven, zouden we willen zeggen. Koken is onze passie, zoals bij ‘die Mamma’ en
dan gaan we er helemaal voor. Creatief zijn met gerechten zit ons in
het bloed. En als we Italiaans eten
serveren voor onze gasten dan bedoelen wij écht Italiaans! En we koken in een open keuken.
Iedereen kan zien wat we doen.
Onze hele familie zit in de horeca
en aan ervaring ontbreekt het ons
niet. Overigens is het zo dat men
nu al heerlijk Italiaans kan eten bij
De Kroon. Alleen het interieur is er
nog niet op aangepast. Dat gaat
echter veranderen. Er moet te zijner tijd ook een naam bedacht worden voor het restaurant, maar zover
is het nog niet. Het moet gezelliger,
intiemer en dus minder koel en zakelijk worden. Kortom, een andere

uitstraling. Nu ziet het er nog teveel
als een cafetaria uit. Verder komt er
meer ruimte. Maar dat kan niet allemaal tegelijk. De zaak moet intussen ook blijven doordraaien.” Aldus
Ruma die inmiddels op professionele wijze het deeg voor een pizza
laat ronddraaien. Natuurlijk wordt
de bodem crossa…
Complete catering
Achter het etablissement is er nog
een zaal waar bruiloften en partijen kunnen worden gehouden. Er is
ruimte voor zestig mensen. Ruma
gokt niet alleen op de particuliere
markt, ook zakelijk timmert hij aan
de weg. Zo kan hij op verzoek een
complete catering verzorgen voor
ongeveer duizend personen als dat
moet. Natuurlijk ook kleinschalig
bij het bedrijf ‘aan huis’ als daarom
wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor
tien personen, maar ook bij de mensen thuis als er een (familie)feestje
is. Italiaanse gerechten, waaronder ook speciale pasta’s en pizza’s,
kunnen telefonisch worden besteld
waarna deze kunnen worden afgehaald. Er is geen bezorgservice.
Wél zijn er aardige acties op zijn tijd.
Kregen de gasten afgelopen week
een fles wijn gratis bij bestelling van
minimaal drie Italiaanse gerechten,
vanaf donderdag 17 tot en met zondag 20 april hoeft men bij bestelling
van drie pizza’s naar keuze er maar
twee te betalen.
De goedkoopste daarbij is gratis.
Openingstijden:
dinsdag tot en met zondag van
16.00 tot 22.00 uur. Maandag gesloten. Besteltelefoon: 0297-256102.

AJOC Toneel: Wie neemt Wie?!
Mijdrecht - Elk jaar speelt de AJOC
Toneelgroep een leuk toneelstuk.
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 souffleuse
Susan Franssen. De groep bestaat
dit jaar uit Jenny Baars, 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 bedoe-

Typdiploma’s behaald
op de Driehuisschool
Mijdrecht - Onder leiding van Ali B.
van Quick-typen, hebben vier meisjes en negen jongens uit groep 7,
één jongen van groep 8 van de Driehuisschool uit Mijdrecht en vier leerlingen van andere basisscholen van
half september 2007 tot eind maart
2008 typlessen gevolgd.
Zij hebben iedere 2 weken op school

en verder d.m.v. huiswerk hun vaardigheid van blindtypen op het toetsenbord verkregen.
Op 28 maart was het examen en docent Ali was afgelopen vrijdagmiddag speciaal voor de uitreiking van
de diploma’s nog 1x naar school gekomen. Klassemoeder Anneke had

voor iedereen wat te drinken en een
zakje chips verzorgd.
Proficiat Amy, Jim, Bram, Ivo, Anouk,
Richelle, Martijn, Dirk, Michel, Tim,
Jerry, Gerben, Elise, Aïsha, Bas, Isabel en Richard !!
Joëlle staat niet op de foto maar zij
heeft ook haar diploma behaald!

len 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 allemaal
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 stuk begint om
20.00 uur. Kaarten kunnen besteld
worden via pr@ajoc.nl, maar zijn
ook aan de deur te verkrijgen. Kaarten 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.
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Koninginnenacht in Wilnis:

Spectaculaire Gondelvaart
eigen DJ Rob van Dijk van de oranjevereniging.
Meedoen?
U kunt zich aanmelden door een
briefje met daarop uw naam, telefoonnummer en soort boot te mailen naar info@Wilnisse-oranjevereniging.nl of in de brievenbus te
gooien op Burg. Fernhoutlaan 9 of
Herenweg 184 in Wilnis. U krijgt dan
van de oranjevereniging een nummer, een beschrijving van de route
die zal worden gevaren en de spelregels. De brugwachters in Vinkeveen wordt weer gevraagd de bruggen te bedienen tot 22.30 uur.

Wilnis - Ook dit jaar organiseert
de Wilnisse Oranjevereniging weer
een spectaculaire gondelvaart op de
avond vóór Koninginnedag voor alle inwoners uit De Ronde Venen en
daarbuiten.
Natuurlijk met koekhappen bij de
brug vanuit je boot. Lekker Hollands, dit jaar met een Argentijns
tintje. Want dit jaar is het thema van
de Gondelvaart Maxiama’s Tango.

Mooie prijzen te winnen!
Een deskundige jury beoordeelt de
versierde boten en natuurlijk het
koekhappen. De jury bestaat dit
jaar uit de eerste hulp bij ongevallen Andrea de Muinck, de Wilnisse
botenbabbelaar Peter Kruijswijk en
de leukste wethouder van De Ronde
Venen, Ingrid Lambregts.
Er zijn niet alleen prijzen voor de
mooiste boot, maar ook voor de origineelste koekhappers! Vanaf de
brug klinkt weer de muziek van de

Laatste keer
Als u zelf geen boot heeft, dan bent
u natuurlijk van harte welkom om te
komen kijken naar de boten. Wilnis
zou Wilnis niet zijn als er niet weer
iets ludieks zou gebeuren, dus komt
dat zien! Natuurlijk ontbreekt dit
jaar het gratis glaasje Mix van Trix
niet! Helaas de laatste keer, want de
makers Hans en Martien de Zwart
stoppen er mee. De boten varen
vanaf de Pieter Joostenbrug tot de
ir. Enschedeweg. Voor het volledige
programma van de Koninginnedag
in Wilnis verwijzen we je naar www.
Wilnisse-oranjevereniging.nl

Techniekcoördinatoren vanuit
de Technotheek geslaagd voor
Post-HBO opleiding
De Ronde Venen - Op dinsdag 1
januari jl. zijn van 10 verschillende
basisscholen maar liefst 11 techniekcoördinatoren geslaagd.
Vanuit de gemeente De Ronde Venen, de Technotheek en het Dividend voor de samenleving Rabobank Veenstromen gaan de felicitaties van harte uit naar:
Van links naar rechts bovenste rij:
Saskia de Boer (Van Everdingen
school, als enige school buiten de
gemeente), Valerie Lelieveld (Veenzijdeschool), Margreet de Vries (De
Schakel), Inez van Eck (De Fontein),

Tom van Leeuwen (St Jozefschool),
Jaap Blenk (Pr. Beatrixschool) en
daarnaast staat de heer Harry Valkenier (Docent Inholland Academy,
die de nascholing verzorgd heeft).
Op de onderste rij van links naar
rechts: Ans Turkenburg (Driehuisschool), wethouder Jan van Breukelen (met de poster voor de Techniek en wetenschapsdag van 17 mei
a.s. in Party en Congrescentrum De
Meijert. U ziet deze posters overal in
het winkelcentrum en op de scholen hangen). Rina Enderman van

de Twistvliedschool, Tineke de Jong
(Driehuisschool), Marianne Bouwmeester (De Hoeksteen) en Marja
Claessens (Hoflandschool).
Dankzij deze techniekcoördinatoren
en de techniekcoördinatoren die vorig jaar geslaagd zijn, mede dankzij
de financiële ondersteuning van bovengenoemden en de OBS Willespoort, hoopt de gemeente dat een
doorgaande leerlijn op basisscholen
op het gebied van Techniek gewaarborgd zal worden voor de zeer nabije toekomst.

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
Alcoholcontrole
Vinkeveen – Vrijdagavond jl. heeft
de politie tussen 18.00 en 19.00 uur
een alcoholcontrole gehouden op
de Baambrugse Zuwe. Er werden 15
blaasproeven afgenomen en geen
van de bestuurders bleek teveel te
hebben gedronken.
In de nacht van donderdag op vrijdag werd omstreeks 00.15 uur een
alcoholcontrole gehouden op de
Dr van der Berglaan. De automobilist blies aan A, hetgeen inhield dat
hij mee moest naar het bureau voor
een ademanalyse. Daar bleek dat
de man 440ug/l blies, wat hem een
proces-verbaal opleverde.

Molens

Stroopwafelverkoop
Mijdrecht - Ook dit jaar zal de
jeugd van korfbalvereniging Atlantis aanstaande vrijdag 18 april de
wijken van Mijdrecht en Wilnis ingaan om die heerlijke stroopwafels te verkopen. De stroopwafels
zijn ambachtelijk gebakken en kosten 2,00 euro per pakje of voor twee
pakjes stroopwafels 3,00 euro. Mis
de jeugd niet en zorg dat u vrijdag

18 april vanaf 18.30 uur thuis bent.
U zult er zeker geen spijt van hebben! Heeft u de jeugd gemist, dan
kunt u via de site www.kvatlantis.
nl de stroopwafels t/m 22 april bestellen.
U kunt dan de bestelde stroopwafels vanaf 19.00 uur afhalen op het
Atlantisterrein aan de Hoofdweg te
Mijdrecht (naast Argon).

Spaar tien Efteling-poppetjes

Super Efteling Weken bij
Super de Boer Vinkeveen
Vinkeveen - Met korting naar de
Efteling! Vanaf 14 april verkeert Super de Boer Vinkeveen in sprookjesachtige sferen en kunnen klanten
sparen voor zes euro korting op een
toegangsbewijs van de Efteling.
Speciaal voor de kinderen geeft Super de Boer Vinkeveen elke week bij
diverse actieproducten gratis Efteling-figuurtjes weg.
In totaal kan de klant voor 10 verschillende poppetjes sparen die in
de Efteling winkel voor 2,95 euro per
stuk worden verkocht.

