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Nooit gedacHt!

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

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

Veel jongeren bij
dodenherdenking
Uithoorn - Omdat het comité 4 mei
herdenking toch een beetje bang
was dat er niet zoveel mensen zouden komen bij de dodenherdenking
op 4 mei in verband met de meivakantie had het comité een oproep
gedaan in de kranten om toch vooral te komen en dat had zijn uitwerking niet gemist. Want niet alleen
was er een lange stoet voorafgegaan door trommelaars van KNA die
met omfloerste trom plechtig vanaf
het Oranjepark naar de Thamerkerk
marcheerden, ook bij de Thamerkerk stond al een grote menigte te
wachten. Overal langs de kant stonden mensen te kijken naar de passerende stoet en sommigen sloten
zich ook aan bij de groep. Aangekomen bij de Thamerkerk werd allereerst door KNA de Last Post geblazen, gevolgd door twee minuten
stilte. Daarna werd zoals gebruikelijk het Wilhelmus gezongen. Gelukkig had iedereen een blaadje met
het programma en de woorden van
het Wilhelmus gekregen, want helaas kent niet iedereen de tekst van
het Wilhelmus uit zijn hoofd. Samen
met wethouder Jeroen Verheijen
legde burgemeester Berry Groen
een prachtige grote krans die aangereikt werd door twee leden van
de scouts op het stiltemonument.
En daarna konden ook anderen hun
bloemen neerleggen. Een aantal dat
een roos neerlegde, en twee kinderen hadden zelfgeplukte bloemetjes die zij op het monument neerlegden. Iris Slurink las het gedicht
‘Verzet’ van Sietse Wijnsma en door
Margriet Slurink werd een ontroerend gedeelte gelezen uit het dagboek van Etty Hillesum over een dag
in augustus 1943 waar de willekeur
en de nietsontziende wreedheid van
de Joden die op transport werden
gesteld weer hartverscheurend naar

voren kwamen. Als tegenhanger
van de herinneringen aan gelukkig
voorbije onderdrukking had Theo
van Vliet van Amnesty International
een indringend verhaal over huidige
onderdrukking.
Verstikkend
“Een van de meest verstikkende aspecten van totalitaire regimes is dat
het individu ondergeschikt wordt
gemaakt aan het collectief. Alles
moet daarvoor wijken”, begon hij zijn
toespraak. “Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en vrijheid
van vereniging, allemaal mensenrechten die door die regimes niet
worden gerespecteerd. Een slachtoffer van een dergelijk regime is
Huang Jinqiu. Toen hij 26 jaar oud
was kreeg hij een beurs om journalistiek te gaan studeren in Maleisië. Hij raakte geïnteresseerd in politiek en ging artikelen schrijven op
internet. Hij wilde ook bij terugkeer
in China een politieke partij oprichten. Dat was niet naar de zin van de
Chinese overheid en toen hij zeven
maanden later terugkwam werd hij
opgepakt en kreeg twaalf jaar wegens ‘staatsondermijning’. Hij is niet
de enige want vele andere vreedzame activisten zitten gevangen in
China of worden dwarsgezeten. Het
is een veel voorkomend misverstand
om te denken dat harmonie alleen
kan worden bereikt door verschillen
te onderdrukken. Regeringen zouden vertrouwen moeten hebben in
mensen die hun eigen weg kiezen,
in mensen die kritische onafhankelijke gedachten formuleren. Maar
gelukkig leven deze mensen nog
zoals Huang Jinqiu. Laten we hopen dat zij op een dag kunnen zeggen wat zij willen, zodat zij wel kunnen voltooien wat zij in zich hebben,
in tegenstelling tot de slachtoffers

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

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

die wij vanavond herdenken”, aldus
Theo van Vliet.
Ton Kodde van het comité refereerde nog even aan het feit dat Theo
Groot, die jarenlang de herdenking
heeft gecoördineerd, er dit jaar mee
is gestopt.
Kinderen
Ton was blij dat er vooral veel kinderen aanwezig waren. “Het is belangrijk dat dit herdenken blijft, zeker omdat de groep die de Tweede
Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt steeds kleiner wordt en dan
is het goed dat de jongere generatie dit overneemt, want er zijn nog

overal op de wereld plaatsen waar
mensen onderdrukt worden en deze
herdenking heeft niet alleen betrekking op het herdenken van de Tweede Wereldoorlog maar dus ook de
onderdrukking in de tegenwoordige
tijd.” Ton vertelt dat eerst de herdenking in het raadhuis plaatsvond en
vanaf 1992 in de Thamerkerk. Dat
had ook te maken met het feit dat
het Stiltemonument klaar was. Soms
doen basisscholen mee, soms niet.
Dat is altijd weer verschillend. Maar
het is heel mooi dat er bij de herdenking altijd een evenwicht is tussen wat voorbij is en wat nog speelt
en natuurlijk is het belangrijk dat de
scouts en de Stichting Thamerkerk
ook hun steentje bijdragen.
Een indrukwekkende plechtigheid.
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Paranormale
beurs
woensdag 7 mei
in De Meijert
Dr van der Haarlaan
in Mijdrecht

VAN 19.30 - 22.30 uur
TOEGANG GRATIS

MOEDERDAG AANBIEDING

Aardbeienvlaai 22 cm 8,95
Amstelplein 57 Uithoorn
U kunt ook telefonisch bestellen op telefoon 0297-568911

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

2e pinksterdag
gesloten

op alle kindertops
3halen=2betalen
(shirtstblousestlongesleevestsweats)

IEDERE
MAANDAG OPEN!

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

HET ONDERSCHEID IN SCHOENEN

Maak moeder blij met een van
deze schitterende pennen

Vulpen: €

25

Balpen: €

LAATSTE RONDE
NU 20% EXTRA KORTING
OP DE UITVERKOOP

20

THUISKANTOOR UITHOORN
troy! 3.9205

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

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Big L. Maak je keuze
vrijdag 9 en zaterdag 10 mei

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Zijdelrij 8 Uithoorn

Thuiskantoor de leukste winkel voor kantoor en thuis

www.thuiskantooruithoorn.nl

LAATSTE 3 WEKEN
Amstelplein 31• Uithoorn • 0297-561202
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

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

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

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

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

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

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

Woonwensen voor nu en later?

Gemeente Uithoorn en
Woongroep Holland
starten onderzoek

Ongeveer 4.500 huishoudens in Uithoorn krijgen binnenkort een brief op de mat. In de brief wordt gevraagd mee
te werken aan een onderzoek naar uw woonwensen. De
gemeente Uithoorn en Woongroep Holland zijn opdrachtgevers voor dit onderzoek. De resultaten worden gebruikt
voor een nieuw meerjarig beleidsplan: de Woonvisie.
Het onderzoek moet de huidige en toekomstige behoeften in beeld
brengen. Wat is de vraag naar woningen nu en in de toekomst van
ouderen, jongeren en gezinnen? Waar en hoe woont men graag en
wat wil en kan men betalen? En wat vindt u belangrijk als het gaat om
de woonomgeving en beschikbare voorzieningen?

Enquête via internet en telefoon

Adviesbureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit. Inwoners kunnen vanaf deze week meedoen via internet. Na 13 mei worden de mensen die niet via internet hebben gereageerd gebeld. De
enquête kan dan telefonisch worden afgenomen. Uiteraard worden
de gegevens anoniem verwerkt.

Kans op een cadeaucheque van 100 euro!

Om een echt goed beeld te krijgen van alle woonwensen van
iedereen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen
meedoen. Bovendien maakt iedereen die meedoet aan
de enquête, kans op een cadeaucheque van 100
euro! Er worden 25 cheques onder de deelnemers
verloot. Deze cheques worden beschikbaar
gesteld door de gemeente en Woongroep
Holland.
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De Buurtschouw
in uw buurt
Informatiepunt inburgering:

Vind je weg in
Nederland bij de
bibliotheek!

Op vrijdag 16 mei om 16.00 uur wordt in de bibliotheek Uithoorn ofﬁcieel het informatiepunt inburgering geopend door
wethouder Monique Oudshoorn. Dit informatiepunt helpt mensen bij hun inburgering in Nederland. Hier is alle informatie te
vinden om gemakkelijk en snel Nederland te leren kennen!
Als je geboren bent in een ander
land en je komt in Nederland wonen
en werken, moet je inburgeren. Om
elkaar goed te begrijpen, is het belangrijk om Nederlands te spreken.
Ook is het belangrijk om kennis te
hebben van Nederland en de Nederlandse samenleving. Al deze
onderwerpen komen aan de orde
tijdens het inburgeren.

Oefenen met de lesstof

Het informatiepunt inburgering in de
bibliotheek geeft mensen de mogelijkheid om te oefenen met de lesstof
en het inburgeringexamen. En je
vindt er informatie over verschillende
cursussen en opleidingscentra. Het

informatiepunt krijgt een duidelijk
herkenbare plek in de bibliotheek.
Op deze plek staat een computer ter
beschikking met speciale programma’s en links naar websites. In het
informatiepunt staan ook boeken,
cd’s, cd-rom’s over Nederland en
het leren van Nederlands. En eenvoudige leesboekjes voor volwassenen. Het inburgeringtraject wordt
afgesloten met een examen.

Van harte welkom

Iedereen die meer wil weten over het
informatiepunt en over Nederland, is
van harte welkom bij de opening op
16 mei om 16.00 uur in de openbare
bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1.

15 mei in Informatief Beraad

Conceptplan Uithoorns
Verkeer- en Vervoerplan gereed

Het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP), dat op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, zal 15 mei behandeld worden
in het Informatief Beraad. Het college van B&W heeft 15 april
jongstleden het UVVP vastgesteld. Verdere besluitvorming ligt
nu bij de raad.
In het UVVP staat het nieuwe en
geactualiseerde verkeersbeleid beschreven voor de periode 20082015. Een grote nadruk ligt op de
periode tot 2012, als de omlegging
van de N201 een feit is. Het motto
van het UVVP is “Prima Verbindingen”. Vanzelfsprekend is aansluiting
gezocht bij landelijk, provinciaal en
regionaal beleid op het gebied van
verkeer(-veiligheid) en vervoer. De
hoofdthema’s die aan bod komen in
het UVVP zijn:
- Bestaande N201 na omlegging;
- Ontsluiting De Kwakel;
- Herkenbare categorieën
van wegen.

Bestaande N201
na omlegging

De kern van dit thema is drukker
waar het kan, rustiger waar het
moet. Het thema bestaat uit het besluit van 24 januari 2008, een knip
in de huidige N201 en uit twee soorten maatregelen. Maatregelen in de
directe omgeving van de huidige
N201 en maatregelen op de routes
naar de nieuwe N201.

Ontsluiting De Kwakel

De wegen naar De Kwakel zijn
smal en daardoor minder geschikt

voor veel verkeer. De effecten en
mogelijkheden van de huidige ontsluiting en de mogelijke alternatieve
ontsluitingen zijn opgenomen in het
UVVP. Er is gekozen om wel een
aantal maatregelen te treffen, maar
met de verstrekkende maatregelen
te wachten na de omlegging van de
N201.

Herkenbare categorieën
van wegen

In het UVVP wordt gekozen voor een
uniforme aanpak van de knelpunten
binnen dit thema. Hierdoor ontstaat
een bruikbaar kader (herkenbare
wegenstructuur) om te voorkomen
dat er een wildgroei aan maatregelen ontstaat bij het oplossen van de
knelpunten.

Speciﬁeke onderwerpen

Naast de drie hoofdthema’s komen
vier speciﬁeke onderwerpen aan
bod in het UVVP. De onderwerpen
zijn ﬁetsroutes, openbaar vervoer,
schoolomgeving en parkeerbeleid.
Het concept UVVP
kunt u downloaden via de gemeente website
www.uithoorn.nl
(UVVP).

Gemeentehuis en
scheidingsdepot
Tweede Pinksterdag
12 mei gesloten

Na Pinksteren wordt de laatste Buurtschouw van Meerwijk gelopen. Tijdens de Buurtschouw wandelen mensen
van de politie, gemeente, stichting Cardanus en Woongroep Holland door de buurt. Met de bewoners natuurlijk! U kent de buurt en kunt de wensen of problemen het
beste aangeven. En al lopend door de buurt kunnen alle
partijen direct zien, wat u bedoelt!
Wanneer in uw buurt?

Noteert u alvast de datum van de Buurtschouw in uw buurt? Om mee
te lopen met de Buurtschouw hoeft u zich niet van te voren op te geven. De planning tot de zomervakantie is als volgt:
Meerwijk: op 14 mei
De Legmeer: op 21 en 28 mei en op 5, 12 en 19 juni
Thamerdal: op 5 en 12 juni
Oude Dorp: op 19 juni
Een volledig overzicht van de Buurtschouwen kunt u vinden op de
website www.uithoorn.nl/activiteiten.

Wilt u melding maken van:
-

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

Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over:

· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u
zich even aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot
12.00 uur op de dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl. Telefoon: 513 963

DE GEMEENTERAAD VERGADERT OP
15 MEI IN DE KWAKEL

In de maand mei begint de verbouwing van de raadzaal in het gemeentehuis. Omdat dit nogal ingrijpend is en ongeveer drie maanden zal duren,
vergadert de gemeenteraad een aantal keren op een andere plaats in de
gemeente. De plaats van de raadsvergadering zal ruim voor de vergadering
worden aangekondigd op de website en de gemeentepagina.
Op donderdag 15 mei 2008 om 19.30 uur wordt de raadsvergadering gehouden in De Kwakel in restaurant Leenders, Drechtdijk 9-15.
Ook het Extra Informatief Beraad op 15 mei met de hoorzitting van de raad
over ingediende zienswijzen op de 1ste herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt gelijktijdig daar gehouden. U bent uiteraard van harte
welkom.

