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BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall
Nudie Jeans  Only  Cars  Esprit  Vila

jeansactie
vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

EN VElE
aNdErE MErkEN

kOrtiNG

40%

50%

50%

G-Star 
Pall Mall
ONly 
JaCk & JONES

Zijdstraat 61, aalsmeer, 
tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

geldt voor een 
gedeelte van 
de collectie

tot

OP JEaNS VaN dE MErkEN:

Wie is mijn 
baasje?

Ik loop rond in de straat Haas 
in Uithoorn. Ik ben een schildpadpoes 

met bruin/oranje en zwart. 
Als mijn baas mij herkent, wil hij of zij 

dan contact opnemen met de 
Dierenbescherming aalsmeer e.o. 

tel. 0297-343618.

Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders heeft beslo-
ten in principe medewerking te ver-
lenen aan plannen voor het zogehe-
ten Resmi terrein. Hiervoor is vorige 
week woensdagochtend een inten-
tieverklaring getekend tussen Pha-
nos en de gemeente.
Phanos heeft het initiatief geno-
men om een bouwplan te ontwikke-
len voor het gebied tussen Markt-
plein 63 en Wilhelminakade 3. Hier 
staat al enige jaren het pand van 
de voormalige winkel Resmi leeg. 
Het plan gaat uit van sloop van de 
aangekochte panden. Op de bega-
ne grond komen commerciële ruim-
ten (bijvoorbeeld winkels) en par-

keerplaatsen. Daarboven worden 
luxe woningen en jongerenwonin-
gen gebouwd. Uitgangspunt van 
het bouwplan is het kleinschalige 
karakter van het gebied, de nieuw-
bouw zal daar met een speelse op-
zet op aansluiten. 
Nu de intentieverklaring is onder-
tekend, kan een definitief, haal-
baar plan gemaakt worden voor de 
nieuwbouw en de openbare ruimte. 
Als de gemeente daarmee instemt, 
wordt een exploitatieovereenkomst 
gemaakt. De start van de bouw 
wordt in de loop van 2010 voorzien.

Als alles gaat zoals nu is bedacht 
gaat alles vanaf modezaak Eva tot 

het Geveltje plat en komt daar een 
(zie foto maquette) een prachtig 
complex. Een prachtige geveltjesstijl 
opgezet met verspringende rooilijn 
en verschillende geveltjes wat het 
geheel een prachtig dorpsaanzicht 
geeft. Wethouder Verheijen was 
ontzettend blij dat er nu een eer-
ste heel belangrijke stap gezet werd 
naar een prachtig plan. “We zijn als 
college enorm verguld. Het geeft de 
kwaliteit aan het dorp die het ver-
dient. Wij zijn er van overtuigd dat 
bewoners, omwonenden en bedrij-
ven er net zo blij mee zullen zijn. Nu 
dit deel mooi gaat worden, hoopt 
het college dat ook de andere delen 
van dit gebied een facelift gaan krij-

Intentieverklaring Resmi terrein getekend

Geweldige metamorfose voor 
deel Uithoorn aan de Amstel

Uithoorn - Binnen afzienbare tijd 
zullen de politiekorpsen van Uit-
hoorn en Aalsmeer worden samen-
gevoegd tot één korps. Dit om te 
komen tot een beter functionerend, 
efficiënter werkend geheel. Meer 
blauw op straat en een nog bete-
re dienstverlening te creëren naar 
de burgers toe. Tijdens de informa-
tieve raad van donderdagavond jl. 
werden de plannen gepresenteerd 
aan de Uithoornse raad. De burge-
meester vertelde: “Een paar maan-
den geleden zijn de eerste gesprek-
ken gestart en de voorwaarden die 
de gemeente Uithoorn had gesteld 
waren  onder andere: Ze moesten er 
niet op achteruitgaan, er moesten in 
Uithoorn voldoende wijkposten ko-
men, de bereikbaarheid moest goed 

blijven en het moest financieel aan-
trekkelijk zijn.” De wijkchef van Uit-
hoorn en het hoofd van de Amster-
damse politie waren aanwezig om 
te vertellen wat de voordelen zou-
den zijn: Als je samenwerkt werk je 
sowieso efficiënter, er is meer blauw 
op straat, je kunt beter inspelen op 
problemen en je hebt de beschik-
king over meer inzetbaar personeel. 

Politie bureau
Diverse raadsleden vroegen zich af 
wat er mis was met dit politiekorps, 
dat het samengevoegd moest wor-
den. Waar komt het politiebureau? 
Kan dit financieel?
De burgemeester stelde hen ge-
rust: “De politie kost onze gemeen-
te niets. Deze wordt betaald uit de 

Rijkskas en ieder korps heeft zijn ei-
gen budget. De wijkteams Aalsmeer 
en Uithoorn werken al jaren heel 
veel samen. We hebben hier in Uit-
hoorn een aardig team, maar het is 
niet voldoende om zeven dagen per 
week, 24 uur per dag, het goed in 
te dekken. Vandaar deze oplossing. 
We zijn nu een klein wijkteam en we 
worden straks een groot, volwaardig 
wijkteam.
De burgemeesters blijven gewoon 
verantwoordelijk in hun gemeente. 
Dat gaat niet samen. Ieder heeft zijn 
eigen overleg en eigen verantwoor-
delijkheid. Waar het nieuwe poli-
tiebureau komt is nog niet bekend. 
Wat we wel weten is dat Uithoorn in 
totaal vier wijkposten krijgt”, aldus 
de burgemeester.

Na de brandweer nu ook de politie

Politie Uithoorn en Aalsmeer 
wordt samengevoegd

Uithoorn - Alles wat maar fout 
kon gaan bij de bouw van de brede 
school in Uithoorn is blijkbaar ook 
fout gegaan. Er is al heel veel over 
gesproken, vergaderd en geschre-
ven. Afgelopen donderdag werd in 
de raad het onderzoeksrapport over 
deze fouten behandeld. Het colle-
ge kreeg van diverse fracties aar-
dig wat kritiek te verwerken, maar, 
dat moet worden gezegd, wethou-
der Oudshoorn maakte er ook geen 
geheim van dat het college heel veel 
fouten had gemaakt en dat zij er ze-
ker van hadden geleerd. Ondanks 

de schuldbekentenis van het college 
kwam de fractie van Gemeente Be-
langen en GroenLinks met een mo-
tie van treurnis. In deze motie spra-
ken zij hun treurnis uit over de ge-
voerde handelswijze inzake de bouw 
van de brede school en het feit dat 
nog te weinig actie is ondernomen 
om dit soort fouten in de toekomst 
te voorkomen.
Het college heeft cruciale fouten 
gemaakt bij de aanbesteding, waar-
door de oplevering jaren later plaats 
vindt dan gepland en de school mil-
joenen duurder wordt dan begroot. 

Er bij hen ernstige twijfel bestaat of 
het college voldoende deskundig-
heid heeft om de regierol bij grote 
projecten adequaat in te vullen. De 
motie haalde het niet. De meerder-
heid van de raad had kritiek, maar 
vond een motie van treurnis te ver 
gaan. Zij namen wel het amende-
ment aan dat werd ingediend door 
de PvdA waarin het college de op-
dracht kreeg de aanbevelingen uit 
het rapport over te nemen en die bij 
andere projecten dient toe te pas-
sen.
Vervolg elders in de krant.

Gemeente Belangen en GroenLinks bang voor herhaling

Fouten bij bouw brede school 
kost gemeente 11,1 miljoen extra

gen. Hopelijk inspireert dit de eige-
naren”, aldus de wethouder

Snel beginnen
Als alles doorgaat zal dit project 
van Phanos en getekend door de 
Uithoornse architect Ad Dame, zo 
rond eind 2011 opgeleverd moeten 
gaan worden. De eigenaar van Pha-
nos, de heer Geert Ensing uit Hou-
ten, heeft daar goede hoop op: “We 
zijn ongeveer twee jaar bezig ge-
weest om de gronden en panden 
te verwerven. Nu wordt de intentie-
overeenkomst getekend. Op 2 juni 
is de presentatie van het plan voor 
de bewoners en de winkeliers. Me-
dio september hopen we de exploi-
tatieovereenkomst te kunnen teke-
nen. In 2010 start de verkoop en als 
alles meezit is medio 2011 de eerste 
oplevering. Voordat dit echter zover 
is komen we zeker nog bij u terug 
met meer uitgewerkte plannen”, al-
dus de heer Ensing.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Burgemeester en wethouders 
hebben besloten in principe 
medewerking te verlenen aan 
plannen voor het zogeheten 
Resmiterrein. Hiervoor is vori-
ge week een intentieverklaring 
ondertekend tussen ontwikke-
laar Phanos en de gemeente.

Phanos heeft het initiatief genomen 
om een bouwplan te ontwikkelen 
voor het gebied tussen Marktplein 
63 en Wilhelminakade 3. Hier staat 
al enige jaren het pand van de voor-
malige winkel Resmi leeg. Het plan 
gaat uit van sloop van de aange-
kochte panden. 

Op de begane grond komen com-
merciële ruimten (bijvoorbeeld win-
kels) en parkeerplaatsen. Daarbo-
ven worden luxe woningen en jon-
gerenwoningen gebouwd. Uitgangs-
punt van het bouwplan is het klein-
schalige karakter van het gebied, de 
nieuwbouw zal daar met een speel-
se opzet op aansluiten. 
Nu de intentieverklaring is onder-
tekend kan een definitief en haal-
baar plan worden opgesteld voor de 
nieuwbouw en de openbare ruimte. 
Als de gemeente daarmee instemt, 
wordt een exploitatieovereenkomst 
gemaakt. De bouw begint naar ver-
wachting in de loop van 2010.

Intentieverklaring 
Resmiterrein

NOG PLAATS OP OPEN 
KONINGINNEDAG-PODIUM THAMERKERK 

De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) organiseert op donder-
dag 30 april samen met de Stichting De Oude Thamer voor de zesde keer 
een Open Podium in de Thamerkerk (De Oude Thamer), Amsteldijk Noord 
1. Het Open Podium begint om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Er is 
nog plaats voor enkele zangers, muzikanten of ensembles. 
Het programma begint met een optreden van het Projectkoor voor Vrouwen, 
onder leiding van Manja Korper, met aan de vleugel Anita Vos. Het koor zingt 
onder andere een medley uit Les Misérables en liedjes uit Sweet Charity. 
Vervolgens zal Caroline Streur enkele songs ten gehore brengen. Ireen van 
Bijnen en Paul Houba, met aan de piano Bob Berkemeier, zingen liederen 
van onder andere Monteverdi, Schubert en Fauré en een duet. 
Er is nog ruimte voor andere amateurs van jong tot oud. Dus wie zingt of ac-
tief is op het gebied van toneel, voordracht, cabaret, kleinkunst: het podium 
is er voor u. Allerlei combinaties zijn mogelijk: solistisch of met anderen sa-
men. Optreden is gratis, kijken en luisteren ook. De bar is open. Dus spelers 
en publiek kunnen elkaar in een informele sfeer ontmoeten. 
Voor informatie en aanmelding: SCAU, Theo Groot ( 0297-563441) of Bob 
Berkemeier (0297-565532), of per e-mail: b.berkemeier@planet.nl 

FESTIVITEITEN IN DE LEGMEER EN LEGMEER-WEST

Op het schoolplein van De Kwikstaart in De Legmeer is een kindervrijmarkt 
(8 -13 uur) met muziek, clowns en nog veel meer. Van 12 tot 13 uur verzorgt 
KNA een openluchtconcert. 
Op het activiteitenterrein in Legmeer-West zijn Oudhollandse spelen (13 -15 
uur), kinderdisco (15 -17 uur) en een Hollandse avond m.m.v. Jeffrey Schenk 
en danseressen (18.00 - 00.00 uur). 

DE KWAKEL

Op het plein bij het Dorpshuis beginnen de festiviteiten om 9.30 uur. Kleu-
ters kunnen daar hun fi ets versieren. Ze rijden dan om 10.15 uur onder be-
geleiding van Tavenu, een rondje dorp. Om 10.45 uur begint het feest offi ci-
eel met ballonnen oplaten. Het programma voor de kinderen duurt van 11-12 
uur. Om 13 uur begint de vrijmarkt. Het middagprogramma vermeldt verder 
nog een pokertoernooi (Dorpshuis), klaverjastoernooi (Leenders), knutselac-
tiviteiten, darten met hooivorken en pannavoetbal. Het buitenprogramma ein-
digt rond 18 uur. Dan begint het binnenprogramma in het Dorpshuis en café 
Bolle Pouw. Bij slecht weer wordt het programma in aangepaste vorm in het 
Dorpshuis afgewerkt.

OUDE DORP

Op het Marktplein en de Wilhelminakade is de traditionele vrijmarkt. Daar-
naast staan tussen 15.30 en 19.00 uur bij ‘t Geveltje een buitentap en een 
podiumwagen waarop een band komt optreden.

Koninginnedag

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis 
(alle publieksbalies) op  de volgende dagen gesloten:
donderdag 30 april Koninginnedag
vrijdag 1 mei gesloten
dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 22 mei gesloten
maandag 1 juni Tweede Pinksterdag

Het thema van de Maand van 
de verleiding in 2009 is seksu-
aliteit. Dat heeft het college 
van burgemeester en wethou-
ders besloten. Voorafgaand 
aan dit besluit zijn jongeren, 
scholen en andere professio-
nele organisaties geraad-
pleegd over het gewenste the-
ma 2009. De Maand van de 
verleiding wordt gehouden in 
november. 

De gemeente Uithoorn kent sinds 
2005 de Maand tegen de drank en 
drugs. Het doel van deze maand 
was het bespreekbaar maken en 
het vergroten van de bewustwording 
van de gevolgen van het gebruik van 
drugs en alcohol onder jongeren. 
De jongerendenktank heeft geadvi-
seerd om via scholen voorlichting te 
geven over ondermeer seksualiteit 
en loverboys.
Na evaluatie met andere betrokken 
partijen is besloten om de Maand te-

gen de drank en drugs vanaf 2009 
te verbreden tot de Maand van de 
verleiding. Het doel van de maand 
blijft jongeren weerbaar te maken te-
gen diverse hedendaagse verleidin-
gen. Voor 2009 is het thema seksu-
aliteit. Subthema’s daarbij zijn: vei-
lig vrijen, internet, zelfbeeld/uiterlijk, 
loverboys en homoseksualiteit. Uit-
hoorn loopt hiermee voorop op lan-
delijk beleid. De minister van Onder-
wijs wil dat jongeren via het onder-
wijs seksueel weerbaar worden ge-
maakt. Naast de aandacht voor sek-
sualiteit blijft er aandacht voor drank 
en drugs. De voorbereidingen voor 
de Maand van de verleiding 2009 
gaan nu beginnen. De GGD Amster-
dam is de trekker van het project in 
samenwerking met de gemeente 
Uithoorn. Andere betrokken partij-
en zijn onder meer de basisscholen, 
de scholengemeenschappen Tha-
men en Alkwin, Politie, Brijder Ver-
slavingszorg, Stichting Cardanus en 
de Horeca in Uithoorn.

Thema van de Maand 
van de verleiding 2009: 
Seksualiteit

Afgelopen weekend konden fi etsbe-
zitters in het centrum van Aalsmeer 
of Uithoorn er bijna niet omheen: 
een zadel met een fietszadelhoes-
je van G2. Deze promotieactie was 
opgezet in het kader van de intro-
ductie van de nieuwe naam en logo 
van G2. 

G2, dat zit wel goed!
Zowel in Aalsmeer als in Uithoorn 
was een promotieteam (kinderen 
van medewerkers) ingezet om zo-
veel mogelijk fi etsen te voorzien van 
een hoesje. Ook werden de hoesjes 

uitgedeeld aan het winkelend publiek 
in het centrum, of aan het sportend 
publiek in Kudelstaart. De reacties 
waren over het algemeen zeer posi-
tief. Veel mensen herkenden de in-
formatiefolder die zij afgelopen week 
in de brievenbus hadden ontvangen. 
Velen bleken de folder al gelezen te 
hebben. Ook waren de reacties op 
de samenwerking tussen de beide 
gemeenten positief. Dit onder-
streept de tekst op de fi ets-
zadelhoesjes: G2, dat 
zit wel goed!

Succesvolle uitdeelactie 
fi etszadelhoesjes in 
Aalsmeer en Uithoorn

Het comité 4 meiherdenking 
gemeente Uithoorn roept op
Bijwonen plaatselijke 
herdenking
Op 4 mei wordt in onze ge-
meente ieder jaar een eigen 
herdenking georganiseerd. 
De plaatselijke samenle-
ving laat zo zien dat herden-
ken, ook met dorpsgeno-
ten, belangrijk is. De groep 
mensen die de Tweede We-
reldoorlog hebben meege-
maakt wordt steeds kleiner. 
Maar de actualiteit van dit 
herdenken wordt steeds be-
langrijker. Herdenken doe 
je dan ook met jong en oud 
samen. 

Tijdens de herdenking wordt in 
een tekst van Gerard Durlacher 
de herinnering aan de gruwelijk-
heden van 40-45 verwoord. Maar 
ook jongeren leveren hun bijdra-
ge. Kinderen van basisschool De 
Tweemaster hebben op hun ma-
nier het thema van 4 mei inge-
vuld. Na de Tweede Wereldoor-
log klonk, “dat nooit weer”. Sa-
men moeten we de hoop hierop 

vasthouden. Het comité 4 mei-
herdenking gemeente Uithoorn 
roept daarom ook dit jaar weer 
jong en ouder op om aanwezig 
te zijn.
De herdenking begint met een 
stille tocht waarvoor om 19.30 
uur wordt verzameld in het Oran-
jepark. Trommelaars van KNA 
gaan de tocht voor met omfl oers-
te trom. De tocht gaat via de 
Dorpstraat en Wilhelminakade 
naar het Stilte Monument tegen 
over de Thamerkerk. Daar aan-
gekomen worden 2 minuten stil-
te in acht genomen en het Wilhel-
mus gezongen. 
In een kort programma legt bur-
gemeester Groen namens de ge-
meente Uithoorn een krans. Ook 
anderen krijgen de gelegenheid 
om bloemen te leggen. De uitge-
sproken teksten worden afgewis-
seld met muziek door musici van 
KNA. Ook de Admiralengroep as-
sisteert. De bijeenkomst is onge-
veer om 20.20 uur afgelopen.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

HOOFDLIJNEN 
OPENBARE 
VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN 23 APRIL ‘09

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

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid aandacht besteed aan de:
• samenvoeging van de wijkteams 

Aalsmeer - Uithoorn;
• stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden Vinckebuurt;
• invulling van de 
 rekenkamerfunctie;
• verordening 
 langdurigheidstoeslag.

In het Politiek Debat is gediscussi-
eerd over:
• de ontwerpstructuurvisie;
• het onderzoek Brede school.

Bij het voorstel over de ontwerp-
structuurvisie heeft de fractie van 
EDU een amendement ingediend. 
Dit amendement is verworpen omdat 
alle overige partijen daartegen stem-
den. De fractie van het CDA heeft bij 
de ontwerpstructuurvisie een motie 
ingediend die met algemene stem-
men is aanvaard.

Bij het onderzoek Brede school heb-
ben de fracties van Gemeentebe-
langen en GroenLinks gezamenlijk 
een amendement en een motie inge-
diend. Het amendement is verwor-
pen omdat het alleen de steun kreeg 

van Gemeentebelangen, Groen-
Links en EDU. Ook de motie is ver-
worpen omdat alleen Gemeentebe-
langen en GroenLinks voor de mo-
tie stemden.

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:
• ontwerpstructuurvisie;
• onderzoek Brede school;
• bekrachtiging geheimhouding ac-

tualisatie grondexploitatie;
• bekrachtiging geheimhouding 

jaarverslag grondexploitatie.

De eerstvolgende raadsvergade-
ring wordt gehouden op donderdag 
14 mei 2009. Deze vergadering vindt 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Wilt u meer informatie 
neemt u dan contact op met de grif-
fi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of te-
lefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
OP 14 MEI ‘09

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

In het Informatief Beraad:
• meerjarenperspectief 
 2013 - 2020;
• stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden Vinckebuurt;
• aanwijzing accountant;
• fi nanciële bijdrage Qui Vive.

In Politiek Debat/Stemmingen:
• invulling rekenkamerfunctie;
• verordening 
 langdurigheidstoeslag;
• voorstel rechtmatigheid.

De agenda’s en de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrij-
dag 8 mei 2009 op de website van de 
gemeente Uithoorn. Woensdag 13 
mei staat de agenda op de gemeen-
tepagina.

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoonnummer: 0297- 513 963 of e-
mail: griffi e@uithoorn.nl

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

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

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

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

Met dagtekening 28 februari 2009 
zijn de aanslagbiljetten gemeentelij-
ke belastingen 2009 verzonden. De 
eerste betaaltermijn is op 31 maart jl. 
vervallen. Vóór deze datum had de 
helft van de verschuldigde belasting 
betaald moeten zijn. 

Op 30 april a.s. vervalt de laatste ter-
mijn van deze aanslagen. Spoedig 
daarna gaan we aanmaningen ver-
sturen, waarbij aanmaningskosten 
in rekening gebracht worden.  Wilt 
u geen risico lopen om een aanma-
ning te krijgen, maak dan gebruik 

van de mogelijkheid van automati-
sche incasso. Als u dat vraagt krijgt 
u  formulieren toegezonden. 
Om uw betaling zo eenvoudig moge-
lijk te kunnen verwerken, vragen wij 
u gebruik te maken van de aan u toe-
gezonden acceptgirokaart. Als u be-
taalt via telebanking graag het vakje 
acceptgiro aanvinken en het volledig 
betalingskenmerk vermelden. 

Voor nadere inlichtingen kunt u bel-
len met de afdeling Ondersteuning/
Financiën van de bestuursdienst, 
tel. 0297-513 182 of  513 954

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie 
 over de activiteitenkalender, het aanvragen van een 
 vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten 
of evenementen niet te vermelden.

30 april Koninginnedag, festiviteiten in De Legmeer, De 
Kwakel,  Thamerkerk en Oude Dorp

 4 mei  19.30 uur start stille tocht vanuit Oranjepark naar 
stiltemonument bij Thamerkerk. Na 2 minuten stilte 
legt burgemeester Berry Groen een krans bij mo-
nument

6 mei buurtschouw Burgemeester Kootpark, start bij 
zwembad De Otter, 19 uur

9 en 10 mei Voetbaltoernooi ‘Stop Zinloos Geweld’ voor jeugd 
van 6 t/m 12 jaar op terrein voetbalvereniging Leg-
meervogels

13 mei Buurtschouw De Legmeer, Zegge, Zonnedauw en 
Legmeer-Zuid, start parkeerplaats bij Aldi, 19 uur

15 mei  Feestelijke bijeenkomst met wethouders Leven-
bach en Verheijen op speelplaats Brusselfl at van-
wege afronden eerste fase renovatie van buiten-
ruimte Europarei (15.30 uur)

17 mei Opening tentoonstelling Fotokring Uithoorn in ga-
lerie Fort a/d Drecht door wethouder Oudshoorn 
(15.00 uur). Expositie duurt tot 28 juni

19 mei Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 
uur

20 mei Buurtschouw  De Legmeer, Zilverschoon, Zeven-
blad en M buurt, start parkeerplaats bij Aldi, 19 uur

22, 23, 24 mei Overzichtstentoonstelling “Van creativiteit tot kalli-
grafi sche Kunst in 50 jaar” van Josje Castenmiller-
van Breemen in Thamerkerk.

27 mei Buurtschouw De Legmeer, B en K buurt, start par-
keerplaats Boterbloem, 19 uur 

3 juni Buurtschouw De Legmeer, Geertruidahoeve en R 
buurt, start bij parkeerplaats Reigersbek, 19 uur

4 juni  verkiezingen Europees Parlement
 8 t/m 11 juni  Avondvierdaagse 
10 juni Buurtschouw Legmeer-West, start bij Evenemen-

tenterrein, 19 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het 
jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie 
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

WEGWERKZAAMHEDEN 
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de pa-
den tussen de woningen waaraan 
garages liggen herstraat. Vanuit het 
buurtoverleg was gevraagd om (af-
wijkend) gekleurde plateaus aan te 
leggen ter hoogte van deze paden. 
Dit om de snelheid van auto’s te rem-
men en aan de weggebruikers te la-
ten weten dat er verkeer van links 
of rechts kan komen. Dit verzoek is 
in het herstraatwerk meegenomen. 
Op dit moment worden de plateaus 
aangebracht. Ze worden uitgevoerd 
in een andere kleur dan de rest van 
de weg. De keuze is op de kleur geel 
gevallen. De kruisingen zijn hierdoor 
goed herkenbaar, maar door deze 
nieuwe opzet wijzigt de verkeerssitu-
atie. Er is namelijk geen sprake meer 
van uitritten, maar van gelijkwaardi-
ge kruisingen. Door de inrichting van 
de weg is het niet mogelijk hard te 
rijden op deze kruisingen. Zonne-
dauw en Zegge zijn ook geen door-
gaande route, de straten worden ge-
bruikt door bestemmingsverkeer. 
Volgens het UVVP (Uithoorns Ver-

keer- en Vervoerplan) worden Zeg-
ge en Zonnedauw in 2010 een 30 
km/uur zone. Op de kruising Zonne-
dauw / Zegge wordt een gele cirkel 
op de weg aangebracht. Deze cirkel 
attendeert de weggebruikers op de 
kruising. Dit gele straatwerk brengt 
‘kleur en fl eur’ in de wijk! Met vragen 
over de werkzaamheden kunt u te-
recht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is te-
lefonisch bereikbaar op nummer 06 
51 59 08 99 op maandag t/m vrijdag 
van 8.00 uur tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

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

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en 
Monnetfl at
Vanaf september vorig jaar wordt in 
de buitenruimte tussen de Briandfl at 
en de Brusselfl at en aan de zuidzij-
de en de oostzijde van de Monnet-
flat gewerkt aan het groen en de 
bestratingen. Deze werkzaamhe-
den zijn een onderdeel van de tota-
le renovatie van de buitenruimte van 
de hele wijk Europarei. De plannen 
voor deze herinrichting zijn samen 
met de bewoners opgesteld in de zo-
genoemde werkateliers. De komen-
de maanden tot het einde van dit 
jaar worden de heesters vervangen, 
nieuwe bomen aangeplant en de ga-
zons vernieuwd. Tevens wordt bij de 
Brusselflat en Briandflat een trap-
veld aangelegd voorzien van drai-
nage. De doeltjes worden geplaatst 
als de grasmat goed is aangeslagen. 
Bij de Monnetfl at worden ook de trot-
toirs aan de zuidzijde en de oostzijde 
van de fl at herstraat.

Uw aanslag gemeentelijke 
belastingen 2009 al 
betaald?

Toezicht op eigen 
trampolines moet!
Nu de zomer met rasse schre-
den nadert, komen op veel gras-
velden bij woningen weer aller-
lei speeltoestellen tevoorschijn 
zoals trampolines. Als een vol-
wassene daar toezicht bij houdt 

is het geen probleem. Van de ei-
genaars van zo’n speeltoestel 
wordt verwacht dat zij de trampo-
line  na het spelen weer binnen of 
op eigen terrein te zetten om on-
gelukken te voorkomen.

Samen een
betere dienst-
verlening

De gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn werken samen!

Per 1 mei 2009 werken 
de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn samen. Dit doen we op 
de onderdelen Werk en Inkomen, 
Wmo-voorzieningen, WOZ/belastingen 
en het e-programma (digitale gemeente)

         Door te leren van elkaars werkwijze en het 
               uitwisselen van ervaring en kennis, kunnen
                    wij u nog beter van dienst zijn. 

                                 Kijk voor meer informatie over G2 op onze
                                      websites: www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  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  B E K E N D M A K I N G E N

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare 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 schrif-
telijk 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.  