Tot en met 11 mei geeft Super de
Boer bij diverse actieproducten gratis Efteling-poppetjes weg.
De figuurtjes, waaronder Holle Bolle Gijs, Langnek, Klein Duimpje en
Roodkapje, zijn blind verpakt in speciale Efteling doosjes. Aan de buitenkant is dus niet te zien welk
sprookjesfiguur in de verpakking zit.
De collectie bestaat in totaal uit tien
bekende Efteling-figuren.
Bij besteding van tien euro ontvangt
elke consument een Efteling-spaarzegel. Een volle spaarkaart met vijf

De Ronde Venen - In aansluiting
op de ledenvergadering van de Historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ op woensdag 23 april zal Martien Balgooi een PowerPoint presentatie geven over ‘De molens van
De Ronde Venen’. Van Balgooi is al
jaren bezig met het onderzoek naar
de geschiedenis van de molens, die
ooit in het huidige gebied van De
Ronde Venen hebben gestaan.
Naast een overzicht van de molens
wordt er o.a. uitleg gegeven hoe het
onderzoek ontstaan is en hoe het
uitgevoerd wordt. Specifiek zal worden ingegaan op de molens van de
Eerste Bedijking. Tien molens zijn in
totaal ingezet om dit gebied droog
te malen. De lezing zal plaats vinden
in Verenigingsgebouw Irene aan de
Kerkstraat 9 in Mijdrecht en begint
om 20.00 uur.
zegels geeft recht op zes euro korting op één toegangskaart voor de
Efteling. De spaarkaart kan ingeleverd worden bij de servicebalie in
een van de Super de Boer-winkels.
Voor 21 euro, in plaats van de oorspronkelijke 27 euro, ontvangt de
consument dan een toegangskaartje voor de Efteling.
De volle spaarkaarten zijn bij Super de Boer inwisselbaar tot en met
zondag 31 augustus.
De Efteling entreekaarten zijn te gebruiken tot en met zondag 26 oktober. De Efteling is tot en met 26 oktober dagelijks geopend van 10.00
uur tot 18.00 uur.
Op speciale dagen is het attractiepark zelfs tot 21.00 uur en 24.00 uur
geopend. Voor meer informatie over
de openingstijden, kijk op
www.efteling.nl.

In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze vrijdag
25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-

de.nl. U kunt ze ook faxen: 0297581509.
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.

Nieuwe start revitalisering
Oranje Nassau-kwartier
Mijdrecht - Op dinsdagavond 8
april vond er in De Meijert een nieuwe start plaats van de revitalisering
van de huurwoningen van Westhoek
Wonen in het Oranje Nassau-kwartier (ONK) in Mijdrecht. Doel van
de avond was om alle huurders, het
college van B&W en de raadsleden
te informeren over de wijze waarop Westhoek Wonen het komende
jaar in nauwe samenwerking met
zijn huurders deze herstructurering
vorm hoopt te geven. Hierbij speelt
ook de locatie van het huidige Prinsenhuis een belangrijke rol.
Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen, benadrukte: “Wij hebben nog geen kant-en-klaar plan.
Eerst willen wij van de bewoners horen wat zij voor mogelijkheden zien.
De wensen van de huurders willen
wij zoveel mogelijk laten aanslui-

Fietsendief
Mijdrecht - Op de Prinses Margrietlaan is zondagmorgen een 26jarige man uit Nieuwveen aangehouden op verdenking van fietsendiefstal. Omstreeks 03.30 uur zagen surveillerende agenten dat ter
hoogte van het winkelcentrum een

ten op de doelstelling die wij ons als
woningcorporatie hebben gesteld,
namelijk het aanbieden van kwalitatief goede woningen.”
Aanpak
De nu voorgestelde aanpak gaat uit
van de in het ONK aanwezige vijf typen woningen, variërend van zogenaamde duplexwoningen tot eengezinswoningen. Per woningtype zal,
gezamenlijk met de bewoners, geïnventariseerd worden welke woningaanpassingen wenselijk en technisch en economisch uitvoerbaar
zijn. Denkbare ingrepen daarbij zijn
kleine- dan wel grote renovaties,
woninguitbreiding (serres en dakvergrotingen) en sloop en nieuwbouw. Na het overleg met de bewoners zullen de plannen besproken worden met omwonenden van
man tegen een fiets aan het schoppen was. Daarna pakte hij de fiets
op en reed er op weg.
Agenten spraken hem aan en de
man verklaarde dat hij de fiets had
meegenomen omdat hij niet wilde
lopen en dacht dat het om oud vuil
ging. Hij is aangehouden en tegen
hem is proces-verbaal opgemaakt.

Dronken rijden,
rijbewijs kwijt
Vinkeveen - Een beginnend bestuurder is zaterdagmorgen zijn rijbewijs kwijt geraakt omdat hij dronken achter het stuur van zijn auto
zat. Omstreeks 06.00 uur kreeg de
politie melding dat inzittenden van
een auto op de Baambrugse Zuwe
borden aan het omgooien waren.

Agenten namen poolshoogte en
controleerden de 19-jarige bestuurder uit Uithoorn. Hij had teveel gedronken en werd aangehouden. Hij
blies 495 ug/l, terwijl 88 ug/l maximaal is toegestaan voor beginnend
bestuurders. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

de wijk.
Om doorstroming van de veelal oudere bewoners binnen het ONK mogelijk te maken is het noodzakelijk
om er ook een nieuw woningtype te
realiseren: het levensloopbestendige appartement. De locatie van het
huidige Prinsenhuis biedt hiervoor
een ideale mogelijkheid. Bij vroegtijdige ontwikkeling van deze locatie
is het zelfs mogelijk dat deze groep
bewoners maar één keer hoeft te
verhuizen.
Alle aanwezige bewoners spraken
hun waardering uit over de voorgestelde aanpak. Medio oktober 2008
zal duidelijk worden welke revitaliseringsingrepen bij de vijf woningtypes op voldoende steun van de
bewoners kunnen rekenen om een
succesvolle realisatie ervan mogelijk te maken.

Snelheidscontrole

Wilnis - Op zondagmiddag heeft
de politie aan de Ir. Enschedeweg
een snelheidscontrole gehouden.
Tussen 14.00 uur en 16.30 uur werden 993 bestuurders gecontroleerd
op snelheid.
Hiervan zijn 60 bestuurders bekeurd omdat zij harder reden dan
de toegestane snelheid van 80 km/
u. De hoogste gemeten snelheid
was 116 km/u.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Luc Verwijs en Kees
van den Brand naar
Regio - Vep turners Luc Verwijs uit
Wilnis en Kees van den Brand uit
Mijdrecht turnden zaterdag in Emmen hun halve finale voor het Nederlands Kampioenschap. De beste acht turners in het klassement
mochten direct door naar het NK
en de nummers negen tot en met
twintig zullen op 17 mei in Volendam
strijden om de zes tickets die nog
toegang zullen geven tot het Nederlands Kampioenschap.
In de eerste ronde was Luc Verwijs
aan de beurt voor zijn wedstrijd.

Hij kwam uit in de categorie Benjamin Talentendivisie. Op basis van
de eerder behaalde resultaten, leek
een plek bij de eerste acht turners
haalbaar. Hierdoor zou hij direct

naar het NK mogen. Echter, op het
eerste toestel burg viel Luc van de
brug met zijn handstand, die hem
drie punten kostte. Met een 11,50
als eindcijfer was een plek bij de
eerste acht al niet meer haalbaar.
Aan de rekstok en op het paard voltige liet Luc goede oefeningen zien,
die beloond werden met respectievelijk een 18,20 en een 18,60. Hierdoor steeg hij in het tussenklassement naar een achttiende plaats,
wat genoeg zou zijn voor een plek
zou zijn bij de play off, waar de num-

mers negen tot en met twintig opnieuw mogen turnen. Luc z´n laatste
toestel was sprong. Luc moest twee
salto’s springen en normaal lukt
dat heel makkelijk. In Emmen had

Luc toch wat problemen met zijn
sprong, waardoor er een salto mislukte. De tweede salto was gelukkig erg mooi, waardoor hij een eindcijfer van 17,45 kreeg. Tot het einde bleef het erg spannend of hij een
herkansing kreeg voor het NK in Volendam, maar bij de prijsuitreiking
werd duidelijk dat hij zeventiende
was geworden en dus in Volendam
een van de tickets naar het NK mag
proberen te bemachtigen.
Tweede ronde
In de tweede ronde turnde Kees van
den Brand zijn wedstrijd. Hij kwam
uit in de categorie Instap Eerste divisie. Zijn eerste toestel was ringen.
Op de training ging dit toestel nog
wel eens mis, maar in zijn halve finale liet hij een heel goede oefening
zien. Met zijn score van 15,50 punten kon hij tevreden zijn. Zijn gehoekte salto op de sprong was ook
erg hoog en zijn landing was perfect, waardoor hij een goede score van 17,20 van de jury ontving. Het
derde toestel was brug. Voor Kees
was dit een spannend toestel, omdat hij een moeilijke oefening moest
turnen.
Al zijn handstanden lukten en ook
hier kreeg Kees een hoog cijfer, namelijk een 16, 10.
Halverwege de wedstrijd stond
Kees in een sterk deelnemersveld
op een knappe twintigste plaats.
Deze moest hij zien vast te houden.
Helaas verliep de rekstok niet helemaal vlekkeloos. Een val bij zijn afsprong, een salto boven de rekstok,
leverde hem slechts een 14,25 op.
Hierdoor zakte Kees naar een 24ste
plaats. Gelukkig liet Kees een sterk
optreden zien op de vloer en aan het
paard voltige. Uiteindelijk werd ook
Kees knap zeventiende, wat betekent dat hij ook de kans in Volendam krijgt om één van de zes overige plaatsen voor het NK kan bemachtigen.

Prijzen schoolvoetbal
voor Twistvliedschool
(meisjes) groep 4
Mijdrecht - Woensdag 9 april was
het zover. Na vorig jaar in de poule reeds uitgeschakeld te zijn waren de de meiden van (nu) groep 4
super gemotiveerd om verder te komen. Ook het weer zat reuze mee.
Het stralende zonnetje gaf de meiden veel extra energie.
Zij begonnen in de poule tegen de
Veenzijdeschool. Deze wedstrijd
werd gewonnen met 2-0.
Dit inspireerde de meiden voor de
2e wedstrijd tegen de Vlinderbos.
Wederom was er winst met 1-0, een
krappe maar wel verdiende overwinning. De meiden voelde dat er
meer in zat en door een superinzet
werden ook de 2 andere poulewedstrijden gewonnen met 2-0 en 4-0.
Dus zonder tegendoelpunten werden de kruisfinales bereikt.
Daarin moest aangetreden worden tegen de Hoflandschool die
ook al wedstrijden ruim gewonnen
had. Na een zeer spannende en gelijk opgaande wedstrijd werd deze
wedstrijd gewonnen met 2-1.Hiermee werd de finale bereikt. In de finale moet gespeeld worden tegen
de Eendracht 2. Zij waren echter te
sterk en de wedstrijd werd verloren met 3-0. Een 2e plaats was dus
het resultaat. Een prestatie waar dit
team trots op kan zijn. Dit is bereikt
zonder voetbalsters in het team en
zonder vooraf te oefenen.
Klasse meiden. Natuurlijk worden
de ouders ook nog bedankt voor
de luide aanmoedigingen wat zeker
ook mee geholpen heeft.