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 24 APRIL 2008

In de raadsbijeenkomst van 24 april is door twee jonge burgers (Legmeervogels) gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid stilgestaan bij:
- Een presentatie door de brandweer van de uitgevoerde inspectie van de
brandkranen in Uithoorn.
- Een richtinggevende Notitie Aanpak Accommodatiebeleid.
- De Nota Communicatie “Om de goede naam en faam van de gemeente
Uithoorn” van het college
In het vragenuur zijn geen vragen of interpellaties aan de orde geweest.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen inclusief de eventueel daarbij
horende amendementen aangenomen:
- De verordening Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) persoonsgegevens Uithoorn 2008.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 15 mei
2008.
Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁer
(grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
15 MEI 2008

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van de
raadsvergadering van donderdag 15 mei 2008:
In het Informatief Beraad:
- Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan (UVVP).
- Speelbeleidsplan 2008.
In Extra Informatief Beraad (parallel aan het Informatief Beraad):
- Hoorzitting ingediende zienswijzen 1e herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied.
In Politiek Debat/Stemmingen:
- Richtinggevende Notitie Aanpak Accommodatiebeleid.
De vergadering wordt gehouden in partyrestaurant Leenders, Drechtdijk
9-15, in De Kwakel en begint om 19.30 uur. De agenda en de raadsvoorstellen vindt u vanaf a.s. vrijdag op de website van de gemeente. Volgende week woensdag staat de agenda op
de gemeentepagina.
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NOOIT EENS ERGENS
GELD VOOR ?
MOEITE OM
ROND TE KOMEN?

Overlast van hondenpoep

Ook al houden veel hondenbaasjes en hondenuitlaters zich goed aan de regels, bij de gemeente
blijft het klachten regenen over de uitwerpselen van honden. Vooral hondenpoep op speelveldjes is een grote bron van ergernis. Logisch: in hondenpoep trappen is vies en vervelend.
Daarom zijn er in Uithoorn en De
Kwakel duidelijke regels. Regels,
waarin rekening gehouden wordt
met honden, met baasjes én met de
wens om overal schoon en veilig te
kunnen wandelen en spelen.

De regels op een rijtje
-

-

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255

op de hondenuitlaatroutes (duidelijk aangegeven met opvallende borden en rode paaltjes)
hoeven hondenbaasjes de poep
van hun hond alleen maar op te
ruimen, als dat op het pad of op
de stoep ligt. In het groen ruimt de
gemeente het voor u op.
op de hondenlosloopgebieden
(aangegeven met borden en

WERK IN
UITVOERING

Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te

bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met

Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

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

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

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

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

-

Opgeruimd staat netjes

Om de hondenbaasjes nog eens extra te attenderen op de regels voor
honden en hondenpoep, heeft de gemeente borden gemaakt die steeds
van plek veranderen. Meestal staan
ze op plekken waar veel last is van
hondenpoep, vaak plekken die wel
in de buurt van een losloopterrein of

Bereikbaarheid

Voor deze werkzaamheden worden
geen wegen afgezet. De opdrachtgever probeert in overleg met de
aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden
gaan circa 2 weken duren.

een hondenuitlaatroute liggen, maar
daar geen onderdeel van zijn. Plekken dus, waar baasjes zelf de poep
op moeten ruimen.

De nieuwe locaties

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond:
- Vogellaan
- Rodenbachlaan
- Grevelingen

Extra controles

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

-

Meer weten?

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een sportles, de eigen

een laag inkomen hiervoor in aanmerking.

-

groene paaltjes) ruimt de gemeente de poep overal voor u
op.
op speelplekken mogen honden
absoluut niet komen.
alleen op losloopgebieden mag
een hond lekker los lopen, verder
moet hij overal aan de lijn lopen.

WERKZAAMHEDEN
AANLEG DRAAIPUNT
ANJERLAAN
Deze week is gestart met de aanleg
van het draaipunt op de Anjerlaan op
de kruising met de Hortensialaan en
de Chrysantenlaan. Met deze werkzaamheden wordt het project van de
bouw van het appartementecomplex
La Fortresse en basisschool De Zon
door AWG Aannemerij en Ontwikkeling afgerond.

Wilt u meer weten over dit project,
neem dan contact op met de gemeentelijk toezichthouder voor dit
project, de heer B. Willemse, tel. 0651662371.

-

ONDERHOUD
Het is volop voorjaar en dat betekent weer veel werk om de openbare ruimte en het groen in onze
gemeente te onderhouden en waar
nodig te herstellen.
Deze weken werken we onder meer
aan:

-

Het maaien van alle gazons.
Vanaf dit voorjaar is een nieuwe
aannemer aan de slag die wekelijkse maairondes doet. De
gemeente hanteert vanaf dit jaar
het hoogste niveau van beeldkwaliteit voor recreatief gebruik
van de grasvelden. Dat betekent
dat het gras nooit langer mag
zijn dan 8 centimeter. Heerlijk
gras om op te spelen en in het
zonnetje te liggen! Alle openbare
gazons in Uithoorn omvatten in
totaal 406.000 m2.
De scheuren in het asfalt van de
gemeentelijke paden en wegen
worden hersteld. Dat gebeurt
met vloeibare bitumen. Dit is een
zogenaamd hechtmiddel. De gevulde delen worden daarna bestrooid met heel grof zand.
Het onkruid tussen de tegels
van stoepen en paden en in de
goten wordt deze weken verwijderd volgens de DOB methode.
DOB staat voor Duurzaam On-

Nieuwe plaatsen doorgeven

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

kruid Beheer van bestrating.
DOB is een landelijke methode
die is ontstaan in overleg met de
drinkwaterbedrijven. Volgens de
DOB methode is gebruik van het
chemische middel glyfosaat toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijding in heel Uithoorn duurt,
is niet met zekerheid te zeggen.
Als het regent of gaat regenen,
kan er niet gewerkt worden omdat het middel dan te snel wordt
weggespoeld. Gemiddeld neemt
de onkruidbestrijding zo’n vier tot
zes weken in beslag.

LOPENDE PROJECTEN
•
•

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

O F F I C I Ë L E M E D E D ELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust
met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook
vinden op www.uithoorn.nl.

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

Naam

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

Telefoonnummer

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

Adres
Postcode + Woonplaats

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres:
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Deﬁnitieve ontwerptekeningen van de busbaan tussen het busstation Uithoorn
en de Legmeerdijk. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland, Dhr.H.
Nienhuis, tel. 023-514 3061
Info: Dhr. E. Warmerdam, tel. 513 289
Inzageperiode: t/m woensdag 7 mei 2008
Verkeersbesluit om het gedeelte van de Randweg tussen de Legmeerdijk en de
Poelweg gesloten te verklaren in beide richtingen voor alle bestuurders met uitzondering van (brom)ﬁetsers.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 14 mei 2008
Wet milieubeheer, melding SigmaKalon Deco Nederland bv., veranderen van inrichting Amsterdamseweg 14, Uithoorn.
Info: Dhr. J.J. Vennik tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 14 mei 2008
Aanwijzing toezichthouders WWB.
Info: cluster Werk en Bijstand, Dhr. C.H.L. Bakker, tel. 513 255
Inzageperiode: t/m 16 mei 2008
Uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening Uithoorn 2008.
Info: Dhr. H. Boud, tel. 514 468
Inzageperiode: t/m 28 mei 2008
Lozingenbesluit wet bodembescherming, onthefﬁng lozen koelwater
Piet Schreurs Holding BV, Hoofdweg 81, De Kwakel.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 29 mei 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Jan Luikenlaan 25.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 4 juni 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Roodhalsgans 37.
Info: afdeling Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 4 juni 2008
Besluit om de containeropstelplaats aan de Witkopeend te wijzigen.
Deze wijziging optimaliseert de spreiding van de containeropstelplaatsen.
Info: Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 11 juni 2008
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.

Vervolg op volgende blz.
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 12, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van een bedrijfsruimte naar kantoor.
- Randweg 121, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bedrijfshal
met kantoor.
De Legmeer
- In het Midden 21, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het verwijderen van
asbesthoudende gevelpanelen aan de voorzijde en achterzijde.
Zijdelwaard
- P.C. Hooftlaan 10, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Heijermanslaan 51, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het verwijderen
asbesthoudende beplating aan de binnenzijde van de materiaallift ter hoogte
van de begane grondverdieping en eerste verdieping.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 15, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een bestaand bedrijfsgebouw.
- Amsterdamseweg 15, sloopaanvraag voor het gedeeltelijk slopen van gevels,
binnenwanden en een verdiepingsvloer.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
De Kwakel
- Fresialaan 14, vergunning voor het plaatsen van een berging.
Bezwaar: t/m 6 juni 2008
- Jaagpad 36 in De Kwakel, vergunning voor het plaatsen van geluidswerende
schermen.
Bezwaar: t/m 9 juni 2008
Thamerdal
- Zijdelveld 30, vergunning voor het vernieuwen van de werkruimte.
Bezwaar: t/m 6 juni 2008
TER INZAGE LEGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
“DE LEGMEER”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” met ingang van 9 mei 2008 gedurende zes weken
ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” heeft betrekking op
het gebied dat wordt begrensd door aan de oostzijde: de Zijdelweg, aan de zuidzij-

de: het voormalig spoorbaantracé, i.c. de toekomstige busbaan; aan de westzijde
het voormalig spoorbaantracé tussen De Legmeer en Legmeer-West en aan de
noordzijde: de gemeentegrens Amstelveen/Uithoorn (Hoofdtocht).
Het nieuwe bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisering van de bestaande regelingen. Voor het centrumgebied en de huidige schoollocatie is een
globale, nader uit te werken bestemming opgenomen. Omdat de plannen voor
de geprojecteerde openbaar vervoervoorziening Uithoorn-Amstelveen v.v. op
het aan de westzijde (tussen De Legmeer en Legmeer-West) gelegen voormalig spoorbaantracé nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt, zijn deze gronden
buiten het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan “De Legmeer” gelaten.
Voor deze gronden zal binnen afzienbare termijn een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
Het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” ligt van 9 mei 2008 tot en met 19
juni 2008 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis
en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” kenbaar maken aan
de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van
het bestemmingsplan.

WWW.UITHOORN.NL

Hét adres voor
levering van

kraanverhuur •
transport •
projectbegeleiding en uitvoering •
draglineschotten verhuur •
rijplaten verhuur •

• hardhouten
damwanden
• balken
• palen
• planken
• steigers
• complete
beschoeiingen

STEIGER- EN VLONDERHOUT
Tevens speciale aanbieding beschoeiingshout

BLOKHUTTEN
Eigen kwaliteitsproductie standaard of maatwerk

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

Te koop:
Drukprint schilderij tulp 60x145
75 euro. Golfsch. 25 euro. Wasketel 15 euro. Kl. printer 10 euro.
2 oude hanglampjes 15 euro.
Tel. 0297-563894
Te koop:
Lylandii haagconiferen 125 hg
8 euro p.st.
Tel. 0172-602927
Te koop:
Herencombinatie mt. 52 als
nw. d.bl. pantalon, overhemd+
stropdas + colbert geel 50 euro.
Tel. 0297-562621
Aangeboden:
2 grote diakasten met lichtbak
en lege diaraampjes voor hobbyist.
Tel. 0297-564009

Seat Aroza automaat CP/SB

‘98

36.100 km

juca grijs

4.995,-

Seat Ibiza 1.4 16V Sport

‘02

75.000 km

ovni geel

8.250,-

Seat Ibiza 1.4 16V S

‘02

76.000 km

zwart

6.480,-

Seat Ibiza Signo 1.4 16V 100 pk

‘04

83.800 km

zwart

9.950,-

Seat Ibiza S Rider 1.4 16V 75pk

‘05

34.500 km

schaduw grijs

Seat Ibiza 1.4 16V Signo

‘02

57.200 km

zilver m.

Seat Leon 1.9 TDi Bus. Line

‘06

45.800 km

emocion rood

21.850,-

Seat Leon 1.8 20V Executive

‘04

63.400 km

artic grijs

13.995,-

Seat Leon 1.8 20V Sport

‘02

50.200 km

magic zwart

10.250,-

Seat Toledo 1.6 16V Stella

‘02

95.800 km

annivers. bl.m.

7.950,-

Ford Ka 1.3 8V Style

‘02

53.900 km

zwart

5.499,-

VW Passat 1,9 TDi trendline

‘00

133.848 km

satyn zilver

7.950,-

Alfa Romeo 147 1.6i 16V TS

‘04

24.742 km

Peugeot 206 1.4 HDi

‘05

136.000 km

zilver m.

Ruw of anti-slip hardhout eigen import

Nieuw en gebruikt, zéér goede kwaliteit.

Geen last is ons te zwaar!

grijs

ZEER SCHERPE PRIJZEN

11.495,8.250,-

11.995,7.950,-

25


Te koop:
Koelkast merk Bosch i.g.st. 75
euro.
Tel. 0297-568850
Te koop:
Griekse zuilen gekruld 1m. hg 2
st. 12,50 euro.
Tel. 0297-540175
Te koop:
43 kleuter singles 30 euro. Bureaustoel 5 euro. Salontafel zw.
+ glas 10 euro. Racestuur 25 euro. Encycl. 10 dl. vraagbaak 50
euro.
Tel. 0297-563894
Te koop:
Witte wastafel Phinx nw. met
mengkraan 30 euro voor b.v.
camping.
Tel. 0297-569667
Aangeboden:
Video Hitachi professionele met koffer VHS compact oplader enz.
Tel. 0297-892088
Te koop:
3-2 zits bankstel gebloemde stof
i.g.st. 50 euro.
Tel. 0297-569033
Te koop:
Mountainbike 26 inch 40 euro. 20 inch MBX verchroomd
25 euro.
Tel. 0297-565667
Te koop:
Kinderfietsje met zijwieltjes 12
inch 3 jaar 30 euro.
Tel. 0297-560033
Te koop:
Bankstel 3-1-1 zits Lodewijk 14e
eeuwse stijl oud rose 150 euro.
Tel. 0297-562778

Te koop:
BEDRIJFSUNITS
van 75 m2 bvo aan de
Industrieweg 12
Uithoorn. Kijk op

www.store-box.nl
of bel Falkenstein Mak.