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Wijzigingsvoorstel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteu-

ning Gemeente Uithoorn 2008. Info: mevrouw D. Veurink, tel: 0297-513941. 
Inzageperiode : 9 april t/m 22 mei 2009

- Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen. Info: mevrouw M. 
Stappers , tel.: 0297-513276. Inzageperiode: 3 april t/m 14 mei 2009

- Wet milieubeheer, ambtshalve aanpassing vergunning Cindu b.v., Amsteldijk-
Noord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J. Vennik, tel.: 0297-513223. Inzageperio-
de: 3 april t/m 15 mei 2009. 

- Ontwerp Structuurvisie Uithoorn, Info: de heer W.M van de Lagemaat tel, 
0297-513111. Inzageperiode: 1 mei t/m 11 juni 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, aanlegvergunning aanvraag voor het aanleggen van oeverbe-

schoeiingen, drainage en verhard pad en het aanbrengen van opgaande be-
plantingen.

- Hoofdweg 19, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van een bedrijfsruim-
te.

- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van 12 eengezinswo-
ningen en 8 2/1 kapwoningen.

- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van 70 appartemen-
ten met parkeerkelder.

- Watsonweg 2, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van 28 appartemen-
ten met parkeerkelder.

- Het Korte Eind 1 HS 66, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een tuin-
huisje.

De Legmeer
- Weegbree 55, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een kunst-

werk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 25, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een kan-

toor.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.

De Kwakel
- Vuurlijn 51, vergunning voor het vernieuwen van de kantine en de kleedka-

mers. Bezwaar: t/m 1 juni 2009.
- Vuurlijn 51, vergunning voor het slopen van een clubgebouw. Bezwaar: t/m 2 

juni 2009.
-  Poelweg 2, vergunning voor het Verwijderen van asbest golfplaten op het dak 

van de loods achter op het terrein. Bezwaar: t/m 2 juni 2009.
-  Ontheffi ng aan de beheerder van dorpshuis De Quakel voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens Koninginnedag op 30 april 2009, Midzo-
meravondfeest op 20 juni 2009 en de Kwakelse Kermis op 8 september 2009. 
Bezwaar t/m 1 juni 2009

-  Kerklaan, vergunning aan de heer Slooten voor het innemen van een stand-
plaats op woensdagochtend met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop 
van kaas voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 1 juni 2009

De Legmeer
- In het Midden 27 te Uithoorn vergunning voor het slopen van boeibeplating.  

Bezwaar: t/m 2 juni 2009.
-  Legmeerplein / Evenemententerrein Legmeer-West. Vergunning aan Buurtbe-

heer Legmeer voor het organiseren van de Koninginnedagviering op 30 april 
2009 op het Legmeerplein en het evenemententerrein Legmeer-West; Ont-
heffi ng aan de heer Van Setten voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
drank tijdens de Koninginnedagviering op 30 april 2009 in de feesttent op het 
evenemententerrein Legmeer-West. Bezwaar t/m 5 juni 2009

Zijdelwaard
- Europarei 21GC en 21GD te Uithoorn vergunning voor het gedeeltelijk veran-

deren van twee garageboxen in zes bergingen. Bezwaar: t/m 4 juni 2009
-  Marsmanlaan 39 te Uithoorn vergunning voor het vernieuwen en vergroten van 

een tuinhuis. Bezwaar: t/m 4 juni 2009.
Meerwijk-Oost
-  Amstelplein, vergunning aan winkeliersvereniging Amstelplein voor het orga-

niseren van een plantenmarkt op 2 mei 2009. Bezwaar t/m 3 juni 2009
Meerwijk-West
-  Kuifmees, vergunning aan Van der Weide B.V. voor het in gebruik nemen van 

een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een opslagcontai-
ner t/m 15 mei 2009. Bezwaar t/m 1 juni 2009

Dorpscentrum
-  Prinses Irenelaan, vergunning aan Thuy Loempia’s voor het innemen van een 

standplaats op 30 april 2009 met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop 
van loempia’s. Bezwaar t/m 2 juni 2009

Uithoorn / De Kwakel
-  Vergunning aan Buurtbeheer Legmeer voor het plaatsen van 20 driehoeksbor-

den om bekendheid te geven aan de Koninginnedagviering in De Legmeer. 
Bezwaar t/m 5 juni 2009

-  Verklaring van geen bezwaar aan Keep them rolling voor het organiseren van 
een optocht door de gemeente Uithoorn.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGS-
 PLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 
 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 9, lid 4, onder b van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daar-
na bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Thamerdal
- Thamerlaan 8, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een overkapping 

en een schutting.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de 
hierna te noemen bouwplannen:
Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 128, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

schutting, schuur en een zwemvijver.
De Kwakel
- Anjerlaan 2a, reguliere bouwaanvraag fase 1 voor het vernieuwen van een wo-

ning met bijgebouw.
Genoemde bouwplannen liggen van 1 mei 2009 tot en met 11 juni 2009 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de verkiezing van de le-
den van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toege-
staan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag 
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn gratis verkrijgbaar verzoek-

schriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 25 mei 2009 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op woensdag 22 april 
2009 als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan 
om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 
woensdag 22 april 2009 als kiezer zijn geregistreerd.

5.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart 
6.  De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst 

van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere 
kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit gebeurt door de oproepings-
kaart aan die kiezer over te dragen.

7.  Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op woensdag 22 april 2009 
in hetzelfde stemdistrict als de volmachtgever als kiezer zijn geregistreerd. 

8.  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend uitbrengen tegelijk met 
zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet 

bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Cluster Burgerzaken 
van de Afdeling Publiekszaken van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer 
0297-513111.

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de verkiezing van de le-
den van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toege-
staan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Schriftelijke aanvraag
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar verzoek-

schriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming deel te nemen.
2.  Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moe-

ten uiterlijk op 25 mei 2009 door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is ge-
registreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht aan de stemming deel te nemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart ge-
steld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B.  Mondelinge aanvraag
1.  De kiezer moet hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, maar uiterlijk op 

2 juni 2009 de oproepingskaart overleggen in het gemeentehuis van zijn/haar 
woonplaats op woensdag 22 april 2009.

2.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart ge-
steld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Cluster Burgerzaken 
van de Afdeling Publiekszaken van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer 
0297-513111

STEMMEN PER BRIEF VOOR NEDERLANDERS 
DIE IN HET BUITENLAND WERKEN
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de verkiezing van de le-
den van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 mogelijk is te stem-
men per brief door de volgende categorieën kiezers: 
a.  Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden op 4 juni 2009 buiten 

Nederland zullen verblijven:
b.  Nederlanders, die wegens het beroep of de werkzaamheden van zijn/haar 

echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, levensgezel of ouder op 4 juni 2009 
in het buitenland verblijven.

Het gaat onder a. en b. om Nederlanders die op 4 juni 2009 18 jaar of ouder 
zijn:
In het gemeentehuis zijn formulieren beschikbaar, waarmee de onder a. en b. be-
doelde personen kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen 
Uiterlijk 7 mei 2009 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder a en 
b ontvangen zijn door de burgemeester van de gemeente waar men als kiezer 
staat geregistreerd.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Cluster Burgerzaken 
van de Afdeling Publiekszaken van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer 
0297-513111

 NIEUWE REGELING TIJDELIJKE RECLAMEBORDEN 
 EN INFORMATIEBORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het onderdeel tijdelijke recla-
meborden en informatieborden van het beleid voor veel voorkomende bouwwer-
ken is aangepast. Bij de afdeling Publiekszaken ligt het aangepaste beleid voor 
veel voorkomende bouwwerken ter inzage. Het betreffende beleid is op 29 april 
2009 in werking getreden.

 INSPRAAK “ONTWERP STRUCTUURVISIE UITHOORN”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de “Ontwerp Struc-
tuurvisie Uithoorn” met ingang van 1 mei 2009 gedurende zes weken ter inza-
ge ligt.
De structuurvisie bevat een brede visie op de toekomst van de gemeente en vormt 
het kader van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Alle ruimtelijke aspecten van veel 
verschillende beleidsterreinen komen hierin samen.
In de visie is aangegeven dat Uithoorn een gemeente is met twee gezichten ver-
deeld over vier gebieden:
1. een tuinstedelijk/economisch gezicht in het noorden.
2. een landelijk gezicht in het zuiden. 
3. Tussen 1 en 2 ligt een overgangsgebied zonder duidelijk gezicht. 
4 In het Dorpscentrum en Thamerdal zijn beide gezichten terug te vinden. 
Voor al deze gebieden is bekeken welke ontwikkelingen daar kunnen plaatsvin-
den en welke kwaliteiten we juist willen behouden. Daarbij zijn opgaven en projec-
ten opgenomen waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan.
De “Ontwerp Structuurvisie Uithoorn” ligt gedurende de openingstijden van vrij-
dag 1 mei tot en met donderdag 11 juni 2009 ter inzage bij de informatiebalie in 
de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. 
U kunt de ontwerpvisie ook bekijken via www.uithoorn.nl.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijke reactie op de “Ontwerp 
Structuurvisie Uithoorn” indienen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Burgemeester en wethouders zullen vervolgens een voorstel over de verwerking 
van de inspraakreacties en over vaststelling van de structuurvisie aan de gemeen-
teraad voorleggen. Dat zal waarschijnlijk in september / oktober 2009 gebeuren. 
Uithoorn, 29 april 2009

 PROGRAMMAREKENING 2008 TER INZAGE EN TE KOOP 
Vanaf vandaag ligt de programmarekening van lasten en baten van de 
gemeente Uithoorn voor 2008 in het gemeentehuis ter inzage. 
U kunt de rekening ook (in diverse uitvoeringen) kopen.
- een programmarekening kost per stuk  € 7,65
- een beheersrekening kost per stuk € 87,80
- een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening kost per stuk € 67,95

Taxidriver
Rij  jij Roel (36, met MS) naar het ziekenhuis en praat  je op de

terugweg samen na?
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COLOFON

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

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Bijzondere expositie in 
sfeervolle Thamerkerk
Uithoorn - Op zaterdag 2 mei aan-
staande is er weer een bijzondere 
expositie te bezichtigen in de sfeer-
volle 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 Am-
stelveen geaquarelleerd door ve-
le enthousiaste mensen uit Amstel-
veen, Uithoorn, Aalsmeer e.o.
Zij doen dit onder begeleiding van 
Ellen ten Kroode, beeldend kun-
stenares en docente in tekenen en 
aquarelleren. Als u geïnteresseerd 
bent om ook een cursus te volgen 
kom dan beslist langs. U kunt de-

ze dag tevens kennismaken met de 
inspirerende docente. De cursisten 
zullen op zaterdag 2 mei het mooi-
ste werk laten zien dat ze in het af-
gelopen 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, stil-
levens en landschappen, abstract 
en fantasie in aquarel. Er zijn prach-
tige, leuke, mooie, sferische, fanta-
sievolle en creatieve kunstwerken 
van hoge kwaliteit te zien! De Tha-
merkerk aan de Amsteldijk Noord 1 
in Uithoorn is geopend op zaterdag 
2 mei van 12.00 tot 17.00 uur.

Shakespeare’s Twelfth 
Night op het VLC
De Ronde Venen - Shakespeare 
komt weer tot leven op het Veen-
Landen College. Op donderdag 7 
en vrijdag 8 mei aanstaande spelen 
leerlingen uit de bovenbouwklas-
sen de bijzondere komedie Twelfth 
Night. 
Shakespeare saai? Welnee! Dol-
dwaze verkleedpartijen en rijke he-
ren, die niet zo slim zijn als zij den-
ken. Verliefdheden en misverstan-
den volgen elkaar op in een razend 
tempo. Het toneelstuk speelt op het 
prachtige eiland Illyria in de buurt 
van Italië.
Het decor en de kostuums zijn als 
vanouds gemaakt door leerlingen 
en docenten van het VeenLanden 
College. De vele kleuren en speciale 
ontwerpen dragen bij aan een fan-
tastisch schouwspel. 
Michelle Liesveld (leerling uit 
VWO5) heeft prachtige creaties ont-
worpen en gemaakt. Docent A. van 
der Veer (Beeldende vorming en 
CKV) heeft het decor ontworpen en 
met een aantal collega’s en leerlin-
gen vervaardigd. 

Overstijgend 
Dit is een vak overstijgend project 
met leerlingen uit verschillende ja-
ren, waar met veel plezier aan ge-
werkt is. De vakken Engels, CKV 
(Culturele Kunstzinnige Vorming), 
Beeldende Vorming en Dramati-
sche Expressie komen hier samen. 
Ook de vaste leerlingen en docen-
ten die licht en geluid bedienen dra-
gen weer hun steentje bij. En niet op 
de laatste plaats: de acteerpresta-
ties zijn van zeer hoog niveau en bij-
na professioneel te noemen.
De acteurs, Peter de Jong, Wil-
co Versluis, Jordy Jurgens, Yalinc 
Okyay, Pieter Hoogerwerf, Amy van 
Noord, Timon de Graaf, Claire Se-

ijsener, Chris Riphagen, Thom van 
Rijn, Janneke Bokkes, Em Hoogland 
en Sabine Rademaker, zijn al maan-
den druk met het instuderen van de 
Engelse teksten met de hulp van do-
centen mevrouw Wilcox en de heer 
Vreeken. Het  repeteren is niet al-
leen heel erg leuk, maar ook leer-
zaam. Leerlingen en docenten leren 
vooral goed samen te werken tij-
dens dit project.  

Groots
“Some are born great and some ha-
ve greatness thrown upon them.” 
Sommigen worden groot geboren 
en sommigen krijgen grootheid toe-
geworpen. Groots is de voorstel-
ling in ieder geval en zeer de moeite 
waard om bij te wonen. De uitvoe-
ring is in het Engels, maar er is een 
korte samenvatting in het Neder-
lands per scene voor elke bezoeker. 
Iedereen is van harte welkom om 
deze voorstelling bij te wonen op 
het VeenLanden College aan de Di-
amant 9 te Mijdrecht. De entreeprijs 
is slechts 2 euro en 50 cent. De voor-
stelling begint om 20.00 uur, kaarten 
zijn aan de deur verkrijgbaar.

Kienen
Uithoorn - Zaterdagavond 2 mei 
organiseert Stichting Serviam weer 
een gezellige bingoavond in het 
KNA gebouw aan het Legmeerplein. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
er zal om om 20.15 uur gestart wor-
den met kienen. Op deze avond 
kunt u weer vele mooie en leuke 
prijzen winnen, of als hoofdprijs een 
van de bekende enveloppen. De op-
brengst van deze avond is bestemd 
voor het ontwikkelingswerk van on-
ze Uithoornse missionarissen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Koninginnedag zijn 
wij open

Zoals Ad Groeneveld vorig jaar al in zijn column schreef, beschikt de Stich-
ting Welzijn Wajir over een etalage in Wilnis.
Angele Smit is gestopt met haar winkel met fietskleding op de hoek van de 
Dorpsstraat en de Stationsweg. Zij en haar man Alex hebben besloten dat 
we die etalage mogen gebruiken om meer bekendheid te geven aan het 
werk van de Stichting.

En daar maken we dan ook dankbaar gebruik van! De laatste maanden heb-
ben we de etalage een aantal keer gewisseld en gaven u steeds met nieuwe 
foto’s een indruk van Wajir. 
Maar tijdens ons laatste werkbezoek hebben we ook een aantal producten 
uit Wajir meegenomen: leuke houten beesten, schalen, melkkannen en sie-
raden. Deze staan nu in het winkeltje en we vinden het leuk als u op Konin-
ginnedag komt kijken en wij u er ook iets over kunnen vertellen.

Er is nog een andere reden om op Koninginnedag open te zijn. Tegen een 
gereduceerde (voorverkoop)prijs kunt u kaarten bestellen voor Chazz 
2009.
Zoals u weet werken wij nauw samen met de Stichting Ontwikkelings-Sa-
menwerking De Ronde Venen. In samenwerking met de Stichting Maya- 
School organiseren zij dit jaar voor de vierde keer op 13 juni het succesvolle 
jazzfestival Chazz in de mooie tuin van Boerderij Stroomzicht aan de West-
dijk 50 in De Hoef. U kunt er samen met uw familie, vrienden en kennissen 
genieten van goede muziek, een geweldige sfeer en een lekker drankje 
met hapje. Met de opbrengst van deze dag kunnen weer meer kinderen in 
Nepal, Guatemala, Tanzania en Kenia naar school!

Redenen genoeg om op Koninginnedag bij ons langs te komen in de Dorps-
straat (hoek Stationsweg)!!

Inge Gransbergen en Elly Thuring

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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



Uithoorn - Maanden is naar deze 
avond uitgezien, en eindelijk was 
het dan zover. De hele middag was 
er onder de bezielende leiding van 
Miranda Luiters hard gewerkt door 
enthousiaste leerlingen om de au-
la om te toveren tot een ware feest-
zaal. Vrijdag 24 april 2009, de dag 
van het gala voor alle eindexamen-
kandidaten van scholengemeen-
schap Thamen. Voor de sterren van 
deze avond ging de rode loper uit.
Al vroeg deze avond verzamelden 
ouders, vrienden, familie en docen-
ten zich aan de voorzijde van de 
school om de entree van de eind-
examenkandidaten mee te maken.
Het was zeker de moeite waard, de 
leerlingen werden vervoerd in zowel 
prachtige als ludieke voertuigen. 
Een aantal kwam in een schitteren-
de limousine, maar ook een tractor 
en een koets reden voor. Een gothic 
stationcar, een rallyauto, zelfs een 
ambulance met zwaailicht en sire-
ne reden af en aan om de feestgan-
gers te brengen. Iedereen heeft zijn 
best gedaan om met een opvallend 
voertuig een onvergetelijke entree 
te maken.
De creaties van de vierdejaarsleer-
lingen zouden niet misstaan op de 
catwalks van een Mart Visser en 
andere grote ontwerpers. De vrou-
welijke leerlingen hadden uren bij 
de kapper doorgebracht, ook hier 
waren de mooiste creaties te zien. 
Stoere pakken en zonnebrillen te-
kenden het uiterlijk van de mannen. 
Onder applaus en luidkeelse toejui-
chingen van het publiek betraden 
de leerlingen als volleerde sterren 
hun school. 

Catering
De oudervereniging van Thamen 
verzorgde een voortreffelijke ca-
tering. Onvermoeibaar verzorg-
de zij alle drankjes, en een scala 
aan heerlijke warme en koude hap-
jes. DJ Frenkl, bekend bij vele leer-
lingen van Bon Ami, en zelf oud-
leerling van de school, stond ga-
rant voor een spetterende muzika-
le show. Onder zijn aanmoedigingen 
werd gedanst, geswingd en polonai-
se gelopen. Leerlingen en docenten 
hosten samen en door elkaar op de 
dansvloer. De hoge schoenen gin-
gen algauw uit bij de meesten. Op 
blote voeten ging het feest door tot 
in de late uurtjes. 
Met een: “het is echt super, wat een 
vet feest”, verwoordde Maartje Bun-
schoten het gevoel van velen. Een 
geslaagde avond was het zeker, het 
weer, de sfeer, alles was helemaal 
top. Iedereen, organisatoren en be-
zoekers kunnen terugzien op een 
bijzonder geslaagde avond. 
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Stichting4Life zoekt 
vrijwilligers
De Ronde Venen - Stichting4Life 
steunt alleenstaande moeders met 
aids en hun kinderen in de slop-
penwijken van Nairobi. De stichting 
heeft een uniek hulpconcept ont-
wikkeld waarbij werk, scholing, op-
vang van wezen en de export van 
artikelen worden gecombineerd. In-
middels zijn bijna 200 vrouwen en 
kinderen in het programma opge-
nomen en naar verwachting loopt 
dit aantal op naar 300 in de loop van 
dit jaar.
Onlangs organiseerde Stichting4Life 
in samenwerking met Argon een 
succesvol benefietdiner waarmee 
onder leiding van Birgit Schuurman 
in totaal euro 42.000,- werd ingeza-
meld. Ook ondersteunt een trouwe 
groep zakelijke en particuliere do-
nateurs de stichting structureel.
Om enerzijds de fondsenwerving te 
intensiveren en anderzijds de ver-
schillende projecten te begeleiden, 
is Stichting4Life op zoek naar vrij-

willigers die in hun vrije tijd de stich-
ting willen ondersteunen. De activi-
teiten betreffen o.a.: zoeken van ver-
kooppunten voor de sieraden die in 
Kenia worden gemaakt, het bege-
leiden van evenementen zoals be-
nefietdiners of andere sponsoracti-
viteiten, het benaderen van scholen 
voor voorlichting en fondsenwer-
ving, administratieve werkzaamhe-
den, het actualiseren van de websi-
te www.sieraden4life.nl
Stichting4Life opereert vanuit het 
Veenstaete gebouw aan de Veen-
weg in Mijdrecht.

Wilt u graag een maatschappelij-
ke bijdrage leveren als vrijwilliger in 
een uitdagende functie?
Neem dan contact op met Linda 
Janssen (06-219 65 691) of mail uw 
CV of aanmelding aan 
linda@stichting4life.nl. Kijk op  
www.stichting4life.nl voor meer in-
formatie over de stichting.

Themamiddag voor 
kinderen in NME-centrum 
de Woudreus
Wilnis - De afgelopen drie weken is 
de natuur wakker geworden. Over-
al bloeien weer bomen en bloemen! 
De wereld is vol kleuren. Tijd voor 
een themamiddag over kleur. Vraag 
jij je wel eens af waar kleur vandaan 
komt? Wil je weten waarom sommi-
ge kevers felgekleurd zijn en andere 
niet? Heb je altijd al eens willen ex-
perimenteren met kleuren. Dat kan 
allemaal op deze themamiddag. 
NME centrum de Woudreus orga-
niseert op 13 mei een themamid-
dag voor kinderen van 8-12 jaar. 
Het thema is ‘De wereld vol kleu-
ren’. Deze middag staat in het teken 
van kleuren. Hoe zitten kleuren in 
elkaar? Welke kleur heeft wit licht? 
Kunnen wij alle kleuren zien? Kun-
nen dieren alle kleuren zien? Wat 
betekenen kleuren in de natuur? 
Kinderen kunnen deze middag ex-
perimenten met kleur doen. Ook zijn 
er vele creatieve activiteiten en acti-

viteiten rond het thema kleur in de 
natuur. Als je alles te weten wilt ko-
men over kleur, kom dan naar deze 
spannende themamiddag.
Als je mee wilt doen moet je je vóór 
11 mei opgeven bij NME-centrum 
de Woudreus. 
Voor meer informatie neem je con-
tact op met Susan Postma, educa-
tief medewerker NME centrum de 
Woudreus. (0297)273692
In de meivakantie is het NME-cen-
trum geopend voor publiek op de 
woensdagmiddagen. De rest van 
de week is de Woudreus gesloten. 
Ook deze vakantie kunnen kinde-
ren een dier te logeren krijgen. Als u 
daar belangstelling voor heeft kunt 
u contact opnemen met NME-cen-
trum de Woudreus.
NME-centrum de Woudreus is 
gevestigd aan de Pieter Joos-
tenlaan 28A in Wilnis. Telefoon 
(0297)273692.

Weidevogelexcursie in de 
Demmerikse Polder
De Ronde Venen - Een deel van 
de Demmerikse Polder in Vinkeveen 
is Natuurreservaat in beheer van 
Staatsbosbeheer.
Dit gebied is normaal niet toegan-
kelijk. Maar op zondag 3 mei a.s. 
geeft Staatsbosbeheer een excursie 
in dit gebied samen met IVN Vereni-
ging De Ronde Venen en Uithoorn. 
Ervaren IVN gidsen leiden u rond in 
dit gebied en geven u achtergrond-
informatie van dit prachtige Natuur-
reservaat.
Omdat het aantal deelnemers be-
perkt is, wordt u verzocht zich op 
te geven vóór 2 mei bij Piet Heems-
kerk, tel. 0294-291283 of Ad van 
Uchelen, tel. 0297-250163.
De deelnemers worden verzocht 

zich te verzamelen om 8.30 uur bij 
Café De Schans, op de hoek van Ter 
Aase Zuwe en de Uitweg. Vandaar 
vertrekken de deelnemers naar de 
ingang van het reservaat aan de Ter 
Aase Zuwe. Op die plek kan maar 
zeer beperkt geparkeerd worden. 
Vergeet niet een verrekijker mee te 
nemen en u goed warm aan te kle-
den. De excursie zal ongeveer 2,5 
uur duren.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Weer prijzen voor paren 
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Met nog een paar wed-
strijden te gaan voor het einde van 
het seizoen blijven de paren van 
Danscentrum Colijn uit Uithoorn 
goed scoren op de diverse wedstrij-

den. Afgelopen weekend werden 2 
wedstrijden door de paren van het 
bekende danscentrum bezocht en 
ook deze keer niet zonder resultaat!
In Amstelveen vielen 2 paren van 

Colijn in de prijzen; in de standaard 
afdeling behaalden Christiaan van 
Toor en Erina Bassaly een prachtige 
6e plaats in een hele drukke wed-
strijd in de Debutanten 2 klasse en  

mochten weer wat promotiepun-
ten bijschrijven. Zij streven ernaar 
om zo snel mogelijk in de Nieuwe-
lingenklasse te komen, Chris heeft 
zijn pak voor de wedstrijdklasse al 
aangeschaft! Ook in de Standaard 
werden Jeffrey Slof en Suzanne v.d. 
Schilden knap 3e in de Debutan-
ten 3 en behaalden ook nog een 6e 
plaats in de zogenaamde technie-
kronde. 
Axel Colijn: “In deze ronde, die van-
af het nieuwe seizoen zal worden 
ingevoerd in alle Debutantenklas-
sen, moeten de deelnemende paren 
elke wedstrijd in een bepaalde dans 
een basisprogramma dansen om te 
laten zien dat ze beschikken over 
een goede techniek. 
Deze heb je natuurlijk nodig om ver-
der te komen in je wedstrijdcarrière. 
Vaak is het zo dat paren wel een ge-
compliceerd programma met aller-
lei ingewikkelde figuren dansen ter-
wijl de techniek niet in orde is. Door 
het invoeren van deze nieuwe ronde 
wordt de aandacht gevestigd op het 
goed trainen op de basistechniek. 
Een goede zet dus!”

In de Latin-afdeling vielen deze 2 
paren ook in de prijzen: voor Chris 
en Erina waren er een 4e plaats in 
de Debutanten 3 en een 5e plaats in 
de techniekronde. Voor Jef en Suuz 
kon het weekend niet meer stuk, 
want zij promoveerden naar de De-
butanten 2 met een Kampioens-
titel! Super! Dion van der Klaauw 
en Angela Eshuis kozen ervoor om 
naar de DMN wedstrijd in Amers-
foort te gaan, en ook zij namen be-
kers mee naar huis. Zij behaalden 
een 6e plaats in B-klasse Standaard 
en werden 5e in de B-klasse Latin. 
Alle paren gefeliciteerd en succes 
met de laatste wedstrijden van het 
seizoen!

Glitter en glamour op 
Scholengemeenschap Thamen

Zaterdag 2 mei a.s.
Sfeervolle tuinmarkt bij 
Winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn – Zaterdag 2 mei is het 
weer zo ver, dan wordt op het plein 
bij winkelcentrum Amstelplein weer 
de jaarlijks terugkerende tuinmarkt 
gehouden.

De verschillende tuincentra uit de 
regio zullen als vanouds weer een 
keur aan bloemen en planten bij 
zich hebben.

Nu we in de maand april al veel 
mooie dagen hebben gehad is ie-
dereen al weer hard met de tuin be-
zig en wordt het nu tijd om de bloe-

men en planten hun plekje te gaan 
geven. De tuinmarkt op het plein bij 
winkelcentrum Amstelplein biedt u 
daar genoeg mogelijkheden voor.