Mastwijk Taekwondo
scoort in Oss
De Ronde Venen -Tijdens een
vriendschappelijk Taekwondo Stijl
Kampioenschap te Oss heeft Mastwijk Taekwondo weer goede zaken
gedaan.
Het team van Mastwijk was vroeg
vertrokken met een dertiental leden
die deel zouden gaan nemen aan
dit vriendschappelijk Stijl Taekwondo kampioenschap voor kupgraden
(wit t/m roodzwarte band).
Het kampioenschap was goed geregeld en al snel werd er gestart met
diverse poules waar ook deelnemers
van Mastwijk in waren gedeeld.
Als eerste was het Wim Schoenmaker uit Wilnis die al enige tijd aan
het trainen is om deel te nemen aan
wedstrijden en ervaring op te doen
na een ruime tijd afwezigheid.
Wim wist het erg goed te doen in
de poule 18-20, jaar, blauwe banden, en na drie ronden stond Wim
op de derde plaats die hij niet meer
af zou staan.
Dit bracht hem direkt al een derde plaats wat een hele mooie start
van de dag was,ook voor de andere leden.
Na deze prima start was het de
beurt aan Maarten van Dijke uit Uithoorn in de klasse heren 25-30 jaar,
geel/groene band, en Maarten die
ook nog maar kort met Taekwondo
bezig is liet zien dat hij zijn zenuwen
goed kon beheersen.
Maarten wist de eerste plaats te bemachtigen en wist drie ronden lang
deze voorsprong te bewaren, goed
dus! Salah Ochen tevens uit Uithoorn wist in dezelfde klasse een
derde plaats te verdienen en Salah
kon door een aantal balansverstoringen net geen tweede plaats pakken, maar wel een goede prestatie
voor de allereerste wedstrijdervaring. Ondertussen was het toernooi
echt op gang gekomen en was Kathelijne van der Woude uit Mijdrecht
al weer aan de beurt in de klasse meisjes 11-12 jaar, groen/blauwe band. Ook de zusjes Eveline en
Christina Verbruggen uit Mijdrecht
waren in deze poule ingedeeld en
werd het dus ook een deels onderlinge strijd die door Kathelijne werd
gewonnen want zij werd derde in
deze poule terwijl Christina en Eveline jammer genoeg niet in de prijzen
wisten te vallen.

40 plus poule
Deze poule was hoofdzakelijk bezet door de leden van Mastwijk Taekwondo want Carol van der Woude, Jolande van Mens en Ger Lopes
Gardozo waren hier vertegenwoordigd en deze dames moesten onderling naast de andere deelnemers
uitmaken wie er eventueel in de prijzen zou kunnen vallen.
Jolande van Mens uit Mijdrecht wist
een gedeelde derde plek te pakken

verder de ronden hoe sterker Wendy
werd. Mooie prestatie van deze jongedame! In de duoklasse waren het
Jordy Kuipers en Tessa Mossinkhoff
die coach Cor Mastwijk erg verraste
met een aantal zeer sterke vormen.
Jammer genoeg waren de twee jonge deelnemers in een hele zware
poule ingedeeld waarin zij niet echt
kansen konden creëren maar dat zal
snel anders kunnen worden.
Deze twee jonge deelnemers deden

samen met de 67 jarige Ger Lopes
Gardozo uit Mijdrecht die het prima deden! Carol van der Woude uit
Mijdrecht wist een hele mooie zilveren plaats te bemachtigen en zo
werd de prijzen winst alleen nog
maar groter. De 40 plusgroep liet
iedereen zien dat zij serieus kunnen worden genomen en dat er nog
heel veel staat te gebeuren met deze deelnemers die er ook erg veel
plezier in hadden.

ook voor het eerst mee aan wedstrijden en presteerden zeer goed!
De andere duoklassen waren Carol van der Woude en Kathelijne van
der Woude en Rowin van Mens en
Jolande van Mens die deelnamen
maar ook hier bleek dat deze klasse
niet helemaal correct was verdeeld
waardoor de twee team geen kansen konden creëren doordat er te
zware concurrenten waren met te
hoge banden. Toch was het een hele
leuke dag met veel blijde gezichten
en prijzen en nieuwe ervaringen.
Aan het einde van de dag werden
de prijzen uitgedeeld in een gezellige sfeer en konden deze door de
deelnemers in ontvangst worden
genomen. Degene die geen prijs
hadden gewonnen kregen toch een
leuk aandenken aan het kampioenschap, het was een mooie afsluiting.

Meisjes
Bij de meisjes 12-13 jaar, rode band,
wist Wendy Langenberg een hele mooie en verdiende eerste plaats
te pakken door zeer sterk haar vormen te lopen.Wendy die tevens lid is
van de Nationale Jeugd Selectie kon
niet echt worden benaderd want zij
liep ijzersterk haar vormen en hoe

Let op!
Krant komt
1 keer op
maandag uit!
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag 1
mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit. Dit houdt in dat
deze krant vrijdag 25 april wordt
gemaakt.
Advertenties kunnen worden
ingeleverd tot vrijdagochtend
11.00 uur aan ons kantoor in de

Anselmusstraat 19 in Mijdrecht
of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl. U kunt ze ook faxen:
0297-581509
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl.
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Puntendeling tussen
Argon en FC Omniworld
Mijdrecht - Ook in de thuiswedstrijd tegen FC Omniworld is Argon
er niet in geslaagd, de volle winst
binnen te halen, na een aanvankelijke 0-2 achterstand wist de ploeg
nog wel een gelijkspel uit het vuur
te slepen.
Dat vuur leek in de eerste helft achtergebleven in de kleedkamer van
Argon, want het was FC Omniworld
dat mede door meer felheid in het
spel de overhand had. Al in de tweede minuut moest Eelco Zeinstra de
bal na een voorzet van links via de
lat wegwerken, waarna de gasten
in de openingsfase telkens voor

meer dreiging wisten te zorgen dan
de aanvallers van Argon. Het was
dan ook volgens het spelbeeld, dat
de gasten na 18 minuten op voorsprong kwamen, al was de manier

waarop dat gebeurde zeker erg gelukkig. Nadat Ouhsaine een inzet
net overde lat had zien gaan, bracht
Eelco Zeinstra de bal via een doeltrap weer in het spel. Omdat de aangespeelde Jasper de Haer echter
uitgleed (bij aanvang van de wedstrijd was een stevige bui losgebarsten) kwam Ouhsaine simpel in balbezit, wist langs de uitlopende Eelco Zeinstra te komen en schoof de
openingstreffer in de touwen, 0-1.
Dezelfde Ouhsaine was na een half
uur weer gevaarlijk, maar nu ging
zijn inzet nipt langs de buitenkant
van de paal. Pas in de slotfase kwam
Argon in de buurt van het doel van

keeper Doest, maar Patrick Lokken
mikte in het zijnet, Doest redde op
een vrije trap van Jeroen Westera
en Patrick Lokken kon de bal na een
vrije trap van Jeroen Westera net

niet raken, waardoor de rust met 01 werd bereikt.
Feller
Na rust kwam Argon duidelijk feller uit de startblokken, maar kreeg
binnen twee minuten een tik te verwerken, toen Etwi over rechts kon
uitbreken en de bal voor het doel
kon brengen, waar Ouhsaine met
een fraai stiftballetje Eelco Zeinstra
voor de tweede keer wist te passeren, 0-2. Het pleit voor de thuisploeg, dat zij met extra energie
zochten naar de aansluiting en binnen 4 minuten kwam die treffer van
het hoofd van Jasper der Haer, die
raak kopte uit een hoekschop van
Jeroen Westera, 1-2. De gasten waren het niet eens met die treffer, die
werd toegekend op advies van assistent van der Zwan, maar die stond
op de enige juiste positie ter hoogte van de hoekvlag om deze beslissing te kunnen nemen. Argon zette
nu aan en even later kopte Patrick
Lokken maar net naast, terwijl Duane Sinester na een klein uur spelen zijn schot via de rug van een verdediger af zag ketsen. Nadat Anton
den Haan na een afgeslagen hoekschop maar net over had geschoten, was het Ouhsaine die weer voor
gevaar wist te zorgen, maar dit keer
mikte hij de bal na weer een voorzet van Etwi met zijn hoofd tegen de
paal. In de laatste fase slaagde Argon er dan toch in, de stand gelijk te
trekken. Nadat de bal na een hoekschop van Jeroen Westera eerst
nog voor het doel langs ging zonder
door een speler geraakt te worden,
was het uit een vrije trap van dezelfde speler dan toch weer topscorer
Patrick Lokken, die de bal met zijn
hoofd toucheerde en daarmee de
doelman kansloos maakte, 2-2. Kort
hierna vond de scheidsrechter het
nodig, de aandacht weer eens op
zich te vestigen door Jasper de Haer
voor een futiliteit zijn tweede gele
kaart voor te houden, al duurde het
zeker 2 minuten, eer zijn assistent
hem er op wist te wijzen dat dit veldverwijdering betekende voor de verdediger, de leidsman had de eerdere kaart blijkbaar op het verkeerde
velletje genoteerd. In de slotminuten werden er nog wel pogingen gewaagd, maar echte kansen leverde
het niet meer op, zodat met een gelijke stand het einde werd gehaald.

Mitch Rutgers Memorial
Match op 23 april 2008
Mijdrecht -Op woensdag 4 april
2007 raakte Mitch Rutgers, speler
van junioren B1 van Argon, op weg
naar de training zwaar gewond door
een ongeluk met zijn scooter. Na
twee weken tussen hoop en vrees
te hebben moeten leven, bleken de
verwondingen van Mitch dusdanig
ernstig, dat een herstel niet meer
mogelijk was. Als gevolg daarvan is
Mitch op maandag 23 april 2007 komen te overlijden. Om Mitch te her-

denken wordt in overleg met de ouders en broer van Mitch op woensdag 23 april de “Mitch Rutgers” Memorial Match gespeeld tussen de
Argon B1 spelers van vorig jaar en
de vrienden van Mitch van Legmeervogels, waar hij tot 2005 gevoetbald heeft. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur op het complex
van Argon,
U bent van harte uitgenodigd om
deze Memorial bij te wonen.