0297-521248

KOEK - AALSMEER
Aalsmeerderweg 227/239
Tel. 0651-296556
www.blokhut.nu
Aangeboden:
Mirai lcd tv 70 cm 325 euro. Sony draadl. hoofdtel. nw. 25 euro.
Philips dvd + af.bed. matchline
630 dvd JVC af.b. 25 euro.
Tel. 0297-521651
Te koop:
Panasonic breedbeeld tv 70 cm
type TX28DK20F 4 jr. oud 100hz
Quintrix 125 euro.
Tel. 0297-567514

Te koop:
Moulinex friteuse Olea 10 euro. Philips magnetron 10 euro.
Opbergbox kussens/tuinspullen 5 euro.
Tel. 0297-540144
Te koop:
Grote tas nette trendy dameskleding meer dan 30 st. zomer
en winter 15 euro.
Tel. 0297-540180

Te koop:
Herenfiets 7 versn. Gazelle
Montreux 75 euro.
Tel. 0297-560368
Te koop:
Kinderstoel 10 euro. Maxi Cosi 20 euro. Badje + standaard
10 euro. Kiddyboard 15 euro.
Rechte hemelstang 5 euro. Autostoeltje 5 euro.
Tel. 0297-566380

GRATIS KABAAL

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

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
R
A
T
I
S

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn
De Kwakel
Mijdrecht
Aalsmeer

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

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

COLOFON
verschijnt woensdag

Editie 2:

De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven

Editie 3:

Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
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
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
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DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Jazz in De Boei met
Ken Ard

De Ronde Venen - Vrijdagavond
16 mei wordt De Boei in Vinkeveen veranderd in een Amerikaanse jazzclub. Dan is de Amerikaanse
zanger/acteur/danser Ken Ard een
van de ‘friends’ van contrabassist
en jazzorganisator René van Beeck.
Drummer Chris Strik en pianist Steven Hupkens maken het jazzkwartet compleet. Het concert begint om
20.30 uur.
Ken Ard is een gevierde zanger/acteur in Broadwaygezelschappen zoals Cats en Smokey Joey’s Café.
Voor zijn muzikale bijdrage heeft hij
tweemaal een Grammy Award gewonnen. Hij schitterde als danser
naast René Zellwegen en Catherine Zeta-Jones in het Oscarwinnende kassucces Chicago. Zijn CD’s
zijn in de V.S. bijzonder goed ontvangen. De CD ‘Sunrise’ stond al in
de eerste week in de top 40 van de

DIERENhuLp

meest verkochte. Ken Ard is opgetreden in het Witte Huis te Washington en voor de koninklijke familie in
Marokko.
De laatste 5 jaar is hij bezig met zijn
carrière als jazz-zanger. Nu heeft
hij iedere laatste zondagavond van
de maand in de Panamabar te Amsterdam in het programma Sunday Night Jazz van René van Beeck
een optreden. Op 5 juli staat hij op
het podium in een van de zalen van
het North Sea Festival te Rotterdam.
Binnenkort komt zijn eerste CD uit,
genaamd ‘ARDJAZZ’ met songs zoals Route 66, Never let me go.
Ken Ard, een bijzonder veelzijdige
zanger die als geen ander het publiek met zijn entertainment weet
te boeien. Samen met de bekende
drummer Chris Strik, pianist Steven
Hupkens en jazzgigant René van
Beeck belooft het wederom een
weergaloze jazzavond in De Boei te
worden.

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

Meerkoet nest
Mijdrecht -Vanwege het ‘populaire’ Fiets ‘m d’r in als onderdeel voor
Koninginnedag in Mijdrecht moest een broedende meerkoet met nest en
al verplaatst worden... Zojuist fietste ik langs het water waar het nest zich
nu bevindt, of liever gezegd bevond! Het ‘zeer vakkundig’ verplaatste nest
is bijna gezonken en de eieren zijn weg! Echt te gek voor woorden!! Dit kan
toch niet?! Wordt dit weer afgedaan als: ‘ach, het is maar een meerkoet’???
Dacht het niet! Een meerkoet bouwt niet zomaar ergens een nest. Om dit
te voorkomen kan het ‘bouwwerk’ voor Fiets ‘m d’r in ook weggehaald
worden, voor die 3,5 fiets die hier aan mee doet is het niet nodig!
Claudia van Dijk Mijdrecht

Kaartverkoop
Kaarten voor dit concert zijn per
mail te reserveren op www.cultura-drv.nl en in voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Mondria, Lindeboom te Mijdrecht en drogisterij
De Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen.
Aan de zaal worden de kaarten een
half uur voor aanvang van het concert verkocht.
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10,- euro, voor 65+ en
houders CJP 7,50 euro, voor jongeren tot 16 jaar 5,- euro. Voor informatie: www.cultura-drv.nl en
www.ardjazz.com
Jazz in De Boei te Vinkeveen: jazz
op topniveau!

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - Op zaterdag 17 mei
wordt in De Meijert de laatste verzamelaarsmarkt van het seizoen
gehouden van 9.30 tot 13.00 uur.
Muntjes, postzegels, sigarenbandjes, bankbiljetten, telefoonkaarten
en ansichtkaarten kunnen bekeken, gekocht of geruild worden. Ook
boeken uit de regio, voetbalplaatjes,

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

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

sTIChTING
REChTswINkEL

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 9.3013.00 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: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Toegang tot 12 jaar is gratis, vanaf
12 jaar 1 euro; leden 50 eurocent.
Voor huur van tafels en meer informatie kan men bellen naar mevrouw
N. Zwitserlood, 0297-289322.

Natuur
dichtbij
huis

sTIChTING IMET

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

winkelwagenmuntjes en euromunten zijn er voor ruil, koop en verkoop. Over de verzamelaarsvereniging De Ronde Venen, die de markt
organiseert, is alle informatie te verkrijgen. Er is ook het gebruikelijke
prikbord om zoekers en vinders bij
elkaar te brengen.

Expositie in Avondlicht
Mijdrecht - Om een onderwerp
pakkend fotografisch vast te leggen, heb je als fotograaf inspiratie nodig. En soms is die inspiratie
ver te zoeken. Vorige maand echter
lag voor alle fotoclubleden van Fotoworkshop de Ronde Venen de inspiratiebron op steenworp afstand:
de Kromme Mijdrecht. Op de clubavond in april werd deze inspiratie
nog extra verhoogd door de komst
van professioneel fotograaf Maar-

ten Koch. Maarten Koch is alombekend door zijn prachtige foto’s
en fotoboeken van het ons omringende veengebied. Ook de Kromme
Mijdrecht is hier veelvuldig in terug
te vinden. Een beetje jaloers, maar
voorzien van veel tips en uitleg werd
deze clubavond door alle leden als
zeer waardevol ervaren.
De foto’s van de clubleden zijn de
gehele maand mei in Nieuw Avondlicht te zien.

Landelijke Molendag
Wilnis - Op zaterdag 10 mei a.s. is
het weer landelijke Molendag. Een
dag waarop de molens weer eens
volop in de belangstelling staan.
Dus ook de Wilnisser Veenmolen aan
de Oudhuijzerweg in Wilnis. Tussen
10.00 en 16.00 uur kunt u een be-

zoek brengen aan de molen, waar
molenaar Adrie Vos u graag ontvangt en tekst en uitleg geeft. Van
het door de molen gemaalde meel
worden kniepertjes en pannekoekjes gebakken en er is koffie/thee en
voor de kinderen uiteraard limonade. U bent van harte welkom!

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Felix Timmermanstraat, kat, E.K.H., cypers,
kleurstelling cypers met witte sokjes, (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Coudenhoveflat, kat, E.K.H., zwart/wit.
(06-17515133).
- Uithoorn, omgeving A. v. Schendellaan, kater, cypers, rood,
gecastereerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Schans, poes, E.K.H., kleurstelling rossig,
plusminus 15 jaar. (asiel Amstelveen).

Marickenland

In de fletse stralen van het
voorjaarszonnetje zit ik op
de eerste mooie dag van
het jaar de krant te lezen in
mijn achtertuin. Voor mij ligt
het fietspad in het verlengde
van de Mijdrechtse dwarsweg en daarachter het wat
verwilderde stuk weiland dat
zich uitstrekt naar het industriegebiedje Voorbancken.
Boven me stottert een vink vol
overgave zijn lied, verder is
het heerlijk stil. Tot in de verte
ineens het kabaal van een
groep grutto’s klinkt en ook
het synthesizergeluid van
kieviten is duidelijk te horen.
Te zien is er niet veel, maar ik
weet precies wat er aan de
hand is. Achter mijn verwilderde stukje weiland staat
nog een strook bomen, tegen
de ringdijk aan en dwars op
de oude spoorbaan: het koninkrijk van de familie buizerd.
En daarachter weer een weiland dat kort geleden weer
drassig is gemaakt met sommige delen onder water. Natuurliefhebbers in De Ronde
Venen kennen ongetwijfeld
het stukje land in Waverhoek
waar enkele jaren geleden
hetzelfde is gebeurd en dat nu
een lust voor het oog is. Vorige
week zondagochtend (vroeg!)
zagen we er nog kluten, de
zwarte stern, steltkluut, heilige
ibis, lepelaar, groenpootruiter,

kleine plevier, kemphanen en
de zomertaling. Het stukje
weiland achter de spoorbaan
begint daar een beetje op te
lijken. Ook daar zijn nu al op
een heel klein stukje land
kieviten te signaleren, grutto’s, tureluurs, meerkoeten,
scholeksters, hier en daar een
witte kwikstaart die er tussendoor hipt en een zwaan die in
het riet loom ligt te broeden.
Normaal gesproken scharrelt men vredig door elkaar
en valt er geen onvertogen
woord. Maar aan het gewutto-wutto-wutto te horen is
de vrede danig verstoord. De
buizerd is eens poolshoogte
komen nemen en dat bevalt
de bewoners voor geen meter. Paniek alom en een paar
grutto’s probeert onder luid
geschreeuw de buizerd weg
te jagen. Die vindt het wel best
en cirkelt rustig naar een gebied waar hij minder wordt
lastig gevallen. Langzaam
keert de rust weer. De vogels
weten het nog niet, maar ik
weet het al wel. De weidevogels zullen aan het langste
eind trekken in het nieuwe
Marickenland. Het koninkrijk van de machtige buizerd
wordt na de zomer gekapt
en het verwilderde weiland
voor mijn neus volgebouwd
met huizen. Ach ja, het is de
vooruitgang, meneer.

home.wanadoo.nl/ivnrvu
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Koninginnedag
in De Kwakel
geweldig gezellig
Qua feestvieren doet De
Kwakel niet onder voor
grotere gemeenschappen.
Dat bleek ook weer tijdens
de Koninginnedagviering.
Voor de aanvang van het
feest was het al een gezellige boel en werd alles opgebouwd. Hangtafels werden
naar buiten gebracht. Een
stand werd als koffie- en
theestand ingericht en als
je iets sterkers wilde kon
dat natuurlijk ook. Zelfs een
glaasje glühwein behoorde
tot de mogelijkheden.
Binnen in de grote zaal was
het al een drukte van belang en stonden ongeduldige kinderen te wachten
met hun versierde fietsen
wanneer het grote ogenblik
was gekomen en zij door
de achterdeur naar buiten
konden en dan een rondje
door het dorp, voorafgegaan door muziekvereniging Tavenu. Door de mama’s werd de laatste hand
aan de versieringen gelegd
en de papa’s keken nog
even of alles technisch wel
in orde was. Eindelijk werd
het startsein gegeven en
konden de kinderen naar
buiten. Indrukwekkend met
de leden van de muziekvereniging keurig in uniform
marcherend op de maat
van de muziek en daarachter een bonte stoet van fietsen. Fietsen met ballonnen,
allerlei soorten vlaggetjes,
strikken, veren. Je kon het
zo gek niet bedenken en
de meeste kinderen droegen iets feestelijks op hun
hoofd. Dat varieerde van
een kroontje tot een mooi
versierde of zelfbeschilderde band of een oranje
muts. Een vrolijke optocht
en in de deuropeningen
stonden vele mensen te
genieten van die mooi versierde fietsen. Nadat het
rondje afgelopen was en
de kinderen weer terugkwamen op het plein bij het
dorpshuis werden oranje
ballonnen uitgedeeld, burgemeester Berry Groen
kwam met een toespraak
en de vlag werd gehesen.
Daarna mocht eindelijk het
touwtje losgelaten worden
en omhoog gingen al die
oranje ballonnen. In de tussentijd waren op het plein
op verschillende plekken
kinderspelen
klaargezet.
Zo kon je sjoelen, ballon
darten, proberen of je wat
met de flipperkast kon bereiken, knikkeren en skelteren. Dat laatste was nog
best pittig, in ieder geval zo
op het oog want je moest
over een verhoging en dan
proberen een stok door een
ring te halen die boven je
hoofd hing.