Nieuw dit jaar is dat er, buiten de 
bekende tuincentra, dit jaar ook 
standhouders zullen zijn met aan 
de tuin aanverwante artikelen zoals 
tuinbeelden, tuindecoraties, potten 
en tuinmeubels.
Aan de  kinderen is er natuurlijk ook 
gedacht. Voor hen is er een draai-
zweefmolen en een suikerspin/pop-
cornkraam. Genoeg te doen dus.
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Dynamische eigentijdse wereldmuziek

Schrijf nu in voor gratis work-
shop van het koor Passion!
Uithoorn - Op maandagavond 18 
mei houdt Passion uit Uithoorn een 
unieke open avond met een gra-
tis workshop. Om 20.00 uur maken 
deelnemers in ’t Startnest in Uit-
hoorn kennis met het eigenzinni-
ge koor Passion. Belangstellenden 
kunnen zich vooraf opgeven voor 
deze workshop.
Onder leiding van de zeer ervaren 
dirigent Rutger van Leijden wordt 
samen met het hele koor een nieuw 
nummer ingestudeerd. Na de work-
shop geeft Passion een optreden om 
een indruk te geven van de diversi-
teit en dynamiek van het koor.
Passion is een zeer dynamisch koor 

dat liederen uit de hele wereld ver-
tolkt. Het koor brengt nummers 
uit landen van Frankrijk tot Afrika 
en Zuid-Amerika. De choreogra-
fie geeft een extra dimensie aan de 
passie van het koor. De leden varië-
ren in leeftijd van 30 tot 60 jaar en 
komen uit de gehele regio.

Passion zoekt om het koor te ver-
sterken enthousiaste nieuwe leden. 
Met name jonge mannen en vrou-
wen wil Passion motiveren om ook 
toe te geven aan deze geweldige 
uitdaging.

Schrijf nu in!

Zing je graag onder de douche, in 
de auto, bij vrienden of heb je mis-
schien al zangervaring?
Schrijf je dan nu in om ook te bele-
ven hoe het is om bij een gepassio-
neerd koor te zingen. De workshop 
is geheel gratis. 

Wees snel, want er zijn beperkt 
plaatsen beschikbaar en vol = vol.
Neem voor meer informatie en in-
schrijven contact op met Yolan-
da van Dijk op tel. (020) 4539829 of 
(06) 18085442 of mail 
yolandadijk@hotmail.com. Kijk ook 
op de website www.passionkoor.nl 
voor meer informatie.  

Thema van de Maand van de 
verleiding 2009: sexualiteit
Uithoorn - Het thema van de Maand 
van de verleiding in 2009 is sexuali-
teit. Dat heeft het college van bur-
gemeester en wethouders besloten. 
Voorafgaand aan dit besluit zijn jon-
geren, scholen en andere profes-
sionele organisaties geraadpleegd 
over het gewenste thema 2009. De 
Maand van de verleiding wordt ge-
houden in de maand november.  
De gemeente Uithoorn kent sinds 
2005 de Maand tegen de drank en 
drugs. Het doel van deze maand 
was het bespreekbaar maken en 
het vergroten van de bewustwor-
ding van de gevolgen van het ge-
bruik van drugs en alcohol onder 

jongeren. Vanuit de jongerendenk-
tank is geadviseerd om via scholen 
voorlichting te geven over onder-
meer seksualiteit en loverboys.
Na evaluatie met partners is beslo-
ten om de Maand tegen de drank 
en drugs vanaf 2009 te verbreden 
tot de Maand van de verleiding. 
Het doel van de maand blijft jonge-
ren weerbaar te maken tegen diver-
se hedendaagse verleidingen. Voor 
2009 is het thema sexualiteit. Sub-
thema’s daarbij zijn  veilig vrijen, in-
ternet, zelfbeeld/uiterlijk, loverboys 
en homosexualiteit. Uithoorn loopt 
hiermee voorop op landelijk beleid. 
De Minister van Onderwijs heeft 

aangegeven dat hij wil dat jongeren 
via het onderwijs sexueel weerbaar 
worden gemaakt. Naast de aan-
dacht voor sexualiteit blijft er aan-
dacht voor drank en drugs.

De voorbereidingen voor de Maand 
van de verleiding 2009 worden nu 
gestart. De GGD Amsterdam gaat 
het project trekken in samenwer-
king met de gemeente Uithoorn. 
Andere betrokken partijen zijn on-
der meer de basisscholen, scho-
lengemeenschappen Thamen en 
Alkwin, Politie, Brijder Verslavings-
zorg, Stichting Cardanus en de Ho-
reca in Uithoorn. 

De Regenboog wint 
BankBattle Rabobank!
Uithoorn - Een internetgestuur-
de kennisquiz voor groep 8 van het 
basisonderwijs. Toekomstmuziek? 
Nee, op 17 april jl. gingen vier ba-
sisscholen uit Uithoorn per compu-
ter de strijd met elkaar aan in een 
BankBattle, die uiteindelijk gewon-
nen werd door De Regenboog! De 
bankbattle werd mogelijk gemaakt 
door Rabobank Regio Schiphol. 
De klassen werden getoetst op hun 
parate kennis en hun computer-
vaardigheden. Op exact hetzelfde 
tijdstip startten de leerlingen met 
praktijkopdrachten en het beant-

woorden van vragen over muziek, 
computers, techniek, radio, televisie 
en internet.

De winnaar
Na hard werken kwamen de klas-
sen tot een geheime BankBattleCo-
de, waarmee ze de BankBattleKluis 
konden openen. De Regenboog 
was hier de overtuigende winnaar! 
In iets minder dan een uur werd de 
code van de kluis gekraakt! “Het ge-
heim zit hem in een goede voorbe-
reiding”, aldus de leerlingen. Weken 
van te voren werd er een strategie 

bepaald, waarbij iedereen zijn eigen 
taak had. De prijs is niet mis: een di-
gitaal schoolbord! Welk schoolbord 
het precies wordt, is aan de direc-
teur van de school. Om de kinde-
ren alvast te feliciteren met deze ge-
weldige prestatie, ontvingen de kin-
deren uit handen van Wim Meijers, 
kantoordirecteur Uithoorn van Ra-
bobank Regio Schiphol, symbo-
lisch een cheque. Deze prijs wordt 
beschikbaar gesteld vanuit het co-
operatiefonds van Rabobank Re-
gio Schiphol. De bank bedankt alle 
klassen voor hun deelname!

De Legmeer in de 
bloemetjes
Uithoorn - U heeft ze misschien al 
zien hangen, de prachtige bloemen-
borden die het begin van een buurt 
in de Legmeer aanduiden. De Z-
buurt, de M-Buurt, de Geertruida-
hoeve of Langs de Baan zijn hier-
van enkele voorbeelden. Ze geven 
niet alleen het begin van de buurt 
weer maar tonen ook alle bloemen 
waarnaar de straten in die betref-
fende buurt zijn vernoemd zoals in 
het geval van de M-Buurt de Muur, 
de Madelief en de Melde.
Deze borden zijn een initiatief van 
twee buurtbewoners, Ans van Beek 
en Henny Goor. Ans van Beek: ”wij 
zijn al geruime tijd betrokken bij het 
buurtbeheer Legmeer. Buurtbeheer 
heeft als doel de leefbaarheid in de 
buurt te verbeteren en de sociale 
samenhang te versterken en dat zijn 
voor ons belangrijke zaken om ple-
zierig te kunnen wonen. We merk-
ten uit onze omgeving dat men-
sen het soms lastig vinden de juis-
te buurt en straat te vinden in de 
Legmeer. De borden die de buurten 
aanduidden waren over het alge-
meen verdwenen of kapot, wat niet 
zo’n fraai gezicht was. Enige tijd ge-
leden kwam dit onderwerp tijdens 
een bewonersavond ter sprake. 

Actief
De gemeente heeft, in het kader van 
het ‘Kleur en Fleur project” een potje 
voor bewonersinitiatieven die meer 
kleur en fleur in de buurt brengen 
en daar is hier sprake van”. Hen-
ny Goor vult aan: ”toen we van dat 
Kleur en Fleurproject hoorden heb-
ben we de combinatie met ons idee 
gemaakt en zijn we aan de slag ge-
gaan. Het hele traject om tot de uit-
eindelijke borden te komen was erg 
leuk om te doen.

We hebben, ondersteund door Stich-
ting Cardanus, allereerst een over-
leg gehad met de gemeente om te 
onderzoeken of het überhaupt mo-
gelijk was. Daarna hebben we het 
hele traject doorlopen tot uiteinde-
lijk het (laten) maken van het ont-
werp en het plaatsen en onthullen.”.

Ook opbouwwerker Frans Huijbreg-
ts is erg te spreken over het project. 
“Beide dames hebben actief de han-
den uit de mouwen gestoken, met 
een prachtig resultaat. Ik ben altijd 
weer verrast en onder de indruk van 
mensen die zich inzetten voor de 
leefbaarheid van hun medebewo-
ners, en dus niet alleen voor zich-
zelf. Het is erg inspirerend om de-
ze bewoners te mogen ondersteu-
nen.” Ook de gemeente Uithoorn 
stond achter dit initiatief. De kosten 

van de borden werden gedragen 
door het buurtbudget en de mede-
werking van de wijkbeheerder Jo-
han van Leeuwen werd ook bijzon-
der gewaardeerd: die heeft onder-
meer gezorgd voor het bestellen en 
plaatsen van de borden en de mas-
ten. Ans van Beek meldt tenslotte 
nog dat geïnteresseerde bewoners 
een kleurenprint van de poster van 
hun eigen buurt kunnen bestellen 
via  steunpuntlegmeer@xs4all.nl of 
telefonisch via 06 55 343141.

Op de foto vlnr: Bobby (de hond van de voorzitter van Buurtbeheer Norbert 
Dingen), Ria Bosch, Stan van Zanten en Marga Moeijes van Buurtbeheer, 
Frans Huijbregts van Stichting Cardanus, initiatiefneemster Ans van Beek, ont-
werper Nico van Kreuningen van Ecodrukkers Mijdrecht en initiatiefneemster 
Henny Goor.

MEE Amstel en Zaan
Uithoorn - Woont u in de regio Am-
stelland Meerlanden?
Heeft u een beperking of een chro-
nische ziekte en vragen op het ge-
bied van uw beperking? 
Dan bent u bij MEE Amstel en Zaan 
aan het juiste adres. Ook mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel, 
mensen die moeilijk lerend zijn en 
mensen met een vorm van autisme 

kunnen bij MEE terecht. De naam 
MEE staat voor MEEdenken, MEE-
doen en MEEgaan. MEE vindt dat 
iedereen mee moet kunnen doen in 
onze samenleving, ook mensen met 
een beperking. MEE biedt informa-
tie, advies en ondersteuning bij vra-
gen over onderwijs, opvoeding, dag-
opvang, thuisondersteuning, etc.
Ook familieleden kunnen bij MEE 

terecht voor advies en ondersteu-
ning.
U kunt MEE bereiken op haar kan-
toor in Hoofddorp, tel. 023-5563300.
Iedere woensdagmiddag van 13.00 
uur tot 16.00 uur houdt MEE Am-
stel en Zaan inloopspreekuur in het 
Wijksteunpunt de Bilderdijkhof, Bil-
derdijkhof 1 in Uithoorn (met uit-
zondering van de schoolvakanties).

Nog plaats op Open 
Koninginnedagpodium 
in de Thamerkerk
Uithoorn - Op het Open Podium 
van de Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU) en De Ou-
de Thamer op Koninginnedag in de 
Thamerkerk aan Amsteldijk Noord 1 
is nog plaats voor enkele zangers, 
muzikanten of ensembles. 
Het programma begint met een op-
treden van het Projectkoor voor 
Vrouwen, onder leiding van Man-
ja Korper, met aan de vleugel Ani-
ta Vos. Het koor zingt onder ande-
re een medley uit Les Misérables en 

liedjes uit Sweet Charity. Vervolgens 
zal Caroline Streur enkele songs ten 
gehore brengen. Ireen van Bijnen en 
Paul Houba, zang, met aan de piano 
Bob Berkemeier zingen liederen van 
onder anderen Monteverdi, Schu-
bert en Fauré en een duet. 
Er is nog ruimte voor andere ama-
teurs van jong tot oud. Dus wie 
zingt of actief is op het gebied van 
toneel, voordracht, cabaret, klein-
kunst: het podium is er voor u. Al-
lerlei combinaties zijn mogelijk: so-

listisch, of met anderen samen. Op-
treden is gratis, kijken en luisteren 
ook. De bar is open. Dus spelers en 
publiek kunnen elkaar in een infor-
mele sfeer ontmoeten. 

Aanvang is 13.00 uur, einde, afhan-
kelijk van de nieuwe aanmeldingen 
tussen 14.30 en 16.00 uur. Voor in-
formatie en aanmelding: SCAU, 
Theo Groot ( 0297-563441) of Bob 
Berkemeier (0297-565532), of per e-
mail: b.berkemeier@planet.nl.

Dodenherdenking
4 mei De Kwakel

De Kwakel - Scouting-
groep St. Joannes uit De 
Kwakel organiseert dit 
jaar weer een dodenher-
denking in De Kwakel. De 
laatste herdenking was in 
1948.

Het 4 mei comité van de 
scoutinggroep heeft een 
aantal keer vergaderd. In 
de eerste vergaderingen 
is er gebrainstormd en 
zijn er een hoop ideeën 
op tafel gekomen. Het co-
mité is gaan werken van-
uit het landelijk thema.  
Het thema van 4 mei is 

dit jaar “Vrijheid en Iden-
titeit”. Rondom dit thema 
heeft Gerard Vlutters een 
overdenking bedacht die 
hij zal voordragen. Tevens 
hebben de kinderen uit 
de scoutinggroepen ge-
dichten gemaakt, waar-
van er een aantal zal wor-
den voorgelezen. 
De planning is om rond 
19.15 uur te verzame-
len op het kerkplein. Om 
19.30 uur zal er aange-
vangen worden met de 
herdenking. Na de krans-
legging en het leggen 
van bloemen bij het tijde-

lijke stiltemonument, zal 
de bijeenkomst ten ein-
de zijn.

De herdenking zal plaats-
vinden op het kerkplein. 
Er wordt verzocht om op 
4 mei geen auto’s op het 
kerkplein te parkeren. 
Mocht er op 4 mei ’s 
avonds een avondwa-
ke zijn, dan zal de her-
denking zich verplaatsen 
naar het schoolplein van 
basisschool “De Zon”. 

Iedereen is van harte wel-
kom en uitgenodigd!



Over dit onderwerp zijn al legio stukjes geschreven 
of opmerkingen gemaakt.
Mijdrecht onderscheidt zich in dit opzicht niet van 
de rest van Nederland en ook in onze gemeen-
te hebben wij te maken met dit “stinkende” fe-
nomeen. Wat wil je ook. Het juiste aantal ken ik 
niet, maar dat er ontzettend veel viervoeters in 
Mijdrecht rondlopen is een vaststaand feit.
Of ze allemaal netjes voor de Gemeentelijke hon-
denbelasting opgegeven zijn..., daar zet ik mijn 
vraagtekens bij en helemáál bij de vraag of men 
wel het juiste aantal per bezitter heeft opgegeven. 
Het kost evenwel toch al een hoop geld...
Wij hebben één hondje, echt waar ééntje !, die 
keurig aangegeven is en ik zeg er ook nog bij dat 
het een hond-je is en niet zo’n kalf waar je sommi-
ge mensen mee ziet sjouwen. 
Exemplaren die de baas/bazin uitlaten in plaats 
van andersom. Baasjes of bazinnetjes die als een 
soort sleepanker dienen om hun veel te grote, te 
sterke en in een aantal gevallen ook nog agressie-
ve viervoeter in bedwang te houden. Deze catego-
rie woont dan ook nog eens niet op bijvoorbeeld 
een boerderij waar ze de broodnodige ruimte zou-
den moeten hebben, maar vaak gewoon in een rij-
tjeshuis of op een flatje dat er dan totaal niet voor 
geschikt is. Maar ja, ieder z’n meug. Ons hond-
je doet dagelijks zijn “grote boodschap” tijdens de 
wandelingen die we met hem maken. Dat doet hij 
dan bij voorkeur dáár waar het absoluut geen hin-
der oplevert voor wie dan ook. Wij zorgen er duide-
lijk voor dat hij NIET op het trottoir of elders poept 
waardoor dan de kans zou bestaan dat iemand in 
de resten van zijn eetlust zal trappen zoals o.a op 
speelveldjes en speelplaatsjes of in het winkel-
gebied. Gebeurt dat laatste onverhoopt toch, dan 
hebben wij altijd een speciaal daarvoor bestemd 
poepzakje bij ons om de rommel op te ruimen.
Een gloeiende hekel heb ik aan die hondenbe-
zitters die hun trouwe metgezel rustig dáár laten 
poepen waar het dier het belieft.
Hoppa!! Weer zo’n hopper op het trottoir ! Niet 
even weghalen hoor..., nee, even om je heen kij-
ken of iemand je gezien heeft, gewoon laten lig-
gen, doorlopen en doen of je neus bloedt.
Gelukkig zijn de restjes van onze hond z’n eetlust 
betrekkelijk klein, maar vaak zie je her en der to-
rens en bonken liggen die absoluut opvallen.
Dat er dan mensen zijn die zich aan deze situa-
tie ergeren, kan ik absoluut inkomen. Allerhan-
de trucs en creativiteit wordt door de zich erge-
rende “gedupeerden” uit de kast gehaald om zo 
goed mogelijk verschoond te blijven van deze vui-
ligheid. 
De Gemeente plaatst al op diverse plekken, vooral 
bij speelveldjes, borden met de afbeelding van een 
hond in hurkhouding met zo’n torentje onder z’n 
kont. Prima!... en het zou werken als de hondenbe-
zitters zich dan ook aan de spelregels zouden hou-
den... Maar er zijn ook inwoners in onze gemeen-
te die hun afkeer wel heel erg tentoonspreiden en 
wel heel erg ver gaan in hun privé acties.
Borden met de teksten: Maak van dit veld geen 
hondentoilet... of: dit is geen hondenuitlaat ge-
bied... Op bepaalde borden staan nog de letters 
A.P.V (Algemene Plaatselijke Verordening), dus 
een bord van de Gemeente.
Hier kan ik nog vrede mee hebben, maar met het 
volgende absoluut niet.
Het gaat om twee, naar ik aanneem door een par-
ticulier, al een poosje geleden geplaatste verbods-

borden met daarop de dwingende tekst : Geen 
honden (zie foto). 
Deze borden staan aan het begin en aan het ein-
de van een ongeveer 25 meter lang grindpaadje 
(openbaar terrein nota bene ) tussen de Ooster-
landweg en de Koningsspil (doodlopende deel).
Op het bord staat een niet al te vriendelijk hon-
denkopje afgebeeld, misschien een evenbeeld van 
de plaatser van deze borden gezien ook al de toon 
van de tekst. Geen honden!
 
Aan dergelijke dwingelandij heb ik een gloeiende 
hekel en daarom negeer ik die borden volledig.
Wie is hij of zij wel om zulke borden te plaatsen? 
Heeft hij of zij er bij de Gemeente toestemming 

voor gevraagd? Heeft de Gemeente daar ook toe-
stemming voor gegeven?
Ik heb er tot op heden althans niets over gelezen in 
de gemeentelijke publicaties.
Mogelijk heb ik iets over het hoofd gezien. Dat kan 
altijd, dan is dat mijn fout.
Deze borden hebben, voor mij in ieder geval, geen 
enkele waarde en zouden gewoon verwijderd 
moeten worden. Ik hoop dan ook dat de Gemeen-
te hiertoe over gaat of dat de persoon die ze ge-
plaatst heeft zo slim is dit zelf rap te doen.
Als iedereen zomaar borden gaat plaatsen met be-
paalde kreten, dan wordt het een mooie boel. 
Kijk, als de plaatser van de gewraakte borden nu 
netjes op een bord had gevraagd: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw viervoeter zijn 
hoopje even verderop te laten doen?...
Dan had ik daar nog begrip voor kunnen opbren-
gen en mijn volledige medewerking verleend, maar 
een bord met de botte tekst: Geen honden... Dáár 
heb ik nu eens schijt aan.
 

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

Hondenpoep

Inbrekers
Vinkeveen - Bewoners moeten nog veel leren? 
Het wordt inbrekers wel heel makkelijk gemaakt 
om binnen te komen? Criminele jongeren en hun 
ouders moeten nog veel leren... Ik heb me danig 
gestoord aan het stuk in de Meerbode van 22 april 
over de politieactie met betrekking tot de open 
huis/tuindeuren en open bovenramen.
Volgens mij is dit de omgekeerde wereld en laten 
we ons gek maken door dit soort acties om van 
je huis een bunker te maken, zodat je zelfs als je 
thuis bent de achterdeur en bovenramen op slot 
moet hebben. Belachelijk.
Volgens mij is er iets mis met diegenen die het 
lef hebben om aan andermans spullen te zitten. 
Het zijn vaak dezelfde jongeren die hier voor ver-

antwoordelijk zijn en volgens mij ook hun ouders. 
Die hadden ze moeten leren dat je van andermans 
spullen afblijft. Het is toch te gek voor woorden dat 
je niet eens meer je bovenramen en/of tuindeur 
open kan laten staan.
Misschien ben ik wel naïef, maar volgens mij no-
dig ik niemand uit om ongevraagd in of aan mijn 
spullen te komen/wegnemen als míjn ramen, deu-
ren of tuinhek open staan.
Ik vind het ook te gek voor woorden dat de poli-
tie woningen binnendringt om daar een gele poli-
tievoetafdruk achter te laten. Blijf van mijn eigen-
dommen af!

De heer Driehuis, Vinkeveen.

Ook wij hoorden tot de bezoekers van de door de 
heer Bosman beschreven voorstelling van Mischa 
Wertheim in De Meijert verleden week zaterdag.
Terwijl we  genoten van de voorstelling op het punt 
waarin Mischa zijn (zeer duidelijk ironische) po-
gingen beschreef om ondanks zijn jonge leeftijd 
een mongooltje te verwekken, stond plotseling de 
heer Bosman op en meldde publiekelijk de voor-
stelling “smakeloos” te vinden.
Over smaak gesproken: de heer Bosman vermeld-
de hierbij dat hij nog wel een 29-jarige mongool 
“in de aanbieding” had... 
Mischa reageerde door te melden juist deze “aan-
bieding” nogal smakeloos te vinden en zette de 
voorstelling voort met een ingelaste uitleg over wat 
ironie betekent.
Ondanks de wat vreemde sfeer genoten wij ver-
der van een zeer boeiende en gedurfde voorstel-
ling, die juist mede gebaseerd was op het weglo-
pen van het publiek bij een van zijn vorige voor-
stellingen.

Het ‘groepje lafaards dat beschamend genoeg 
achterbleef’ waren dus de andere 160 bezoekers 

die wel van zijn humor konden genieten, onder wie 
een bezoeker in een rolstoel. In totaal hadden 4 
bezoekers de voorstelling helaas verlaten.
Nu zou ik hierop niet gereageerd hebben als de 
heer Bosman in het laatste deel van zijn brief de 
cabaretier niet vanuit het diepst van zijn hart een 
confrontatie met een volwassen boom had toege-
wenst met als resultaat een leven als zwaar ge-
handicapte!
“Het zou zijn grappen zomaar kunnen nuanceren, 
toch...? Wel een wat erg grote prijs voor uw ge-
kwetstheid, meneer Bosman… Helaas kan ik hier-
in geen enkele ironie bespeuren maar vind dit zeer 
ongenuanceerd, kortzichtig en smakeloos!
Bespaar uzelf en het andere publiek alstublieft 
een bezoek aan cabaret als u dit niet begrijpt, dan 
heeft iedereen een leuke avond en hoeft er nie-
mand weg te lopen of invalide te worden.

Cultura bestuursleden: bedankt en laat u niet af-
schrikken!

Ronald Eveleens 
Wilnis

‘Walgelijke’ voorstelling 
Mischa Wertheim was top!

Dankzij geweldige vrijwillige inzet duikteam Thamen

Duikers vinden 
verloren bril in de 
Westeinderplassen
Uithoorn/Aalsmeer – Gisteren 
werd onze redactie gebeld door 
Frans van Vliet van de Huizenbe-
middelaar. Hij zei: “ik heb me toch 
een verhaal te vertellen.” Nou, dat 
hoef je bij onze redactie nooit twee 
keer te zeggen. Onze oren zijn direct 
gespitst. En wat hij vertelde was een 
verhaal dat we u niet wilden ont-
houden: Frans: “Ik ben twee weken 
geleden bij het onhandig helpen om 
mijn bootje in het water te laten in 
de Westeinderplassen mijn bril ver-
loren. Hij zat in mijn overhemdzak-
je en plons, weg bril, vlakbij de stei-
ger bij de watertoren. Ik wist dat de 
brandweer daar vaak haar boten in 
het water liet en ben bij hen gaan 
vragen of ze ook doken. Nee, dat 
deden ze niet maar er was ergens 
wel een duikvereniging in de buurt.
Ik op internet opgezocht en het 
bleek de duikvereniging Thamen te 
zijn. Op hun website mijn verdriet 
breed uitgemeten en of ze mij wil-
den bellen. Dat deden ze een week 
later. Heb uitgelegd dat ik vroeger 
zelf een fervent duiker was en of ze 
mij konden helpen. Ik sprak met Ton 
Roosenbrand die meteen zei dat hij 
vrijdagavond (24 april) naar de wa-
tertoren zou komen.
Hij kwam niet alleen, maar was in 

gezelschap, als ik het goed heb, van 
de penningmeester, een duikmees-
ter en de buddy van Ton. Binnen tien 
minuten hadden ze mijn bril gevon-
den en kwamen zij het water (6 gra-
den) uit. Jongens, harstikke bedankt 
(www.thamen-diving.nl).
Natuurlijk heb ik een financiële 
(bar)bijdrage gedoneerd. 
Ik had inmiddels natuurlijk mijn bril 
al geclaimd bij de verzekerings-
maatschappij (ASR) en binnen een 
week had ik het geld al op mijn re-
kening. 
Vandaag heb ik ASR gebeld en ge-
vraagd op welk rekeningnummer ik 
het geld (minus de donatie uiter-
aard) terug kon storten. Ze hebben 
lang moeten zoeken naar het reke-
ningnummer, want dit kwam niet 
zo vaak voor…………”, aldus Frans 
van Vliet.

Frans van Vliet blij met zijn opgedoken bril

“ We hebben hem” 

Ton Roosenbrand en zijn buddy

Lentefeest weer geslaagd
Mijdrecht - Zaterdag 25 april jl. 
was het weer tijd voor het jaarlijkse 
Lentefeest, georganiseerd door car-
navalsvereniging De Huts Geklutste 
Kliek uit Mijdrecht. De hele dag is er 
druk gewerkt door de leden om de 
schuur van de gebroeders Straathof 
om te toveren tot een feestschuur! 
Rond de klok van 21.30 uur werd 

door discotheek Enlightment afge-
trapt met gezellige (Hollandse) mu-
ziek. Onder het genot van een bier-
tje, wijntje of frisje kwam de sfeer er 
al heel snel in. Na een paar gezelli-
ge uurtjes met de discotheek werd 
het toch echt tijd voor Band Zonder 
Banaan. Veel verschillende lichten, 
een spectaculaire dans en de man-

nen hadden de toon van de avond 
gezet. Een heel nieuwe show lieten 
zij zien en horen met ‘oude’ beken-
de (Koning Pinterman, Nooit meer 
nuchter) en nieuwe liedjes van hun 
nieuwste album ‘Bart’. 
Kortom, het was een echte top-
avond voor iedereen die van gezel-
ligheid en muziek houdt!
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Tientje van Oudshoorn
De heer Roosendaal van de VVD wond er geen 
doekjes om dat hij niet blij was met deze situatie: 
“Misschien was dit hele project wel te groot voor 
de gemeente Uithoorn. Wat wilden we? We wilden 
een nieuw schoolgebouw in de Legmeer-West. 
Dat gebouw voor meerdere scholen, dat komt er. 
Het vervangt het scholencomplex bij het Legmeer-
plein en twee andere locaties. Maar is het op tijd 
opgeleverd en tegen de vooraf overeengekomen 
kosten? Nee. De school gaat jaren later open dan 
gepland. De consequenties daarvan zijn, dat het 
Winkelcentrum Legmeer niet kon uitbreiden en 
dat de eigenaar niet bereid was er verder in te in-
vesteren. De geplande woningbouw is uitgesteld, 
terwijl de opbrengsten daarvan ook dienden voor 
de fi nanciering van de school. Leerlingen hebben 
langer in noodonderkomens les gehad en de huur 
daarvan is ook langer doorgelopen. Daar bovenop 
heeft het project meer ambtelijke uren gekost dan 
voorzien. Wat mocht het kosten? De raad heeft 
oorspronkelijk een krediet van 15,4 miljoen euro 
ter beschikking gesteld om het schoolgebouw te 
realiseren. De teller staat nu op 22 miljoen euro. 
Een overschrijding van het oorspronkelijke krediet 
met 6,6 miljoen. Voor de komende 40 jaar bete-
kent dit inclusief de fi nancieringslaten per inwo-
ner 10 kosten per jaar. Alleen voor de overschrij-
ding. En dat moeten we met zijn allen ophoesten. 
We kenden al het kwartje van Kok, nu hebben we 
het tientje van Oudshoorn.