Op de site van Sport in De Ronde
Venen kan men op de hoogte blijven
van de talrijke sportieve gebeurtenissen in de omtrek.
Aktie Juni Beweegt!
Sport in De Ronde Venen is zo langzamerhand door de gemeente en
Sport Service Midden Nederland
groot aangepakt en uitgebreid en bij
bijna iedereen nu wel bekend geworden. Ook nu weer heeft men de
aktie “ Juni beweegt’ voor 50 plussers georganiseerd waaraan Mastwijk Taekwondo ook zal deelnemen.
Op het moment is Mastwijk Taekwondo al enige tijd een groep 40
plussers aan het trainen waarin ook
50 plussers deelnemen. Deze groep
traint twee maal per week en de resultaten zijn erg goed en de deelnemers hebben er vooral plezier in. In

De Ronde Venen - Vrijdag 11
april speelde Atalante D2, gesponsord door Van Oudenallen Fourages & Transport tegen Oberon D1
in Weesp. In de thuiswedstrijd werd
met 3-1 van deze nummer 6 verloren, maar het was de eerste lekkere wedstrijd na een reeks van matige wedstrijden. De mooie sterke
stijgende reeks in de tweede helft
van de competitie werd vorige wedstrijd onderbroken door verlies van
de nummer 1 met een Lovoc D1 uit
Loosdrecht, geen schande voor een
nummer 8 en het 29-27 verlies in de
tweede set scheelde niet veel.
In de eerste set ging het bij vlagen goed. Er werd erg behoudend
en voorzichtig gebald, geen extreme acties of verbaal enthousiasme.
Langzaam aan werd de Oudenallen
equipe warm. Maar dat was te laat
en met 21-25 pakten de dames uit
Weesp de eerste set.
De tweede set draaide beter maar

de hele maand juni is er een instuif
mogelijk waar men tijdens de trainingen gewoon “ in kan stappen”
en een aantal lessen mee kan doen
zonder verplichtingen.
Mastwijk Taekwondo wil proberen
50 plussers iets anders aan te bieden dan alleen de meer ‘toegankelijke sporten’. Dit gebeurt uiteraard
in samenwerking met de sportconsulent van Sport in De Ronde Venen
en Sport Service Midden Nederland,
binnenkort zal in alle lokale bladen,
lokale radio en kabelkrant de promotie worden ingezet voor “Juni Beweegt!” waar diverse sportclubs aan
deelnemen.

de spetters vlogen er niet vanaf.
Soms waren er mooie acties. Op een
stand van 10-3 achter volgde een
time-out en de service werd teruggepakt. Langzaam kwam het team
bij maar Oberon bleef de overhand
houden.
Een dubbele wissel werd ingezet en
Joke Ruizendaal en Petra de Bruin
brachten wat peper in het spel.
Met dat beetje pit er bij werd het
een spannende strijd. Natalie Jansen redde een prachtige bal van
de grond die ieder ander onhaalbaar had gedacht en Inge Bakker
en Petra de Bruin waren fel in hun
aanval. Zelfs het knoertlange blok
was echt wel te kloppen. Joke Ruizendaal speelde als altijd super solide en Jet Feddema wist af en toe
slimme tweede balletjes in de gaten neer te leggen. Dit begon er op
te lijken. Net als de vorige wedstrijd
was de tweede set superspannend
en het matchpoint ging meerdere

malen over en weer. Met 27-29 werd
de tweede set gewonnen.
Dat was een flinke opsteker. Maar
de derde set ging niet op het zelfde
pepertempo verder. De aanval was
niet pittig genoeg, foutjes waren er
te veel en de Weespse dames bleven de hele set voor. Tegen het einde maakte de scheids alweer een
dubieuze beslissing die Inge Bakker
in het vuur van de rally wilde aanvechten. In de zelfde rally maakte
ze kort daarna een blok, kwam ongelukkig terecht en verrekte flink
haar enkelbanden. 25-20 verloren.
De laatste set was een makkie. Voor
de tegenstander. De Vinkeveense dames maakten nog maar weinig klaar, duidelijk aangeslagen. 2511 Volgende week volgt de laatste
wedstrijd in de Boei tegen de nummer 5 Amsterdam D3. Er is slecht
1 punt verschil met de nummer 10,
dikke winst is het enige wat veiligheid kan brengen.

Atalante H1 verzekert
plek in 1ste klasse
Mijdrecht - In de doorlopende
strijd tegen degradatie uit de eerste klasse bezochten de heren volleyballers van Atalante dit weekend
Nederhorst den Berg om tegen Nederhorst1 aan te treden. Nederhorst
heeft zich tot nu toe naar een zesde
plek gespeelt en kon dus nog een
lastige tegenstander worden voor
de als negende geklasseerde Mulder equipe.

Taekwondoka Cor Mastwijk
ambassadeur 30 minuten bewegen
Mijdrecht - Na de wekelijkse Taekwondo training werd Cor Mastwijk door sportconsulent Bas Bokkes verrast met een opvallend hesje met daarop het logo ’30 minuten
bewegen’, daarnaast kreeg Cor een
‘handleiding’ om het 30 minuten bewegen per dag zoveel mogelijk te
promoten. De aktie is georganiseerd
door Sport in de Ronde Venen en
Sport Service Midden Nederland die
mensen probeert duidelijk te maken
dat een half uurtje per dag bewegen belangrijk is. Cor is gevraagd
door sportconsulent Bas Bokkes uit
Mijdrecht om het rode hesje door te
geven aan een andere sportbeoefenaar in de provincie Utrecht. Deze
ketting van mensen zal een aanzet
moeten geven om mensen bewuster te laten bewegen om zo gezonder door het leven te kunnen gaan.

Atalante D2 plek gedaald

Atalante begon door ziekte van
Joost Plateijn met de zes overgebleven spelers, aangevuld met Sven
Pothuizen van het tweede. De ploeg
begon geconcentreerd aan de wedstrijd. De servicepass maar ook de
ralleypass liepen beide vanaf het begin goed. Daardoor kwamen de ballen netjes in de handen van spelverdeler Frans Roos terecht. De jarige
Roos had daarbij steeds voldoende
goed draaiende aanvallers tot zijn
beschikking. Op de buitenkant wisten Leonard de Jong en Erik Ver-

bruggen goed te scoren, vaak dankzij foutjes van het blok en de verdediging van Nederhorst. Hun aanvallen raakten juist voldoende het blok
om zodanig van richting te veranderen dat de thuisploeg ze daarna
niet meer kon raken. Op het midden
wisten Bas van der Lubbe en Robert Hardeman het blok ook goed
te ontregelen. Ook Tino van ‘t Hoenderdaal stond zijn mannetje in aanvallende zin.
Maar het was vooral de Vinkeveense verdediging die bovenmatig goed
draaide. De Mulder mannen gingen
meer dat ooit voor iedere bal. Er
werd gedoken en gerold, wat weer
een positief effect had op de spirit
in het team. Zonder echt in de problemen te zijn gekomen kwamen de
Atalante mannen met 0-3 voor: 1725, 17-25 en 20-25. Daarmee was de
wedsrtrijd al gewonnen en 4 punten gescoord. De laatste, vierde set
kon de Vinkeveners het maximale

puntenaantal van 5 punten opleveren. Maar dat ging niet zo makkelijk. Nederhorst begon alsnog zijn
draai te vinden. Het blok ging beter lopen maar ook de verdediging
haalde meer van de grond. De Vinkeveners hadden moeite om de gaten te vinden.
Op de stand 24-23 had Nederhorst
de genadeklap kunnen toedienen,
maar de Vinkeveners bleken nog een
flinke veerkracht te hebben. Niet in
laatste plaats door invaller Sven Pothuizen die vol aan bak moest, zowel passend als aanvallend. Diverse keren maakte ook Sven het verschil door een achterstand weer om
te buigen in een gelijkspel. Het werd
27-26, 29-29 en uiteindelijk wisten
Bas van der Lubbe en Erik Verbruggen er twee mooie aanvallen uit te
persen waardoor het 29-31 werd.
Toch nog vijf punten voor Atalante.
Hierdoor staat de ploeg veilig op
de negende plek. Met
nog maar een wedstrijd
te spelen kan er weinig
meer fout gaan. Spelverdeler Frans Roos sprak na
afloop van de wedstrijd
van het verjaardagcadeau
waar hij de hele dag al op
gehoopt had.
De heren van Nederhorst
nodigden de Vinkeveners
na afloop uit voor een
smakelijk buffet, als afsluiting van hun seizoenwedstrijden in sporthal de
Blijk.
Vrijdag aanstaande spelen
de Atalante heren de laatste wedstrijd van het seizoen in sporthal de Boei
tegen Forza1, de nummer
5, om 21.00 uur.

Kom 50 plussers en ga er op uit om
lekker te sporten en ook gezellig
nieuwe contacten op te doen…….
beweeg!!

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
In verband met de komende feestdagen, woensdag 30 april Koninginnedag en donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag, komt de Nieuwe
Meerbode eenmalig op maandag
uit. Dit houdt in dat deze krant
vrijdag 25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht of per
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-

de.nl. U kunt ze ook faxen: 0297581509
Teksten voor de redactie kunnen worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@meerbode.nl.
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Herensoftballers Thamen
starten nieuw seizoen
met overwinning

Bridge Vereniging
Uithoorn
Uithoorn - De tweede zitting van
de vierde ronde parencompetitie
schudde de hiërarchie flink door elkaar!
Van de paren van de week er voor in
de A-lijn, konden er maar twee zich
handhaven bij de eerste vijf. Marineke Lang & Martin Kok wisten
zich te verbeteren van plaats drie
naar plaats één met 59,58%.
Nico v/d Meer & Hans Wagenvoort ontbraken de eerste keer en
scoorden nu een tweede plek met
55,50%. Ook To v/d Meer & Tineke v/d Sluys deden het goed met
54,17%, gevolgd door Bep en John
de Voys met 53,50%. Agnes de Kuijer & Atie Overwater zakten t.o.v. een
week eerder een plaats, ze werden
evengoed netjes vijfde met 51,67%.
De rij werd helaas weer gesloten
door Nel de Ruiter & May Verhoef.
Waren in de B-lijn Ben ten Brink &
Henny Westendorp vorige week nog
keurig tweede, nu resteerde tot enige verbijstering slechts een laatste
plaats met een karige 44,79%.
De eerste plaats was weggelegd
voor het koppel Wim Baars & Marcel Dekker die vorige week nog vijfde, nu met 55,73% de sterkste bleken. Huib van Geffen & Ineke Hil-

liard deden het ook voortreffelijk
met 52,60%, maar moesten deze
plaats wel delen met Thea Stahl &
Thea Kruyk. Vierde werden Greetje
v/d Bovenkamp & Ria Wezenberg
met 51,04% die daar mee één plaats
zakten maar wel bij de beste vijf bleven. Gertrude Doodkorte & Trudy v/
d Assem werden vijfde met 50,52%.
Gezien de dicht bij elkaar liggende scores ontlopen de paren elkaar
niet veel en dat belooft een spannende competitie.
In de C-lijn lijken Loes Kroon & Theo
Vermeij hun ambitie tot promoveren
waar te maken door na derde, samen met Toos en Jan Overwater nu
eerste te worden met 59,72%.
De derde plek was voor Truus de
Ruiter & Henk Stahl met 55,90%,
gevolgd door Gerard v/d Bosch &
Ria Smit met 53,82%. Ook Monique Verberkmoes & Corrie van Tol
schaarden zich onder de besten met
53,13% als vijfde.
De grootste terugval hadden Hilly
Cammelot & Mineke Jongsma die
na de top van vorige week nu vóór
laatste werden met 43,40%. Als laatste kwamen Hennie en Sierk Goedemoed van tafel met 41,32%.