Van te voren kregen de
kinderen een strippenkaart
en werden ze in groepen
verdeeld en kon je zo rondlopen.
Voor de kleintjes was er in
de grote zaal van alles te
beleven. Zo kon je lekker
knutselen, je kon ook hier
sjoelen of een mooie kroon
maken. Maar ook aan de
ouderen was gedacht: je
kon pokeren of klaverjassen en als laatste onderdeel, in ieder geval voor die
middag, was het pannavoetbal. Dat doe je twee tegen twee en de bedoeling
is dat je de bal tussen de
benen van je tegenstander
doorspeelt want dan krijg je
extra punten. Ook daar was
het een drukte van belang
en aan de andere kant van
het plein stonden de anderen die niet zo geïnteresseerd waren in voetbal met
elkaar te praten en gezellig
een drankje te drinken. Koninginnedag werd afgesloten met discotheek Dance
Night. Joke en José van
het Oranjecomité vertellen
dat vanaf 1949 Koninginnedag naar 30 april werd
verplaatst en dat je voor
die tijd natuurlijk het Wilhelminafeest had. Een vermeldenswaardig feit is nog
wel dat twintig jaar geleden het Oranjecomité De
Kwakel een wimpel heeft
gekregen omdat zij één van
de vijf Oranjeverenigingen
waren die vijftig jaar bestonden. Dus zo lang wordt
er al feest gevierd in De
Kwakel. Vroeger maakte
de Oranjevereniging gebruik van de faciliteiten van
KDO maar in 1993 is het
feest gestart op het plein
en dat is sindsdien ook zo
gebleven. Vroeger waren
er weer andere activiteiten
dan tegenwoordig. Zo was
er zaklopen en had je ringsteken met paard en centje
rapen. “Maar we proberen
elk jaar weer nieuwe spelletjes te verzinnen”, aldus
José. En Joke vertelt dat
zij verleden jaar met het
panna-voetbal zijn gestart
en door het grote succes is
dat dit jaar weer opgepakt.
Het is altijd druk, vertellen
Jose en Joke. Het hele dorp
doet mee, van jong tot oud,
en er zijn zelfs mensen die
hun vakantie afzeggen en
niet te vergeten: de EHBO
is ook altijd aanwezig.
Gelukkig bleef het droog
al was het niet echt warm,
maar in ieder geval konden
de spelletjes buiten gespeeld worden en was het
zowel binnen in het dorpshuis als buiten op het plein
druk met mensen. Een geslaagd Koninginnefeest.
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Monumenten

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

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

De Hoef Oostzijde 21, een
gemeentelijk monument met
drie sterren.
Dit T-vormig pand is
gebouwd in 1861 als school
annex onderwijzerswoning.
Tussen 1917 en 1920 heeft
het dienst gedaan als
postkantoor en daarna als
rk lagere school. De ingang
daarvan was linksachter
het woonhuis.
Het postkantoor verhuisde
toen naar het naastgelegen
pand.
De eerste steen voor de school
werd gelegd door
J. van Grieken op
20 juni 1861.
Foto: Nico van Eijk

Zonschade voorkomen is
beter dan genezen
Regio - Zonschade is tegenwoordig een oorzaak van veel huidproblemen. Het tijdig beschermen van
de huid met de juiste zonbescherming c.q. factor is van essentieel belang voor de conditie van de huid.
Ook zonschade die de huid oploopt
in de kinderjaren, zorgt later vaak
voor huidproblemen. Dit wordt helaas vaak onderschat, want het lijkt
zo schattig een bruin gekleurd kinderhuidje.

Een zonnecrème wordt meestal gekocht zonder goed te weten welke
zonnefactor nu voor de huid optimaal zou zijn. Dit is zeer slecht voor

de huid. Er spelen namelijk verschillende factoren mee die de hoogte
van de zonfactor (SPF) bepalen.
Een zonbeschermingsdiagnose is
hier dan ook een goed hulpmiddel.
Het doel van de zonbeschermingsdiagnose, is het vaststellen van de
zelfbeschermingstermijn en de juiste zonbeschermingsfactor. Dit is
mede afhankelijk van het land waar
de huid aan de zon wordt blootgesteld en natuurlijk het huidtype volgens Fitzpatrick (= uw natuurlijke huidkleur c.q. aanwezigheid van
pigment).
Pigmentmeting, uniek
in Nederland
Zoals gezegd is de juiste zonbescherming van essentieel belang
voor de algemene conditie van de
huid. Met geen of de onjuiste factor
veroudert de huid veel sneller, loopt
de huid (on)zichtbare UV-schade op
en kan de huid verbranden. Dit kan
uiteindelijk resulteren in een (voorloper van) huidkanker.
Uiteraard heeft de huid ook een eigen bescherming. Dit wordt de zelfbeschermingstermijn
genoemd.
De zelfbeschermingtermijn is de
tijd waarin de huid zonder zonnecrème in de zon kan blijven. De zelfbeschermingtermijn hangt niet alleen af van het fototype (natuurlijke
kleur), maar hangt tevens in hoge
mate af van de zonintensiteit en de

huidige pigmentatie van de huid.
Het is duidelijk dat de zon rond de
evenaar intensiever is dan aan de
Noordzee, in de zomer intensiever is
dan in de winter en in de bergen intensiever is dan in het vlakke land.
Met een geavanceerde techniek op
het gebied van pigmentmeting, kan
worden nagegaan welke zonbescherming de huid nodig heeft.
Een speciale sensor (pigmentsensor) is gekoppeld aan een daarvoor
bestemde computer (MAC huidcomputer). Deze sensor meet het
melanine (pigment) in de huid en
combineert dit met de factoren die
de zonintensiteit beïnvloeden.

Dankzij ‘De Loods’ is er
drinkwater op Lombok
Mijdrecht - Begin maart heeft deze
krant aandacht geschonken aan de
opening van ‘De Loods’ in de Molenhof te Mijdrecht. Een winkel in vrijetijdskleding. Daarin werd onder andere ook melding gemaakt van het
feit dat de eigenaren Ron Wijburg
en zijn partner Petra Heideman op
eigen initiatief kleinschalige projecten financieren en uitvoeren op het
Indonesische eiland Lombok. Voor
de goede orde zij vermeld dat bijna
alle eilanden in de ‘Gordel van Smaragd’ er een eigen cultuur en taal
op na houden. Ook is het zo dat de
bevolkingsgroepen niet altijd achter een kleine groep demonstranten
aanlopen die bij het minst of geringste wat de Islam beroert zich in negatieve zin uit jegens Nederland en
haar bevolking. Integendeel.
“Dat is goed merkbaar op Lombok”, zo laat Ron Wijburg ons weten. “Wij worden daar met open armen en heel hartelijk ontvangen. Wij
voeren op kleine schaal ter plaatse
projecten uit die we zelf financieren
en ook uitvoeren. Zo zijn we vorig
jaar augustus begonnen om inwoners van een dorpje van een vissersbootje te voorzien, zodat ze op zee
kunnen vissen. Met de verkoop ervan kunnen ze zichzelf in leven houden en de kleine gemeenschap daar
helpen zich te ontwikkelen. Dat is
ook ons doel van het project, namelijk het leven van de inwoners van
het dorp Dusun Aiq Genit op Lombok te verbeteren, en de kinderen
naar school te laten gaan. Afgelopen maand hebben wij met hulp van
de inwoners in het dorp een waterleiding aangelegd (zie foto’s).
Dit hebben wij kunnen realiseren
met sponsorgeld. Dit sponsorgeld
is bij elkaar gespaard door donaties
die onze klanten hebben gedaan.
Verder reserveren wij een deel van
de winst voor dit soort activiteiten.
Wij zijn nu begonnen met een nieuw
project en dit noemen wij ‘Koop een
kip!’. Onze klanten, maar ook degenen die bij ons niet winkelen, kunnen bij ons in De Loods voor 5 euro
een kip kopen.
Met de opbrengst van de verkoop
van de eieren en de kippen kunnen

we meer kinderen naar school laten
gaan. Op die manier willen wij op
Lombok bijdragen aan een betere
ontwikkeling en samenleving. Waarom daar? Omdat het ons door de
plaatselijke autoriteiten gemakkelijk wordt gemaakt. Maar ook doordat ik door mijn sport (pentjah) met
de bevolking in aanraking ben gekomen en redelijk met de plaatselij-

ke taal uit de voeten kan. U mist een
paar euro niet, maar dáár is hij het
tienvoudige van een daalder waard.”
Aldus Ron Wijburg die 9 juni weer
naar Lombok vertrekt om er samen
met de lokale bevolking werkzaamheden te gaan uitvoeren. Kortom,
hoe meer Vijfjes, hoe meer ‘Ajams’
en des te meer gelukkige kinderen…

Moederdagactiviteiten in Winkelcentrum Zijdelwaard:

Bloempotjes verven voor
kinderen en gezellige
livemuziek

Meting
Als eerste in Nederland biedt Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverzorging, u de mogelijkheid om deze pigmentmeting te
doen.
Périne (eigenaresse): “In de praktijk
merken mijn collega’s en ik dat er
telkens meer huidproblemen komen
door de zon. Ook de vraag naar de
juiste bescherming neemt toe. De
mensen worden zich gelukkig telkens meer bewust van de gevolgen
van de zon op de huid. Omdat onze
praktijk gericht is op het verbeteren
van de huidconditie en huidproblemen, hebben wij besloten om deze
meting toe te passen.
Wij willen deze service echter niet
alleen bieden aan de mensen die
onze praktijk al bezoeken, maar ook
aan mensen die nog niet bekend
zijn bij ons. Na afloop van de meting wordt er een zonadvies en een
zonproduct-advies gegeven. Het
mag duidelijk zijn, dat ook de kwaliteit van het zonproduct zeer belangrijk is voor de huid. De meting kost
10.00 euro. Bij aankoop vanaf twee
zonproducten is de meting gratis.
Bij Beautysalon Périne, worden de
zonverzorgende producten van Declèor geadviseerd, te weten Aroma
Sun. Dit is de enige aroma-zoncosmeticalijn met zonnebeschermende
producten op basis van natuurlijke
ingrediënten.
Uiteraard met het unieke Declèor
duoconcept waarin de aroomessence olie wordt gevolgd door Aroma
Sun zonnecrème, zodat de bescherming nog intensiever wordt.
Ook voor de zeer gevoelige
(kinder)huid, biedt deze lijn een
perfecte bescherming.
Wilt u ook weten welke zonbescherming uw huid nodig heeft?
Maak dan een afspraak of kom langs
op het inloop-adviesuur op woensdag en donderdag tussen 9.00 uur
en 10.00 uur of vrijdag tussen 17.00
uur en 18.00 uur.
Voor meer informatie: Beautysalon
Périne, Hofland 4 te Mijdrecht.
Telefoon: (0297)273121. Zie ook
www.perine.nl .

Uithoorn - Zondag 11 mei is het alweer moederdag! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van
Winkelcentrum Zijdelwaard daar
ook aandacht aan. Van 11.30 uur tot
16.30 uur kunnen kinderen hun eigen moederdagcadeautje maken:
onder deskundige begeleiding van
twee kunstenaars kunnen zij een
mooi bloempotje beschilderen. Samen met het plantje waar de winkeliersvereniging ook voor zorgt,
heb je dan een mooi moederdagcadeautje! Maar ook het muzikale duo
De reizende Sterren is aanwezig en
zorgt met een aanstekelijke muziek en optreden voor een gezellige

sfeer. Kortom, samen met alle leuke
en lekkere moederdagaanbiedingen
van de Zijdelwaard-winkeliers is
winkelen in Zijdelwaard aanstaan-

de zaterdag 10 mei extra de moeite waard! Maandag 12 mei is winkelcentrum Zijdelwaard gesloten in
verband met Pinksteren.

Met opgeheven hoofd…
De Hoef - De leden van het Chr.
gem. koor De Hoefsanghers hebben onlangs unaniem besloten om
in mei a.s. een streep te halen door
het bestaan van hun koor.
De gemiddelde leeftijd ligt erg hoog,
de stemmen worden er met het klimmen der leeftijd niet beter op en er
is geen nieuwe aanwas te verwachten. Dit jaar, op 8 mei, is het ook 55
jaar geleden dat het koor werd opgericht als een echt plaatselijk koor.
De Hoef lag toen nog wat geïsoleerd en de bevolking ging niet zo
snel naar andere plaatsen voor haar
vertier.
Bij de oprichtingsvergadering waren 22 personen aanwezig. Al snel

bleek dat ook leden uit de omliggende dorpen als Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Uithoorn, Ter Aar enz.
aangetrokken moesten worden
waardoor het koor een regionale functie ging vervullen. Gedurende de 55 jaar van haar bestaan heeft
het ledental hoogte- maar ook dieptepunten gekend. Frappant is dat er
op dit moment, net als bij de start,
weer 22 leden zijn.
De omstandigheden zijn nu eenmaal zo en die moet je ook niet willen ontkennen. Daarom is er besloten om niet stilletjes door de zijdeur
te verdwijnen maar om, met opgeheven hoofd, een afscheidsfeestje

te vieren met leden, oud-leden, genodigden en belangstellenden. Op
17 mei a.s. zal er eerst om 15.00 uur
een officieel gedeelte zijn in de R.K.
Kerk St. Antonius van Padua te De
Hoef waarin uiteraard door het koor
wordt gezongen en wat andere zaken de revue zullen passeren.
Aansluitend in De Springbok is er
een gezellig samenzijn dat wordt afgesloten met een buffet voor de leden en oud-leden.
Daarna is het Chr. gemengd koor
De Hoefsanghers historie geworden
met dank aan allen die het koor al
deze jaren hebben gesteund.
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Miljoenen ‘voetballende’ poppetjes in exclusieve
EK winkelspaaractie

Exclusieve portretrechten
EK-selectie Van Basten
voor Super de Boer

Stormloop op
Koninginnedagconcert
Mijdrecht - Gelukkig niet in letterlijke zin bedoeld, maar rond 12
uur was een groot gedeelte van de
Janskerk in Mijdrecht al bezet met
belangstellenden die het traditionele Koninginnedagconcert wilden
bijwonen. Dit was als een bijzonder
concert aangekondigd en dat werd
het dan ook. Binnen de kortst mogelijke tijd zat de Janskerk bomvol
met meer dan 400 belangstellenden.
In de gangpaden werden zelfs stoelen bijgeschoven om maar zoveel
mogelijk mensen de kans te geven
het concert (gratis) bij te wonen.
De concertcommissie Bätzorgel had
onder leiding van oud-burgemeester Dick Boogaard voor dit tweede
lustrum landelijk bekende deelnemers uitgenodigd. Behalve organist
Martin Mans en pianist Jan Vayne
waren dat ook vocaliste Petra Berger die wijd en zijd bekendheid geniet om haar prachtige stem en het
16-koppige mannenkoor The Martin Mans Formation. Eén en ander
bedoeld om de aanwezigen en genodigden, waaronder de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen
met zijn echtgenote, het voltallige
college van Burgemeester en wethouders, ontvangers van Koninklijke
Onderscheidingen en talrijke inwo-