Leergeld 
De gemeente heeft leergeld betaald. Nu heeft de 
raad laten onderzoeken hoe het zover heeft kun-
nen komen en wat er beter kan.  Voor het college, 
het ambtelijk apparaat en de raad. Het onderzoek 
heeft voor alle partijen aanbevelingen opgeleverd. 
De VVD ondersteunt die aanbevelingen. Ze moe-
ten helpen om grote projecten beter te beheersen. 
Om te zien wat er beter kan en ervoor te zorgen 
dat grote projecten niet meer kunnen ontsporen. 
Concluderend: er komt een mooi schoolgebouw, 
maar veel factoren hebben geleid tot overschrij-
ding in tijd en geld, veel geld. Laten we daarvan 
leren en de aanbevelingen omzetten in acties en 
deze nauwgezet opvolgen. College, ambtelijk ap-
paraat en raad”, als de VVD.

Hap snap
Ook de fractie van de PvdA liet nogal wat kritiek 
horen, maar was er wel van overtuigd dat het niet 
met opzet was gebeurd. De heer Mollema: “Dit 
niet een dossier om iemand de zwartepiet toe te 
spelen. De informatieverstrekking gebeurde hap 
snap, maar nooit met een verkeerde intentie. De 
gegeven informatie was op die momenten zuiver, 
maar kwam soms voor raadsleden raar over. Je 
voelde je vaak overvallen omdat de zaak verder 
moest. Er was ingezet op een Brede School en die 
moest er komen. Dat het project groot of zelfs te 
groot werd, verontrustte niemand echt. Uit de in-
formatie bleek ook geen onrust. Dus waarom wel 
bij de raad.  Er waren toch gekwalifi ceerde men-
sen bij betrokken? Helaas bleek dit anders te zijn. 
Het project groeide het college en de ambtelijke 
staf boven het hoofd. Er werd aan een aannemer 
gegund die eigenlijk niet wilde bouwen en er dan 
ook alles aan deed om niet te kunnen bouwen. 
Hier is ons inziens te weinig weerstand vanuit de 
gemeente geboden. Eigenlijk had je de betrok-
kenen moeten aanpakken. Maar dat is makkelijk 
praten achteraf.  Ook blijkt dat de vierkante me-
terprijs die omgerekend betaald wordt niet echt 
verbazend is. Wat eenieder het college niet kan 
verwijten is dat het project duur is geworden. De 
prijs was bekend voordat er een spa in de grond 
ging, en de raad was op  de hoogte van de kosten 
toen de beslissing voor de bouw werd genomen. 

Te graag
Wat misschien wel verwijtbaar is, is dat men te 
graag de school wilde. Maar ook dit is door de 
schoolbesturen gepusht. Ook deze wilden graag 
de brede school en lobbyden hiervoor. Natuurlijk 
gebeurde dit uit oogpunt van een goede locatie 
en een goede accommodatie. Ook deze mensen 

krijgen van ons niet de zwartepiet toegespeeld, 
omdat het ook voor hun een te groot project was.
Het is voor onze Gemeente en alle andere belang-
hebbenden die meewerkten in het project te groot 
gebleken. Hiervan zullen we moeten leren en ons 
dit geen volgende weer laten gebeuren. Achteraf 
zou het CDA misschien kunnen zeggen ‘hadden 
we maar eerder een quickscan gemaakt zoals ze 
hadden gevraagd’. Maar dit is dan ook achteraf, 
omdat dat op het gevraagde moment misschien 
niet veel meer had opgeleverd dan nu. Laten we 
nu de bevindingen uit dit dossier goed bij ons la-
ten inwerken en de aanbevelingen gaan gebrui-
ken in de komende projecten”, aldus de PvdA.

Rot dossier
Mevrouw Veninga van de CDA-fractie was ook 
duidelijk in haar betoog: “Het was zo’n ontzettend 
rot dossier. Het was een hel. We wilden allemaal 
zo graag die school. Uiteindelijk staat hij er nu 
maar vraag niet hoe. Er ligt een hele periode tus-
sen het willen en het bouwen. Zijn we nu echt in 
een fuik gelopen of was het de Wet van Murphy? 
Het college heeft teveel vertrouwd op deze bou-
wer. Een bouwer die eigenlijk niet wilde bouwen. 
Misschien hadden we toch een ander moeten ne-
men. Dat is niet gebeurd. Er zijn te veel mitsen en 
maren in dit dossier. We wilden voor een dubbeltje 
op de eerste rang zitten. De ene fout heeft de an-
dere veroorzaakt. Onze grootste fout is dat we het 
werk gegund hebben aan een onwillige aannemer. 
Laten we hieruit leren”, aldus de CDA-fractie.

Niet vrolijk
De fractie van Gemeente Belangen liet bij monde 
van de heer Bosman wel heel duidelijk weten dat 
ze niet vrolijk zijn geworden van deze zaak: “Onze 
fractie heeft met veel belangstelling kennisgeno-
men van de inhoud van het rapport “De bouw de 
baas” en van de bestuurlijke reactie daarop. We 
zijn er lezende bepaald niet vrolijk van geworden. 
De conclusies van dat onderzoek laten op niet mis 
te verstane wijze zien, dat er vanaf het begin veel 
fout is gegaan. Onze fractie heeft grote twijfels of 
dit college wel in staat is om soortgelijke projecten 
tot een goed einde te brengen. Harde garanties 
zijn er immers niet en we zijn er ook niet met bij-
voorbeeld het inhuren van allerlei deskundigen, 
hoe professioneel die ook lijken te zijn of het af-
schuiven van de verantwoordelijkheid bij anderen, 
zoals geschiedde bij de constructeur. Uw college 
draagt immers hoe dan ook de eindverantwoor-
delijkheid en die mag niet worden neergelegd bij 
anderen. Voorzitter, we zouden nog op veel details 
kunnen ingaan, zoals de hele procedure rondom 
de bemaling van de bouwput, die meer de schijn 
wekte het karakter van een beerput te hebben.
Dat heeft echter weinig zin, want de hoofdlijn is 
duidelijk. Naar ons oordeel heeft het college niet 
op voldoende zorgvuldige wijze gehandeld en dat 
betreuren wij ten zeerste en willen dat in  samen-
werking met de fractie van GroenLinks ook tot uit-
drukking brengen in een motie van treurnis”, aldus 
Gemeente Belangen.

Cruciale fouten
Ook GroenLinks was van mening dat de fouten wel 
degelijk bij de ondeskundigheid van het college 
lag. Mevrouw Zijlstra: “Een paar maanden geleden 
verscheen het rapport over de communicatie van 
de Knip. GroenLinks was daar heel kritisch op en 
heeft aangegeven dat zulke cruciale fouten niet 
meer gemaakt moeten worden. Nu ligt voor ons 
het onderzoeksrapport van de brede school en 
zien we dat er helaas weer sprake is van cruci-
ale fouten. Dit keer wat betreft de aanbesteding. 
Gevolg van deze fouten is dat de brede school 
miljoenen duurder uitvalt dan begroot en de bouw 
met een aantal jaren is vertraagd, hetgeen waar-
schijnlijk ook fi nanciële gevolgen heeft. Dit is des 
te schrijnender als we het meerjarenperspectief 
daarbij betrekken waar we in de vorige raad over 
gesproken hebben. Uit de reactie van het college 
op het rapport en uit de antwoorden gegeven in 
het IB krijgt GL de indruk dat het college hier wat 
al te makkelijk overheenstapt. Het college zegt dat 
1 fout leidt tot een aaneenschakeling van tegen-
vallers. Dat zien wij anders. Allereerst was er de 
beslissing van het college (de raad is niet bij deze 

keuze betrokken) om met een onwillige aannemer 
het traject in te gaan. Het mag toch duidelijk zijn 
dat als een aannemer bij nader inzien de opdracht 
niet wil, dit nooit tot constructieve samenwerking 
zal kunnen leiden. 

Vecht bestek
Een vechtbestek dus, waardoor je niet kan afgaan 
op goed overleg, een harmoniemodel en een rede-
lijk denkende marktpartij. Als je daar je strategie 
niet goed op afstemt, maakt dat geen goede in-
druk. Het gaat dan niet meer zozeer om de fout 
in het bestek, maar de manier waarop het college 
daarop gereageerd heeft. Keer op keer zien we dat 
het college de grip op het proces kwijtraakt, kiest 
voor goedkope in plaats van degelijke oplossingen 
en achter de feiten aanholt in plaats van pro-actief 
bezig te zijn. Het staat allemaal opgesomd bij de 
conclusies en aanbevelingen. Deze handelswijze 
valt niet af te doen met 1 fout in het bestek. De 
regierol niet goed invullen bestaat uit een reeks 
van handelingen en besluiten.  We hebben de in-
druk dat de ernst van de zaak niet zo goed door-
dringt tot het college. GroenLinks houdt haar hart 
vast nu gebleken is dat het college fouten maakt 
in communicatie en aanbestedingen, met als ge-
volg gebrek aan vertrouwen van inwoners in de 
politiek en een strop van enkele miljoenen euro’s. 
Dat is een slechte uitgangspositie als we kijken 
wat ons nog allemaal te wachten staat, bijvoor-
beeld de oeververbinding en het dorpscentrum. 
GroenLinks is teleurgesteld in de wijze waarop het 
college gehandeld heeft (niet met opzet overigens, 
maar de fouten zijn wel gemaakt) en het feit dat 
voorkoming hiervan in de toekomst nog niet ge-
waarborgd is. We spreken dat uit in een motie van 
treurnis, die we samen met Gemeentebelangen 
indienen. Daarnaast zijn we van mening dat een 
nieuwe aanbesteding van een groot project niet 
ter hand genomen kan worden door dit college 
voordat er afdoende maatregelen zijn genomen 
om fouten zoals bij de brede school te voorkomen”, 
aldus GroenLinks.

Te ambitieus
Als laatste kreeg mevrouw Hakfort van EDU het 
woord: “Als je als laatste spreekt is het meeste al 
gezegd. Voor mij spelen ook de vragen: Wisten 
we wel waar we aan begonnen? Hebben we niet 
te veel op onze hals gehaald? Was Uithoorn niet 
veeeeel te ambities toen zij aan dit project be-
gon? Dit zijn de vragen die bij EDU opkomen als 
zij denkt aan het project brede school. En dan de 
aannemer Giesbers: Ze wilden gewoon niet! Want 
is het niet zo dat de aanbesteding plaatsvond in 
een economisch mindere tijd en dat de uitvoering 
gepland was in een economisch goede tijd. En 
ja, misschien kon Giesbers in deze economisch 
goede tijd wel gewoon ergens anders meer geld 
verdienen. Tot slot vindt EDU dat bij de grote pro-
jecten het veel beter is dat de raad heel direct door 
de controller geïnformeerd wordt. Zo om spraak-
verwarring te voorkomen.”

Zuchten
Wethouder Oudshoorn begreep de vele kritiek: “Is 
met dit rapport het kluwen ontwart? Nee. Ik wist 
dat ik me op een gegeven moment moest verant-
woorden en die tijd is nu gekomen. De school is 
bijna klaar. We zijn jaren geleden begonnen. We 
hebben kennelijk geprobeerd het onhaalbare 
haalbaar te maken. Toen uw raad en dit college 
aantraden in 2006 lag de ellende er al. Uiteindelijk 
is besloten ‘we gaan door’ en is de eerste paal de 
grond ingegaan. Hij is nu bijna klaar. Tussen de 
start van het plan en nu liggen tien jaar. Een we-
reld van verschil in tijd en in wethouders. Het ge-
heel is leerzaam geweest voor ons en het rapport 
is overduidelijk. Er zijn fouten gemaakt of is het 
fout gelopen. Wisten we waar we aan begonnen? 
Nee, we hadden ons zakelijker moeten opstellen. 
Geloof ons, we hebben er van geleerd”, aldus de 
wethouder. 
De heer Bosman van Gemeente Belangen was 
verbaasd over deze reactie van de coalitiepartijen: 
“Op deze manier is het risico levensgroot aanwe-
zig dat we het weer doen. Het is ook hier weer zo: 
Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles 
bleef zoals het was.”

Gemeente Belangen en GroenLinks bang voor herhaling

Fouten bij bouw brede school kost
gemeente 11,1 miljoen extra

Roosendaal VVD:
“We hebben nu het 
tientje van Ouds-
hoorn”

Ananda Hakfort
EDU:
“Uithoorn was veel 
te ambitieus”

Ria Zijlstra
GroenLinks:
“We houden ons 
hart vast voor een 
volgend project”

Gerda Veninga 
CDA:
“We wilden voor 
een dubbeltje op de 
eerste rang”

Bosma
Gemeente belangen:
“Ze dronken een 
glas, deden een plas 
en alles bleef zoals 
het was”

Jan Mollema
PvdA:
“We moeten nie-
mand de zwartepiet 
toespelen”



Uithoorn - De D1 was weer toe aan 
een overwinning. De laatste drie 
wedstrijden werden nipt verloren. 
Dit kwam doordat de felheid ont-
brak. Deze wedstrijd waren de Vo-
gels extra fel. En werd er met veel 
inzet gespeeld. Een genot om te 
zien. Het resultaat komt vanzelf als 
je zo speelt, dat blijkt wel weer. Nick 
Wijnhout scoorde het eerste doel-
punt uit een mooi afstandschot na 
goed door jagen op de bal. Ook Ro-
da werd af en toe gevaarlijk. Door 
attent keepen van Anko Smit bleef 
het 1-0.

De tweede helft waren ze weer 
scherp. En de werklust was nog pri-
ma. Door een foutje in de verdedi-
ging kon Roda op 1-1 komen. De 
vogels bleven gewoon aanvallend 
spelen. Hierdoor kreeg Jamal Kis-
sami nog een grote kans. Helaas 
schoot hij net over. Dat hard werken 
beloond wordt bleek uit een fantas-
tische aanval en combinatie voet-
bal met Jamal Kissami, Nick Wijn-
hout, Mounir Rejeb en Yannick van 

der Veer. De pass die 
volgde werd mooi in 
de rechter beneden-
hoek geschoten door 
Andy Burke, 2-1.

Het goede spel was 
echt een team pres-
tatie! Iedereen zat kort 
op zijn man.
De 3-1 was echt een 
fantastisch doelpunt. 
De een twee tussen 
Jamal en Yannick in 
het strafschopgebied 
werd super afgrond. 
Een persoonlijke fout 
bracht Roda nog wel 
op 3-2. De slotfa-
se werd hierdoor nog 
wel spannend maar 
door het goed uitspe-
len werd het een uit-
stekende overwinning 
van de D1.

Het hele team was 
“man of the match”.
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KDO ZAMI doet iets terug 
voor hoofdsponsor 
Henk Kooyman
De Kwakel - Zondag 22 maart gaf 
Henk Kooyman (sierbestrating) een 
groot feest ter ere van zijn 60ste 
verjaardag. Er waren ongeveer 400 
gasten aanwezig en met een Am-
sterdamse volkszanger werd het 
een groot spektakel. Het leek als-
of de hele Kwakel en omstreken uit-
genodigd was. Halverwege het feest 
was er nog een prachtige emotione-

le speech van Henk’s dochter, waar 
iedereen kippenvel van kreeg. Uiter-
aard moesten al deze gasten voor-
zien worden van hun natje en droog-
je. Daar had Henk de voetballers en 
ex-voetballers van de KDO zaterdag 
(ZAMI) voor gevraagd, aangezien 
hij daar ook één van de hoofdspon-
sors is, al vele seizoenen. Ze waren 
met 14 man aanwezig, een aantal 

achter de tap en een aantal hardlo-
pend door het tuincentrum met vol-
le en lege bladen drank.

Ze waren ook zeer goed herkenbaar 
in hun rode Henk Kooyman sierbe-
strating – truien. Het feest zou tot 
19.00u duren, maar liep iets uit we-
gens grote gezelligheid. Henk, nog-
maals gefeliciteerd 

Op 9 en 10 mei Sportpark Randhoorn, aanvang 10.00 uur

Legmeervogels: Stop 
Zinloos Geweld CUP 2009
Uithoorn - Op zaterdag 9 mei zul-
len onze jongste voetballers (van 6 
tot en met 12 jaar) het opnemen te-
gen diverse gerespecteerde vereni-
gingen uit de regio. Op zondag 10 
mei tenslotte gaan de C, B en A juni-
oren (13 tot en met 18 jaar) en de al-
lerjongsten de mini’s (5+) de spor-
tieve strijd aan met hun leeftijdge-
noten. De volgende verenigingen 
nemen deel: Argon, Zeeburgia, Pur-
mersteijn, Swift, DWS, VSV Velser-
broek, Hercules, ARC, CJVV, De Fo-
resters, Victoria, SVW ’27 en DSS. 
Deze verenigingen zullen allemaal 
hun hoogste selectieteams naar Uit-
hoorn sturen om de felbegeerde 
cup mee naar huis te nemen.

Er wordt in een Poule systeem ge-
speeld waarin het team met de 
meeste punten en onderling resul-
taat de winnaar zal zijn. Daarnaast 
zal er per team om de penaltybo-
kaal worden gestreden. Naar ver-
wachting zal het toernooi op bei-
de dagen om +/- 10:00 uur aanvan-
gen. Tevens zal er gestreden worden 
voor de sportiviteitprijs en zullen er 
een aantal regels zijn die sportiviteit 
stimuleren en een leermoment zijn 
voor de spelers en toeschouwers.
Meer informatie over het thema, 
historische gegevens en reglemen-
ten staan vermeld op de websi-
te van Legmeervogels. Om dit eve-
nement en thema: STOP ZINLOOS 

GEWELD extra aandacht te geven 
bij zowel alle media als onze spon-
soren, zal op zaterdag 9 mei door de 
oud international John de Wolf (ex-
Feyenoord) de bekende stoeptegel 
geplaatst worden op onze accom-
modatie. Door het plaatsen van de-
ze tegel, benadrukt onze vereniging 
onze medewerking voor deze stich-
ting en het thema.
Zie de website van de stichting te-
gen zinloos geweld: www.zinloos-
geweld.nl
 De tegel zal op zaterdag 9 mei om 
13.00 uur geplaatst worden. U bent 
van harte welkom ons evenement 
te bezoeken en de vele talentvolle 
voetballer(tje)s aan te moedigen.

Introductiecursus ouders 
jongste jeugd van qui vive
De Kwakel - Het derde seizoen van 
de introductiecursus voor ouders 
van de jongste jeugd is weer afge-
lopen. In de 5 lessen hebben de ou-
ders training gekregen in de basis-
technieken en –trainingen die hun 
kinderen van de benjaminleeftijd 
tot de E leeftijd zullen krijgen. Daar-

naast stonden regelkennis en flui-
ten op het programma. De cursus 
eindigde met de traditionele ouder-
kindwedstrijd, waarbij de ouders 
hun kinderen konden laten zien 
hoeveel ze hadden geleerd……
Ouders die hen voorgingen zijn nu 
recreanten geworden op de zondag 

of de maandag en spelen regelma-
tig met en tegen elkaar in onderlin-
ge wedstrijden of op echte toernooi-
en. Ook helpen ze vaak bij de bege-
leiding van de jongste jeugd!
Ook volgend seizoen zal weer een 
introductiecursus georganiseerd 
worden.

Alle deelnemende ouders ontvingen een diploma!

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond  22 
april j.l. speelde in het sportcomplex 
De Scheg te Uithoorn de bridgever-
eniging De Legmeer haar eerste zit-
ting van de vijfde parencompetitie, 
tevens de laatste van dit seizoen.
In de A lijn waren 14 paren.  De 
eerste 5 paren behaalden het per-
centage van boven de 50% de an-
dere negen paren moesten genoe-
gen nemen met een percentage dat 

daar onder lag. Als eerste eindige 
Jan Egbers en Ben Remmers met 
69,03%, als tweede Luuk Smit en 
Lijnie Tinmmer met 66,58% en als 
derde Kees en Renske Visser met 
54,58%. Het echtpaar Selman dat 
net gepromoveerd was naar de “A” 
deed het niet slecht en behaalden 
met 51,77% de vierde plaats.
In de B lijn waren 13 paren. Als eer-
ste eindigde Cora de Vroom en Co-

Superscore bij BvK
De Kwakel - Op de 7e speelavond 
van de laddercompetitie va de BVK, 
die in totaal over 10 avonden gaat, 
is een zeer hoge score neergezet in 
de B lijn door paar Rina van Vliet - 
Loes Schijf. Maar liefst 75,83% be-
droeg hun score en dat is in de ge-
schiedenis van de BVK nog maar 
weinig voorgekomen. We zouden de 
boeken er maar eens op na moeten 
slaan. Uiteraard leverde dit resultaat 
een grote sprong voorwaarts op in 
het algemeen klassement, want dit 
paar (waar Gerda Bosboom overi-
gens normaliter speelt i.p.v. Loes) 
bevindt zich thans op de 4e plaats. 
In dezelfde lijn ook een keurig resul-
taat voor de paren Mayke Dekker-
Ellen de Jong (2e met ruim 57%) en 
An v.d. Poel met Agnes de Kuijer (3e 
met 56,25%). Klaas en Paula deden 
het wat minder en zij sloten de rij.
 In de A lijn was de hoofdprijs voor 
een van de constantst scorende pa-

ren en wel Huub en Kitty van Beem 
met 63,77%. Dit is ook meteen hun 
hoogste score in de tot nu toe ge-
speelde 7 avonden. Hun laagste 
score bedroeg 51,4%, 1x 54,2% en 
verder alleen maar hoger dan 57%. 
Dan sta je in de totaalstand terecht 
helemaal bovenaan met een fraai 
gemiddelde van 58,1%.
Rees en Gerard van der Post werden 
deze avond 2e met 62,3% en Dick 
Elenbaas en Andre Verhoef 3e met 
ruim 56%. In de totaalstand staat 
dit paar ook 3e met 55,3% gemid-
deld, dus lijkt de 1e plaats wel vast 
in handen van Kitty en Huub, want 
de huidige nummer 2, Geke en Jaap 
Ludwig zullen niet alle resterende 
avonden meer van partij zijn.
Een treurige laatste plaats in de A 
lijn was er deze avond voor uw co-
lumnist met partner Anneke Karlas, 
dus volgende keer proberen terug 
te komen uit de B lijn. In de C lijn 

Jackpot voor Ben en Gijs 
bij BvU
De Kwakel - Zeven Sans Atout bie-
den en maken, weinigen is dat ge-
geven en daarom is de prestatie van 
Ben ten Brink & Gijs de Ruiter de 
jackpot van het bridge.
Ondanks gemompel aan de bar na 
afloop dat het qua kaartverdeling 
eigenlijk niet geboden had mogen 
worden!
De mooiste bloemen groeien im-
mers aan de rand van het ravijn, dus 
alle hulde voor wie ze durft te pluk-
ken.
Dat ze met 65 % tweede in de A- 
lijn werden wekt dan ook geen ver-
bazing.
De eer om nog beter dan deze kan-
jers te scoren komt toe aan Leo Lee-
nen & Henk van der Schinkel die 
met een totaal van 66,25% nog net 
iets constanter waren.
Gertrude Doodkorte & Trudy van 
den Assem werden keurig derde 
met 57 % en Nel Bakker toonde zich 
een waardig vervangster voor Nico 
van der Meer door met Hans Wa-
genvoort,  An en Bert Pronk achter 
zich te houden met 53,75 om 53,50 

%.
Onderaan zat het niet mee voor Bep 
& John de Voijs en Kokkie van den 
Kerkhoven & Corrie Smit die res-
pectievelijk op 39,50 en 39 % ble-
ven steken.
In de B- lijn revancheerden Ineke 
Hilliard & Huib van Geffen zich voor 
een slecht begin van de laatste pa-
renronde door nu met 60,94 % de 
eerste plaats op te eisen.
De stage aan het Braassemermeer 
wierp dus duidelijk zijn vruchten af.
To van der Meer dwong alom res-
pect af door met haar nieuwe part-
ner, Benjamin Klooster, gelijk de 
tweede plek te pakken met 57,29 %.
Greet & Henk Stolwijk bleven Hen-
nie & Sierk Goedemoed nipt voor 
met 53,33 om 53,13 % en Marijcke & 
Ger van Praag behoorden ook bij de 
beste vijf met 52,92 %.
Tot de onderste regionen werden 
deze maal Monique Verberkmoes & 
Corrie van Tol en Loes Kroon & Theo 
Vermeij veroordeeld met  de povere 
score van 40,21 en 39,06 %.
In de C- lijn kreeg Riki Spook ver-

sterking van Leiny Timmer en dat 
heeft de C- lijn geweten.
Een score van 70,83 % is duizeling-
wekkend, alhoewel Riki duidelijk tot 
de sterkere speelsters behoort was 
de hulp wel zeer gerenommeerd.
Hetty Houtman & Jos van Leeuwen 
konden hier net niet aan komen, 
maar 69,58 % is toch ook wel “hot”.
Tini & Johan Lotgerink bleken prijs-
vast met een derde plaats en 56,67 
% en ook Jan van Diermen & Ton ter 
Linden deden het goed met 55,94 % 
ondanks een verprutste laatste ta-
fel.
De vijfde plaats was voor Chiel van 
Beek & Fons Roelofsma  die met 
52,19 % hun positie duidelijk verbe-
terden.
Het redlight district was voor één 
keer voor Hilly Cammelot & Miene-
ke Jongsma met 35,63 en Ria Smit & 
Gerard van den Bosch met 34,90 %, 
want ze kunnen veel beter toch!
Wilt u ook eens de hoofdprijs bin-
nenhalen, kom dan bridgen bij 
Bridge Vereniging Uithoorn.
Van begin september tot eind mei 
elke maandagavond in de barzaal 
van Sporthal de Scheg, zaal open 
19.15 uur.
Voor inlichtingen: secretaris Ma-
rineke Lang tel: 0297 569432, na 
18.00 uur.

lieten Jannie en Nico Koning zich 
weer eens van hun beste kant zien, 
want zij gaven de concurrentie het 
nakijken met een score van 63,75%. 
Er bleven nog wel 2 paren redelijk 
in het spoor, want Gerda Egbers en 
Ria van Zuylen kaartten een even-
eens fraaie 62,5%  bij elkaar, goed 
voor de 2e plaats en Susanne Am-
bagtsheer en Riet Wesseling bleven 
ook ruim boven de 60%, wat hen 
de 3e plaats opleverde.   Laatst ge-
noemd paar zorgde voor een unie-
ke prestatie door op 1 tafel op alle 
4 spellen een score van 100% te ha-
len. Een score van 98% was in een 
grijs verleden al eens genoteerd, 
maar de volle 100% was, als ik mij 
niet heel sterk vergis, nog niet voor-
gekomen. Slachtoffers van deze da-
dendrang waren Jan en Hennie v.d. 
Knaap en die konden mede daar-
door de laatste plaats in deze lijn 
niet ontlopen. Volgende week geen 
bridge i.v.m. Koninginnedag, daarna 
gaan de resterende paren er weer 
vol tegen aan.

bie Bruine de Bruin met 62,08% als 
tweede Heleen en Mees van de 
Roest met 58,75% en als derde Ger-
da van Liemt en Els van Wijk met 
57,08. Ook in deze lijn een gepro-
moveerde van de C naar de B Floor 
Janssen en die deed het die avond 
erg goed met invaller Theo Janssen 
en behaalde de vierde plaats met 
55,83%.
In de C Lijn ook 13 paren een suc-
cesvolle eerste plaats voor Tina 
Wagenaar en Hetty Houtman met 
61,67% op de voet gevolgd door Tini 
en Johan Lotgerink met 61,25% en 
als derde Tini Geling en Jo Wevers 
met 56,25%.