Bridge “De Legmeer”
in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond 9 april
jl. speelde in de zijzaal van het
sportcomplex “De Scheg” te Uithoorn de bridgevereniging “De Legmeer” haar vierde en voorlaatste zitting van de vierde parencompetitie.
In de “A”lijn wist het paar van Ben
ten Brink met Jan Bronkhorst ondanks de inzinking in deze zitting
hun eerste plaats in de competitie
te behouden met een gemiddelde
van 57,39%. Als eerste in deze zitting
eindigden Wim Slijkoord en Francis
Terra met 62,92% en met deze score
schoven zij op naar de derde plaats
met een gem. van 52,81%. De tweede plaats ging naar Greet Overwater en Guus Pielage met 60,00% en
met deze score verstevigden zij hun
tweedeplaats en staan nu op gem.
van 56,35%. In de “B” lijn speelden de twee hoogst ge eindigde paren met een invalster, Anne Tolsma
met Bep de Voijs werden eerste met
57,08% en Renske Visser met Geke Ludwig tweede met 56,25%. Met
deze score steeg het echtpaar Visser naar de eerste plaats met een
gem. van 56,79%. Als derde eindigden Mieke van den Akker en Ria

van Geelkerken met 55,00%. Cobie
Bruine de Bruin en Cora de Vroom
zakken een plaatsje in de competitie en staan nu tweede met 56,47%
. In de lijn is nog van alles mogelijk
want vier paren staan zeer dicht bij
elkaar. In de “C“ lijn speelden het
echtpaar Marjan en Jan Wille zich
naar de eerste plaats met 63,02%
en stegen naar de derde plaats in
de competitie met gem. van 54,40%.
Lous Bakker en Debora van Zantwijk werden nu tweede met 61,46%.
De derde plaat was voor het echtpaar Anneke en Co de Weerd met
57,29%. Bleven zij tweede met een
gem. van 54,40%. Berend Hamer
en To van de Meer speelden deze
avond niet maar gaan nog fier aan
de leiding met 57,81%.
Bent u geïnteresseerd, dan is het
mogelijk ter kennismaking een keer
mee te spelen. Bent u dat, neem dan
telefonisch contact op met Mieke
van den Akker 0297-346027 of met
de secretaris Gerda Schavemaker 0297-567458. Voor de volledige
uitslagen, kijk dan op het internet,
www. nbbportal.nl/1007/.

Ronde van Uithoorn 2008
Uithoorn - 20 April is het al weer
een jaar geleden dat het wielerparcours van de Uithoornse Wieler en
Trainings Club, kortweg UWTC, geopend werd. Inmiddels hebben al
vele activiteiten plaatsgevonden op
dit schitterende parcours en staan
er vele evenementen in de steigers.
Graag willen we u dan ook bij deze uitnodigen om op 20 april eens
een kijkje te komen nemen op ons
wielerparcours waar dan de Ronde
van Uithoorn wordt georganiseerd.
Die dag zullen meer dan 100 wielrenners hun uiterste best doen om
hun wedstrijden te winnen en met

de bloemen van de ronde miss naar
huis te gaan.
In de categorieën Amateurs B,
Nieuwelingen en Junioren doen
veel plaatselijke favorieten mee en
we vragen u dan ook om gezellig te
supporteren tijdens deze wedstrijden. Om 12.00u zal het eerste startschot gelost worden en om 15.00 zal
de laatste wedstrijd starten. Plaats
van handeling is het wielerparcours
gelegen aan het Sportpark Randhoorn in Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.rondevanuithoorn.nl Tot
ziens!!

Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 8 april
werd de derde zitting van de vierde competitie gespeeld. In de Alijn, met acht paren, werden eerste
Alice Oostendorp en Ted Brand met
een score van 69.05%, tot nu toe
de hoogst behaalde score in deze
competitie. Fantastisch dames, waar
gaat dit naar toe?
Gedeelde tweede, met een score van 57.14% werden Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck en Nel Bakker met partner An van der Poel. Als
derde eindigden Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar met 55.36%.
In de competitie van de A-lijn staan
Greet Overwater en Guus Pielage
als eerste, met een gemiddelde van
56.82%, Alice Oostendorp en Ted
Brand volgen hen, als tweede, op de

hielen met 56.63%.
In de B-lijn, met 12 paren, werden
gedeelde eerste Reina Slijkoord en
Vera van Wessem en het paar Trudy
Fernhout/Wil Voss (wie schrijft die
blijft!) met 64.17%.
Tweede werden Inge Dyrbye en Els
Rubens met 58.33%.
Derde waren deze keer Tilly van Dijk
en Jany van der Ent met 52.08%. In
de competitie in de B-lijn staan als
eerste Trudy Fernhout en Wil Voss
met een gemiddelde van 61.76%,
Reina Slijkoord en Vera van Wessem volgen als tweede met 57.96%.
Voor inlichtingen voor het spelen bij
“Hartenvrouw” kunt u zich wenden
tot Trudy Fernhout, telefoonnummer
02975-31912.

KDO stopt met
hoofdtrainer Marc Schols
De Kwakel - Het bestuur van KDO
heeft donderdag 10 april besloten
om met onmiddellijke ingang de samenwerking met de hoofdtrainer
van de zondagselectie, Marc Schols,
te beëindigen.
De directe aanleiding waren een
aantal recente acties, die het onderlinge vertrouwen in de begeleidingstaf van de zondagselectie ondermijnde. Het bestuur heeft vertrou-

wen in de overige leden van de begeleidingstaf en heeft daarom besloten de samenwerking met Marc
Schols op te zeggen. KDO betreurt
het dat op deze wijze de samenwerking met Marc Schols stopgezet
moet worden, omdat zij hem verder
ervaren hebben als een deskundige
trainer. De coaching en training van
de zondagselectie zal voor de rest
van het seizoen binnen de bestaande trainersgroep geregeld worden.

Softbal pupillen
winnen 1e wedstrijd
Uithoorn - Zondag 13 april speelden de softbal pupillen van Thamen
hun 1e competitiewedstrijd van dit
seizoen tegen de Pioneers in Hoofddorp. Omdat het team nog niet compleet is en Mellany geblesseerd was
(beterschap), deden Kelly en Madelon uit de aspiranten mee. In de eerste inning begon Daphne met een
mooie driehonkslag. Alhoewel Iris
daarna net uitging bij het 1e honk,
wist Daphne binnen te komen en
zo het 1e punt te scoren. Daar bleef
het deze inning bij, want door 3-slag
en wederom een mooie aktie van de
1e honkvrouw van de Pioneers kon
er niet meer gescoord worden. In
de tegenbeurt wisten de Pioneers
helemaal niet tot scoren te komen
door goed pitchwerk van Daphne
en door mooie akties van korte stop
Kelly en Madelon in het achterveld
op 1e honkvrouw Marielle. De 2e inning leverde mooie punten op voor
Thamen. Anne sloeg meteen een
homerun en werd enthousiast binnengehaald door haar teamgenoten. Maud werd door een pitcherbal op haar helm geraakt waardoor
die zelfs afvloog, maar kon gelukkig na wat goede zorgen wel naar
het eerste honk. Via 2 gestolen honken wist ze op de honkslag van Kelly een punt te scoren. Ook Kelly wist
door goed te stelen tijdens Eline’s

slagbeurt te scoren. Eline sloeg een
mooie honkslag door hoog links in
het veld te slaan. Door het 2e en 3e
honk te stelen wist zij tijdens Daphne’s slagbeurt ook een punt te scoren. Ook Daphne sloeg een honkslag en tijdens Nicky’s slagbeurt kon
ook zij een punt binnenhalen. De Pioneers begonnen in hun slagbeurt
goed: er werden meteen 3 punten
gescoord. Daar bleef het bij want
door een scherpe bal van korte stop
Kelly naar Marielle op het 1e honk
en uitstekend pitchen van Daphne
werd er verder niet meer gescoord.
Tussenstand: 3-6. In de 3e inning
konden alleen Maud en Kelly nog
tot scoren komen. Eline en Iris konden net niet meer binnenkomen omdat er 3 uit waren. Het zou dus nog
wel eens spannend kunnen worden.
En dat werd het ook. De Pioneers
scoorden meteen 2 punten. Daarna
wist Marielle door een mooie vangbal voor de 1e nul te zorgen. Wederom werden er 2 punten door te tegenpartij gescoord. De stand was
nu 7-8. Thamen moest dus zorgen
dat er niet meer gescoord zou worden. En daar zorgde pitcher Daphne voor door 2 keer 3-slag te gooien
en zo 3 nullen op de scorekaart te
zetten. Eindstand: 7-8. Een goed begin van de competitie met dank aan
Madelon en Kelly!