Vinkebeen - Supermarktketen Super de Boer brengt vanaf begin mei
miljoenen mini-spelers uit de EK
selectie van Marco van Basten in
omloop via een groots opgezette
spaaractie in haar 315 supermarkten in Nederland. Uniek is dat je via
het geïntegreerde schietmechanisme met de 20 verschillende poppetjes ook kunt voetballen. EK sterspelers Klaas Jan Huntelaar en Giovanni van Bronckhorst trapten de
EK weken bij Super de Boer gisteren
tijdens de opnames van een speciale EK TV commercial officieel af. De
groots opgezette actie ‘Supergek
van Oranje’ start op 12 mei.
Als officieel KNVB sponsor heeft Super de Boer ook voor dit EK inclusief
de aanloop naar het toernooi toe, de
exclusieve portretrechten van de EK

Genoten van muziek en zang
Er was een programma samengesteld waarbij de deelnemende musici en vocalisten breed hun talenten
konden tonen. De bezoekers kwamen volop aan hun trekken met door
Jan Vayne fantastisch uitgevoerde piano-improvisaties, al dan niet
in samenspel met het orgel waarop Martin Mans een ware meester
is. Bekende Hollandse liedjes, afgewisseld met die waarmee Vera Lynn

ooit wereldberoemd is geworden en
prachtig (mee)gezonden kerkelijke liederen, vulden de ‘uitverkochte’
Janskerk. Dat is optimaal genieten
van een dergelijk concert dat in deze
ongedwongen ambiance perfect tot
zijn recht kwam. Tussentijds werden
de verschillende programmaonderdelen op een passende wijze toegelicht door Dick Boogaard. Daarnaast
werd zo nu en dan de vrolijke noot
ook niet vergeten. De samenzang
was, net zoals voorgaande jaren,

het ‘Wilhelmus’ bedankte oud-notaris Pieter Hendriks in zijn functie als
voorzitter van de concertcommissie
Dick Boogaard voor zijn jarenlange inzet om een dergelijk concert
elk jaar weer op Koninginnedag in
de Mijdrechtse Janskerk georganiseerd te krijgen.
Dit keer was het zijn ‘mooiste concert’ zoals de voorzitter het in zijn
dankwoord tot uitdrukking bracht.
Dick Boogaard heeft bij dit tweede

weer een groot succes. Maar méér
nog dan anders klonk die voller en
meelevend door de aanwezigheid
van The Martin Mans Formation en
Petra Berger, met wisselende begeleiding van Jan Vayne en Martin
Mans. Het liedje van Jules de Korte:
‘Ik zou wel eens willen weten’ was
hier een voorbeeld van. Het laatste
hoogtepunt was ‘quatre mains’ op
de vleugel waarbij zowel Jan Vayne
als Martin Mans samen een stukje
van hun kunnen ten beste gaven. In
één woord subliem en dat werd dan
ook hogelijk gewaardeerd.
Dick Boogaard: bedankt!
Voorafgaande aan ‘Oh Canada’ en

lustrum te kennen gegeven dat hij,
hoezeer het hem ook aan het hart
gaat, voor de laatste keer het concert heeft georganiseerd. Rest ons
de vraag hoe het dan volgend jaar
zonder zijn niet aflatende inbreng
moet… We wachten af, maar het
smaakt wél naar méér!
Het Koninginnedagconcert is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de gemeente De Ronde Venen, instellingen, bedrijven en particulieren. Namens de concertcommissie hartelijk bedankt, evenals
voor de (vrijwillige) bijdragen van de
bezoekers na afloop in de vorm van
een collecte.

Knutselclub al jaren actief
voor het Lilianefonds
De Ronde Venen - Het is begonnen in 1991 toen Paulien van Veen
met een kind in contact kwam dat
veel van knutselen hield. Op de bibliotheek waar zij werkzaam was
praatte zij met twee jongens die ook
geïnteresseerd waren en er was een
meisje dat uit het buitenland kwam
en nog geen goed Nederlands
sprak, maar wel graag contact met
andere kinderen wilde. In het begin
heeft Paulien nog wat geaarzeld. “Is
zo’n club wel levensvatbaar”. Want
het was meteen vanaf het begin ook
de bedoeling dat het iets te maken
moest hebben met een goed doel.
Uiteindelijk is Paulien met nog een
stel andere kinderen uit de buurt om
de tafel gaan zitten en was de knutselclub geboren. Een van haar colle-

Poppetjes
Los van de EK TV commercial en het
sparen voor de poppetjes uit de Super Selectie kunnen klanten in de
winkels voorafgaand aan de EK weken al met zogenaamde Oranjecou-

pons kans maken op entreekaarten
voor een van de drie oefenwedstrijden op 24 en 29 mei en op 1 juni. De
consument krijgt bij iedere 10,- euro aan boodschappen tot en met 11
mei een Oranjecoupon.

Super de Boer lanceert, naast de
spaaractie in de winkels, de komende weken ook nog een online voetbalgame op de website
www.superselectie.nl. De hoofdprijs
van het ‘Super Selectie’-spel is twee
kaarten voor de EK wedstrijd Nederland-Italië die 9 juni plaatsheeft.
Daarnaast zijn officieel gesigneerde t-shirts en voetballen te winnen
én maken maar liefst 25 personen
kans op vier kaarten voor het hele
gezin voor de oefenwedstrijden van
het Nederlands elftal.

Tachtig cadeautjes bij Wijnhandel Slijterij De Zwart
Wilnis - Martien en Hans de Zwart
van Wijnhandel Slijterij De Zwart uit
Wilnis vervolgen hun ‘afscheidstour’
met een leuke actie. Daarbij worden
vóór de Pinksterdagen, op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 mei,
tachtig leuke en ludieke items verloot onder bezoekers van de wijnhandel. Bij besteding van minimaal
10 euro krijgt elke klant een lootje.
Daarop kan hij/zij direct zien of men
al dan niet in de prijzen is gevallen.
Zo ja, dan kan er van de stelling in
de winkel een prijs worden uitgezocht. Er is keuze uit onder andere
rode of witte (feest)wijn, likeurtjes,
karafjes, sets wijnglazen, sommeliers of sierkurkentrekkers, wijnboeken, wijnverzorging sets, wijnkoelers enzovoort. Een en ander in het
kader van het tachtigjarige bestaan
van Wijnhandel Slijterij De Zwart en
de overgang naar een nieuwe eigenaar van de zaak. Martien en Hans
De Zwart nemen op zaterdagmiddag 24 mei a.s. op de Herenweg 35
in Wilnis officieel afscheid met een
receptie waarbij iedere klant van
harte welkom is om hen de hand te
schudden.
Toch nog Mix van Trix?
Hoewel het dit jaar de laatste keer

ners uit alle geledingen in De Ronde Venen, een adembenemend concert van ruim anderhalf uur voor te
schotelen. Dat werd uiteindelijk bijna een uur méér!

selectie in handen. Het supermarktconcern zal rondom het Nederlands
elftal en in het bijzonder sterspelers Huntelaar en Van Bronckhorst
diverse acties ontplooien. De verwachting is dat de spaaractie zal
leiden tot een ware rage, niet alleen
onder jongeren maar ook onder de
volwassen fans van Oranje. Vorige
week concludeerde marktonderzoeker GFK uit haar Voetbalquestionnaire dat de meest fanatieke Oranje-supporters zich begeven onder
de klanten van Super de Boer.

ga’s op de bibliotheek zei toen meteen dat Paulien het niet alleen af kon
en wilde haar wel helpen. “Tenslottte gaat het er wel om dat hoe meer
volwassenen je hebt hoe meer kinderen je kunt plaatsen”, aldus Paulien. Zij is heel eenvoudig begonnen, namelijk in haar eigen huiskamer. “Dat was best wel een gedoe
want iedere keer moesten alle tafels
en stoelen weer klaargezet worden.
Dat gebeurde op dinsdagavond en
iedere woensdag van 14.00 tot 16.00
uur kon je naar de club komen. Omdat een paar kinderen naar de gym
moesten werd de aanvangstijd vervroegd naar 13.30 uur. De materialen stonden allemaal in de kelder.
Dat heeft zes jaar geduurd. Dat was
echt zo van : ‘jongens, ik ga naar

beneden, hebben jullie nog wat anders nodig’ en als je dan weer boven
was riep iemand ‘oh ja, dat hadden
we ook nog moeten hebben’ en dan
kon je weer die trappen af. Je moest
het hebben van mond-tot-mondreclame”, vertelt Paulien ”en eigenlijk
nog steeds. De een hoort het van de
ander.”
Scholen
Het leuke is dat er kinderen van verschillende scholen op de club zitten
en ook kinderen uit Wilnis en Vinkeveen. Sommige mensen denken wel
dat het een echt Mijdrechts gebeuren is, maar dat is dus niet zo. De
leeftijd is ongeveer van zes tot twaalf
jaar. Sommige kinderen zouden wel
langer willen blijven maar die moe-

ten woensdag naar school. Maar
de wat oudere kinderen verrichten
vaak wel hand- en spandiensten
bij evenementen als er bijvoorbeeld
geschminkt moet worden. Verder is
er elke dinsdagavond een knutselbijeenkomst met ouders en vrijwilligers. “Je leert elke keer wat van elkaar”, volgens Paulien. In de zomer
is de knutselclub gesloten maar in
het nieuwe seizoen start de knutselclub weer op de eerste woensdag in september. Er is plaats voor
twintig kinderen. De kosten bedragen euro 8.00 per maand en dit bedrag is nodig voor de verzekering,
de huur en de energiekosten, drinken en materialen. “Dus schenkingen zijn heel welkom”. lacht Paulien.
Maar ook buiten het seizoen om
wordt er meegedaan aan allerlei activiteiten zoals de nationale straatspeeldag, het straattheaterfestival
en de koopzondag in het najaar. Gelukkig heeft Paulien in de loop der
jaren een aardige groep vrijwilligers
bijeengekregen die allemaal even
enthousiast zijn. Dat zijn er in totaal
ongeveer dertig mensen. “Maar we
kunnen altijd nog mensen gebruiken.” Ook zou Paulien graag horen
of iemand een afzetgebied weet. “Al
is het maar een kaartenmolen plaat-

was dat bij De Zwart in de fabriek
de Mix van Trix is gemaakt, hoeven
liefhebbers van deze lekkere drank
toch niet te wanhopen. Het plan bestaat om de Mix van Trix elk jaar
rond de oranjefestiviteiten te koop
aan te bieden. Niet in gemixte vorm,
maar als afzonderlijke ingrediënten.
De jus d’orange apart en de bijbehorende likeur in de juiste hoeveelheid apart. Thuis kan men de drank
dan zelf samenstellen.

Bijkomende voordeel is dat de (ongemixte) delen langer bewaard kunnen worden. Eénmaal gemengd is
de drank in de koelkast slechts enkele dagen houdbaar. Martien en
Hans de Zwart zullen het plan aan
de nieuwe eigenaar voorleggen.
Als deze er mee instemt, kan de Mix
van Trix het komend jaar toch weer
geschonken worden. Blijft er hoe
dan ook een stukje nostalgie bewaard!

sen”. Ook zou Paulien dolgraag in
contact komen met mensen die willen helpen bij het straattheaterfestival op 14 juni omdat dan de kraam
van de knutselclub ook bemand
moet zijn. Al wil iemand maar een
uurtje helpen.

welkom. Als je het bedrag ziet dat
de club tot nu toe bijeen gebracht
heeft is dat verbazingwekkend. Tot
en met december 2007 is dat in totaal 33.566,78 euro. Per jaar worden
ongeveer 15 kinderen geholpen. En
zelfs de tv was geïnteresseerd, want
in 2006 is Paulien op uitnodiging
van SBS 6 in Indonesië geweest om
persoonlijk te kijken naar de projecten waar het Lilianefonds zich mee
bezighoudt en het was zelfs zo dat
Paulien een jongen tegenkwam die
nog niet geholpen werd en waar de
knutselclub nu ook voor bezig is. Eigenlijk is dat de omgekeerde wereld,
want normaal gesproken geeft het
Lilianefonds zelf de kinderen aan.
Maar dit is iets speciaals. Niet alleen
de beide benen van Anwar van 12
jaar zijn vergroeid, ook zijn armen.
Anwar is nu een jaar in een revalidatiecentrum geweest en kan nu
weer met behulp van prothesen lopen. Voor haar jarenlange inzet voor
het Lilianefonds is Paulien van Veen
geridderd en dat was welverdiend.
De club heeft sinds kort ook een eigen website dankzij een jongen van
de stagemarkt op het Veenlandencollege en daar kun je terecht voor
meer informatie: www.kinderenhelpenkinderen@gethost.nl.