Legmeervogels D1 wint 
van Roda

Thijmen

Legmeervogels F1 kampioen
Uithoorn - Door de 0-4 winst bij 
de laatst overgebleven concurrent 
Buitenveldert F1 zijn de spelers van 
Legmeevogels F1 kampioen gewor-
den in de 1e klasse. Door de vele af-
gelastingen aan het begin van dit 
seizoen werd deze inhaalwedstrijd 
gespeeld op een woensdagmiddag 
bij Buitenveldert. In de voorberei-
ding was van een kampioenswed-
strijd nog geen sprake maar na het 
eerste fluitsignaal stonden de kop-
pies ineens strakker. De Legmeer-
vogels gingen geconcentreerd en 
scherp van start, het werd een echte 
kampioenswedstrijd, niet goed maar 
wel spannend. De wedstrijd speel-
de zich met name af op het mid-
denveld en de Legmeervogels kre-
gen toch nog wat kleine kansjes. De 
bevrijdende 0-1 werd gemaakt op 

slag van rust door een schitteren-
de vrije trap van Michael van Soest. 
Buitenveldert ging aangeslagen de 
rust in en kwam zo bleek later niet 
meer over deze klap heen. De 2e 
helft begon super voor de Legmeer-
vogels, een prachtige aanval opge-
zet door Tommy Fluks met een voor-
zet van Koen Bruning rondde Thyme 
van Setten gaaf af. Legmeervogels 
F1 gaf de tegenstander geen tijd 
om bij te komen en liepen snel uit 
naar 0-3, via Tommy, met een goed 
uitgespeelde counter. Hierna ge-
lijk nog één van Koens onnavolgba-
re acties die met een prachtige solo 
de 0-4 op het scorebord zette. Bui-
tenveldert herpakte zich sterk maar 
de verdediging met Mervin Hansen, 
Tom de Leeuw, Rutger Postema en 
Luuk Streefkerk gaven niets meer 

weg. Die enkele bal die toch nog 
door de verdediging glipte was al-
tijd nog voor de betrouwbare sluit-
post Vincent Pijpers. 
De vreugde was gigantisch na het 
laatste fluitsignaal. Ontlading bij al-
les en iedereen die Legmeervogels 
F1 een warm hart toedraagt. De jon-
gens vielen elkaar in de armen en 
vierden terecht hun feestje. Er was 
(kinder) champie en een borrel voor 
de ouders, opa’s en oma’s. De trai-
ners werden achterna gezeten met 
glazen drank en het bleef nog lang 
onrustig aan De Boelelaan… 
Zaterdag na de thuiswedsstrijd te-
gen JOS/wgm wordt het kampi-
oensschap officieel gevierd en in 
deze wedstrijd proberen de Leg-
meervogels F1 hun ongeslagen sta-
tus te behouden.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Buurtbewoners Ebroveld
zijn het goed zat
Uithoorn - Langs deze weg willen wij u graag een terugkoppeling geven over de ontwikkelingen rond-
om het Ebroveld. Deze brief wordt verspreid onder alle omwonenden van het Ebroveld. Een beknopte te-
rugblik: in september van het afgelopen jaar heeft een groepje bewoners op basis van de overlast die zij 
destijds ervoeren een handtekeningenactie gehouden voor het verwijderen van de schommel, die in hun 
ogen de aanleiding was van de toegenomen overlast op het veld. Deze (25) handtekeningen zijn samen 
met een brief bij het college van B&W ingediend als petitie. Na een betrekkelijk lange stilte adviseerde 
de Gemeente via de stichting Cardanus (jeugdzorg) ons een breder en nog representatiever onderzoek 
naar de vermeende overlast te houden onder alle direct omwonenden van het veld.

Zo geschiedde: er werd een comité van een aantal bewoners uit de verschillende woonblokken ge-
vormd die een representatief onderzoek hebben verricht, welke vorm kreeg door de schriftelijke enquê-
te die in november jl. onder alle direct omwonenden is gehouden. De meeste (aanwezige) omwonen-
den hebben aan dit onderzoek meegedaan, namelijk 22 van de 33 bewoonde woningen hebben een for-
mulier ingevuld. Oftewel 66% respons en dat is voor een onderzoek goed te noemen. Uit dit onderzoek 
kwamen de volgende zaken naar voren:

Overlast

50%  van de omwonenden ervaart veel overlast
45,5%  van de omwonenden ervaart enige overlast
4,5 %  van de omwonenden ervaart weinig overlast
0%  van de omwonenden ervaart geen overlast

De ervaren overlast is dan met name (meerdere antwoorden mogelijk)

geluidshinder 16 39,0%

onrust 5 12,2%

vervuiling 7 17,1%

verstoring nachtrust 13 31,7%

41 100,0%

En dat wordt dan weer met name veroorzaakt door (meerdere antwoorden mogelijk)

de schommel 17 34,0%

de pingpongtafel 6 12,0%

het klimrek 1 2,0%

de wipkip 1 2,0%

het voetbalveld 3 6,0%

de zit/hang gelegenheid 21 42,0%

geen/anders 1 2,0%

50 100,0%

Ten slotte is deze respondenten gevraagd wat er dan volgens hen aan gedaan moest worden:

verwijdering van genoemde 4 16,7%

vervanging van genoemde 10 41,7%

anders, te weten: 10 41,7%  >>>
Zoals: 
extra verlichting

24 100,0% plaats iets waar je niet op kan zitten

strengere handhaving

controle politie 6x

boetes uitdelen

kleine glijbaan 2x

Er is een rapport gemaakt met bovengenoemde cijfers en bijgaande grafieken, alsmede een 
luchtfoto om één en ander te verduidelijken o.a.
-  de mate van overlast wordt mede bepaald door waar iemand woont ten opzichte van de
  objecten;
-  zo blijken de bewoners van de waterhuizen erg veel last van geschreeuw bij de schommel te 
  hebben; de bewoners van de oneven nummers ook, maar die hebben ook last van ‘gedoe’ 
 rond de tafeltennistafel; bewoners van de even nummers hebben weer meer last van het veld 
 oprijdende brommers en fietsers.

Verstorend
Samengevat kan men dus concluderen dat 
de huidige inrichting van het veld verstorend 
werkt voor de omwonenden, dat die versto-
ring vooral uit geluidshinder bestaat, overdag 
door krijsende kinderen op de schommel, ’s 
nachts door brommerjeugd of dronken lui en 
dat de meeste omwonenden graag de schom-
mel en hangplekken vervangen of zelfs ge-
heel verwijderd zien. Dit rapport is in de week 
voor kerstmis aangeboden bij mevrouw Hol-
lebeek van de Gemeente: zij was destijds ook 
verantwoordelijk voor de (her)inrichting van 
het Ebroveld. Zoals enigszins te verwachten 
viel was zij niet enthousiast over de uitkomst 
van het rapport…. Maar er werd beloofd dat 
de Gemeente er intern naar zou kijken en zou 
reageren. Een reactie bleef in eerste instantie 
uit: pas toen het comité na ruim een maand 
reclameerde (inmiddels eind januari) kwam er 
een mailtje van drie regels waarin werd mee-
gedeeld dat de zaak voorts door mevrouw 
Woltering (jeugdveiligheid) behandeld zou 
worden. Het comité was hierover verbaasd 
want het rapport ging met name over overlast 
en niet over onveiligheid. Immers, veroorzaakt 
de schommel gewoon overdag en met name 
ook in de weekends veel herrie door krijsen-
de kinderen. Daarnaast heeft de aanzuigende 
werking van en rond die plek voor veel over-
last gezorgd.

Parkeren
Door het ‘parkeren’ van het onderwerp bij de verkeerde functionaris door de Gemeente vermoed-
de het comité dat het rapport niet of nauwelijks door hen gelezen was, het onderwerp daarmee 
niet serieus nemend en de feitelijke noodkreet van u allen naast zich neerleggend!
Eén en ander werd in de navolgende dagen bevestigd toen de Gemeente uitlatingen deed naar 
individuele comitéleden, maar het orgaan zelf niet benaderde.
Dit schoot het comité in het verkeerde keelgat, dat daarop besloot een brief aan burgemeester 
Groen zelf te sturen, daarin voornoemde zaken aan de kaak stellend, met daarnaast het dringen-
de verzoek om de problemen rondom het Ebroveld nu eindelijk eens serieus te nemen.

De reactie van mevrouw Groen was verbijsterend: ze stelde in haar schriftelijk antwoord expli-
ciet:
-  dat het rapport niet de mening van alle omwonenden representeerde, maar alleen van die
 rond het veld;
- van de direct omwonenden heeft 1/3 deel de enquête niet ingevuld (“wellicht ervaren die 
 geen overlast” zo suggereert de brief nog.);
- de gebruikers van het veld en hun ouders zijn niet in het onderzoek betrokken;
- om een beter beeld van de overlast te krijgen moesten we maar vaker de politie inschakelen;
- aanpassing van de inrichting van het veld en de verwijdering van de schommel is niet aan de 
 orde; de bewoners moeten maar omgangsafspraken met de gebruikers gaan maken.

Niet thuis
Min of meer zegt de Gemeente dus:
- u heeft al dat werk voor niks gedaan, inclusief dat werk dat wij van de Gemeente u 
 geadviseerd hebben te doen;
- wij vinden de 33% die niet thuis was van de geënquêteerden belangrijker dan die 66% die
 heeft meegedaan;
- “misschien is het handig om inwoners van de Legmeer en Zijdelwaard ook te vragen naar de
  mate waarin zij overlast op het Ebroveld ervaren”;
- wij als Gemeente vinden kinderen belangrijker dan bewoners;
- wij als Gemeente hebben de reden van de overlast weliswaar veroorzaakt maar voor
 handhaving moet u bij de politie zijn. Vooral meer bellen hoor! Ook ’s nachts als er
 niemand is;
- als u overdag hinder heeft van krijsende kinderen moet u er naar toe gaan en werkbare
 afspraken met die kinderen maken.

Het comité, met stomheid geslagen over zoveel ongenuanceerde eenzijdigheid, heeft nog een-
maal in de persoon van haar voorzitter persoonlijk overleg trachten te houden met mevrouw Wol-
tering, maar geheel tevergeefs. Het overleg vond weliswaar plaats maar werkte slechts averechts: 
mevrouw Woltering benadrukte nogmaals niet op de inrichting terug te willen komen; kinderen 
zijn belangrijker dan bewoners; wie rond het veld leeft zal moeten wennen aan overlast en er 
moet veel vaker met de politie gebeld worden want er zijn slechts twee klachten bekend…… (Bij 
het comité zijn beduidend meer klachten bekend).

Waarde buurtgenoten:
Het overgrote deel van u heeft op een correcte wijze een constructieve bijdrage geleverd aan wat wij 
dachten een normale volwassen discussie met de Gemeente zou zijn. U heeft uw best gedaan.
Het is frustrerend en agiterend een Gemeente tegenover je treffen die in plaats van aan je zijde te staan 
en je belangen behartigt, een principezaak maakt van een misplaatste ‘kermisattractie’. 
Onze inspanning heeft (nog) niet geleid tot het gewenste resultaat en er rest ons en u niet anders dan 
bij ieder geval van overlast onmiddellijk de politie in te schakelen (0900-8844), vooral ook als het om 
krijsende kinderen gaat.

Met vriendelijke groet,
Comité Ebroveld:

Rutger v/d Berg
Mariëlle van Soest
Monique Toussaint

Arina Hoogendoorn
Carlos Leysner

Hans Schamhart 



Mijdrecht - Helaas heeft het AJOC 
Festival deze week het bericht ge-
kregen dat de band All Missing Pie-
ces niet kan optreden op 30 mei. De 
drummer heeft zijn been gebroken 
en is daarom enige tijd uitgescha-
keld.
Gelukkig heeft de organisatie snel 
een waardige vervanger kunnen re-
gelen: IOS. IOS maakt in 2009 zijn ál-
ler-allerlaatste festivalrondje. Na 13 
jaar waarin ze vijf fantastische stu-
dioalbums en tal van geweldige sin-
gles, zoals ‘Voltooid Verleden Tijd’, 
‘Kom uit de schaduw’ en ‘Morgen’ 
hebben uitgebracht, heeft de band 
besloten om er een punt achter te 
zetten. Als waardig afscheid doen 
de Groningers de eerste maanden 
nog één theatertour, daarna nog 
één festivaltour en als absolute ein-
de nog één laatste clubshow.

Spektakeldag 
Het programma in de tent is niet mis. 
Zo staan Nick & Simon op het podi-
um. Kunnen de talenten van het Ra-
bo Talentenpodium hun kunnen la-
ten zien, wordt het een vrolijke boel 
met de meiden van Djumbo en is er 
nog veel meer. 
Niet alleen binnen is er van alles te 
beleven tijdens de Spektakeldag. 
Ook buiten zijn er allerlei activitei-
ten voor jong en oud.  Je kunt bij-
voorbeeld meedoen aan de compe-
titie Multifill Jerrican hangen. Wie 
blijft er het langste in een jerrican 
hangen?
Natuurlijk zullen springkussens niet 
ontbreken. Ook de kinderboerderij 
is weer aanwezig. De kinderen kun-
nen de dieren aaien en met ze op de 
foto. De marktkramen met de oude 
ambachten zijn tevens van de partij. 
Zeker de moeite waard om even een 
kijkje te nemen!
De demonstratie van  zwaardvech-
ten is nooit eerder vertoond op het 
AJOC Festival. Dit belooft een span-
nende demonstratie te worden. Ook 
de FMX show is een show om niet 
te missen! Kom je liever zelf in actie? 
Sla dan de Mega Bungee niet over. 

Je kunt ook nog plezier maken op 
de supersurvivalbaan.
Vanaf 17.00 uur is het buitenter-
rein niet meer toegankelijk voor pu-
bliek. Het AJOC Festival zal dan ver-
der gaan in de binnentent.  Nikki zal 
daarna haar hits ten gehore bren-
gen. Pater Moeskroen zal het AJOC 
Festival 2009 afsluiten.

Kaarten 
Voor maandag 1 juni zijn er nu ook 
kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar. Op www.ajoc.nl kunnen kaar-
ten besteld worden. Kinderen onder 
de 12 jaar hebben gratis toegang

Voor de vrijdagavond, zaterdag- 
en zondagavond zijn er nog kaar-
ten beschikbaar. Op deze avon-
den staan onder anderen Kane, Jan 
Smit, Bløf, Guus Meeuwis en Golden 
Earring op het podium. 
Er kunnen niet alleen kaarten be-
steld worden via de site van AJOC, 
maar er zijn ook enkele voorver-
kooppunten. Kaarten worden van-
af nu verkocht bij Wijnhandel De 
Zwart in Wilnis en Wijnkoperij Henri 
Bloem in Amstelveen. Bij deze twee 
voorverkooppunten betaal je con-
tant of met je pinpas. Zorg dat je er 
bij bent!
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IOS vervangt All Missing 
Pieces op AJOC Festival

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

   Goed geschoten...

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

Kat op vogelhuis

Tja, ’t is weer lente. De vogels gaan nesten bouwen. Katten weten dat en 
wachten hun kans af. De kat denkt vast zoiets als: ‘Het is wel wat krapjes hier, 
maar ik wacht geduldig af. Ik weet dat je daar bent’…

Winnaar proeven onder 
een heerlijk zonnetje

Wilnis - Zaterdag 25 april konden 
wijnliefhebbers genieten onder een 
heerlijk zonnetje van een vijftigtal 
wijnen bij Wijnhandel de Zwart
Vooral de witte wijnen en Rosés uit 
de selectie van Henri Bloem vonden 
gretig aftrek. Winnaar van de proe-
verij: de rosé van Domaine Montro-
se, niet toevallig afgelopen zater-
dag in het Parool door wijnjourna-

list Harold Hamersma bejubeld om 
haar klasse. 

In het najaar zal er weer een grote 
najaarsproeverij gehouden worden. 
Nadruk ligt dan meer op de rode 
wijnen. Sinds de selectie van Hen-
ri Bloem wijnkopers is opgenomen 
in Wilnis is de wijnkeuze vele malen 
groter geworden.

Queensnight in Immitsj
Mijdrecht - Op donderdag 30 april 
is het weer Koninginnedag. En het 
zou geen Koninginnedag zijn zon-
der Queensnight. AJOC organi-
seert daarom op woensdag 29 april 
Queensnight om Koninginnedag 
2009 goed in te luiden.

Al jaren wordt Koninginnenacht 
gevierd in Immitsj. De ideale loca-
tie omdat dan ook nog het vuur-
werk en de kermis kunnen worden 

meegepakt op het terrein van Ar-
gon. Je zou zeggen Hollandser kan 
Oranje Boven niet gevierd worden. 
Maar wel in Immitsj, want naast al-
le Hollandse gouwe oude hits en de 
nieuwste feesthits, zal Immitsj om-
getoverd zijn tot het Oranje Walhalla 
van De Ronde Venen. 
Heb jij zin gekregen in een oranje 
fuif? De entree is ook nog eens gra-
tis. Wil je meer informatie, kijk dan 
op  www.ajoc.nl

Peuters van Pino bezoeken 
de kinderboerderij
De Ronde Venen - Woensdag 15 
april brachten de peuters van peu-
terspeelzaal Pino weer een bezoek 
aan de kinderboerderij de Schaaps-
kooi op het terrein van de Bruggen 
in Nieuwveen. De geitjes werden 
begroet en gevoerd, ze vonden het 

ook heerlijk om geaaid te worden, 
ook de cavia’s, konijntjes en eend-
jes werden bekeken.

Mede door het mooie weer was het 
voor de peutertjes van Pino weer 
een heel gezellige ochtend.

Expositie bij Rabobank
Uithoorn - In de Rabobank Uit-
hoorn aan de Heijermanslaan is er 
een expositie te zien van schilderij-
en gemaakt door kinderen van ver-
schillende scholen uit Uithoorn. Er 
zijn van het laatste project op de 
basisschool De Zon uit De Kwakel 
weer drie nieuwe aanwinsten bijge-
komen. Ze zijn tot stand gekomen 
tijdens het project “De Wijk leeft” 
o.l.v. beeldend kunstenaar Corrie 
Eeltink. De schilderijen zien er fan-

tastisch uit, zijn twee keer gevernist 
en kosten 250 euro per stuk. De op-
brengst komt geheel ten goede aan 
kinderprojecten.

Misschien heeft u nog een plek over 
in uw huis of heeft u in uw bedrijf 
een muur beschikbaar! De afgelo-
pen jaren hebben op deze manier 
heel wat schilderijen een mooi plek-
je gekregen, dus kom kijken, het is 
echt de moeite waard.

Open dag meidenvoetbal 
Hertha Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 16 mei 
maakt alweer een nieuwe groep 
meiden van 8 tot 15 jaar kennis met 
de voetbalteams van voetbalvereni-
ging Hertha. Steeds meer meiden 
ontdekken hoe leuk voetballen is. 
Bij voetbalvereniging Hertha spelen 
ze met veel plezier competitievoet-
bal. Dat doen ze in teams samen met 
jongens, maar ook in teams met al-
leen maar meiden. Een keer per jaar 
wordt dat gevierd met een open dag 
speciaal voor meisjes. Deelneem-
sters kunnen rekenen op een span-
nend en ontspannend dagje voet-
bal met vriendinnen. Ouders zijn na-
tuurlijk ook welkom op de open dag. 
Ze kunnen bijvoorbeeld aanmoedi-

gen, of… zelf een balletje trappen. 
Twee gelegenheidsteams van moe-
ders maken zich namelijk gereed 
om ook een wedstrijd te spelen. 
Wil je eens kennismaken met de 
meisjesafdeling, kijk dan op www.
hertha.nl . De deelname is gratis.

Spetterende show van 
leerlingen ObS de kajuit
Uithoorn - Het was een komen en 
gaan van ouders, opa’s, oma’s en an-
dere belangstellenden, vorige week 
woensdag bij openbare basisschool 
De Kajuit. Die ochtend mochten alle 
leerlingen laten zien wat ze kunnen 
op een podium. Zang, dans, drama 
en mime: alle kleinkunstvormen wa-
ren vertegenwoordigd.
Elke maand organiseren leerkrach-
ten en leerlingen een zogeheten po-
diummiddag. Bij toerbeurt studeren 
de kinderen een toneelstuk, lied of 
dans in om die vervolgens te verto-
nen aan hun medeleerlingen.
Dit keer konden ook familie en 

vrienden meegenieten van alle po-
diumprestaties. Zoë en Bente uit 
groep 5 gaven een heuse X-factor 
liveshow weg en werden kritisch en 
komisch beoordeeld door een stren-
ge jury, bestaande uit klasgenoten. 
Floor, Rachel en Isabel uit groep 2 
bewezen met hun dans- en play-
backnummer waardige opvolgers 
te zijn van de zangeressen van mei-
dengroep K-3.
Maar er was meer. Een vrolijk pira-
tenlied, een moppentapper met de 
lachers op zijn hand, een lied over 
6 boze kippetjes die hun eieren el-
ke dag opnieuw kwijtraken aan een 

boerin: het waren maar een paar 
van de nummers die de leerlingen 
ten beste gaven. Het publiek waan-
de zich in het theater.

Toch was het niet alleen maar glit-
ter en glamour op de Kajuit. Van de 
belangstelling werd handig gebruik 
gemaakt om het publiek te vragen 
een donatie te doen voor de stich-
ting ‘’Doe een wens’’, die ernstig zie-
ke kinderen ondersteunt door een 
wens werkelijkheid te laten worden. 
Na afloop keerde het publiek tevre-
den en vooral glimmend van trots 
huiswaarts.



Mijdrecht – Wat weegt er zwaarder 
bij de Rondeveense raad, vier prach-
tige bomen op het Raadhuisplein of 
een markt die er eens per week is. 
Donderdag 7 mei zal de raad moe-
ten gaan beslissen of de Mijdrecht-
se markt gaat verhuizen naar het 
Raadhuisplein. Hiervoor zullen dan 
echter wel vier prachtige bomen 
het veld moeten ruimen, moeten er 
bankjes worden verplaatst, dit om-
dat de marktkooplui dat wensen. 

Er wordt al lang gedacht over het 
verplaatsen van de markt. In het 
voorstel van het college staat: “De 
hoge verkeersdruk, de matige sfeer 
van het Burgemeester Haitsmaplein, 
de ligging buiten de looproute van 
winkelend publiek en de plannen 
voor gedeeltelijke bebouwing van 
het Haitsmaplein zijn aanleiding om 
de weekmarkt nog dit jaar te ver-
plaatsen naar een andere locatie. 
Het Raadhuisplein met een uitloop 
naar de Dorpsstraat en Raadhui-
slaan is mogelijk. Er dienen echter 
wel voorzieningen getroffen te wor-
den op het Raadhuisplein. Bankjes, 
afvalbakken en lantaarnpalen moe-
ten iets naar achteren verplaatst 
worden. Ook moet een stroomkast 
worden aangelegd en is een zwerf-
kast nodig om de kooplieden van de 
benodigde elektriciteit te voorzien. 
Bovendien moeten vier bomen ge-
kapt worden om de markt fysiek in-
pasbaar te maken. De totale kos-
ten bedragen 67.000 euro”, aldus het 
voorstel.

Winkels vrij
Volgens het voorstel is er nergens 
anders in Mijdrecht ruimte voor de 
markt: “Het nadeel is dat de ruim-
te op het Raadhuisplein beperkt is. 
We moeten dus voorzieningen tref-
fen om meer ruimte te creëren en 
de markt zal voor een deel moeten 
uitwijken naar de Dorpsstraat en 
de Raadhuislaan. Voor winkeliers 
is het ongunstig dat op donderdag 
het zicht op hun winkel belemmerd 
wordt door een marktkraam, daarom 
wordt geprobeerd het aantal kra-
men voor winkels te minimaliseren. 
Daarnaast is trouwen op donderdag 
in het gemeentehuis niet meer mo-
gelijk en zullen geen evenementen 
meer donderdag op het plein kun-
nen plaatsvinden. De kerstboom zal 
in het vervolg op het terras van Ren-
dez Vous worden geplaatst”, aldus 
het voorstel van het college.

Bomen
Tijdens het Rondetafelgesprek vo-
rige week dinsdagavond stond dit 
voorstel van het college op de agen-
da. Aan tafel zaten, buiten de raads-
leden, ook drie marktkooplieden, 
een bestuurslid van Handels Vereni-
ging Mijdrecht en een bezorgde be-
woonster. De bezorgde bewoonster 
kwam op voor de bomen en het hu-
welijk op donderdag: Waarom moe-
ten deze prachtige bomen weg? Is 

toch zonde. Gewoon laten staan die 
bomen, kunnen ze nooit veel last 
van hebben. En waarom niet trou-
wen op donderdag. Het gemeen-
tehuis heeft toch nog een ingang? 
Een hele mooie nog wel, met een 
bordes.”

Dan niet
Markkoopman Goldsteijn begreep 
ook niet goed waarom er dan niet 
meer getrouwd kan worden: “In 
Aalsmeer staan we ook op het plein 
en daar kan gewoon getrouwd wor-
den. Het is dan wel gratis”, aldus 
Goldsteijn. “Nu dan de bomen”, zo 
vervolgde hij “kan me voorstellen 
dat men het zonde vindt, maar voor 
ons marktkooplui zijn bomen, bank-
jes enz een ramp. Liefst hebben we 
gewoon een kaal plein. Die bomen 
moeten gewoon weg, het kan niet 
anders. Bomen niet weg, dan ver-
huizen wij niet”, zo zei hij dreigend.
Toine Doezé van de Combinatie be-
greep echt niet waarom die bomen 
nu moesten verdwijnen: “Er kunnen 
toch gewoon kramen tussen de bo-
men geplaatst worden. Dan zetten 
ze die grote wagens maar elders.”
“We leven in 2009”, kaatste de 
marktkoopman terug “wagens zijn 
groot, die passen niet tussen bo-
men. Nogmaals, bomen zijn mooi, 
maar niet op een markt. Bomen weg 
of wij blijven weg van het Raad-
huisplein.” Marktkoopman Van Vliet: 
“Die bomen, dat kan niet. De brand-
weer eist dat er voldoende ruimte is 
en dat kan niet met die bomen.”
Mevrouw Smit van de HVM was 
heel blij met de verplaatsing van de 
markt: “wij winkeliers willen dit al ja-
ren. Liever gisteren dan vandaag”, zo 
was haar commentaar op dit plan.

Gepuzzeld
“We hebben uitgebreid gekeken 
naar hoe we nu het beste konden 
indelen met behoud van de bo-
men, maar het lukte echt niet”, al-

dus wethouder Roosendaal. De op-
stelling zoals hij nu staat is de bes-
te. Het lijkt misschien ‘of het is slik-
ken of stikken’, maar echt, het kan 
niet anders.”
“Dit plein is eigenlijk te klein”, al-
dus Bert van Broekhuijsen. “Ik denk 
dat we maar eens moeten herover-
wegen. “Een tekening is theorie”, al-
dus Houmes. “Ik zeg, zet de markt 
er eerst eens neer als proef, en dan 
pas besluiten. Dan kun je zien wat 

wel of niet kan”.
Doezé was het duidelijkst: “Die bo-
men moeten blijven. Zes dagen per 
week is er geen markt en zitten wij 
met een kaal plein zonder bomen. 
Wij hebben als fractie ook geme-
ten en er kunnen daar best kramen 
staan. Bomen blijven, klaar.”

Uitzicht 
“Maar dat willen de kooplui niet”, zo 
bleef wethouder Roosendaal zeg-
gen. “Deze mensen moeten toch 
ook hun brood kunnen verdienen. 
De tijd van kleine kramen is voor-
bij.” Het zal nog wel wat voeten in  
aarde hebben tijdens de raad van 
7 mei, als de raad een besluit moet 
nemen. 