Parencompetitie
bvk afgerond
De Kwakel - De parencompetitie
van de BVK voor het seizoen 20072008 zit er op. Volgende week start
de laatste serie van de laddercompetitie.
Na een enerverende avond kon
wedstrijdleidster Inez Ambagtsheer
de uitslagen voorlezen en konden
diverse paren de bridgekoffer pakken voor een vertrek naar een andere lijn (in theorie althans).
In de A lijn was deze avond een
hoofdrol weggelegd voor echtpaar van der Post, dat met 60,1% 1e
werd, gevolgd door paar HeijlmanZuidema met 57%. Geke en Jaap
Ludwig completeerden het erepodium. met 56%.
Doordat koploper tot dusver echtpaar Bader verstek moest laten
gaan en daardoor een score van
50% kreeg eindigde paar Mannvan Vliet toch nog op de 1e plaats
in de eindrangschikking met 55,13%
gemiddeld, op de voet gevolgd door
paar Heijlman-Zuidema met 55%.
Echtpaar van Nieuwkoop vinden we
deze avond terug op een voor hen
ongebruikelijke laatste plaats met
42,15%, waardoor zij tesamen met
de paren Heemskerk-de Kuijer, Bosboom-van Vliet en Karlas-Verhoef af
moeten dalen naar de B lijn.
In die B lijn stelde echtpaar Fritschy de promotie naar de A lijn veilig door deze avond met bijna 61%

1e te worden. Paar Schijf-Wesselingh volgde op eerbiedige afstand
als 2e (55,9%) en paar MaarschalkPoll deed weer eens van zich spreken met 54,9%, goed voor de 3e
plaats. Adriaan en Tiny Kooyman
sloten deze avond de rij met 42,36%.
Dit kostte hen op het nippertje promotie naar de A lijn, want zij bleven
0,1% gemiddeld achter op de nummer 4 van de totaalstand paar van
Zuylen-Hendrix, die dus wel promoveren. Zij werden in de totaalstand voorafgegaan door echtpaar
Fritschy (1e met 55,2% gemiddeld),
paar de Kuijer-vd Poel (2e) en paar
Schijf-Wesselingh.
De paren Moller-Koestal, BackersKamp(D), echtpaar Knaap en paar
de Zwart-Kesting verlaten de B lijn
aan de andere kant.
In de C lijn de topscore van de avond
en wel van paar Snabel-van Veen
met 65,5%. Echtpaar Koning werd 2e
met 57,3% en Mayke Dekker en Ellen de Jong werden met 56,7% keurig 3e. Paar Bartels-Doeswijk stelde teleur met een score van 36,33%,
waarmee zij laatste werden.
De volgende paren zijn gepromoveerd naar de B lijn: Echtpaar Koning met 58,35% gemiddeld, paar
van der Neut-Wezenberg en de paren Conijn-Hilliard en FernhoutHoutman.

Uithoorn - Na het afgelopen seizoen kampioen te zijn geworden,
wonnen de herensoftballers afgelopen vrijdagavond in zes innings
van Odiz Frogs. De wedstrijd van afgelopen vrijdagavond was er eentje
van vallen en opstaan. In de eerste
inning nam Thamen een 1-0 voorsprong. Mike van rekum kon scoren op een driehonkslag van Eric
Schouten, die na 4 jaar afwezigheid
weer is gaan softballen. In de tweede inning kreeg Thamen het eerste en tweede honk bezet maar wist
niet tot scoren te komen. Odiz frogs
deed dat wel en kwam op een 2-1
voorsprong. In de volgende slagbeurt van Thamen werd 1 punt gescoord en de stand was weer gelijk.
In de gelijkmakende slagbeurt van
Odiz frogs kreeg Thamen weer twee
punten tegen. Het hadden er meer
kunnen zijn, maar mede door een
fraai dubbelspel van korte stop Daniël Ende werd een grotere achterstand voorkomen. Jan Willem Nicolai opende de vierde inning met een
verre driehonkslag, dit was de basis van de twee punten die in deze
inning werden gecoord. En doordat Odiz Frogs in hun geslagbeurt
van de vierde inning niet tot scoren
kwam was het, aan het begin van
de vijfde inning 4-4. Thamen kreeg
net als in de tweede inning de eerste twee slagmensen op de honken. Drie vangballen later was de
inning over zonder dat er een punt
gescoord was. Odiz Frogs profiteerde hier optimaal van.

Driehoekslag
De openingsslagman opende met
een driehonkslag gevolgd door nog
drie honkslagen, dat leverde drie
punten op voor Odiz Frogs. Thamen keek nu tegen een 7-4 achterstand aan. De zesde inning bracht
hier verandering in. Al had het hier
wel de hulp nodig van de verdediging van Odiz Frogs, dat een aantal
cruciale fouten maakten. Uiteindelijk scoorde Daniël Ende het gelijkmakende punt op een driehonkslag
van Ernst Jan Koole. Diezelfde Ernst
Jan Koole scoorde op een doorgeschoten bal van de catcher het
achtste punt voor Thamen wat leidde tot een 8-7 voorsprong. De gelijkmakende slagbeurt leverde voor
Odiz Frogs niets op.
De zevende inning begon dus met
een 8-7 voorsprong voor Thamen. In
de zevende inning ging Thamen verder waar het in de zesde inning was
gebleven. Nadat Thamen twee punten had gescoord en er nog maar
1 uit was staakte de scheidsrechter de wedstrijd vanwege de duisternis. Door deze beslissing werd de
stand die na zes innings was bereikt
ook de einduitslag. De herensoftballers zijn het seizoen dus begonnen met een belangerijke zege op
één van de belangerijkste concurrenten van vorig seizoen. Aankomende vrijdagavond 18 april staat
de eerste thuiswedstrijd op het programma. Om 19:00 treed Thamen
aan tegen D.S.S.

Up en downs bij
AKU in marathon
Regio - De marathon van Rotterdam, gehouden op een uiterst snel
parcours, beloofde een bijstelling
van clubrecords van AKU.
Alleen het weer moest nog even
mee zitten, dan zou het echt veel
sneller dan ooit gaan!
Echter, een marathon is toch iets
meer dan 30 plus 12 kilometer!, dat
ondervonden Jolanda ten Brinke en
John van Dijk deze zondag.
De voorbereiding was uitstekend
verlopen, daar lag het niet aan, de
30 kilometers werden de laatste
maanden in record tijd bedwongen
en het weer kon in Rotterdam niet
beter.
Waren het de zenuwen die parten
speelden of was het onervarenheid?
Het werd voor beiden een desillusie.
John, wellicht te voortvarend vertrokken verzuurde zodanig dat zijn
benen het bij 30 kilometer opga-

ven en hij moest uitstappen. Jolanda ging bij 25 kilometer al flink kapot, maar dankzij de steun van haas
Jos Snel perste ze er nog een drie
en een half uur uit, wat in het algemeen een prima tijd, maar voor Jolanda echt onder heer mogelijkheden was.
Dit vraagt om een revanche voor
beiden, want het moet toch echt
kunnen!
Dan Hendrik Bulle, oorspronkelijk
van plan om in de Jaarbeurs Utrecht
Marathon te starten wat door ziekte
niet lukte, had hij zijn pijlen gericht
op Rotterdam.
Na ongeveer 21 km. kreeg hij steun
van haas Theo Noij en gezamenlijk
werd er door Hendrik een top tijd
gelopen.
Met een tijd van 3 uur en 19 minuten kun je echt voor de dag komen,
chapeau!

Derde plaats voor
Jozefschool bij
schoolvoetbaltoernooi
Vinkeveen - Schoolvoetbal 2008
Jozef 1 behaald de derde plaats.
Met heerlijk lente weer spelen de
jongs 4 leuke poulewedstijden en
allemaal gewonnen. Daarna speelden ze de kwart finales die ze met
een penalty wonnen met 1-0. Op
naar de halve finales en die heb-

ben ze verloren met 2-0. Maar de ze
konden nog spelen om de derde en
vierde plaats en die wedstijd hebben ze welverdiend gewonnen! Dus
een heel leuk geslaagd schoolvoetbal toernooi met de derde plaats
voor de jongens groep 4 van de Jozefshool uit Vinkeveen.

Veenlopers lopen Nike
Hilversum Cityrun
De Ronde Venen - Vorige week
zondag stonden er maar liefst 7.500
lopers aan de start van de Nike
Hilversum Cityrun. Onder hen bevonden zich 6 Veenlopers. Na het
slechte weer van de wintermaanden
was het eindelijk weer eens prachtig weer. Het was een leuk, maar
ook zwaar parkoers. De organisatie had namelijk de glooiende wegen van Hilversum opgezocht voor
deze 10 kilometer. Viif Veenlopers
namen deel namens het businessteam van Meeùs, één van de grootste landelijke dienstverleners op het
gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij og. Peter Win-

ters, Steven van der Poel en Peter
van Adrichem hielden elkaar de hele wedstrijd in zicht. Peter finishte
in 44.14, Steven volgde op 2 seconden en Peter zat daar weer 10 seconden achter.
Esmeralda Dohle liep in Hilversum
een ijzersterke wedstrijd. Zij verbeterde haar persoonlijke record op
dit lastige parkoers met bijna 3 minuten. Esmeralda finishte in 47.43.
Haar vader Ed liep de 10 kilometer
in een mooie 56.51, terwijl Annette
van Doorn 1.02 .12 nodig had.

Klaverjassen C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag 18 april, prijsklaverjassen in de kantine van de voetbalver. C.S.W. aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis.
Er worden vier maal zestien giffies
gespeeld en er zijn vier geldprijsjes te verdienen.Natuurlijk is er een

marsen en een aanmoedigingsprijs.
Na afloop een verloting met mooie
prijzen.Iedereen is van harte welkom. Op 2 mei ` de laatste avond
van seizoen` is het koppelklaverjassen en tevens uitreiking van de wisselbeker.

Let op! Krant komt
1 keer op maandag uit!
In verband met de komende
feestdagen, woensdag 30 april
Koninginnedag en donderdag
1 mei Hemelvaartsdag, komt de
Nieuwe Meerbode eenmalig op
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden ingeleverd tot vrijdagochtend 11.00
uur aan ons kantoor in de Ansel-

musstraat 19 in Mijdrecht of per
mail: verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen
worden gemaild tot vrijdagochtend 10.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
redactieuithoorn@meerbode.nl.
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GVM Acrogym plaatst
zich voor halve finale
Mijdrecht /Beverwijk – afgelopen
zaterdag waren de districtfinales
voor de acrogymmers van GVM’79.
Na de goede resultaten van de vorige wedstrijd, gingen alle team met
vol vertrouwen naar deze finale. In
de ochtend was het de beurt aan
de E-senioren. Hier heeft GVM’79
één team wat nog niet zo lang samen traint. Voor Debbie en Mariska
was dit de eerste wedstrijd, omdat
de vorige wedstrijd wegens blessure moest worden afgezegd. De oefening ging erg goed en alle elementen werden netjes uitgevoerd.
Lange tijd stonden de dames op de
eerste plek, maar in de laatste ronde moesten ze toch nog 4 teams
voor laten gaan. Net buiten de prijzen met 25,250pnt op de 5e plek.
Ook de C-lijn Dames paren Frederike/Mare en Imara/Priscilla mochten hun oefeningen laten zien. De
balans oefeningen verliepen bij beide bijna perfect. Een kleine wankel
in het vliegtuigje en een tijdsfoutje in de handstand waren de enige echte fouten. De scores waren
dan ook erg hoog. Bij Tempo verliep het was minder vlekkeloos. Frederike en Mare maakten een val bij
een nieuw element. De andere elementen gingen echter prima. De
jury vond echter één element niet
goed uitgevoerd, wat resulteerde in
het missen van een speciale vereiste. Het cijfer viel daardoor wat laag
uit. Imara en Priscilla hadden ook

wat meer kleine foutjes dan de vorige keer. De salto’s stonden echter
als een huis. Met 49,750pnt werden
Frederike en Mare 2e en Imara en