Operaties
“Alles is meegenomen”. Al vanaf
het begin was het de bedoeling, zoals gezegd, dat er geknutseld werd
voor een goed doel. En dat goede
doel werd en is nog steeds het Lilianefonds. Dit fonds geeft jaarlijks
aan duizenden kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap een bedrag, zodat
zij verder kunnen in het leven. Zoals operaties, medische behandeling, hulpmiddelen om te lopen of
zitten of staan, een bril een gehoorapparaat, of speciaal onderwijs. Het
gaat dan voornamelijk om kinderen
in ontwikkelingslanden zoals Azië,
Afrika en Latijns Amerika.
Op de knutselclub worden allerlei
spulletjes gemaakt. Je kunt er kaarten maken, bloempotten versieren,
blocnootjes, sieraden maken, kalenders wintervoer, kerstversieringen en ook voor Pasen. Maar als
mensen nog ideeën hebben zijn die

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 7 mei 2008

!
d
j
i
t
n
e
t ge

n
e
k
d
i
e
h
g
i
l
l
e
z
Ge

Uithoorn - Druk druk druk. Dat
waren wel de steekwoorden die
van toepassing waren tijdens Koninginnedag in Uithoorn. Niet alleen
waren veel mensen afgekomen op de
diverse activiteiten die georganiseerd
waren, ook in de Dorpsstraat was het
druk en vanaf een uurtje of vier in de
middag begon het feest voor de horeca of liever voor de bezoekers van
de horeca in het Oude Dorp. Gelukkig was het redelijk weer en kon je
buiten staan. Al van een afstand zag
je kinderen die boven op het locomotiefje stonden bij het Spoorhuis. Ja,
als je ouders binnen zitten dan blijf
je daar wel even bij, maar niet te lang
natuurlijk want dan ga je je vervelen.
Binnen was een echt Spaans sfeertje
gecreëerd en vrolijke klanken van
zowel Spaanse, Zuid Amerikaanse
en flamenco muziek van de band La
Musica Rica golfden over de bezoekers die zich amuseerden ofwel staande aan de bar of zittend aan de
tafels. Vooral de mooie traditionele

Spaanse dans-kledij viel op zoals de
prachtige jurk met vele stroken. Het
bedienend personeel had zich ook
aangepast aan Koninginnedag en
liep met vrolijke oranje baretten rond.
Maar ook verderop langs de Wilhelminakade was het een gezellige
bedoening. Als je binnenkwam bij
Drinken en Zo moest je echt moeite
doen om langs de mensen te komen.
Vooral bij het opgebouwde podium
was het een drukte van belang, maar
dat was ook niet verwonderlijk want
het was echt een lekker Amerikaans
sfeertje dat opgeroepen werd door de
optredende band. Mooie oude blues
die lekker in het gehoor lagen en
waar je echt met plezier naar stond
te luisteren, zeker ook gezien de hele
entourage. Maar ook buiten stonden
vele bezoekers en bij het Geveltje, zoals dit café in de volksmond genoemd
wordt, stond buiten een verbouwde
vrachtwagen waar een band optrad
met een zangeres die met veel verve
de verschillende nummers zong en
die zoveel enthousiasme opwekte dat
een aantal bezoekers de voetjes niet
meer stil kon houden en zelfs gingen
twisten. Buiten was een tap gemaakt,
zodat je niet de hele tijd binnen
hoefde te bestellen en daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Langs
de waterkant zaten ook vele mensen

lekker te genieten van hun drankje
en de mu-ziek. Doorlopend kwam
je bij ’t Fluitje. Ook daar stond een
aantal mensen buiten, maar toch, het
merendeel was binnen en genoot van
Harm, hun eigen Wolter Kroes, die er
echt een mooi luisterfeest van maakte
met lekkere meezingers. Lekker om
aan de bar te hangen met een drankje
en ondertussen te luisteren naar een
zanger die achter de bar staat te zingen. Als laatste Rivercafé ook heel
gezellig met stelletjes die ook hier
aan de bar hingen of gewoon gezellig
bij elkaar stonden en kon je genieten
van discotheek Caramba. Ook hier
toch weer enthousiastelingen die iets
van oranje hadden aangetrokken. Of
een T-shirt of een oranje trui of pet.
Het kon allemaal en het maakte het
wel zo gezellig. Het was echt weer als
vanouds een groots Koninginnefeest
in het Oude Dorp van Uithoorn en voor
de gezelligheid hoefde je dus echt niet
naar Amsterdam. Dat haalde je ook
wel dichter bij huis. Dat was duidelijk.
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De Schakel verzamelt veel
geld voor kinderbijbels

Grandioze feestavond in
OBS de Trekvogel
Mijdrecht - Op vrijdag18 april was
het weer feest in OBS de Trekvogel.
Dit jaar was het thema een echte
Hollandse Avond en alles was weer
uit de kast gehaald om er een geweldig feest van te maken. Zo was
de gehele school oranje en rood-witblauw versierd en konden de kinderen in elk lokaal spelletjes doen zoals sjoelen, bingo, koekhappen, eieren rapen, ballen gooien en grabbelton. Daarnaast was er bijvoorbeeld ook een Oudhollandse poffer-

tjeskraam en kon er een oliebol, appeltaart of overheerlijke rookworst
gegeten worden. De borrelnootjes
en stukjes kaas met vlaggetjes ontbraken evenmin.
Schminken was er ook weer bij en
al gauw liepen veel kinderen nog
mooier door de school dan aan het
begin van de avond. Heel populair
was ook de karaoke met Hollandse hits. Dat sommige leerkrachten
af en toe even meezongen maakte dat het echt een feestavond was

voor iedereen.
In de centrale hal stond het rad van
fortuin opgesteld en een paar keer
gedurende de avond vond er een
loterij plaats. Deze loterij was weer
even spannend door de geweldige
presentatie van meester Ton.
De opbrengst van de avond was €
1500 euro en deze gaat naar de Sint
Angelineschool in Tamarin, Suriname. Een geweldig eindresultaat van
een grandioos feest in OBS de Trekvogel!

Vinkeveen - De kinderen van De
Schakel zijn de afgelopen weken op
‘ontdekkingstocht’ gegaan. Zij hebben gewerkt rond het thema ‘Ontdekt’: er valt nog zo veel te ontdekken! De Schakel heeft de leerlingen
met een vergrootglas laten kijken
naar de wereld, de natuur en de Bijbel. Elke groep werkte op zijn eigen
niveau. Zo waren de kleutergroepen bezig met de veranderingen in
de natuur van bijvoorbeeld een rups
tot vlinder. Groep 7/8 daarentegen
werkte over het innerlijk van mensen. Elk kind maakte zijn eigen hart
op papier met daarbij een foto van
de achterkant van zijn/haar hoofd.
De hele school heeft ook een voorstelling bezocht in De Boei van Thomas van den Berg. Hij speelde de
voorstelling Oost West. Het verhaal
is gebaseerd op de gelijkenis van de
verloren zoon.
Omdat De Schakel ook andere kinderen in de gelegenheid wil stellen
om God en de Heere Jezus te ontdekken is het project ‘Ontdekt’ gekoppeld aan het Baboesjka project
van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Onder deze naam zet
het NBG zich in voor Bijbelwerk in
Oost-Europa. Er worden kinderbijbels uitgedeeld in weeshuizen in
Armenië en Bulgarije.
Talentenmarkt
Door middel van een grote talentenmarkt in de school is er geld gespaard voor kinderbijbels. Elk kind
kon, met zijn/haar ouders, geld bij
elkaar sparen door het inrichten van
een marktkraampje. Het werd een
heel diverse markt.
Er werden zelfgemaakte lekkernijen
verkocht, er werd muziek gemaakt,
er werden wedstrijdjes sjoelen georganiseerd en meisjes konden hun
haren laten invlechten. De avond
werd drukbezocht. De zelfgemaakte kaarten en vrolijke zomerplanten vonden gretig aftrek. Poeliers-

bedrijf De Haan had heerlijke saucijzenbroodjes gesponsord en de
Mc Gregor Fashion Group had kledingbonnen ter beschikking gesteld
voor een loterij.
In totaal heeft De Schakel heeft de
afgelopen twee weken maar liefst
3080,35 euro bij elkaar gespaard
voor Baboesjka. Dankzij De Schakel krijgen 308 kinderen in Oost-Europa hun eigen kinderbijbel! De opbrengst zal zelfs nog hoger worden
omdat er in de afsluitende kerkdien-

Opa en Omadag op De
Schakel weer groot succes!
Vinkeveen - Op dinsdag 22 april
jl. waren de opa’s en oma’s weer
van harte welkom tijdens de tweejaarlijkse Opa en Omadag op PCB
De Schakel. Vele grootouders gingen, na de ontvangst met een kopje koffie en wat lekkers, weer terug
in de schoolbanken. De lessen gingen gewoon door. Zo konden de
opa’s en oma’s hun kleinkinderen
helpen met de moeilijke rekensommen en de spellingsoefeningen. In
het computerlokaal lieten de leerlingen van groep 8 zien op welke manier de computer geïntegreerd is in
het onderwijs. De meesters en juffen demonstreerden deze dag trots
de werking van de digitale schoolborden. De vervanging van het oude zwarte krijtbord voor een digitaal
schoolbord is natuurlijk een grote verandering ten opzichte van de
manier van lesgeven van vroeger. In
totaal hebben 125 opa’s en oma’s
de school bezocht.

Poldertrots viert meestersen juffendag
Waverveen - Nadat de Poldertrots uit Waverveen vorig jaar zo’n
overweldigend succes had met de
meesters- en juffendag werd er dit
jaar weer met spanning naar uitgekeken. De grote vraag was natuurlijk ‘hoe is het weer’, maar net als vo-

rig jaar waren de weergoden in opperbeste stemming en deden met
het zonnetje hun uiterste best voor
iedereen om de verjaardagen goed
te kunnen vieren. Dit jaar was het
thema ‘Wereldfeest’. Het schoolplein werd de avond ervoor versierd

sten in de Gereformeerde kerk Vinkeveen-Waverveen en de Hervormde Gemeente van Vinkeveen gecollecteerd is voor het Baboesjka project.
Het waren leuke leerzame weken
waarin kinderen en ouders weer
zeer betrokken waren bij de school.
Er is helaas ook een vervelende ontdekking gedaan en dat is de brute inbraak vorig weekend. Gelukkig
stond de opbrengst voor Baboesjka
toen al veilig op de bank.

met vlaggen en slingers en toen de
kinderen op school kwamen werd
de sfeer er meteen ingebracht met
vrolijke muziek. De kinderen waren ook schitterend verkleed in een
keuze van een land; zo zag je natuurlijk veel oranje, want Nederland
is zo mooi van kleur, maar ook China, Hawaï, Spanje, Oostenrijk, Engeland, Mexico en nog veel meer landen waren vertegenwoordigd.
Alle leerkrachten en veel hulpouders gingen verkleed wat de kinderen zo leuk vonden. Zoveel cadeaus
werden er gegeven en zoveel leuke spellen werden er op het schoolplein gespeeld en na afloop kregen
ze natuurlijk eerst een Amerikaanse hotdog en als klap op de vuurpijl kwam de IJsbeer uit Vinkeveen
een ijsje uitdelen. Ook hun wereldpaspoort kregen de kinderen mee
naar huis.

De Pijlstaartschool helpt
scholen in ‘The Gambia’
Vinkeveen - Openbare basisschool
De Pijlstaart verhuisde op 4 maart
naar een prachtig nieuw gebouw in
dezelfde straat! Niet alleen het gebouw was nieuw, ook werden leerlingen en onderwijzers verrast met
onder andere nieuwe tafels, stoelen
en kasten.
Via juf Thessa hoorde het bestuur
van de stichting ‘The Gambian
Children First’ dat het oude meubilair, dat nog in prima staat verkeerde, (gratis) beschikbaar was voor
verzending naar scholen in Gam-

bia. Dat was een geweldig aanbod! Zo gebeurde het dat op een
vrijdagmorgen de leerlingen van
groep 8 onder leiding van meester
Tom, juf Sigrid, juf Thessa en meester Jwandro al het meubilair uit de
oude school hebben gesleept. Dat
was zwaar werk! Op het schoolplein
stond de container van bouwbedrijf
Midreth klaar en alles werd zorgvuldig door meester Jwandro opgestapeld. Het wachten is nu op vervoer
naar Gambia! Er werden veel foto’s
gemaakt van deze grote verhuizing

die zeker mee genomen zullen worden naar Gambia om de kinderen
daar te laten zien hoeveel werk er
is verzet door de leerlingen van De
Pijlstaart! De bedoeling is om ook in
Gambia foto’s te maken van de aankomst van het materiaal op de scholen. Deze foto’s krijgen de kinderen
van o.b.s. De Pijlstaart dan weer te
zien. Op deze manier kunnen kinderen van verschillende werelddelen met elkaar meeleven! De dank
gaat uit naar het team en de leerlingen van o.b.s. De Pijlstaart!
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9, 10, 11, & 12 mei 2008

FESTIVAL

PROGRAMMA SPEKTAKELDAG
Programma Spektakeldag
AJOC Festival compleet
Al eerder maakte AJOC enkele activiteiten van de
Spektakeldag die plaatsvindt op maandag 12 mei
2008 bekend. Het hele programma van deze dag is
op dit moment helemaal compleet, en er is weer van
alles te beleven voor jong en oud.
Jeroen zal de Spektakeldag om
12.00 uur openen met zijn Jeroen’s Jeugdshow. Dit is een
trendy show voor de jeugd en
voor iedereen die zich cool
voelt.
Na deze Jeugdshow zullen er
optredens van Showballet ‘Nicole’, en een optreden van De
Steupels te zien zijn.
Dan is het tijd voor wat illusie.
Manro & Lois zullen iedereen
meenemen in een wereld van
magie en illusie.
Speciaal voor de kinderen en
andere fans heeft de organisatie van het AJOC Festival Bob
de Bouwer uitgenodigd. Bob
de Bouwer zal zijn vriendinnetje Wendy meenemen en samen poseren ze met iedereen
die maar wil voor de fotograaf.
Deze foto is dus een blijvende
herinnering aan een geweldige
Spektakeldag.
Rond de klok van half drie is het
tijd om de tent helemaal uit z’n
dak te laten gaan. De meidengroep KUS zal haar liedjes als
‘Topje van mijn zus’,
‘Lekker
Ding’ en ‘Allereerste Kus’ zeker
niet overslaan. De meiden van
KUS zullen dan het podium verlaten voor de reptielenshow Les
Torrez. Ben je niet bang voor krokodillen, slangen en vogelspinnen? Ook als je wel bang bent
mag je dit niet missen, de reptielen komen het podium niet af.
Tenslotte zal Jack in the Box laten
zien wat hij kan. En ook De Steupels komen nog een keer langs.
Niet alleen binnen is er van alles
te beleven tijdens de Spektakeldag. Ook buiten zijn er allerlei
activiteiten voor jong en oud. Je
kunt bijvoorbeeld meedoen aan
de competitie autobandhangen.
Wie blijft er het langste in een
autoband hangen?
Boogschieten behoort ook tot de
activiteiten van de Spektakeldag.
Nieuw dit jaar is het parasailen.
Een geopende parachute wordt
door een auto voortgetrokken.
Hierdoor zweeft de parachutist
door de lucht. Liever iets minder
uitdagend? Neem dan een kijkje
vanuit de lucht door een helikoptervlucht te maken.
Natuurlijk zullen springkussens
niet ontbreken. Ook de kinderboerderij is weer aanwezig.
De kinderen kunnen 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!
Wat ook de moeite waard is om
een kijkje te nemen is bij het
GlasEntertainment. Je kunt ook
zelf een blijvend glaskunstwerkje
maken. Sneltekenaar Johan van
Dam zal eveneens aanwezig
zijn om van het publiek mooie
karikaturen te tekenen.
De demonstratie van Radiografisch bestuurbare model racewagens is nooit eerder vertoond
op het AJOC Festival. Dit belooft
een spannende demonstratie
te worden. Ook de FMX show
is een show om niet te missen!
Kom je liever zelf in actie? Sla
dan de combi action niet over.
Deze saltro-4 trampoline is een
spiderweb waar maar liefst 40
deelnemers tegelijk zich kunnen vermaken. Je kunt ook nog
plezier maken op de super survivalbaan.