Het is duidelijk: de marktlui wo-
nen hier niet en blijven niet met een 
plein zitten zonder bomen. Zij zijn 
hier een middag per week en gaan 
dan weer weg. Zij zitten er verder 
niet mee. En dan: als je de tekening 
met de indeling goed bekijkt is het 
ook te hopen dat er nooit een ernsti-
ge brand uitbreekt in het gemeente-
huis. Waarom niet? Wel, de ingang 
staat totaal geblokkeerd. 

Er is nog een ingang, maar dat is 
bereikbaar via een smalle gang met 
deuren die alleen met een pasje te 
openen zijn. Zou de brandweer dat 
niet gezien hebben? 
En dan, de winkels moeten vrij blij-
ven.
De winkels mogen niet naar lelijke 
achterkanten van kramen aankij-
ken. Maar wat te denken van de be-
woners van Dorpsstraat 23, die krij-
gen een knots van een wagen voor 
hun deur. De gehele toegang tot 
hun woning is op donderdag onbe-
reikbaar.
Zij hebben kantoor aan huis. Wordt 
daar aan gedacht? 
Donderdag 7 mei zullen we het we-
ten...
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Mededeling van wethouder Van Breukelen tijdens persuur:

”Veenbad ombouwen voor 
basisschool de Schakel
De Ronde Venen – Of het een slip 
op de tong was, weten we niet, maar 
afgelopen woensdagochtend  ver-
telde wethouder Jan van Breukelen 
van het CDA wel iets heel nieuws. 
Het persuur was al zo goed als af-
gewerkt en er werd gevraagd of ie-
mand nog iets te vragen of me-
de te delen had. Wel, de wethou-
der had een mededeling: We zijn 
bezig met een onderzoek om ba-
sisschool de Schakel te verplaatsen 
naar het Veenbad. Diverse mon-
den vielen open: de Schakel naar 
het Veenbad? “Ja, de grond komt 
toch beschikbaar?”, aldus de wet-

houder. “En basisschool de Scha-
kel moet nodig worden opgeknapt. 
Er moet voor zeker 6 ton worden 
geïnvesteerd. De verwarming enz is 
aan vervanging toe en nog meer van 
dat soort zaken. Dus hadden we het 
idee om de school maar te verplaat-
sen naar het Veenbad.” De wethou-
der ontving direct een waterval van 
vragen van de aanwezige pers: Is het 
dan al zeker dat het Veenbad weg-
gaat, het bestuur is daar toch nog 
niet uit? En wordt dan het hele bad 
gesloopt of krijgt de school een ei-
gen zwembad. Als de Schakel er zo 
slecht aan toe is en zeker de verwar-

ming, hoe lang kan dat zonder op-
knappen? Is toch wel heel belang-
rijk voor een school? Als het Veen-
bad al weggaat, dan duurt dat nog 
jaren en voor het dan is afgebroken 
en een nieuwe school is gebouwd 
gaan er weer jaren voorbij. Kan de 
Schakel zolang door nog? De wet-
houder had zichtbaar spijt van zijn 
uitspraak. “Ja, nee, ja, zo snel hoeft 
het niet. We hebben ideeën en het 
schoolbestuur ziet het ook wel zit-
ten. Maar het zijn nog maar idee-
en.” 
Meer wilde de wethouder niet kwijt. 
Hij had beter niets kunnen zeggen.

Opa en Omamiddag op 
de Vlinderbosschool
Wilnis - Dinsdag 21 april was het 
zover, de Opa en Omamiddag. Meer 
dan honderd opa’s en oma’s maak-
ten gebruik van de uitnodiging om 
een middagje op Vlinderbos te ko-
men kijken. De organisatie en pre-
sentatie van deze middag was volle-
dig in handen van de kinderen van 
de Plusgroep. Deze kinderen heb-
ben wat meer uitdaging nodig naast 

het aanbod dat ze in de groep krij-
gen en komen één maal per week 
bij elkaar. Zij hebben gezorgd voor 
een afwisselend programma en een 
goede organisatie. 

De opa’s en oma’s hebben kennis 
gemaakt met de digitale schoolbor-
den, met de achtergronden van het 
Jenaplan onderwijs, met techniek 

onderwijs en met muziek- en spel-
letjes van vroeger en nu. Bij bin-
nenkomst was er voor iedereen een 
programmaboekje dat geheel door 
de kinderen was verzorgd.

Hierin was alle informatie nog eens 
na te lezen. Ze kijken terug op een 
fantastische middag en genieten 
van alle positieve reacties.

Rijksoverheid laat kerkbestuur in de kou staan

Subsidie restauratie orgel 
toegezegd maar niet 
uitbetaald
Wilnis - Het kerkbestuur van de 
gereformeerde ontmoetingskerk in 
Wilnis zit met de handen in het haar. 
In goed vertrouwen in de Rijks-
overheid, die hen had laten weten 
dat zij in aanmerking kwamen voor 
een subsidie bij de restauratie van 
hun kerkorgel, blijkt nu dat de wet-
ten weer veranderd zijn en het kerk-
bestuur geen subsidie krijgt. De 
Rijksoverheid zegt nu zelfs dat het 
de taak van de gemeente De Ron-
de Venen is, maar die op haar beurt 
zegt dat het de taak van het Rijk is. 
Zo word je, zoals dat heet, van het 
kastje naar de muur gestuurd.
Het orgel is gerepareerd en het 
kerkbestuur heeft hiervoor een le-
ning afgesloten bij de bank. Deze 
bank wil nu geld zien en dat heeft 
het kerkbestuur niet. Teneinde raad 
schreven zij het college een brief 
met de vraag of de gemeente mis-
schien wilde bijspringen door mid-
del van een voorfinanciering.
Maar dat werd afgewezen. Hendrik 
Palm van de CU/SGP besloot toen 
om tijdens een Rondetafelgesprek 
hier eens in het openbaar over te 
praten met de wethouder, zijn col-
lega raadsleden en het kerkbestuur. 
Dit om te zien of er toch niet iets te 
regelen zou zijn.

Monument
Twee afgevaardigden van het kerk-
bestuur, Huib de Haan en Martin 
Boogaard, waren aanwezig en ver-
telden wat er precies was gebeurd: 
“De administratiejuridische proce-
dure is via de gemeente De Ronde 
Venen verlopen. Vanaf de aanvraag 
om subsidie tot de financiële eind-
verantwoording is de gemeente bij 
dit restauratieproject betrokken ge-
weest. Niets wees erop, dat na ge-

reedkoming van de restauratie de 
subsidie zo lang op zich zou laten 
wachten.
Ten tijde van de aanvraag orgelres-
tauratie werd het interieur en ex-
terieur van het kerkgebouw (is ge-
meentelijk monument) gerestau-
reerd. Teneinde te voorkomen dat 
ten gevolge van dit ingrijpend her-
stel “gevolg” schade (door stof en 
vocht) ontstaat aan het orgel, werd 
de restauratie in overleg met de ge-
meente, pas uitgevoerd nadat zeker 
was dat de kerkrestauratie geen na-
delige gevolgen had voor het orgel.
Het positieve aan deze wachttijd 
was dat het bij het demonteren van 
het orgel bleek dat een bepaald on-
derdeel in het binnenste van het or-
gel niet ingrijpend behoefde te wor-
den aangepakt, hetgeen een bespa-
ring opleverde van 20.000 euro.

Ingediend
De aanvraag werd ingediend op 
grond van het Besluit Rijkssubsidie-
ring Rijksmonumenten (BRRM1997). 
Zonder enige vooraankondiging 
werd dit BRRM1997 buiten wer-
king gesteld en daarvoor kwam het 
BRIM een instandhouding regeling. 
Deze nieuwe  regeling subsidieert 
echter alleen nog niet uitgevoer-
de restauraties. Wij zijn hiertegen in 
beroep gegaan maar dat heeft geen 
resultaat gehad.
Geheel volgens de bestaande regel-
geving is de restauratie uitgevoerd 
en de verwachting gerechtvaardigd 
dat na gereedmelding van de res-
tauratie en het overleggen van de 
financiële eindverantwoording, de 
berekende subsidie beschikbaar 
zou komen.
Zoals gezegd, niets wees er op, dat 
het zover zou komen, dat wij ten-

einde raad een beroep doen op uw 
raad. Ons vertrouwen in de overheid 
wordt danig op de proef gesteld 
(van het kassie naar de muur princi-
pe) en hopen dat u ons niet wilt  te-
leurstellen en ons alsnog een ren-
teloze voorfinanciering (geen subsi-
die) wilt toezeggen om daarmee uit 
de financiële impasse te komen. In 
een eerder instantie hadden wij de 
provincie Utrecht hierom gevraagd 
doch zij heeft wel een lijst met (nog 
niet gerestaureerde) urgente pro-
jecten maar daarop komt onze kerk 
niet voor. Wij vragen nu aan u raad 
van De Ronde Venen, geen subsidie 
maar een voorfinanciering. Wij ho-
pen echt dat u ons kunt helpen”, al-
dus het kerkbestuur.

Weinig kans
Hoewel het duidelijk merkbaar was 
bij de raad, wilde ze wel, maar kon 
ze dit verzoek op deze wijze niet in-
willigen. De raad heeft enkele jaren 
geleden besloten om geen voorfi-
nancieringen meer te doen en daar 
moeten zij zich nu aan houden. 
Raadslid Hoogstraten van het CDA 
had nog een idee: “Als we van dit 
orgel nu een cultuur erfgoed maken 
kunnen we het misschien wel sub-
sidieren.
Uit de reactie van de wethouder viel 
niet veel af te lezen; “U als raad bent 
de baas”, was het enige wat wethou-
der Van Breukelen hierop zei. Bert 
van Broekhuizen stelde nog voor 
dat het bestuur naar de ombuds-
man zou gaan: “gezien de verwach-
tingen die het Rijk bij u heeft gewekt 
denk ik zeker dat u dat wint en dat 
het Rijk alsnog zal moeten betalen. 
Wat er nu gaat gebeuren werd niet 
helemaal duidelijk. We blijven het 
voor u volgen.

Deel van de raad wil bomen behouden

Marktkooplieden: ‘Bomen 
niet weg, dan geen markt 
op het plein
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Presentatie filmbeelden uit 
ver verleden van Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen
De Ronde Venen - Op 20 april 
jl. was een feestelijke presenta-
tie bij de Rabobank  van dvd’s met 
filmbeelden uit  het verleden van 
Mijdrecht-Vinkeveen-Wilnis en aan-
grenzende buurtschappen. Het eer-
ste exemplaar van de cassette met 
3 dvd’s werd door de voorzitter van 
de historische vereniging over-
handigd aan burgemeester Burg-
man. Verschillende leden van de-
ze vereniging  hebben films, foto’s 
en video’s verzameld van particu-
lieren en al het materiaal bekeken, 
o.a nooit vertoonde filmbeelden, en 
gesorteerd voor deze nieuwe dvd’s.  
Het project is onderdeel van de fes-
tiviteiten rond het 25-jarig bestaan 
van de historische vereniging. An-
dere activiteiten zijn o.a. een wan-
deling op de Buitenplaats van Vree-
denhoff in Nieuwersluis op 2 mei en 
een fietspuzzeltocht op 6 juni. Infor-
matie op www.proosdijlanden.nl. De 
dvd’s zijn te koop bij Juwelier Swaab 
in de Dorpsstraat te Mijdrecht.

Echtpaar Van de Burgt-Verweij 
60 jaar getrouwd
Mijdrecht -  We zeiden het al va-
ker: De Ronde Venen is een gezon-
de gemeente waar het huwelijken 
betreft die lang standhouden. Dat is 
ook het geval met Harmen Jan (Her-
man) van de Burgt en zijn echtge-
note Trijntje van de Burgt-Verweij. 
Zij vierden hun diamanten bruiloft 
op woensdag 22 april jl. en wonen 
sinds 1957 in Mijdrecht. De laat-
ste vier jaar in het seniorenapparte-
mentencomplex Veenstaete aan de 
Zuster den Hertoglaan. Naast een 
lawine aan felicitatiekaarten, waar-
onder tevens de gelukwensen na-
mens Koningin Beatrix, maakte ook 
burgemeester Marianne Burgman 
haar opwachting. Zij onderhield 
zich in een gemoedelijke sfeer eni-
ge tijd met het echtpaar dat zowel 
geestelijk als lichamelijk in goeden 
doen is. Herman trouwde zijn Trijn-
tje op 22 april 1949 in het gemeen-
tehuis te Vinkeveen. “Maar daarvóór 
kenden wij elkaar al hoor, dus het 
is méér dan zestig jaar lief en leed”, 
merkt Herman olijk op. Hij vertelt 
dat hij zijn grote liefde tegenkwam 
op de kermis in Abcoude. Herman 
was na de oorlog als dienstplich-
tig militair gelegerd in Fort Abcou-
de. Dat was toen nog in gebruik als 
militair steunpunt. Trijntje woonde 
destijds in Waverveen. Na de ker-

mis bracht Herman haar altijd thuis. 
Lopend! Maar dan moest hij in het 
donker ook weer terug naar het Fort 
en dat was een hele onderneming. 
In de weekeinden ging hij van huis 
met de trein naar Utrecht. Hij woon-
de toen in Driebergen waar hij op 
26 januari 1924 geboren werd. In 
Nieuwersluis stapte hij over op het 
boemeltje van de Haarlemmermeer 
spoorlijn en stapte uit in Wilnis. En 
dan maar (weer) lopen richting Wa-
verveen naar zijn Trijntje die daar 
werd geboren op 25 augustus 1927.

Hechte band
Herman en Trijntje kregen zes kin-
deren, vijf meisjes en een jongen. 
Inmiddels zijn er 10 kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen die alle-
maal graag naar opa en oma Van de 
Burgt gaan. “Wij allemaal eigenlijk, 
want jaarlijks hebben wij altijd ons 
familie-uitje waar we als kinderen 
samen met onze ouders er een leuk 
dagje of weekend van maken. Dat 
is al jaren zo. We hebben een hech-
te band met elkaar. Zolang je elkaar 
hebt moet je dat doen. Er komt een 
tijd dat het niet meer kan en dan 
heb je spijt dat het er nooit van is 
gekomen. Dus gaan we er regelma-
tig op uit met elkaar, de meesten 
van ons wonen in De Ronde Venen, 

hoofdzakelijk Mijdrecht. Dus lekker 
dichtbij. En als lopen te veel wordt 
zetten we Herman en Trijntje in een 
rolstoel. Dan kunnen ze toch alles 
zien en meemaken. Het is dan wel 
‘geiten’ met elkaar hoor... Mijn vader 
komt altijd spontaan uit de hoek en 
mijn moeder onthoudt alles wat ze 
ziet en hoort. Net een wandelende 
encyclopedie. Heel frappant.” Aldus 
een lachende en goed van de tong-
riem gesneden dochter Anja die sa-
men met zus Marrie de visite ont-
vangt.
Herman geniet alweer 20 jaar van 
zijn pensioen. Hij heeft in zijn werk-
zame leven zo’n 25 jaar bij Sigma 
Coatings gewerkt als kleurmaker. 
In de jaren daarvóór werkte hij bij 
diverse boeren in Waverveen waar 
het echtpaar ook een poosje heeft 
gewoond. Voor vrienden, buren en 
kennissen werd in de hal van Veen-
staete op de huwelijksdag zelf een 
feestje opgetuigd. In familieverband 
gaat de familie nog een weekend-
je lekker weg naar een hotel met di-
ner. Geniet ervan! De redactie van 
de Nieuwe Meerbode feliciteert het 
echtpaar Van de Burgt-Verweij met 
het behalen van deze mijlpaal in het 
leven en wenst hen met hun fami-
lie nog vele jaren in goede gezond-
heid toe!

Round Table 169 haalt 
15.000 euro op voor
Gerardus Majella
Mijdrecht - Vrijdag 17 april jl. heeft 
voor de tweede maal het Vinkeveen-
se Eilandgolf plaatsgevonden. Dit 
unieke evenement is door de Round 
Table 169 in georganiseerd. De op-
brengst van dit toernooi, 15.000 eu-
ro, wordt aangewend om een Huif-
bed aan te schaffen voor Stichting 
Gerardus Majella. 
Een huifbed is een combinatie van 
een huifkar en een bed. Het huifbed 
is een stalen constructie, die gedra-
gen wordt door twee vaste wielen 
achter en twee zwenkwielen voor. In 
deze constructie lopen twee pony’s 
van gelijke hoogte vlak naast el-
kaar die gestuurd worden door een 
menner. Over de ruggen van de po-
ny’s is een canvas doek gespannen 
dat in hoogte verstelbaar is. Hierop 
komt de deelnemer te liggen met 
het hoofd in dezelfde richting als de 
pony’s. Huifbed-rijden is een spe-
ciale manier van paardrijden, be-
doeld voor mensen met een ernsti-
ge verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking, voor wie gewoon op het 
paard zitten niet mogelijk is.

Eilandgolf
Na maanden van gedegen voor-
bereiding zijn op diverse eilanden 
in de Vinkeveense Plassen in to-
taal twaalf golfholes uitgezet. Elke 

hole werd door een bedrijf gespon-
sord. De deelnemers zijn tijdens de 
dag met behulp van boten van ei-
land naar eiland gevaren. Deze ‘wa-
tertaxi’s’ zijn geleverd door diverse 
bedrijven en particulieren. In totaal 
hadden zich 22 teams ingeschre-
ven voor een flight. Alle deelnemers 
werden rond het middaguur ont-
vangen in het clubhuis van de Wa-
tersportvereniging Vinkeveen Ab-
coude (WVA). Hier vonden inschrij-
ving, briefing en een zeer smakelijke 
lunch plaats en ontvingen de deel-
nemers o.a. een golftas. 

Na een welkomstwoord door Round 
Table 169-voorzitter Matthijs Dull 
werden de deelnemers naar de di-
verse eilanden gevaren en kon een-
ieder aan zijn of haar ronde begin-
nen. Er mocht tijdens het golfen ge-
bruik worden gemaakt van drie ver-
schillende golfclubs. Als golfbal-
len werden zogeheten ‘floaters’ ge-
bruikt. Deze ballen blijven drijven in 
het water. Op een aantal van de ei-
landen stond een horecapunt. Deel-
nemers en toeschouwers kregen 
hier van lokale horecaondernemers 
een hapje en een drankje.
Het weer zat de deelnemende teams 
mee. Een flauw zonnetje en een ste-
vige wind begeleidden de teams tij-

dens hun ronde over de eilanden. 
Toeschouwers konden gebruik ma-
ken van een partyschip dat rond-
voer over de grote plas. Rond 18.00 
uur werd aan de laatste hole be-
gonnen, waarna men weer, onder 
het genot van muziek, een hapje en 
een drankje, bij elkaar kwam in het 
clubhuis van de watersportvereni-
ging op eiland vier. Na telling van de 
scorekaarten kon de prijsuitreiking 
plaatsvinden. De prijzen werden uit-
gereikt door oud-voetbalinternatio-
nal Ernie Brandts.

De uiteindelijke uitslag is gewor-
den:
1e prijs heren:
Michel Post van team Caransa
2e prijs:
Gert van de Wal van team Ernie 
Brandts
3e prijs:
Michel Hengeveld van team Data-
mail

1e prijs dames:
Henriëtte van Lanschot van team 
Hengeveld Geveltechniek
Best Neary:
Eric De Graaf van team Vosselman 
Buiten
Teamprijs:
Team Gebr. van Scheppingen 2

VOBI uit Vinkeveen had 
weer ‘mooie’ klus
Vinkeveen/Abcoude - Ten behoe-
ve van de verbreding van de A2 tus-
sen Holendrecht en Maarssen  wor-
den er diverse nieuwe viaducten, 
tunnels en duikers gebouwd.
De eerste prefab betonnen liggers 
zijn geplaatst voor het nieuwe via-
duct bij Abcoude door VOBI bv te 
Vinkeveen.
Een bijzondere, niet alledaagse klus, 

de prefabliggers zijn 44 meter lang, 
1,60 meter hoog en wegen 75.000 kg 
per stuk. De liggers zijn gemaakt in 
Son bij Eindhoven en worden aan-
gevoerd met speciaal transport, de-
ze vrachtwagens zijn totaal 60 me-
ter lang. De prefabliggers worden 
geplaatst met twee 500 tons tele-
kranen.
Om het werk veilig te kunnen uit-

voeren zijn aan beide zijden van de 
A2 twee rijbanen afgesloten van-
af 23.30 uur tot 5.00 uur. Tijdens het 
ophijsen van de liggers is het ver-
keer geheel stopgezet voor ca 10 
minuten.
VOBI bv bouwt in opdracht van de 
combinatie A2HoMa acht kunstwer-
ken: vijf viaducten, twee tunnels en 
een overkluizing.

Ruiming dreigt voor 
alle karpers levend in 
Mijdrechtse Bovenlanden
De Ronde Venen - Het plan van 
de Provincie om alle karpers weg 
te vissen uit de wateren van de 
Mijdrechtse Bovenlanden raakt kant 
noch wal, aldus de statenfractie van 
de Partij voor de Dieren Utrecht.  
Door de Provincie kan geen enkel 
verband worden aangetoond tussen 
de aanwezigheid van  karpers en de 
in dat gebied optredende oeverosie.  
De Partij voor de Dieren dringt daar-
om aan op maatregelen die wél op-
lossing bieden.
Op advies van het waterschap Am-
stel, Gooi en Vechtstreek heeft de 
provincie Utrecht het plan opgevat 
alle karpers te verwijderen uit de 
Mijdrechtse Bovenlanden. De Par-
tij voor de Dieren vindt het verge-
zocht om de problemen van oeve-

rerosie te wijten aan de aanwezig-
heid van karpers, en niet reëel om 
de diversiteit van de visstand te ver-
hogen door het verwijderen van alle 
karpers uit de Mijdrechtse wateren.
“Dat de karpers de oorzaak zijn 
van de oeverafkalving in het ge-
bied is door niemand aangetoond 
en lijkt ons zeer onwaarschijnlijk”, 
aldus Wanda Bodewitz, fractievoor-
zitter van de Partij voor de Dieren 
Utrecht. “Dit idee is vergelijkbaar 
met het verwijderen van kamelen uit 
de woestijn in de hoop dat er een 
poolgebied ontstaat.”
Er zijn genoeg maatregelen voor-
handen die wel een oplossing bie-
den voor de problemen in dit ge-
bied. Het zorgen voor schoon in-
stroomwater, het afdekken van de 

bodem met zand en het toelaten van 
peilfluctuaties zijn wetenschappelijk 
onderbouwde maatregelen die van 
invloed zijn op zowel de oevererosie 
als de visstand.

Het laatste argument dat de Provin-
cie gebruikt ter onderbouwing van 
haar plan, is dat karpers de rietaan-
plant kunnen beschadigen van de 
pas aangelegde ‘Natuurvriendelijke 
Oevers’. Het doden van in het wild 
levende dieren ten behoeve van de 
aanleg van ‘natuur’ is wat betreft de 
Partij voor de Dieren de wereld op 
zijn kop. Ze pleit daarom ook voor 
een tijdelijke gaasbarrière onder de 
waterspiegel om de jonge rietaan-
plant te beschermen tegen de kar-
pers.
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Argon C1 promoveert 
naar tweede divisie
Mijdrecht - Argon kon vandaag 
kampioen worden en het was direct 
duidelijk, Argon wilde snel op voor-
sprong komen en de wedstrijd naar 
zich toe trekken. Het was Kenzo, die 
aan de linkerkant de back voorbij 
snelde, een prachtige voorzet af gaf 
op de vrijstaande De Stang, maar 
deze de bal net langs de verkeerde 
kant van de paal deed belanden. Ar-
gon oogde niet nerveus en het duur-
de dan ook niet lang dat de voor-
sprong daar was. Het was aan de 
rechterkant Menno, die prima werd 
weggestuurd door de sterk spelen-
de Jasper, deze vond in het midden 
Kenzo, die de bal langs de graaien-
de keeper schoot, 0-1. Zo, dat was 
prettig en Argon ging door. Nadat de 
linksback geblesseerd moest uitval-
len, was het Menno die op snelheid 
zijn tegenstander de hielen liet zien 
en alleen op de keeper af kon gaan. 
Terwijl we de 2-0 al telden, ging de 
bal er helaas voor Argon niet in. Ar-
gon heerste, maar dat veranderde 
snel, toen er verkeerd werd uitver-
dedigd en de rechtsbuiten van de 
Vogels Glenn verschalkte met een 
prachtige boogbal en de 1-1 op het 
scorebord stond. Wat een domper, 
Argon was aangeslagen en moest 
zich hervinden. Er werd onrustig ge-
speeld en de Vogels werden bruta-
ler. Langzaam kwam het geloof te-
rug, maar echte kansen werden er 
niet gecreëerd. Zo eindigde de 1e 

helft in een gelijke stand, voor Ar-
gon onvoldoende, want winst was 
nodig om kampioen te worden. Met 
4 punten voorsprongen op Soest en 
2 wedstrijden te gaan moest er ge-
wonnen worden.
De 2e helft dan maar, we hadden 
daar reeds al vaak het verschil ge-
maakt, dus waarom vandaag niet. 
Ronald had in de rust de zenuwen 
bij de jongens weggenomen en 
aangeven er van overtuigd te zijn 
dat Argon de wedstrijd zou winnen, 
de Vogels zouden dit tempo niet vol 
kunnen houden. 

Rust
Argon oogde dan ook minder ge-
spannen en vanaf de aftrap werden 
er duels gewonnen, die de 1e helft 
verloren werden. Ook in de coaching 
onderling was er rust gekomen, het 
was wachten op de kansen, die ab-
soluut zouden komen. Het was een 
individuele actie die halverwege de 
2e helft de wedstrijd zou doen be-
slissen. Een ingooi aan de linkerkant 
van Tim bereikte Jesse, die prachtig 
wegdraaide bij de verdediger, alleen 
op de keeper af mocht gaan en de 
bal beheerst binnen tikte, 1-2, en de 
ontlading was daar. De doelpunten-
maker werd bedolven door de ge-
hele ploeg en de warmlopende Ber-
ry, die het veld instormde. Ronald 
en Han maakten een salto of 6 en 
Cees ging uit zijn dak. Het kampi-

oenschap kwam nu wel heel dicht-
bij, en Argon was vastbesloten om 
het niet meer weg te geven. De Vo-
gels geloofden er niet meer in en 
toen Menno vlak voor tijd de 3-1 
binnenschoot, was het kampioen-
schap een feit.

De champagneflessen konden open 
getrokken worden, de tranen van 
geluk de vrije loop gelaten worden 
en de bekende kampioensnummers 
gebrald worden. De nieuwe Argon 
sjalen werden door de trotse moe-
ders om de schouders van hun jon-
ge helden gehangen en de tocht 
naar Mijdrecht aanvaardt. Een ge-
weldig buffet stond daar op Argon 
helden en begeleiding  te wach-
ten, waarna het nog lang onrustig 
was……
Een prachtig seizoen kwam zo ten 
einde. Knap om te zien hoe de fa-
vorieten rol werd waargemaakt door 
onze jongens en begeleiding. Ro-
nald, Han, Cees, ontzettend bedankt 
voor jullie fantastische en professi-
onele begeleiding, we hebben zo-
veel mooie wedstrijden mogen be-
leven dit seizoen met jullie en de-
ze groep. Een compliment aan de-
ze prima groep jongens is op zijn 
plaats, nadat zij er 2 jaar geleden 
voor zorgden dat de D1 naar de top-
klasse promoveerde, flikten zij het 
nu weer…..de C1 naar de 2e Divi-
sie te schieten.