Priscilla kwamen met 52,700pnt op
de eerste plek uit.
Gemist
Met dit resultaat plaatsen Imara en
Priscilla zich direct voor de Nederlandse kampioenschappen op 7 juni, Gefeliciteerd!!
Voor het B-niveau was het deze
ochtend een oefenwedstrijd. Marleen, Loïs en Melanie revancheerden zich door deze
keer hogere punten voor balans te
halen. De elementen waren nog niet
allemaal even stabiel. Maar de grote
fouten waren uit de
oefening. Bij tempo
blijft de flikflak toch
nog een struikelblok, hierdoor werd
er weer een speciale vereiste gemist.
De salto’s van Loïs
van en op de partners gingen daarentegen erg mooi.
De dames kwamen
met 46,650pnt op
de 2e plek.
In de middag was
het de beurt aan
nog 4 GVM-teams.
Mariska, Joëlla en
Ulijn begonnen met
hun balans oefening. Met de stabiele elementen en
de mooie choreografie behaalden zij
25,900pnt. Vol goede moed gingen
de dames de tempo oefening is, hier
moest helaas
2 x een val geïncas-

seerd worden. Met 50pnt en een 5e
plek mogen de dames door naar de
½ finale.
Ook Lisa. Laura en Sidney lieten zich

vandaag weer van hun beste kant
zien. Na wat kleine aanpassingen in
de choreografie na de vorige wedstrijd en het extra hard trainen op
de elementen, ging de oefening wederom erg netjes. Net als de vorige
keer lieten de dames 3 teams achter zich en werden knap 2e. In het
pupil niveau was het de beurt aan
Sanne, Mandy en Bibian, en Swetta, Sabine en Shelly. Het eerste team
was als eerste aan de beurt en liet
een strakke oefening zien. Dit maal
stond de hoge toren als een hoge
toren en werden de streksprongen
van basket en schoot prima geland.
Beloond
De jury beloonde de oefening met
25,650 pnt. Ook de oefening van
Swetta, Sabine en Shelly werd
prachtig uitgevoerd. Elementen gingen nog beter dan de vorige keer,
alleen in de individuele elementen
zaten wat wiebels.

Mijdrechtse Glashandel sponsor
TV Wilnis jongens 14-17 jr
Wilnis - Het 2e jongens zondagteam
van TV Wilnis is vorige week zondag
in een piekfijne outfit begonnen aan
de competitie. De Mijdrechtse Glashandel is achter deze talenten gaan
staan, en heeft een prachtig wedstrijdshirt en bijpassende sweather
geschonken.

De Mijdrechtse Glashandel, gevestigd aan de Constructieweg 19,
heeft al jaren een sterke binding met
TVW, en directeur Arie van Zuylen
wil graag op deze manier dit jeugdteam een extra stimulans geven.
Het team bestaande uit vlnr René de Haan, Donny Beets, Matthijs
Uijttewaal, Angelo Egbers, Styn Collé, speelt 7 weken lang een halve
competitie tegen teams uit de regio

Ondertussen was het op de sportvelden van Argon ook een drukte
van belang. Daar voetbalden maar
liefst drie teams van de Proostdijschool. Eén team van groep 4 wist
ongeslagen tot de finale te komen
die gespeeld werd tegen de Pijlstaartschool. De wedstrijd eindig-

Zij zullen dan zeker hun eigen glazen niet weer gaan ingooien, al zal
de Mijdrechtse Glashandel dat natuurlijk weer vakkundig kunnen reparen!

Geslaagde voetbalmiddag
voor Twistvliedschool
Mijdrecht - Woensdagmiddag
9 april beleefden de jongens van
groep 4 van de Twistvliedschool uit
Mijdrecht een geslaagde voetbalmiddag!! Natuurlijk door het prachtige lente weer, maar vooral door de

van de Proostdijschool waren allemaal erg fanatiek en één team uit
groep 6 wist zelfs door te dringen
tot de kwartfinales. Helaas werden
ze daar gestopt door de Driehuisschool maar wat een fantastische
prestatie.

Niet makkelijk
De competitiestart was niet makkelijk tegen een selectie team van verschillende verenigingen uit Woerden. Als 14 jarige nieuwelingen in
deze klasse tot 17 jaar moet je flink
aan de bak, en dat gaf wat verkeerde spanning in de armen en benen. Helaas gingen de singles allemaal verloren, maar de verschillen waren klein. Dit gaf wel hoop
voor de dubbels, toch een beetje de
kracht van dit team. Angelo en Donny wonnen de eerste set dan ook
overtuigend met 6-4 maar genoten
iets te veel van deze setwinst. Verlies met 6-2 in de tweede, de der-

de set ging gelijk op maar werd helaas in de tie-break verloren met 76. Styn, ingevallen voor de geblesseerde Matthijs, speelde met René
tegen een geroutineerd duo, maar
verloren na een sterke eerste set (57) ook de tweede (1-6). Ondanks
de nederlaag toch genoeg positieve aanknopingspunten om de rest
van deze competitie een rol van betekenis te kunnen spelen. Zondag
20 april spelen ze weer thuis, en er
is nog plaats voor toeschouwers op
het sportpark in Wilnis!

De score was 26,150pnt wat ook
een mooie score te noemen is. Over
het algemeen vond de trainster de
jury in het pupilniveau wat te streng
en hadden de cijfers best wat hoger gemogen. Maar verder mogen
we niet klagen. Met een eerste plek
voor Swetta, Sabine en Shelly en
een tweede plek voor Sanne, Mandy en Bibian, staan er weer twee
teams voor GVM in de halve finale. Na het bekijken van alle resultaten kunnen we maar tot 1 conclusie
komen: Alle teams gaan door naar
de ½ Finale D/E of C!!! Deze zullen
gehouden worden op 10 en 3mei.
Op deze wedstrijd kunnen de teams
zich weer plaatsen voor de landelijke finales. Al met al een spannende
tijd waarin nog hard getraind gaat
worden. Acrogym wordt gegeven
op donderdag van 16:00 – 17:30 in
Gymzaal de Brug. Kom gerust een
keer een proefles meedoen.

Proostdijschool is tweede!

De Ronde Venen - Al weken werd
er naar uitgekeken en geoefend
door verschillende teams en eindelijk was het dan zover: het schoolvoetbaltoernooi in De Ronde Venen
in de maand april werd gespeeld.
De eerste week waren de jongens
groep 5/6 en meisjes groep 7/8 aan
het voetballen bij Argon en CSW.
Vorige week mochten de meiden
groep 5/6 naar CSW in Wilnis en de
jongens groep 3/4 naar de sportvelden van Argon in Mijdrecht.
Stralend weer en veel publiek
brachten veel gezelligheid in en
rond de veldenvan CSW. De meiden

Utrecht. Op één wedstrijddag spelen ze 4 singles en 2 dubbels.

de in een gelijkspel dus moest het
kampioenschap met penalty’s worden beslist. Helaas, de Pijlstaartschool prikte er net wat meer in en
werd kampioen, maar we zijn apetrots op de jongens van de Proostdijschool, een geweldige prestatie!
Vandaag zijn de jongens groep 7/8
nog aan de beurt die voetballen bij
s.v. Hertha in Vinkeveen. Hopelijk
hebben ze net zulk mooi weer en
veel plezier als de teams die al gespeeld hebben. We willen bij deze
de voetbalverenigingen bedanken
voor wederom een geweldig groot
sportief evenement.

sportieve inzet van de jongens. De
eerste 2 wedstrijden gingen helaas
verloren, maar naarmate de middag
vorderde en de spelers meer op elkaar ingespeeld raakten, werden de
laatste 2 wedstrijden in winst om-

gezet. Deze eindsprint was helaas
niet voldoende voor een plaats in de
finale, maar wél voor een gezellige
sportieve middag!!
De beide leiders zijn trots op jullie!!
Tot volgend jaar!
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Legmeervogels F12 kampioen
voorjaarscompetitie

Clubkampioenschappen Jeugd

Badmintonvereniging
De Kwakel
De Kwakel - Van 8 maart tot en
met 5 april 2008 werd er door de
jeugdleden van Badmintonvereniging De Kwakel weer gestreden om
de titel clubkampioen.
Er werden twee zaterdagochtenden
besteed aan voorrondes waar elk
jeugdlid uitkwam tegen leeftijdgenoten. Hieruit kwamen de halve finalisten die op 15 maart en 5 april
uitmaakten wie de finalisten en uiteindelijk de winnaars werden. Er
zijn veel spannende wedstrijden gespeeld en in sommige finales kwamen verrassende namen voor.

Uithoorn - Op zaterdag 12 april heeft
Legmeervogels F12 een uitstekende
wedstrijd gespeeld tegen Amstelveen Heemraad F5 (uitslag 6-3). Dit
was de achtste wedstrijd in de voorjaarscompetitie en met een overwinning zou dit team de nummer 1 van
de voorjaarscompetitie blijven. Er zijn
tot nu toe 8 wedstrijden gespeeld en
alle 8 wedstrijden werden gewonnen
door dit enthousiaste team. Toen de
jongens en dame in augustus begonnen met de najaarscompetitie was
het even wennen. De najaarscompetitie was een goede opwarmperiode.
De kinderen leerden elkaar kennen
en kregen beetje bij beetje een vaste
plaats op het veld. Na de winterstop
gingen Sebastian, Dieye, Sergio, Ashley, Luc, Jordi, Lars, Lucas en Teun
(niet op foto) direct goed van start.
Alle wedstrijden waren een “makkie”’.
Met 1 wedstrijd hadden ze iets meer
moeite. Dat was de uit wedstrijd tegen Nieuw Sloten. Met een magere 0-1 overwinning moesten ze die

dag tevreden zijn. De F12 staat met
24 punten uit 8 wedstrijden bovenaan. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan
maar van de eerste plaats kunnen ze
niet meer af. De F12 is kampioen en
blijft kampioen.
Ook trainer/coach Peter kan trots zijn
op dit team. Samen met Erica zorgde
hij voor de trainingen en leerde hij de
kinderen om op een sportieve manier
te voetballen.
Aan het einde van de wedstrijd waren er chocolade-medailles voor de
kinderen. Ook werden er in de kleedkamer flessen (kinder)champagne
open getrokken. De kinderen zongen
luid en duidelijk, het was groot feest.
Dit was nog maar een voorproefje
want (waarschijnlijk) a.s. zaterdag zal
de prijsuitreiking in de kantine van
Legmeervogels plaatsvinden. De jongens en dame hopen natuurlijk op
een mooie beker.
F12, hartelijk gefeliciteerd met deze
geweldige prestatie.