Binnenprogramma
MEET & GREET MET BOB
DE BOUWER EN ZIJN
VRIENDINNETJE WENDY
Bob de Bouwer is op dit moment razend
populair bij kinderen tot 8 jaar, zowel
in Nederland als de rest van de wereld.
Inmiddels heeft Bob de Bouwer ook zijn
eigen cd uitgebracht waarmee hij alle
hitlijsten bestormt. Tijdens het AJOC Festival 2008 krijgen alle kinderen de kans
om met hun idool op de foto te gaan. En
niet alleen met Bob de Bouwer, want Bob
neemt zijn vriendinnetje Wendy ook mee!
Zo hebben de kinderen een blijvende herinnering aan hun ontmoeting met Bob de
Bouwer en Wendy. Tijden: 13.00 – 13.45
uur en 14.00 – 14.45 uur

JEROEN’S JEUGDSHOW
Een goochelaar vonden we te saai, een
clown zagen we niet zo zitten en een poppenkast al helemaal niet. De oplossing
van AJOC: Jeroen’s Jeugdshow. Wat krijg
je voorgeschoteld? In ieder geval veel heftige, coole en gave dingen. Deze trendy
show is voor de jeugd, en voor iedereen
die zich cool voelt. Een aantal onderdelen
uit Jeroen’s Jeugdshow zijn bijvoorbeeld
‘Miss Jeroen’s Jeugdshow’, ‘Hits for Kids’
en ‘Dancing with yourself’. Kortom, deze
show belooft spektakel voor de jeugd (en
iedereen die zich jeugdig voelt).

op tijd in de tent bent, zodat je niks van
hun optreden hoeft te missen.

STEELBAND TAVENU
Deze zeskoppige steelband uit De Kwakel staat onder leiding van Carlos Lake uit
Aruba. De band speelde voor het eerst
in 2003 op het 75-jarig bestaan van Muziekvereniging TAVENU. Intussen is dit een
bekende steelband, die overal waar zij
speelt de boel laat swingen. Tijdens het
AJOC Festival zal zij met nummers als ´la
Coucaracha´ en de ´Lambada´ de tent op
z´n kop zetten! De Steupels Live tijdens
de Spektakeldag op het AJOC Festival:
‘De Steupels’. Je kunt ze vergelijken met
de welbekende Toppers, alleen dan met
wat minder sterallures. Deze drie mannen
Rob, Rob en Robert zullen een onvergetelijke show neerzetten.

ILLUSIESHOW
MANRO & LOIS
Voor de illusieshow van Manro & Lois
wordt iedereen uitgenodigd voor een
magische reis in een wereld vol illusies.
Zo zal onder andere te zien zijn hoe Lois
zweeft en hoe dingen op een onmogelijke manier verdwijnen. Manro & Lois is
een duo dat goed op elkaar ingespeeld
is en zal iedereen tot het einde weten te
boeien. Kortom, een show die je niet mag
missen!

SHOWBALLET ‘NICOLE’
De kleintjes van dansschool Nicole zijn
alweer weken aan het oefenen. De spanning begint te stijgen, want binnenkort
mogen ze heel Mijdrecht en omstreken
laten zien wat zij kunnen. Zorg dus dat je

KUS
De meidengroep KUS bestaat uit vier meiden: Anouk, Fleur, Meike en Monique. Al
een aantal jaren geleden zijn zij bekend
geworden met hun nummer 1-hit ‘Lekker

Verder zullen er de hele dag
doedelzakspelers op het terrein
rondlopen om het publiek te vermaken.
Vanaf 17.00 uur is het buitenterrein niet meer toegangelijk voor
publiek. Het AJOC Festival zal
dan verder gaan in de binnentent. Na de prijsuitreiking van de
schommelaars staat de band
Van Dattum op het podium. Jeroen van der Boom zal daarna
zijn hits ten gehore brengen. De
BZB (Band Zonder Banaan) zal
het AJOC Festival 2008 afsluiten.
Voor maandag 12 mei zijn er
geen kaarten in de voorverkoop
verkrijgbaar.
Maandag 12 mei betaal je €6,00
entree bij het festivalterrein. Kinderen onder de 12 jaar hebben
gratis toegang. Zorg dat je erbij
bent!
Ook zijn er voor vrijdagavond 9
mei en zondagavond 11 mei nog
enkele kaarten beschikbaar.
Heb je nog geen kaart? Bestel
deze zolang het nog kan via de
website www.ajoc.nl of op de
avond zelf bij de entree.
Op vrijdagavond 9 mei treden
Moke, Alain Clarke, en Jan Smit
in concert op. Op zondagavond
natuurlijk de Golden Earring met
dit jaar de band Leaf in het voorprogramma.

www.ajoc.nl

Buitenprogramma
FMX SHOW
Gegarandeerd spektakel waarvan iedereen versteld zal staan. Dát is de freestyle
motorcross FMX show. Bekijk dit schouwspel en zie de enorme schans die de FMX
rijders gebruiken voor hun spectaculaire
sprongen. Dit zal een sensatie worden!

PARASAILEN
Een van de grootste spektakels tijdens de
Spektakeldag op het AJOC Festival is toch
wel het parasailen. Met een geopende
parachute word je door een auto voortgetrokken. Hierdoor zweef je hoog in de
lucht en kun je genieten van een prachtig uitzicht. Een uitdaging die je zeker aan
moet gaan!

DEMONSTRATIE
RADIOGRAFISCH
BESTUURBARE
MODELRACEWAGENS
Een aantal coureurs zal een demonstratie komen geven met hun radiografisch
bestuurbare modelracewagens. Dit zijn
kleine racewagens die met een apparaat
in de hand bestuurd worden. Ze zijn nog
niet eerder op het AJOC Festival geweest
en het belooft een spectaculaire demonstratie te worden.

BOOGSCHIETEN
De boogschietvereniging uit Aalsmeer
geeft jullie de kans om te leren boogschieten. Hoe moet jestaan? Hoe houd je
de boog vast? En hoe moet je schieten?
De leden van de boogschietvereniging

zijn aanwezig om jou uit te leggen hoe het
boogschieten in zijn werk gaat.

HOOGENDOORN
AUTOBANDHANGEN
Vorig jaar introduceerde het AJOC Festival een wedstrijd spijkerbroekhangen.
Dit jaar zijn de spijkerbroeken vervangen
door autobanden. Wie kan er het langste
aan een autoband blijven hangen? De
drie deelnemers met de beste tijd winnen
een prijs in de vorm van een Irischeque.
Doe mee en wie weet win jij één van de
Irischeques! Powered by:
Profile Tyrecenter Hogendoorn

GLASENTERTAINMENT:
WILLEM BUYSE
Een glasartiest bij hoge temperatuur.
GlasEntertainment is een zeer originele
vorm van entertainment, gesmolten uit
een combinatie van vuur, glas, magic en
Willem Buyse. Hij blaast in een zeer korte
tijd een leuk glassouvenir, dat gepaard
gaat met een spectaculaire show en uitleg over het ontstaan van glas. Je wordt
op een leuke manier bij de show betrokken en je blaast na tien seconden uitleg
zélf een blijvend glaskunstwerkje.

SUPER
SURVIVALBAAN
De stoerste en pittigste baan van Nederland staat natuurlijk op het AJOC Festival.
Deze survivalbaan heeft zowel een obstakelmuur als een afmatrace. Wie durft het
aan? Alleen voor echte diehards!

Ding’. Daarna volgden nog meer nummers als ‘Allereerste Kus’ en ‘Topje van
mijn zus’. Naast hun succesvolle theatershow hebben ze gelukkig ook nog een
plekje vrij in hun agenda voor het AJOC
Festival. Zorg dus dat je hierbij bent en
zing en dans lekker mee!

REPTIELENHOW
LES TORREZ
Ferry Torrez zal een heus reptielenspektakel verzorgen. Wat voor reptielen?
Wurgslangen, krokodillen, leguanen en
ook vogelspinnen zullen niet ontbreken.
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken naar
de reptielenshow Les Torrez.

JACK IN THE BOX
‘Jack in the Box’ is een lenigheidsact van
een slangenmens. Dit is overigens geen
geheel onbekende act op het AJOC Festival. Vanwege het grote succes zal ‘Jack in
the Box’ weer bij ons op het podium staan
om iedereen te verbazen over zijn lenigheid.

VAN DATTUM
Tijdens het AJOC Festival 2007 speelde
deze band buiten in een podiumwagen
vlakbij één van de biereilanden. Dit jaar
staat de band binnen op het podium om
iedereen vast op te warmen voor Jeroen
van der Boom en BZB. Met nummers als
‘Dani California’, ‘Rain on me’ en ‘How you
remind me’ moet dat zeker
gaan lukken.
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MUZIEK PROGRAMMA

ATTRACTIES VOOR DE
KLEINSTE BEZOEKERS
Voor de kleintjes onder ons zijn er natuurlijk weer de nodige springkussens
aanwezig op het AJOC Festival. De kids
kunnen op de Piratenboot bijvoorbeeld
lekker klimmen, klauteren en springen.
Ook zullen de zweef- en draaimolens niet
ontbreken!

KINDERBOERDERIJ EN
OUDE AMBACHTEN
Zoals tijdens elk AJOC Festival mag ook
dit jaar de kinderboerderij niet ontbreken.
Hét moment voor de kinderen om met de
dieren te knuffelen en op de foto te gaan.
Dit jaar zullen er in de kinderboerderij ook
ezels en zelfs een kameel aanwezig zijn!
De kramen met de oude ambachten horen ook bij de spektakeldag. Een aantal
werklieden zal u hun oude ambacht laten
zien. Sneltekenaar Johan van Dam zal op
het buitenterrein van het AJOC Festival
plaatsnemen. Je kunt voor hem poseren
en hij zal er zeker iets bijzonders van maken. Ook als jij je niet wilt laten tekenen
moet je even langs Johan lopen. Je kunt
dan kijken wat hij aan het tekenen is en je
kunt je vermaken met het bekijken van zijn
tekeningen van bekende Nederlanders.

Vrijdag 9 mei staan Moke, Alain Clark
en Jan Smit op het programma van het
AJOC Festival!
De succesvolle nieuwkomer Moke bestaat uit een vijftal stoere mannen die écht
kunnen rocken. Nog voor hun eerste album uitkwam mocht de band twee avonden op rij de show van de Britse muzikant Paul Weller openen in het legendarische ‘Forum’ in Londen. Nadat het debuutalbum op het London Calling festival
in Paradiso verscheen, kwam alles in een stroomversnelling. Twee bijna totaal
uitverkochte tours, veel optredens op festivals zoals Lowlands en Appelpop en
diverse TV-shows zorgen ervoor dat het publiek sneller groeit dan de band had
verwacht. Topontwerper Karl Lagerfeld steekt de bandleden in de kleren, in combinatie met een award voor best geklede band: het kan niet op. Ook brachten ze
twee singles uit die beide een hit werden (‘Last Chance’ en ‘Here Comes the Summer’). En zo opent Moke dit jaar het AJOC Festival 2008! Alain Clark verrast in 2007
vriend en vijand met zijn krachtige soulalbum ‘Live it Out’. Alain Clark beschikt
over een soulstem van de buitencategorie, eentje die doet denken aan Michael
Jackson in zijn beste jaren. Echter, anders dan The King of Pop is Alain - inmiddels 28 jaar - wel volwassen geworden. Alain Clark scoort in 2007 twee megahits
met ‘This Ain’t Gonna Work’ en ‘Father and Friend’. Tevens wint hij een Rembrandt
Award en de Megaward 2007, de publieksprijs voor de meest populaire artiest
of groep van het jaar. Met al deze successen op zak is Alain Clark helemaal klaar
om alle podia en festivals van Nederland te veroveren. En zo dus ook het AJOC
Festival. Je bent gewaarschuwd!! Naast Moke en Alain Clark staat Jan Smit op het
programma voor vrijdag 9 mei. Jan Smit kennen we natuurlijk allemaal (onder
andere van zijn optreden op het AJOC Festival 2007). Hij heeft een zwaar jaar
achter de rug: met zijn stemproblemen heeft hij vele optredens moeten afzeggen.
Gelukkig is hij terug en zal hij voor een van zijn eerste optredens het AJOC Festival
aandoen. Het AJOC Festival is één van de weinige optredens waar Jan met zijn
band komt spelen. Dat belooft dus een geweldig feest te worden!