1e HVM Hockey Clinic 
doorslaand succes!
Aalsmeer - Mijdrecht - Afgelopen 
zaterdag vond op HVM de eerste 
HVM Hockey Clinic voor de jongste 
jeugd (5 tot 8 jaar) plaats. Vriend-
jes en vriendinnetjes van onze ei-
gen jeugdleden waren de afgelopen 
weken gevraagd om ook een keer-
tje mee te komen doen. En dat heb-
ben we geweten... In totaal waren er 
zo’n 60 kinderen, waarvan bijna de 
helft jongens. Na een gezamenlijke 
warming up werden de kinderen in 

groepen van 8 over de verschillende 
oefeningen verdeeld, om in een uur 
tijd een tiental verschillende hockey-
oefeningen uit te proberen. In het 
prachtige weer renden de kinderen 
al gauw met rode koppies over het 
veld rond alsof ze al jaren lid waren. 
De grote opkomst was grotendeels 
te danken aan de persoonlijke uit-
nodigingen van de eigen enthousi-
aste leden. En dat geeft de sfeer van 
HVM weer: een gezellige en gemoe-

delijke hockeyclub. Aan het einde 
van de ochtend schreven veel kin-
deren zich al in voor volgend jaar. 
Daarmee verzekerden ze zich van 
de mooie starters-set: een hockey-
stick, een mondbeschermer en een 
set scheenbeschermers. 
HVM doet ook mee aan Hart Voor 
Sport voor kinderen van 9 t/m 12 
jaar, op de 3 woensdagmiddagen 
na de meivakantie; aanmelden kan 
nog.

HP Staal B.V. sponsort 
TTC De Merel
De Ronde Venen - Al jarenlang 
bestaat er een hechte relatie tussen 
Aanneming- en Handelmij HP Staal 
en fietsvereniging Toer Trimclub De 
Merel. Dankzij financiële bijdragen 
van HP Staal heeft De Merel zich 
een aantal jaren geleden in nieuwe 
clubkleding kunnen steken. Regel-
matig wordt in De Nieuwe Meerbo-
de verslag gedaan van onze activi-
teiten.

De uitstraling blijkt van dien aard te 
zijn dat er een regelmatige instroom 
van nieuwe leden is. Zo kon De Me-
rel vanaf het verenigingsjaar 2008 
ruim dertig nieuwe leden inschrij-
ven. En steeds is er veel belangstel-
ling om ter kennismaking eens mee 
te rijden op een van onze ritten.

Al deze leden moeten uiteraard weer 
in de clubkleuren gaan fietsen. Ge-

lukkig mochten we weer een beroep 
doen op HP Staal. Rob Voorbij, di-
recteur van HP Staal, beklemtoonde 
dat hij de verrichtingen van De Me-
rel altijd met belangstelling volgt en 
graag een bijdrage sponsort om het 
aanschaffen van clubkleding de ko-
mende jaren weer mogelijk te ma-
ken. Uiteraard zijn wij HP Staal zeer 
erkentelijk voor deze nieuwe sa-
menwerkingsvorm.

Argon verliest door penalty
Mijdrecht - ommige wedstrijden 
in het hedendaagse voetbal wor-
den beslist op momenten. Een ge-
miste kans, een gestopte penalty of 
een onnodige overtreding met gro-
te gevolgen zoals vandaag het geval 
was. Argon nog volop in de race in 
de bovenste regionen van de Hoofd-
klasse A tegen het eigenlijk wel uit-
gevoetbalde elftal van trainer Cor 
ten Bosch.
Het eerste half uur kende weinig 
hoogtepunten. Een sterker AFC be-
nutte het gebrek aan felheid aan 
Mijdrechtse zijde. Gehring zocht het 
doel net iets breder dan de beschik-
bare zeven meter twee-endertig en 
Patrick Lokken leverde iets te ge-
makkelijk in bij doelman van Emme-
rik van AFC. In dat eerste half uur 
pakte Jasper de Haer zijn eerste ge-
le kaart. Na het verstrijken van de 
dertig minuten kwam bij Argon het 
besef dat uit een ander vaatje ge-
tapt moest worden. Een schepje ge-
zonde agressie erbovenop en de 
wedstrijd kantelde in het voordeel 
van de thuisploeg. Patrick Lokken 
maakte nog een geweldige omhaal 
die als hij doel had getroffen geen 

doorgang had gevonden omdat 
voordeelregels nog altijd lastig zijn 
in te schatten voor de mannen in het 
geel. Zoals al gezegd word een wed-
strijd beslist in momenten. Het mo-
ment van deze wedstrijd was minuut 
44 toen Leandro Kappel over rechts 
werd gelanceerd en door Jasper de 
Haer al dan niet onnodig onregle-
mentair werd afgestopt. Gevolg: een 
vervroegde douche voor de Haer en 
een 0-1 voorsprong door een benut-
te penalty van Roodbeen.

Ijzersterk
Na rust een ijzersterk Argon dat 
AFC constant vast wist te zetten on-
danks de man minder. AFC wist nog 
wel één keer gevaarlijk de lat te teis-
teren door middel van een schot van 
Kappel maar daar bleef het dan ook 
wel bij. Een neutrale toeschouwer zal 
er niets van hebben begrepen. Een 
man meer en zwaar de onderliggen-
de partij. Argon creëerde ook geen 
uitgespeelde kansen maar was wel 
dreigend met twee keer Patrick Lok-
ken en een kopbal van Joeri Onder-
water op de lat. Echter was vrouwe 
Fortuna vandaag wel aan de Hoofd-

weg te vinden maar dan op het par-
keerterrein waar mensen hun geluk 
beproefden op de jaarlijkse kermis. 
Argon verdiende en kreeg ook alle 
lof voor de vertoonde vechtlust en 
inzet. Helaas kon aan de score niets 
meer gedaan worden. Na afloop kon 
men zijn diploma hogere wiskunde 
van stal halen om met de resulta-
ten van deze speelronden scenario’s 
uit te leggen. Westlandia op 42 pun-
ten en Argon, Haaglandia en Hilver-
sum op 40 punten. Spannend is het 
in ieder geval altijd in de Hoofdklas-
se A van de Zondagafdeling. Wie nu 
denkt te kunnen voorspellen wel-
ke ploeg er over twee speelronden 
zich tot kampioen mag laten huldi-
gen kan weleens een poging doen 
om assistent van Uri Geller te wor-
den. Een beslissingswedstrijd is ook 
zeker nog een optie. 
Eén ding is zeker: wil Argon nog 
mee blijven doen moet volgende 
week gewonnen worden in Naald-
wijk van de huidige nummer één, 
Westlandia. Als de spelers de lijn 
van de tweede helft van vandaag 
doorzetten liggen de mogelijkheden 
er zeker.

Team van CSW 7 is 
kampioen!
Wilnis - Afgelopen zaterdag wisten de Harmony Boys de kampioensschaal binnen te halen. Dit team van twinti-
gers en vijftigers werd tegen alle verwachtingen in kampioen te worden in de reserve 6e klasse. Een prachtige pres-
tatie.Atlantis A1 ontevreden 

met punt tegen koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
ontving het door Van Dam Bedrijfs-
diensten gesponsorde Atlantis A1 
de koploper van de competitie: OV-
VO. Deze tegenstander was welbe-
kend, want al 3 keer eerder kwa-
men beide teams elkaar tegen. In de 
voorgaande duels had Atlantis A1 
weinig in te brengen, maar in de-
ze wedstrijd was dit zeker niet het 
geval. Na een spannende wedstrijd 
eindigden beide ploegen met een 
gelijke stand: 8-8.
De wedstrijd tegen OVVO was erg 
belangrijk en beladen. Dit kwam on-
der andere omdat OVVO een week 
eerder punten had verspeeld en At-
lantis op het veld uitstekend pres-
teert. Met een winstpartij zou At-
lantis OVVO tot op 1 verliespunt zijn 
genaderd.
Atlantis startte in zijn vaste opstel-
ling, met in de eerste aanval Kristi-
an Geerdinck, Erik Kragting, Janne-
ke van Ginkel en Natasja Korver. Er 

was bewust voor gekozen om met 
de wind mee aan te vallen, zodat 
OVVO meteen onder druk gezet kon 
worden. En met resultaat, want in de 
aller eerste aanval was het meteen 
raak. Kristian benutte een goed uit-
gespeelde doorloopbal. Helaas werd 
de stand snel weer in evenwicht ge-
bracht. De tweede aanval, bestaan-
de uit Jeroen Korver, Steven Gorten-
mulder, Cynthia Sassen en Wendy 
Kentrop, kon goede lange aanvallen 
neerzetten. Doordat de verdediging 
het dicht kon houden was er tijd om 
te zoeken naar het verdiende doel-
punt. Dat doelpunt kwam door een 
goed afstandschot van Cynthia Sas-
sen. Nadat OVVO wederom gelijk 
kon maken, pakte het betere Atlan-
tis voor de rust een voorsprong van 
twee punten: 4-2.
Na de rust ontstond er een zenuw-
slopende tweede helft, waarbij bei-
de teams moeite hadden om de korf 
te vinden. Atlantis probeerde verder 

uit te lopen, maar dit lukte niet. Na 
3 doelpunten van Atlantis en OV-
VO werd een kwartier voor tijd een 
stand van 7-5 bereikt. Vanaf dit punt 
werd de wedstrijd wat minder spor-
tief en werden er onnodige overtre-
dingen gemaakt. Zo gebeurde het 
dat Atlantis A1 in de laatste paar 
minuten van de wedstrijd de voor-
sprong verspeelde door 2 benutte 
strafworpen van de tegenpartij.

Na het laatste fluitsignaal over-
heerste ondanks een heel goe-
de wedstrijd toch een teleurgestel-
lend gevoel. Een winstpartij had er-
in gezeten, maar lukte uiteindelijk 
net niet. Hierdoor is een spannen-
de strijd om de koppositie bijna uit-
gesloten. Over twee weken wordt 
de competie weer hervat met de uit-
wedstrijd tegen Thor. Maar volgen-
de week wordt eerst uitgebreid het 
40 jarig jubileum van Atlantis ge-
vierd!
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Vlinderbosschool doet 
mee aan schoolzwemmen
Vinkeveen - Vorige week  werd er 
in Vinkeveen schoolzwemwedstrij-
den georganiseerd door de zwem-
vereniging De Ronde Venen waar 
ook een aantal kinderen van het 
Vlinderbos aan meededen.
Dit jaar konden vanuit het Vlinder-
bos ook kinderen vanaf groep 3 met 
een zwemdiploma zich opgeven 
voor de onderdelen schoolslag met 
mat, rugslag met vervoeren van een 
bal en vrijeslag. Er waren aardig wat 

jonge sportievelingen die zich had-
den opgegeven. Om 13.50 uur be-
gonnen de wedstrijden voor groep 
3 t/m 5. Voor het Vlinderbos de-
den mee Bob Sneiders, Anouk Pap-
pot, Megan Bakker, Quinty van Put-
ten, Julian Wilkes, Rowena ten Ha-
ken, Remke Verwoerd, Fenna Pas-
set, Marijn Zuiker.
Helaas niet op de foto maar wel 
sportief meegedaan Esmee Pappot 
en Tessa Wormgoor. Na de prijs-

uitreiking van 15.45 uur was het de 
beurt aan groep 6 t/m 8.
Voor het Vlinderbos kwamen hier-
voor uit Anna Wierdsma en Iris 
Wierdsma. 
Zij hadden dezelfde onderdelen al-
leen was de afstand die zij moesten 
zwemmen 50 meter en met de rug-
slag moesten zij een pop vervoeren.
Het was een gezellige sportieve 
middag en iedereen heeft het ont-
zettend goed gedaan.

Eerste stoelhonkbaltoernooi 
in De Ronde Venen
Mijdrecht - In de kantine van ASV 
Argon vond afgelopen dinsdag 21 
april het eerste stoelhonkbaltoer-
nooi in De Ronde Venen plaats. Wel-
licht wat overdreven gesteld, maar 
dat was een primeur voor Neder-
land! Het werd georganiseerd door 
de stichting Spel en Sport 55 plus. 
Het spel is in november als ‘nieu-
we sport voor ouderen’ bij de stich-
ting geïntroduceerd. Het van oor-
sprong Amerikaanse spel is via Ge-
rard Schol uit IJmuiden, een vriend 
van stichtingsecretaris Nol Wernert, 
overgewaaid naar De Ronde Venen. 
Gerard maakte er tijdens zijn va-
kantie in Spanje kennis mee omdat 
een aantal Amerikaanse toeristen 
het spel speelden. Zij waren bereid 
spelregels en tekeningen voor de 
attributen af te staan. Het spel is ge-
baseerd op de spelregels van honk-
bal. Alleen wordt er niet met een 
slaghout tegen een bal geslagen en 
hoeven de spelers niet in het veld te 
staan. Het kan zowel buiten als bin-
nen worden gespeeld door jong en 
oud, zelfs als een familiespel.
Het gaat daarbij om twee of meer 
teams die elk uit zes spelers be-
staan. Zij zitten tegenover  elkaar op 
stoelen met daartussen loopruim-
te. Daarin staat een ‘stoelhonkbal-
bak’. Dat is een houten bak op een 
inklapbaar onderstel met aan de bo-
venkant een plaat waarin negen ga-
ten van 10 cm doorsnede zijn aan-
gebracht. Daar moet een speler van 
een afstand van ongeveer vier meter 
een bal ter grootte van een tennisbal 
in zien te gooien. Om stuiteren van 
de bal op en over de bak te voorko-
men bestaat deze uit een dichtge-
naaid zakje met rijst. De gaten ver-
tegenwoordigen punten, t.w. 1, 2 en 
3, maar ook ‘uit’ en ‘homerun’. Ach-
ter de bak staan drie genummerde 
stoelen. De speler staat voor een be-
ginstreep met daarachter een kruis 
op de grond. Als een speler een 1 
gooit mag deze op stoel één (=honk 

1) gaan zitten. Als de volgende spe-
lers eveneens punten scoren schuift 
iedereen een stoel op en zijn er 3 
honken bezet. Uiteindelijk komt een 
speler via een honk ‘binnen’ en tikt 
het kruis aan. Hij scoort daarmee 1 
punt voor zijn team. Wie de bal in het 
gat van ‘homerun’ mikt worden alle 
honken verlaten waarbij vier punten 
voor het team worden gescoord dat 
bij het totaal wordt opgeteld. Scoort 
men ‘uit’ dan is de tegenstander 
(het andere team) aan beurt. Door 
verschillende teams samen te stel-
len kan men een toernooi organise-
ren met bijvoorbeeld een kwartfina-
le, halve finale en finale. Een en an-
der kan vanzelfsprekend gepaard 
gaan met een stuk sociale gezellig-
heid, een hapje en een drankje.

Home-runners winnaar
Dat was dan ook duidelijk het ge-
val in de kantine van SV Argon, waar 
zes teams uit Wilnis (Home-runners 
en Stee-Inners), De Kwakel (Blue 
Diamants), IJmuiden (Zeewijkers), 
Velsen (Pino’s) en Mijdrecht (Majel-
la Ladies) elkaar sportief en in een 
gemoedelijke sfeer ontmoetten. Als 
sponsor trad op Reurings beheer 
om dit gebeuren mogelijk te maken. 
De ouderen van de teams buiten De 
Ronde Venen waren via welzijnsme-
dewerker Gerard Schol in IJmuiden 
gevraagd om hier aan mee te doen. 
“Wij hadden veel meer teams willen 
uitnodigen, onder meer uit Zwolle, 
maar dat was te duur. Je moet im-
mers een busje huren om de deelne-
mers heen en weer te brengen. Het 
zijn ouderen en sommige deelne-
mers hier hebben de 85-jarige leef-
tijd al overschreden, maar zijn nog 
steeds kwiek. Om hier in het drukke 
verkeer zelf naartoe te rijden is voor 
hen vaak teveel gevraagd. Dus moe-
ten we volgende keer eens zien of 
de betreffende welzijnsorganisaties 
en gemeenten niet kunnen bijsprin-
gen,” aldus Nol Wernert. Wethou-

der Lambregts had nog nooit van 
het spel gehoord maar was er wel 
van gecharmeerd. Ook al omdat het 
overal en door iedereen kan worden 
gespeeld, zelfs op scholen en in de 
familiesfeer. Zij benadrukte dat blij-
ven bewegen voor iedereen en ze-
ker voor ouderen, heel belangrijk 
is. Daar draagt dit spel toe bij. Cees 
van Ankeren voegde er aan toe dat 
dit een ontspannen vorm van be-
wegen is, door nagenoeg iedereen 
te doen. Je hoeft niet ver te lopen, 
schuift van stoel naar stoel, staat 
een keer, je traint je motoriek en sti-
muleert het concentratievermogen 
om de bal in het juiste gat te kun-
nen mikken.
Bij een groot aantal senioren lukte 
dat aardig, wat niet zelden tot en-
thousiast gejuich leidde. Eén en an-
der onder begeleiding en toezicht 
van ‘hoofdscheidsrechter’ Joke van 
Diemen, die erop toe zag dat de 
punten per team ook keurig wer-
den bijgehouden. Elk spel duur-
de (dit keer) twintig minuten en er 
waren vier rondes te spelen. “Meer 
dan genoeg voor deze leeftijdsge-
noten, het moet wel leuk blijven. Bo-
vendien krijgt elke deelnemers ook 
nog een lunch aangeboden,” aldus 
Cees van Ankeren. Het eerste stoel-
honkbaltoernooi, dat tot ieders ver-
rassing zijn naam kreeg vanwege 
11 jaar belangeloze dienstverlening 
aan de stichting waarvan hij de laat-
ste tijd voorzitter is, leverde dit keer 
als winnaar het team van de Home-
runners op. Alle deelnemers kregen 
tot slot een herinneringscertificaat 
uitgereikt.

Wie meer wil weten over dit spel kan 
zich daartoe oriënteren in de sport-
hal van de Willisstee waar het elke 
maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur wordt gespeeld. Of bel met de 
secretaris van de stichting Spel en 
Sport 55 plus, de heer Nol Wernert, 
tel. 0297-286821 of 06-14807130.

S.V. Hertha benoemt Sjaak 
ten Den tot hoofdtrainer
Vinkeveen - Afgelopen week heeft 
het bestuur van S.V. Hertha over-
eenstemming bereikt met Sjaak ten 
Den voor de functie van hoofdtrai-
ner van het eerste elftal. Tevens is 
Rodger van der Hulst benoemt tot 
assistent trainer. Beide heren zijn 
geen onbekende voor Hertha. Sjaak 
is in het verleden 12 jaar lang trai-
ner geweest in de jeugd. In die jaren 
is hij zeer succesvol geweest met 

diverse jeugdteams. Rodger van der 
Hulst is ook al jeugdtrainer geweest 
en heeft net als Sjaak in de jeugd 
en bij de senioren bij Hertha gevoet-
bald. Deze benoemingen volgen op 
de beleidswijziging voor het seni-
orenvoetbal bij Hertha. In maart is 
besloten dat vanaf volgend seizoen 
op zondag alleen nog recreatief ge-
voetbald kan worden. Op twee spe-
lers na maakt de gehele selectie de 

overstap naar de zaterdagafdeling. 
Het bestuur hoop dat via Sjaak ook 
oud-spelers de weg weer terug zul-
len vinden naar Hertha.

Er zijn al volop gesprekken gaande 
en de verwachting is dat Hertha vol-
gend jaar een kwalitatief goede se-
lectie op de been kan brengen. Het 
eerste elftal start volgend seizoen in 
de vijfde klasse.

Op de foto tekent voorzitter Harry van Genderen de contracten met Rodger van der Hulst (links) en Sjaak ten Den 
(midden)

Atalante JC2 kampioen 
2008/2009
Vinkeveen - De beker is binnen!! 
Afgelopen donderdag was de laat-
ste wedstrijd tegen SAS JC1 om te 
proberen het kampioenschap bin-
nen te halen, er moest met 2-1 ge-
wonnen worden om dit te realise-
ren.
Met knikkende knieën en beven-
de handen begon Atalante aan de 
wedstrijd zeker omdat de tribune 
vol zat met meegereisde suppor-
ters (zo’n 35 mensen) en veel sup-
porters van de tegenstander omdat 
hun SAS JC2 ook nog kans hadden 
om kampioen te worden als we met 
3-0 zouden verliezen.
De 1e set was er erg nerveus spel 
met veel kleine foutjes en goed spel 
van de tegenstander die er gelijk fel 

inging. Tot de 15 punten bleven we 
nog aardig bij maar al snel was het 
duidelijk dat deze set naar SAS ging 
met uiteindelijk 25-19.
Dus alle reden om wat peptalk te ge-
ven en deze wedstrijd niet uit han-
den te geven en zeker niet het kam-
pioenschap. De 2e set begonnen we 
zeer sterk en overvielen we de te-
genstander met goed spel en uiste-
kende bloks aan het net. Al snel liep 
Atalante uit naar de 20 punten SAS 
kon niet volgen en deze set ging dan 
ook naar Atalante met 15-25.
Met vol vertrouwen begonnen we 
aan de 3e set waar al snel bleek dat 
we veel sterker waren en dat we er 
in geloofde. De kopjes van SAS gin-
gen ook hangen en het verzorgde 

spel van Atalante met veel mooie 
aanvallen zorgde voor het snel ko-
men tot de 24 punten.
De laatste service van Atalante die 
gelijk werd geblokt door SAS zorgde 
ervoor dat het laatste punt naar ons 
ging en de jongens en meiden van 
Atalante uit hun dak gingen.
Olé olé kampioenen klonk het door 
de sporthal de Scheg in Uithoorn.
Na ontvangst van de bloemen, de 
kampioens beker van de Volley-
bal bond en de medailles werd het 
feestje gevierd. Met dank aan het 
geweldige jeugd bestuur van Ata-
lante en de trainster Miriam die er 
toch voor hebben gezorgd dat Ata-
lante JC2 dit kampioenschap heeft 
mogen behalen.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 21 april werd 
de vijfde, en voorlaatste, zitting van 
de vierde competitie gespeeld. 

In de “A” lijn, met tien paren, wer-
den eerste  Trudy van den Assem 
en Refina Troost, met 60.94%. Twee-
de, dames nou toch, niet bij de les?, 
Elly van Nieuwkoop en Jessie Pie-
kaar met 58.85.Derde het combi-
paar Kokkie van den Kerkhoven en 
Ria Bulters met 51.56%, fantastisch 
dames!.

In de “B”lijn, ook met tien paren, 
werden Bibeth Koch en Tina Wa-
genaar eerste met 62.50%. Tweede 
Gertrude Doodkorte en Floor Jans-
sen met 55.81%. Gedeelde derde 
het combipaar Clarita van Reijsen/
Trudy Fernhout en Annet Roosen-
daal/Rini Tromp met 55.21%.
Dan de competitie: Aan kop, in de 
“A”staan Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar (schrijfster dezes kan 
het bijna blind opschrijven, ach ove-
rige dames “A” waar bleef/blijft u nu 

toch?). Tweede zijn Trudy van den 
Assem en Refina Troost, derde staan 
Greet Overwater en Guus Pielage. In 
de “B” staan Gertrude Doodkorte 
en Floor Janssen als eerste. Gering 
“hijgend”, want slechts drie procent 
verschil, komen Hilly Cammelot en 
Mieneke Jongsma als tweede. Der-
de zijn Ploon Roelofsma  en Marja 
Slinger. Dames u kunt alle zes nog 
de eerste positie behouden c.q. ver-
krijgen! Volgende week de apothe-
ose van dit seizoen: wie blijft (A) en 
wie gaat (B)?

Ook spelen bij “Hartenvrouw”? 
Nieuwe leden van harte welkom, in-
lichtingen bij Alice Oostendorp tele-
foonnummer 0297-540183.



De Ronde Venen - Speelweek 35 
was een voorproefje van de zo goed 
als zekere finale om het teamkampi-
oenschap van De Ronde Venen tus-
sen BC De Vrijheid/Biljartmakers en 
Dio 1. 
De in vorm zijnde Amstelhoekers 
waren met 6-3 duidelijk sterker dan 
de Vinkeveners van Dio 1.
Maar in de finale gelden hele an-
dere biljartwetten. Wie heeft de ze-
nuwen het beste in bedwang, welk 
team heeft de vorm van de dag, wel-
ke spelers dwingen het geluk af etc.
etc.
De federatie heeft met de beslis-
singswedstrijd om het kampioen-
schap een schot in de roos gedaan. 
Een mooier slot, met een confronta-
tie tussen de twee beste teams van 
periode 1 en 2, is niet denkbaar.
Wij nodigen nu iedereen al van har-
te uit om op zaterdag 16 mei a.s. 
de ontknoping te komen zien in de 
Willisstee te Wilnis. De aanvang is 
13.oo uur.
Hele jonge spelers zorgden de-
ze week voor de beste prestaties. 
Michel Bak (zie foto) had met 15 
beurten de kortste partij. Dave Me-
ijer scoorde met 11 caramboles de 
procentueel hoogste serie van de 
week.
Cens 1 herstelde zich door een 6-3 
zege op Bob’s Bar 1. Richard van de 
Kolck zorgde met de enige overwin-
ning voor Bob’s Bar 1 ook voor het 
extra punt.
Bob’s Bar 2 verloor met 2-7 van 
Cens 2. Al weer een jonge speler, 
Joel Knightley, was in 19 beurten 
veel te sterk voor Stefan Vos.
De Kuiper/van Wijk was met 7-2 
verrassend sterker tegen het op de 
tweede plaats staande De Kromme 
Mijdrecht 1. Kees de Zwart was na 
een stroef begin, met 98 carambo-
les in de laatste 10 beurten, John 
Oldersma de baas. Hennie Versluis 
redde de eer voor zijn team.
Stieva Aalsmeer zit niet goed in zijn 
vel en verloor met 2-7 van De Krom-
me Mijdrecht 2. Door dit resultaat 
hebben De Kromme Mijdrecht 1 en 
2 een gelijk aantal punten in de 2e 

helft van de competitie. Een prima 
resultaaat. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won 
nipt met 5-4 van De Paddestoel 
1. John Vrielink was weer eens op 
dreef en versloeg in 19 beurten een 
falende Carolien van Wijk.
De Paddestoel 2 was met 5-4 
iets sterker als De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2. Pim de Jager kwam 
maar 3 caramboles tekort tegen de 
“oude vos” Dorus van der Meer. Jim 
van Zwieten zorgde in 23 beurten 
voor het extra punt van zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers wil zo snel 
mogelijk 2e periodekampioen zijn. 
Dio 1 was met 6-3 het slachtoffer. 
Op Dave Meijer staat geen maat 
en dat ondervond Cor Bavinck. Na 
17 beurten was Dave aan de finish. 
Bert Loogman ondervond de kracht 
van Paul Schuurman . Heel regel-
matig scorend was Paul deze keer 
Bert duidelijk de baas.

De Merel/Metaal Mijdrecht 3 kon 
het met 2-7 niet winnen van De 
Paddestoel 3. Michel Bak was in een 
prachtige partij na slechts 15 beur-
ten iets eerder klaar als Wim Berke-
laar. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 ver-
loor met 4-5 van het drie mans-
team van De Schans. Hein Voorne-
veld haalde in zijn eentje met twee 
overwinningen alle punten voor De 
Schans.