Deze jeugdleden hebben de ereplaatsen behaald: Single oudste
groep 1e plaats Tim Griemelijkhuijsen, 2e plaats Baukje van Scheppingen. Single jongste groep 1e plaats
Jaap Samsom, 2e plaats Daniël Klijn.
Dubbel/mix oudste groep 1e plaats
Noor Holland en Baukje van Scheppingen, 2e plaats Aafke Schalkwijk
en Anoeska Homan. Dubbel/mix
jongste groep 1e plaats Britt Plasmeijer en Jaap Samsom, 2e plaats
Britta van der Linde en Sander Ligthart. Alle winnaars natuurlijk gefeliciteerd en alle deelnemers verdienen een pluim voor hun inzet.

Legmeervogels F1
actief op internationaal
F1-toernooi
Uithoorn - Op 12 en 13 april heeft
Legmeervogels F1 deelgenomen
aan het sterk bezette internationale F1-toernooi. Het was een topweekend met mooi weer en mooi
voetbal.
De F1 mocht de eerste wedstrijd
aantreden tegen Sparta Rotterdam. De Rotterdammers waren
vooral fysiek sterk en wonnen met
3-0. Roda’46 uit Leusden (3-0) en
een E-team van Texel’94 (2-0) bleken ook te sterk. Feyenoord F1 was
de volgende tegenstander en met
3 welgemikte afstandschoten was
het enige wat nog gedaan kon
worden, de eer redden. En dat gebeurde door Dino die de bal bin-

nenschoot, uiteindelijk 5-1 voor
Feyenoord. De tweede dag moest
een versterkt Aalsmeer bestreden
worden om niet als rode lantarendrager te eindigen. Legmeervogels won met 1-0 door een doelpunt van Tom en moest om de 11e
plaats spelen tegen Barendrecht.
Ook deze werd met 1-0 gewonnen.
Einduitslag: 1. Ajax 2. Zeeburgia 3.
Feyenoord 4. Sparta Rotterdam 5.
Schalke’04 6. RC Genk 7. Roda’46
8. sv De Koog 9. COZ 10. Texel’94
11. Legmeervogels 12. Barendrecht
13. OSV 14. Aalsmeer. Legmeervogels F1 wil sponsor AH Jos van den
Berg – Amstelplein bedanken voor
de ontvangen etenswaren/dranken.

Legmeer F15 met
winst naar huis
Examens en
yukokantoernooi
judoschool blaauw

Staand v.l.n.r. : Sander Crol, Robin Buren, Yannick Bloem, Roy Beszelsen, Max
Weber en coach Frans Versteeg.
Gehurkt v.l.n.r. : Jan Vieira Charneca, Stan Soels, Koen Wilcke en Max Versteeg.

Kwikstaart 1
schoolvoetbal kampioen!!!
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond
heeft het eerste team van De Kwikstaart op overtuigende wijze het
schoolvoetbalkampioenschap van
Uithoorn gewonnen.
Nadat in de voorronde al gewonnen
was van De Dolfijn 1 (7-0), ’t Startnest 1 (10-0) en De Springschans
1 (3-1), moest er nu de finaleronde gespeeld worden tegen de andere vier poulewinnaars. De openingswedstrijd tegen De Springschans 3 werd met 6-0 gewonnen,
waardoor het zelfvertrouwen groot

was. Ook in de tweede wedstrijd, tegen De Regenboog 1, was De Kwikstaart veruit de betere ploeg, maar
het was de uitstekende keeper die
keer op keer in de weg stond. Zelfs
een strafschop werd gestopt, maar
uit de daaropvolgende hoekschop
wist De Kwikstaart de dikverdiende
1-0 te scoren. De overige twee wedstrijden tegen achtereenvolgens De
Springschans 6 (9-0) en De Springschans 4 (11-0) waren een formaliteit, waardoor De Kwikstaart overtuigend kampioen van Uithoorn
werd bij de zeventallen.

Twee gewonden bij
steekpartij in Mijdrecht
Mijdrecht - Bij een steekpartij in
Mijdrecht in de nacht van vrijdag op
zaterdag 12 april zijn twee mannen
uit Wilnis, van 18 en 19 jaar oud, gewond geraakt. De politie heeft één
verdachte aangehouden.
De politie kreeg omstreek 02.25 uur
de melding om naar een woning in
Wilnis te gaan. Daar aangekomen
zagen de agenten twee jongens met
steekverwondingen. Ze verklaarden
eerder die nacht ruzie te hebben gekregen op het Burgemeester Haitsmaplein en daarbij te zijn gestoken

en geslagen. De agenten lieten een
ambulance komen en daarmee zijn
de jongens naar het AMC vervoerd.
Diezelfde nacht hield de politie al
een 16-jarige jongen uit Mijdrecht
aan op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.
Zondagmorgen 13 april zijn nog
twee verdachten, een 16- en 17-jarige jongen uit Mijdrecht, aangehouden. De zaak is in onderzoek. De
slachtoffers zijn uit het ziekenhuis
ontslagen.
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Uithoorn - Met een volledige selectie, kon de F15 thuis aantreden tegen
CTO 70 uit Duivendrecht.
De F15 begon weer in onze vertrouwde opstelling. Morvan Somers in het
doel.
Daniel Thiesen stond in de verdediging met Teun de Boer en Bob Titulaerde . Op het middenveld stond
Jeffrey Olverhoek samen met Pawan
Ratra, Lars Hogeveen, Lars Hogeveen
de tweede en Devin Sassen. En in de
spits ouderwets Jens Smit, Morris de
“invaller” en Noah Bouman. Deze spelertjes hebben afgelopen zaterdag zo
hard voor elkaar gewerkt, dat ze verdiend hun eerste overwinning mochten vieren. De F15 begon de wedstrijd
meteen al erg goed. Teun onze mandekker speelde hun beste speler helemaal uit de wedstrijd. In de 1e helft
(met wind mee), was de F15 een stuk
sterker dan CTO , maar ze wisten helaas niet te scoren. Ook CTO scoorde
niet, waardoor de teams met een 0-0
ruststand limonade gingen drinken.
Een 0-0 ruststand was ook nieuw
voor de F15, dus dat beloofde wat
voor de 2e helft. De 2e helft schoot
Legmeervogels uit de startblokken.

Te veel alcohol
Vinkeveen- De politie heeft op zondagavond een beginnende bestuurder aangehouden omdat hij te veel
gedronken had. Een 22-jarige man
uit Loenen aan de Vecht reed over
de Herenweg toen hij door agenten werd aangehouden, waarop een
blaastest werd afgenomen.
Hieruit bleek dat hij te veel gedronken had. De ademanalyse op het bureau wees 255 ug/l uit, daar waar 88
ug/l voor een beginnende bestuurder is toegestaan. Tegen de man is
een proces-verbaal opgemaakt en
hem is een rijverbod van twee uur
opgelegd.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Jeffrey poeierde binnen 20 seconden
net naast en een minuut later miste
Lars (A) maar net. Hierna kwam de
F15 (mede door de tegenwind) behoorlijk onder druk te staan. Iedereen
werkte zeer hard en deed zijn stinkende best. Morvan rammelde weer
een paar ballen uit zijn doel. Met nog
een minuut of 8 te spelen paste Daniel de bal naar Jeffrey, die aan een
solo begon. Zijn bal kwam bij Noah
terecht, die 2 man passeerde en richting CTO doel ging. Net voor Noah
wilde schieten werd er een overtreding op hem gemaakt. De zeer goed
leidende scheidsrechter Jessien gaf
echter balvoordeel, omdat de bal voor
de voeten van Lars (A) terecht kwam.
Lars (A) bedacht zich geen moment
en knalde de 1-0 binnen.
Het hele team + de vele supporters
gingen helemaal uit hun dak. Met
een grote krachtsinspanning bleef de
1-0 op het scorebord staan en waren onze eerste 3 punten voor de F15
een feit. Hiermee was het uiteraard
nog niet gedaan, want ook de strafschoppenserie werd door de F15 ook
gewonnen met 6-5. Al met al weer
een heel mooie voetbalmiddag met
de F15.

Uithoorn– Zaterdag jl. zijn in de
dojo van Judoschool Blaauw de
eerste van een reeks examens afgenomen. Twaalf judoka’s mochten laten zien wat zij het afgelopen seizoen hadden bijgeleerd.
Gadegeslagen door ouders, oma’s,
opa’s en andere belangstellenden,
die genoten van de verrichtingen,
lieten de judoka’s de worpen en de
grondhandelingen zien. Tot en met
14 juni a.s zullen er elke zaterdag
om 13:00 uur een groep judoka’s
in de dojo van Judoschool Blaauw
hun kunnen tonen en trachten te
slagen voor een hogere graad. Deze examens worden uitgevoerd
door kinderen vanaf ongeveer vijf
jaar tot volwassenen in de buurt
van de vijftig jaar.
De uitslagen van afgelopen
zaterdag zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Anouk Delsen, Flip van Walraven,
Stijn Majoor, Tess Delsen
Gele band, 5e Kyu
Daan Brokken, Sjoerd Balvers
Oranje slip, 5e Kyu
Kevin Kramer, Martijn Titulaer, Tim
Verkerk
Groene band, 3e Kyu
Jasper Kempers, Joel Verhagen,
Roy van Leeuwen
De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 19 april

in de dojo van Judoschool Blaauw.
Yukokantoernooi
Op zondag 13 april jl. hebben 9
leden van de Judoschool Blaauw
meegedaan aan het Yukokantoernooi in Roelofarendsveen. Aan dit
toernooi deden ongeveer 210 judoka’s mee van 17 clubs.
De judoka’s van Judoschool
Blaauw waren succesvol tijdens dit
toernooi en wisten 5 gouden medailles, 1 zilveren medaille en 2
bronzen medailles te winnen.
Bij de meisjes deden Britt Koolmoes en Eline Kooijman het erg
goed. Met goed aanvallend judo
wisten zij hun judopartijen te winnen. Eline wist zelfs al haar wedstrijden met een ippon te winnen. Ook bij de jongens wisten er drie deelnemers van Judoschool Blaauw de gouden medaille te winnen. Pieter de Bruine werd
bij de 8/9 jarige tot 35 kg. eerste
in zijn poule. Ondanks dat Martijn de Jong met zijn 16 jaar moest
draaien tegen veel oudere tegenstanders wist hij al zijn wedstrijden
overtuigend te winnen. Ook de 18
jarige David Siebeler won al zijn
partijen overtuigend op een ippon.
De zilveren medaille was voor Luc
Gieling. Bronze medailles waren er
voor Vincent Pijpers en Jesper van
Beemdelust.