Stand 2e periode:
1. De Vrijheid/Biljartmakers
99 punten (15 wedstrijden) 
2. Kromme Mijdrecht 2
78 punten (15 wedstrijden)
3. Kromme Mijdrecht 1
78 punten (16 wedstrijden)
4. De Kuiper/van Wijk
77 punten (15 wedstrijden) 
5. Cens 1
77 punten (16 wedstrijden)
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Hertha F3 kampioen 
2008/2009
Vinkeveen - Aangekomen bij Hert-
ha zie we de jongens 1 voor 1 aan-
komen. Wat direct opvalt zijn de ge-
spannen smoeltjes. De jongens we-
ten dat dit de dag is dat ze kampi-
oen kunnen worden. Wanneer de 
jongens zijn omgekleed in de kleed-
kamer, is het tijd voor de wedstrijd-
bespreking.
Echter voordat daar aan begonnen 
kan worden komen kreten als “kun-
nen we niet naar het veld gaan? 
Ik ben al zo zenuwachtig..” voorbij. 
Afijn, een peptalk is nooit weg en de 
jongens zijn klaar om de wedstrijd te 
spelen. Er is wat meer publiek toe-
gestroomd dan ze gewend zijn en 
dat is natuurlijk prachtig. Dank voor 
iedereen die er was.
Niet geheel onbelangrijk - Het win-
nen van de wedstrijd om vandaag 
al kampioen te worden. Gelukkig 
moeten we tegen de hekkensluiter 
die nog geen wedstrijd hebben ge-
wonnen. 
Het fluitsignaal klinkt en we zijn 
onderweg. Wat direct opvalt is dat 
Hertha aanvalt en Huizen zich moet 
beperken tot verdedigen. Het was 

Lars die de eerste schoten op het 
doel van Huizen loste, maar helaas 
schoot hij maar liefst 2 x op de lat en 
1 x op de paal!! De gedachte van “o 
nee, toch geen net niet wedstrijd..” 
kwam nog langs, echter, niet lang 
daarna stond het toch vrij snel 1-0. 
Ondanks de zenuwen was het Hert-
ha dat aanviel. Goed combinatie-
spel en inzet van alle jongens leidde 
het team naar een 4-0 voorsprong 
bij rust.
Het was al duidelijk dat het kam-
pioenschap bij rust al binnen was, 
maar er moest toch nog even een 
helft gespeeld worden.
Na de rust ging Hertha door en 
maakte gehakt van de tegenstan-
der. Eindstand 8-0. En toen klonk 
het fluitsignaal…… KAMPIOE-
NEN schreeuwde iedereen! Wat een 
feest! Erg leuk om mee te mogen 
maken.
Waar je aan kon zien dat dit echt 
een team is kwam omdat dat ze el-
kaar opzochten en elkaar omarmd 
over het veld begaven. Prachtig om 
te zien!
Tijd voor de uitreikingen. De jongens 

kregen allemaal een beker, een me-
daille en snoep. De Leiders en trai-
ners werden verwend met bloemen, 
en na de kampioensfoto’s was het 
feest in de kleedkamer! Je wordt 
tenslotte niet ieder dag kampioen!
Er was nog een verrassing in pet-
to voor de jongens, geregeld door 
Hertha zelf. Na het douchen kre-
gen de jongens een tafel in de kan-
tine toegewezen en werden op de-
ze vroege ochtend verwend met pa-
tat en cola! Wat boeit het, vandaag 
mag het!
Ik wil persoonlijk iedereen bedan-
ken die betrokken is geweest bij het 
seizoen 2008/2009. De ouders die er 
altijd staan om te rijden en aan te 
moedigen. De trainers en coördina-
toren, en natuurlijk de mannen van 
de F3:

Lars Andriessen – Wouter de Waard 
– Victor Ykema – Niels Kramer – 
Shane Verweij – Bas Vianen – Mau-
ro Knebel en Damon van Haaften

Jongens bedankt. Het was een 
prachtig jaar!

Amstelhoekse biljarters 
verslaan met gemak 
Vinkeveners

Spannende wedstrijd
De Vinken E1- ESDO E1
Vinkeveen - De Vinken E1 moest 
zaterdag spelen tegen ESDO E1. De 
eerste wedstrijd werd verloren met 
8-6 maar dit kwam mede doordat 
hun er spelers in hadden van de D. 

Ook deze keer weer drie spelers uit 
een D team. Met een gedegen war-
ming up werd het team van de Vin-
ken opgewarmd en ze werden ver-
zocht als een tijger te spelen en voor 
elke bal te gaan. En dat deden ze.

Ze begonnen fanatiek aan de wed-
strijd en het werd dan ook 1-0 voor 
de Vinken. Jammer genoeg kwam 
ESDO snel langszij. Maar er werd 
gevochten voor iedere bal en al snel 

werd het 2-1 door een doelpunt van 
Thomas. Zijn eerste wedstrijddoel-
punt en Thomas deed het in stijl met 
een fraai afstandsschot.

Even later scoorde we zelfs de 3-1 
maar vlak voor rust kwamen ze te-
rug tot 3-2. Dit was al een uitste-
kende prestatie en de trainers wa-
ren dan ook dik tevreden. Na de rust 
werd het een bloed stollende wed-
strijd met kansen over en weer.
 
Flink aangemoedigd door de toe-
schouwers bleef de verdediging op 
slot. De eindstand bleef  3-2 een 
prachtige overwinning voor De Vin-
ken E1!

Edgar van Schie naar CSW
Wilnis - Volgend seizoen speelt de 
in Mijdrecht opgegroeide Edgar van 
Schie voor CSW. Op dit moment 
speelt hij voor de zaterdaghoofd-
klasser FC Lisse, de ervaren verde-
diger zal zijn bijdrage gaan leveren 
aan de ambities van de huidige kop-
loper in de zaterdag derde klasse C.

De komst van trainer Dennis Van 
den IJssel naar Wilnis is voor de 30 
jarige Van Schie de bevestiging van 
de ambities van CSW. Na afgelopen 
seizoen met FC Lisse alles gewon-
nen te hebben wat er te winnen valt 
in het amateurvoetbal, is Van Schie 
toe aan een nieuwe uitdaging. Hij 
hoopt zijn ervaring te kunnen over-
brengen op de talentvolle en en-

thousiaste Wilnisse spelersgroep.
Van den IJssel is blij met de komst 
van nog één hoofdklasse waardige 
speler na Mauri Cabeza van FC Hil-
versum. De wens van beide spelers 
om de vanaf nu de nadruk te leggen 
op hun maatschappelijke carrières 
bood CSW de gelegenheid om de-
ze geroutineerde spelers voor CSW 
te winnen.

Met de ervaring van beide spelers 
kunnen we, hopelijk in de 2e klasse, 
een serieuze rol van betekenis spe-
len. Door de komst van Van Schie 
en Cabeza wordt deze groep, met 
veel potentieel, alleen maar indivi-
dueel en collectief beter, aldus Van 
den IJssel. 

Zaterdagvoetbal
Inzet Argon beloond
Mijdrecht - Argon heeft afgelopen 
zaterdag een verdiende overwin-
ning behaald, tegen Eemdijk kwam 
Argon na ruim een kwartier spelen 
op 1-0. Pogingen om de score ver-
der op te voeren mislukten omdat 
keeper Jaap van Soeren menigmaal 
enige knappe reddingen verrich-
te. Daardoor werd de tweede helft 
onnodig spannend en kon Argon-
doelman Bas van Moort met kust en 
vliegwerk en met behulp van de lat 
zijn doel schoon houden en zodoen-
de de winst vasthouden. Echter om-
dat mede degradatiekandidaat CJ-
VV ook tot winst kwam schiet Argon 
niets met deze zege op. Aanstaande 
zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
VRC in Veenendaal en moet winnen, 
het is dan afhankelijk van het resul-
taat van CJVV of Argon rechtstreeks 
zal degraderen.
Eemdijk dat nog in de race was voor 
de derde periode en de vierde plaats 
had in aanvallend opzicht de eerste 
helft niets in te brengen bij Argon, 
Argon was feller en streed met veel 
inzet voor iedere bal en dat had al 
vroeg in de wedstrijd succes toen 
Ruben Kraan met een strakke pass 
Jimmy van Veen de ruimte instuur-
de, die had vervolgens geen moeite 
om keeper Van Soeren te verschal-

ken 1-0. Nadat Paul van Noort na-
mens Eemdijk te hoog mikte en Gar-
ry Fokker op de doellijn assistentie 
moest verlenen kreeg Mark Flap-
per een goede mogelijkheid om de 
voorsprong te vergroten maar zijn 
onverwachte omhaal werd met een 
fraaie actie van doelman Van Soe-
ren gekeerd. Vlak voor rust moest 
Alan Doorson vanwege een enkel-
blessure vervangen worden door 
Albert Mens.

De tweede helft werd spannend 
omdat Argon de voorsprong maar 
niet kon uitbreiden, zo schoot Ru-
ben Kraan voorlangs en even la-
ter stuitte hij op de keeper. Datzelf-
de lot overkwam ook Lars Sloothaak 
die de keeper niet kon verschalken. 
De slotfase werd daardoor hec-
tisch, Eemdijk kreeg goede moge-
lijkheden maar Argondoelman Bas 
van Moort was deze middag in goe-
de doen en kon zijn doel vrijhouden, 
wel kreeg hij bij een inzet van Jan 
de Graaf hulp van de lat. Zo bleek 
het doelpunt van Jimmy van Veen, 
gemaakt na achttien minuten in de 
eerste helft, het winnende.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
VRC op Sportpark Spitsbergen in 
Veenendaal.          

Mega keuzesportdag VLC
De Ronde Venen - Op maar liefst 
zeventien plaatsen, met elf externe 
aanbieders en negentien verschil-
lende sportieve onderdelen, werd 
op 20 april de sportdag voor leerlin-
gen uit de derde klassen gehouden. 
Bij deze sportdag doen alle derde-
klassers van beide locaties mee, een 
megaklus dus.
Leerlingen kiezen drie onderdelen 
en hebben voor ieder onderdeel vijf 
kwartier met tussen de tijdsblokken 
in een half uur om zich te verplaat-
sen. In de eigen vier gymnastiekza-
len (Mijdrecht en Vinkeveen) wer-
den onderdelen gedaan als: uni-
hockey (fllorball), tafeltennis, line 
dance, aerobics, volleybal, basket-
bal en taekwondo. 
De vakgroep lichamelijke opvoe-
ding is dank verschuldigd aan voet-

balvereniging Argon (onderdeel 
voetbal), dansschool Nicole (jazz-
dance), fitness centrum Fit-inn (fit-
ness), fitness centrum Beuving (fit-
ness), hockey vereniging HVM 
(veldhockey), manege Lucky Sta-
ble (paardrijden), sportcentrum PK 
sport (squash en conditietraining), 
sporthal de Phoenix (badminton), 
tennispark “de Molmhoek” (tennis), 
tennispark TVM (tennis), zwembad 
Veenbad (aquarobics en waterpo-
lo). 
Zonder de medewerking van de-
ze instellingen zou een dergelijke 
vooruitstrevende sportdag niet mo-
gelijk zijn.
De leerlingen werden sportief uit-
gedaagd op verschillende vlakken. 
Prachtig weer droeg bij aan een ge-
slaagde dag.

De Ronde Venen – Vorige week 
zondag , was de start van de eerste 
NK wedstrijd rallyracing 2009. Waar 
gebruikelijk de concurrentie de an-
dere deelnemers zijn, was het dit-
maal de baan de grootste tegen-
stander. Grote gaten in het onver-
harde gedeelte van de baan was de 
oorzaak van een uitvalbeurt in de 2e 
manche en technische problemen 
aan het onderstel. De touchés met 
andere rallyrace wagens tijdens de 
starts, was hierbij te verwaarlozen. 
Wederom  braken er aandrijfassen. 
Bij aanvang van de trainingen lag 
het Eurocircuit er nog mooi en strak 
bij, zo ook het onverharde gedeel-
te. Maar naarmate training vorder-
de ontstonden er weer grote ga-
ten in dát gedeelte van de baan. De 
SEAT Cordoba, met aan het stuur 
Dennis van Rijn, kreeg het zwaar te 
verduren. Het materiaal hield zich 
goed. Ondanks een tik op het voor-
wiel tijdens de start bij het ingaan 
van de eerste bocht. Van Rijn kon 
de Cordoba er niet met de gewens-
te snelheid door de onverharde on-
dergrond heen sturen. Een 11e 

plaats algemeen was het resultaat. 
Na een uitvoerige controle van de 
monteurs, kon de 2e manche wor-
den gestart. Van Rijn mocht starten 
vanaf pole. Iets wat redelijk gunstig 
uitpakte. Na wat start gedrang in de 
eerste bocht, kwam de Cordoba als 
2e uit de eerste bocht. De nummer 
een was niet bij te halen, dus de 2e 
plaats in de heat verdedigen was op 
dat moment de beste optie. Hetgeen 
lukte, alleen twee gebroken aan-
drijfassen in het onverhard, zorgde 
voor een vroegtijdig einde. Dit had 
wel eens de beste tijd van de dag 
voor Van Rijn Racing kunnen wor-
den. Veel werk weer voor het team 
monteurs. Snel en vakkundig wis-
selden de mannen de aandrijfas-
sen. Na overleg tussen coureur en 
team, werd er besloten om geen ri-
sico’s te nemen in de 3e manche. 
Uitrijden en het zetten van een tijd 
was het uitgangspunt, om zo een fi-
nale plaats te verzekeren. In de B-fi-
nale mocht van Rijn vanaf de twee-
de rij starten. De start ging redelijk 
goed, al kon van Rijn zich niet in de 
top melden. Na enkele rondes gere-

den te hebben, brak er een schakel-
kabel bij het uitkomen van de chi-
cane. De versnellingsbak kon niet 
meer bediend worden vanuit de 
cockpit! Twee bochten verder was 
er een crash van andere finalisten, 
wat zorgde voor code rood. De wed-
strijd zou herstart gaan worden. Bij 
de komende herstart van de B-fina-
le, zouden er enkele concurrenten 
ontbreken. Het team had geen tijd 
genoeg om de schakelkabel te ver-

Van Rijn Racing behaalt
10e plaats in NK wedstrijd!

vangen. Dus voor de punten deed 
van Rijn toch mee aan de herstart. 
Direct na de herstart stuurde Den-
nis zijn wagen de pits in.
Door toch te starten en het ont-
breken van de andere deelnemers, 
pakte van Rijn de 10 plaats alge-
meen! Tactisch een goede beslis-
sing geweest. De eerste top 10 fi-
nish heeft het team te pakken, al-
leen niet op de manier zoals ze het 
graag zouden willen. 
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Het wielerseizoen 2009 
voor veteranen van 
UWTC goed begonnen
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
23 april behaalde Guus Zantingh in 
Nieuwkuijk zijn eerste overwinning.
Bij deze wedstrijd was een mooi pe-
leton renners aanwezig, vanaf het 
vertrek waren er vele schermutse-
lingen, op 3/4 van de wedstijd on-
stond er een grote kopgrope met 
o.a. Guus Zantingh maar deze werd 
kort voor de finisch ingelopen en 
draaide het uit op een massasprint, 
deze werd gewonnen door Guus 
Zantingh. Voor deze overwinning 
had Guus Zantingh alle enkele goe-
de uistslagen gereden in o.a. Eiber-

gen 3e, Spaarnwoude 5e en op ei-
gen parcours in Uithoorn 6e. Afge-
lopen zondag sprinte Guus naar een 
mooie 2e plaats in Woerden, Leen 
Blom werd in deze wedstrijd 15e.

 Ook de andere veteranen van UWTC 
behaalde de afgelopen maanden 
goede resultaten, Leen Blom werd 
op eigen parcours in Uithoorn 14e 
en op 4 april werd Leen in Almelo 
6e nadat hij vanuit het vertrek weg-
sprong en hierdoor de slag maakte, 
in deze wedstrijd eindigde hij net-
jes 6e.

HKU rijdt de Amstel Gold 
Race
Uithoorn – Vorige week hebben de 
wielervrienden van de HKU (“Het 
Kruispunt Uithoorn”) alweer voor 
de vijfde opeenvolgende keer in 
Limburg de Amstel Gold Race ge-
reden. De HKU is een wielerploeg 
die veelal op zondagochtend vanuit 
Uithoorn allerlei richtingen oprijdt, 
om lekker aan de conditie te wer-
ken en om ook af en toe een stukje 
te racen. HKU is dan te herkennen 
aan de wit/lichtblauw/rode tenues 
met de sponsoring van Pieterse Ro-
zen, Thiesen Tripode, Rosenkrantz 
Spreadsheet Solutions en H.J. v. Rijn 
& Zn. te Vrouwenakker erop. Met 
ruim 20 personen was de HKU vo-
rig weekend neergestreken in Zuid 
Nederland en zat verdeeld over een 
hotel en bungalowpark. Het “rondje” 
drank en de bitterballen op een ter-
ras in Valkenburg van Firma Wood-
ward uit Hoofddorp op vrijdagavond 
de 17e zorgden ervoor, dat de stem-
ming er goed inkwam voor de rit-
ten van de volgende dag.  Zaterdag-
ochtend de 18e om 6:30 uur start-
te de eerste “kleppers” van de HKU-
groep, Marcel Janzing en Eric Fronik 
om de 250 km (de langste afstand 
van de toerversie) als ware profs te 
trotseren. Mark Rosenkrantz, Johan 
Oosterbeek, Marjan, Theo en Arno 
Stolk startte om 8:30 uur en zij re-
den in een hele mooie tijd de 150 
km. John Sassen, Mark Schaap, Pa-
trick Thiesen, Edwin Meissen, Hen-
ny Courtier en Dieuwke reden 100 
km van de toerversie. Helaas moes-
ten Rens-Jan Ossenwaarde, Mar-
ty Pieterse, Wim Gomersbach en 
Leo Jaarsma dit jaar de AGR mis-
sen wegens omstandigheden, maar 

zij zijn alweer hard aan het trainen, 
om er volgend jaar zeker bij te zijn. 
Ook trainer/gangmaker Harry van 
Pierre bleef achter in Noord Hol-
land.  Hennie sr. en Anneke Cour-
tier,  Youri en Bianca Janzing, Susan 
Rosenkrantz, Nadine van Rijn, San-
dra Oosterbeek, Marika Overwater, 
Nicole van Tilburg, Richard Meer-
man, Monique Sassen, Jojanneke 
Thiesen en Flora waren zoals ge-
woonlijk weer meegereisd als sup-
porters en hebben ook menig uur-
tje in Valkenburg vertoefd. De ener-
gie-versnaperingen van H. van Rijn 

Legmeervogels Futsal 3 
kampioen
Uithoorn - Legmeervogels futsal 3 
is een team dat dit seizoen gestart 
is met de futsalcompetitie. Na een 
uitstekende competitiestart waarin 
na 8 wedstrijden 24 punten waren 
behaald kwam de klad er een klein 
beetje in. Een dip vlak voor de win-
terstop die begon met uitschakeling 
in de beker, trok door in de competi-
tie. Tegen Vedette Remise werd ver-
loren en tegen het altijd lastige KDO 
werd gelijk gespeeld.

Na de winterstop begon de ploeg 
vol goede moed en zelfs de twee 
wedstrijden die gespeeld werden 
met de halve selectie op de lange 
latten werden met dank aan de in-
vallers gewonnen. Alle wedstrijden 
werden gewonnen en de concur-
rentie verloren wel de nodige pun-
ten. Vrijdag 17 april stond de kra-
ker tegen nummer 2 Vedette Remi-
se op het programma. Bij winst zou 
de ploeg van hoofdcoach “de snor” 
kampioen zijn, bij ieder ander re-
sultaat zou het een week later als-
nog kunnen. Met in het achterhoofd 
de thuiswedstrijd tegen Vedette, 
waar de enige nederlaag van het 
jaar werd geleden, werd er slap be-
gonnen. Vedette kwam dan ook op 
een 1-0 voorsprong. De ploeg van 
“de snor” herstelde zich goed daar-
na. Na een vermakelijke, spannen-
de wedstrijd, werd de eindstand uit-
eindelijk 2-2. Waardoor Vedette op 

6 punten werd gehouden met nog 2 
wedstrijden te spelen.
Vrijdag 24 april werd de volgende 
wedstrijd gespeeld. Fico 6 was de 
tegenstander in de volgestroom-
de Bloemhof in Aalsmeer. Bij deze 
willen wij dan ook de vele suppor-
ters bedanken die deze avond, maar 
ook de rest van het afgelopen sei-
zoen, aanwezig waren. Na een 0-2 
voorsprong bracht Fico de spanning 
enigszins terug in de wedstrijd door 
de 1-2 binnen te schuiven. Nadat 
Legmeervogels/ Bakker Car Clea-
ning even een tandje bijschakelde 
was het gedaan met het verzet van 
Fico. Na een ruststand van 1-8, was 
het de tweede helft dan ook meer 
vermakelijk, dan spannend voor de 
vele toeschouwers. Na exact 50 mi-
nuten vond scheidsrechter Ross het 
mooi geweest en na een 4-18 over-
winning was Legmeervogels/Bak-
ker Car Cleaning dan officieel kam-
pioen! Uit handen van een delega-
tie van het hoofdbestuur, waaronder 
de waarnemend voorzitter en het 
voltallige zaalvoetbalbestuur wer-
den de bloemen in ontvangst geno-
men, waarna het grote feest kon be-
ginnen.
Wij willen alle mensen bedanken die 
ons dit jaar hebben gesteund en ge-
holpen. Daarnaast willen wij ook al-
le mensen bedanken die ons vrij-
dagavond van de nodige hapjes en 
drankjes hebben voorzien.

Examens op Judoschool 
Blaauw
Uithoorn – Zaterdag werden er in 
de dojo van Judoschool Blaauw ju-
do examens afgenomen. 

De zaal werd bevolkt door ouders, 
opa’s, oma’s en andere belangstel-
lenden die de verrichtingen wil-
den gadeslaan. De judoka’s lieten 
aan de examencommissie uitge-
breid zien wat zij het afgelopen sei-
zoen geleerd hadden aan judowor-
pen en grondtechnieken. Na onge-
veer twee uur kon de voorzitter van 
de examencommissie, bestaande 
uit David Siebeler, Ronald Ousso-
ren, Thomas van Emden en Edwin 

Blaauw, de uitslagen bekend ma-
ken en sprak hij een ieder persoon-
lijk toe. De volgende leden van Ju-
doschool Blaauw konden tevreden 
huiswaarts keren.

Gele slip, 6e Kyu
Lisa Zurcher, Quinty Kwak, Susan-
ne van Zaal, Thomas Titulaer, Tim 
van Zaal

Gele band, 5e Kyu
Dahley Springintveld, Dana Water-
ham, Denise Roelofsma, Morvan 
Spaargaren, Tess Delsen, Thijs Kees, 
Thijs Wijfjes

Oranje slip, 5e Kyu
Daan Brokken, Jacey Springintveld, 
Judith van Coevorden, Mila van 
Coevorden, Quinten Vermeulen

Oranje band, 4e Kyu
Stan van den Berg

Groene slip, 4e Kyu
Iris Blaauw

Blauwe slip, 3e Kyu
Wisse Rutgers
De volgende examens zullen wor-
den gehouden op zaterdag 9 mei in 
de dojo van Judoschool Blaauw.

Veenshuttle Mix 
kampioenschappen
Vinkeveen - Donderdag 16 en 23 
april werden de Mix dubbel kampi-
oenschappen van de Veenshuttle in 
de Phoenix gehouden. In maar liefst 
6 poules waren de teams op sterkte 
ingedeeld. Hierbij was ook een rol-
stoel poule. De rolstoelers werden 
per wedstrijd ieder aan een valide 
speler gekoppeld.  
In de vele wedstrijden werd fanatiek 
om de punten gestreden. Dit gaf 

twee avonden vol plezier en span-
ning. Uiteindelijk werd door Tru-
di en Marijke weer de balans opge-
maakt en konden de winnaars be-
kend worden gemaakt. Bij de rol-
stoelers ging Ronald Pothuizen er 
met de 1e plaats vandoor. In pou-
le D werden Marja van Roon en Pe-
ter Meijer de winnaars. Poule C He-
lene Vos en Jan van Kempen. Pou-
le B waren Marijke van Rijn en Hans 

Bouwman de sterksten.
Tenslotte wonnen Daphne Smit en 
Oscar Kanters de A poule en daar-
mee het clubkampioenschap. Op 
de foto zien we de winnaars van de 
poules met in het midden Daphne 
en Oscar, de clubkampioenen.
Iedereen is nu weer volop aan het 
oefenen voor de single kampioen-
schappen, welke eind mei gehou-
den zullen worden.

& Zn. uit Vrouwenakker hebben de 
wielrenners zonder al te veel pro-
blemen over de vele beklimmingen 
heen geholpen. Zij verzorgen ook 
het meeste onderhoud aan de race-
fietsen, waardoor HKU zorgeloos de 
bergen op en af konden rijden. Ook 
het vermelden waard is, dat begin-
neling Mark Schaap de 100 km “ge-
pakt” heeft. En dat na maar twee 
oefenritjes dit jaar. 
Zondag de 19e heeft de HKU nog 
naar de profs gekeken en daar wer-
den Karsten Kroon en Robert Ge-
sink knap 2e en 3e. Gelukkig werk-
te het weer dit jaar ook mee en dat 
heeft er voor gezorgd dat de hele 
ploeg nu alweer uitkijkt naar de vol-
gende Amstel Gold Race, want daar 
zal HKU zeker weer vertegenwoor-
digd zijn.

Zeer geslaagde Car Wash-
actie bij Atlantis

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
hield de selectie van Atlantis een 
actie om geld op te halen voor hun 
eigen vereniging. De actie was een 

“Car Wash” . Al vroeg waren er 
mensen van de selectie aanwezig 
om parkeerplaatsen af te zetten. De 
mensen die hun auto wilden laten 

wassen konden op deze speciale 
plaatsen hun auto neerzetten. Voor 
7,50 werden de auto’s mooi schoon 
gewassen. Het was prachtig weer 

en om 9.15 uur werd er begonnen 
met het wassen van de auto’s. Om 
de auto’s zo goed mogelijk te kun-
nen cleanen hadden we behoefte 
aan de nodige schoonmaakspullen. 
De sponzen, zemen en autosham-
poo werden gesponsord door Hal-
fords uit Mijdrecht. 

De mensen bleven maar komen om 
hun auto te laten wassen. Er was 
haast geen tijd om een pauze te ne-
men om wat te drinken.
Om 11.30 uur werden de laatste au-
to’s gewassen, de selectie moes-
ten allebei hun competitiewedstrij-
den spelen.
Er waren nog mensen die hun auto 
wilden laten wassen, helaas moes-
ten deze mensen weer met hun 
“vieze auto” naar huis worden ge-
stuurd. Na de “Car Wash” stond er 
een heerlijke lunch klaar voor de 
selectie op het dakterras bij Atlan-
tis. Deze lunch werd gesponsord 
door de Albert Heijn uit de Passage 
uit Mijdrecht. Er zaten zelfs sport-
drankjes bij voor na de wedstrijden. 
Er zijn in totaal 42 auto’s en één 
scooter gewassen.

Een prachtige prestatie in ruim twee 
uur. Deze actie heeft 326,00 opge-
bracht voor korfbalverenging At-
lantis. Er mag terug gekeken wor-
den naar een geslaagde actie! On-
ze dank gaat uit naar de sponsors 
(Halfords en Albert Heijn) die het 
mogelijk hebben gemaakt om deze 
actie tot een succes te maken.

Imara en Priscilla laten zien 
wat ze kunnen!
Mijdrecht - Zondag  26 april reis-
den Imara en Priscilla van GVM’79  
af naar het verre Landgraaf. Het was 
de laatste plaatsingswedstrijd voor 
het NK acrogym. 6 weken geleden 
kreeg Imara een blessure en miste 
daardoor samen met haar partner, 
hun plaatsingswedstrijden voor het 
NK. Door uitval van een ander duo, 
kregen ze echter toch nog een kans 
om zich te plaatsen voor de Neder-
landse Kampioenschappen.
Ze moesten beginnen met de tem-
po oefening. Helaas ging de ara-
bier-salto van Priscilla niet helemaal  
vlekkeloos. De rest van de elemen-
ten werden  wel netjes uitgevoerd, 
wat resulteerde in een score van 
25.433. Daarna was de balans oe-

fening  aan de beurt. Doordat de 
blessure van Imara nog niet volle-
dig herstelt is, moest zij de spagaat 
met haar verkeerde been doen. Ge-
lukkig lukte dit goed, waardoor ze 
een mooie stabiele oefening kon-
den laten zien, die beloond werd 
met 26.000 punten.  Met een pun-
ten totaal van 51.43 belande  ze op 
de 7de plaats. Een hele mooie pres-
tatie! Alhoewel  ze de limiet voor 
het NK wel gehaald hebben, zijn ze 
net niet hoog genoeg geëindigd om 
zich rechtstreeks te plaatsen. Wel 
staan ze reserve. Wil je misschien 
een keertje meedoen met acrogym 
of alleen een kijkje komen nemen, 
dat kan op donderdag van 16.00 tot 
17.00 uur in de gymzaal de Brug.