Zondag 11 mei staan Leaf en Golden
Earring op het AJOC-podium!

COMBI ACTION
& SPIDER WEB

Zondagavond speelt de aanstormende, talentvolle band Leaf. Leaf is ontstaan
in 2005, toen vijf rockacademiestudenten besloten een band op te richten. Met
de zomer in hun hoofd zijn ze zonnige liedjes gaan schrijven en –het lijkt wel een
mooie droom- daar succesvol mee geworden. De eerste nummers van de cd ‘Life
is a beach’ zijn ook echt op het strand opgenomen. Na het winnen van De Telegraaf talentenjacht in 2007 is Leaf officieel doorgebroken met hun single ‘Wonderwoman’. Inmiddels is ook de tweede single ‘New song’ een succes. Barry, Rinus,
George en Cesar zijn de jaarlijkse terugkerende toppers van het AJOC Festival.
Golden Earring staat al jaren aan de top van de Nederlandse rock. Van de vele
hits die deze mannen hebben gescoord, zijn dit er slechts een paar: ‘When the
lady smiles’, ‘Radar Love’, ‘Twilight Zone’, en ‘The devil made me do it’. Golden Earring is de sfeermaker van het AJOC Festival en staat dit jaar voor de zeventiende
keer op het programma.

De Saltro-4-trampoline is een topattractie!
Op deze bungee-trampoline kunnen drie
deelnemers tegelijk hun kunstje vertonen.
Daarnaast is er de Spider Web, een acht
meter hoge toren die bestaat uit een tiental verschillende ringen waartussen allemaal elastieken gespannen is. Kinderen
kunnen door en via deze elastieken naar
de top en weer naar beneden klauteren.

SUPERTREIN
Dit is een speciaal springkussen, in de vorm
van een trein, en maarliefst zesentwintig
meter lang met een locomotief waar je
doorheen kunt kruipen. Daarnaast heeft
de supertrein ook nog eens drie speelwagons. Doedelzakband De Saint Andrews
Pipe Band uit Rotterdam komt de muziek
op het buitenterrein van het AJOC Festival
verzorgen. Totaal iets anders dan jullie
gewend zijn, maar daardoor niet minder
leuk. Deze doedelzakband speelt traditionele Schotse doedelzakmuziek. Zij treden
op in originele Schotse kledij. Wil je dit niet
missen? Kom dan een kijkje nemen op de
Spektakeldag.

HELIKOPTERVLUCHT
Je hebt ook dit jaar weer de mogelijkheid
om een helikoptervlucht te maken. Een
rondje Mijdrecht, zodat je het festivalterrein of misschien je eigen huis van boven kunt bekijken. Even genieten van een
prachtig uitzicht voor een speciale prijs
van 25,- per persoon.

Zaterdag 10 mei treden Dennis,
Racoon, Stevie Ann, Silkstone, Anouk
en VanVelzen op!
Iedereen kent de Zeeuwse band Racoon van nummers als ‘Feel like Flying’ en
natuurlijk het mooie ‘Love you More’. In maart van dit jaar heeft Racoon een nieuw
album uitgebracht: ‘Before you leave’. Al een week na de release bereikte het
album de gouden status! De eerste single ‘Lucky all my life’ is daarnaast veelvuldig op de radio te horen. Op het AJOC Festival 2008 zal Racoon nummers
van het nieuwe album spelen, maar natuurlijk worden ook de ‘oudere’ hits ten
gehore gebracht! Anouk wordt al jaren beschouwd als de beste zangeres van
Nederland. Ze heeft alle belangrijke prijzen, waaronder diverse European MTV
Awards, Edisons, TMF Awards, 3FM Awards en een Gouden Harp inmiddels in
haar prijzenkast staan. Drie jaar na de drievoudige platina plaat ‘Hotel New York’
is Anouk weer helemaal terug met ‘Who’s Your Momma’: een album waarmee ze
nog eens onderstreept dat er maar één Anouk is. Anouk treedt in 2008 slechts
op enkele festivals op, en het AJOC Festival is er daar één van. En daar zijn we
trots op!

24-uur Schommelkampioenschap met
STARKOO
Het is inmiddels een echte traditie geworden: ook dit jaar nemen tien enthousiaste en dappere sportievelingen het tegen elkaar op tijdens het 24-uur schommelkampioenschap! De deelnemers teisteren weer, wind en dronken toeschouwers
en proberen in 24 uur allemaal de meeste slagen te maken en zo de hoofdprijs
van 350,- in de wacht te slepen. De slagen worden gemeten met professionele
apparatuur en tellen pas als het hele slagen zijn. Het is dus een spannende strijd!
Vorig jaar won Mark de Vos, werd Gerard Timmermans 2e en Theo van de Pouwkraan mocht de 3e prijs in ontvangst nemen. Wie durft het dit jaar tegen hen op
te nemen?
Op zondag 11 mei om 16.00 uur stappen de schommelaars op en zij worden
daarbij muzikaal ondersteund door Starkoo. Starkoo is bekend van zijn hits ‘Laat
me nu toch niet alleen’, ‘Zo ver weg’, ‘Ik wil je’, ‘Mag ik naar je kijken’ en ‘Dat ben
jij’. Starkoo is door zijn vele enthousiaste optredens uitgegroeid tot een zeer belangrijke naam in het partycircuit. Niet voor niets werd hij 4 keer uitgeroepen tot de
beste Partyartiest van Nederland! Het optreden van Starkoo is helemaal gratis en
is dus een goede reden om de schommelaars een ‘duwtje in de rug’ te geven!
Aanvang: 15.30 uur, kosten: GRATIS!
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Admiralengroep Uithoorn
doet mee aan de LSW
Uithoorn – De Admiralengroep van
Uithoorn gaat komend weekend
meedoen met de Landelijke Scouting Wedstrijd. Marleen, Mariska,
Simone, Eva en Gabrielle gaan zich
inzetten om landskampioen te worden. Door middel van allerlei activiteiten zoals hike lopen en themakoken proberen ze als beste naar
voren te komen.

Zonnig Jeugdkamp Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen week gingen de jeugdleden van Badmintonvereniging De Kwakel voor de veertiende keer op kamp.Het Kwakeltonnersjeugdkamp stond dit jaar
in het thema van ‘De Dierentuin’.
18 Jeugdleden en 8 kampleiders
(dit weekend verzorgers) vertrokken op vrijdag om 18.00 uur richting
Utrecht om na een vlotte reis aan te
komen bij Het Boshuis in Driebergen. Een terechte naam, het kampterrein lag midden in een prachtig
stuk bos. Nadat de kamers ingericht
waren werd er een nacht-safaris-

peurtocht in het bos gehouden wat
voor sommigen best wel spannend
was. Op de zaterdag werd er gestart
met ochtendgymnastiek waarna er
in groepjes spelletjes met en tegen
elkaar werden gespeeld. Het mooie
weer maakte dat er ook waterballonnen en zonnebrand tevoorschijn
kwamen. ’s Avonds was er een dierenbal; alle jeugdleden hadden zich
als dier verkleed en via verschillende
spellen en een dierenshow werden
de koning, koningin en prins van de
dierentuin gekozen. Voor de liefhebbers was er nog een dropping, voor

“We zaten bij de beste vier tijdens
de Regionale Scouting Wedstrijden”,
vertelt Mariska vol enthousiasme.
“Omdat we hier zo goed hadden gescoord mogen we nu meedoen met
de LSW. Bij de RSW moesten we
onder andere hiken, koken, themaspellen zoals het studiospel waarbij je veel geld kon verdienen. Kortom, leuke en uitdagende activiteiten
waar we heel goed mee uit de bus
kwamen. We gaan nu met bijna dezelfde groep naar de LSW.“ Het thema van de LSW is dit jaar ‘Groeten
uit de Rimboe’. Wat we precies kunnen verwachten is nog niet bekend.

We weten dus ook nog niet of we
weer zo goed gaan scoren. Maar de
voorbereidingen zijn al in volle gang
en we hebben er heel veel zin in. Dit
jaar kamperen we in Baarn op het
terrein Buitenzorg. In totaal doen er

ongeveer 650 scouts mee. Allemaal
de beste van de regionale wedstrijden. We hebben dus geduchte tegenstanders. Maar we doen ons
best en we gaan zeker winnen.” Aldus Mariska.

anderen was het snel bedtijd. Nadat iedereen zondagochtend uit bed
gerold was werd er een opdrachtenspel gespeeld en was het alweer tijd om op te ruimen. Weer onder het genot van zonnestralen trok
de groep voor de laatste keer het
bos in, helaas verschenen daarna al
snel de ouders die hen terug zouden
brengen naar De Kwakel. Om 18.00
uur werden alle jeugdleden herenigd met hun ouders en kon er teruggekeken worden op een wederom geslaagde editie van het Kwakeltonnersjeugdkamp.

De Jop bij de Ponderosa
heeft nu een naam
Uithoorn - Er is heel wat aan voorafgegaan voordat de JOP (Jongeren
ontmoetingsplek) bij de Ponderosa
eindelijk een feit was en nu zelfs ook
een naam heeft gekregen. Na de pilaar met hokjes waar eigenlijk niemand uit de buurt erg blij mee was
omdat er veel problemen waren, het
er stonk en er vaak wiet werd gerookt is door jongens uit de buurt
een ontwerp gemaakt voor de huidige JOP en dat is het uiteindelijk
geworden. De JOP heeft een rood
puntig dak. Je zou je kunnen voorstellen dat het een soort paddenstoel is of zoals Emma die de winnende naam heeft bedacht een paraplu. Binnen in de JOP staan twee
groene bankjes en aan de achterkant is een wand dichtgemaakt zodat je ook een beetje privacy hebt.
Zoals gezegd het ging niet allemaal
vanzelf. Er zijn allerlei acties verzonnen door de jongeren uit de buurt
om geld bij elkaar te krijgen. Samen
met de Mix zijn ook activiteiten verzonnen en daar is toen een bedrag
van euro 500 uit gekomen. Maar
ook bij het Thamerfeest zijn de jongeren actief geweest. Eindelijk was
het dan zover en zou de nieuwe JOP
komen maar ja als iets fout gaat dan
gaan er meestal meerdere dingen
fout en dat gebeurde ook hier want
het verkeerde huisje werd a afgeleverd met een zwart dak en dat was
dus niet de bedoeling. Waarvoor
heb je nou eigenlijk zo’n plek nodig.
De jongeren vertellen”wij willen gewoon voetballen of skaten en dan
kun je hier even lekker uitrusten. Je
kunt met een groep komen of met
zijn tweeën je hebt toch wat privacy hier”. Op 22 februari kon de JOP
dus officieel in gebruik genomen
worden. Volgens wethouder Monique Oudshoorn die toen de opening
verrichtte is de plek een samenwerkingsverband geweest tussen
Woongroep Holland, Buurtbeheer
Thamerdal en de jongeren zelf.

Nieuwe Renaults voor
Henk Kooyman B.V.
Uitrusten
De wethouder vond trouwens niet
dat het expliciet een plek voor jongeren hoeft te zijn. “Ook ouderen
kunnen hier even uitrusten of even
praten met elkaar” vond de wethouder die blij was dat het er uiteindelijk toch van gekomen is omdat het
er even nogal donker uitzag omdat
er bezwaar was aangetekend. Maar
gelukkig kwam alles dus toch nog
op zijn pootjes terecht. En het klapstuk was natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe naam. Want een
JOP en zeker zo’n JOP moet toch
wel een naam hebben. Er was een
prijsvraag uitgeschreven met de opdracht dat het wel een herkenbare
naam moest zijn. “Wij wilden de jongeren zelf laten meedenken”aldus
wethouder Monique Oudshoorn die
de naam zou onthullen. “Het moet
geen Engelse naam zijn. Als gemeente hebben wij erop aangestuurd dat het wel een herkenbare
naam zou moeten zijn”. Er zijn flyers uitgedeeld waarop je kon aangeven wat voor naam je had bedacht. In totaal waren tussen de
zestig en zeventig mensen die gereageerd hebben. Uiteindelijk is er

een selectie gemaakt waaruit vijf
namen overbleven. Op zich waren
dat ook mooie en creatieve namen
zoals de Pet van Rosa, Rood Dakje,
De Kletstent en Kakelhonk maar uiteindelijk is het toch de Pondeplu geworden. “Als we nog eens wat creatiefs nodig hebben weten we waar
we terecht kunnen”zei wethouder
Monique Oudshoorn tegen Emma (14 jaar) die de naam had bedacht. “”Ik kom hier af en toe samen
met een vriendin en dan gaan we
skaten. Mijn moeder en zusje hadden ook een naam bedacht en toen
kwam ik op deze naam”.
Naam
Op de vraag hoe zij aan de naam
gekomen is antwoordt Emma dat zij
vindt dat de JOP wel wat lijkt op een
paraplu en dan de Ponderosa vlakbij dan is die combinatie gauw gemaakt. Het was een gezellige boel
in de JOP die feestelijk versierd was
met wapperende ballonnen en slingers. Op de bankjes stonden grote
kannen met oranje en rode limonade en er stond een grote schaal met
allerlei snoepgoed voor de kinderen
maar ook natuurlijk voor de ouderen
als zij dat wilden.
Die namen wel een doosje rozijntjes.
De beide oma’s van Emma waren er
natuurlijk ook. Ida de Beer zegt: “Ik
vind het echt een leuke naam en
niet alleen omdat het mijn kleindochter is en lacht dan “Wij hangen hier nog niet zo lang hoor”. Ook
Suze Könst de andere oma is trots
dat haar kleindochter de naam heeft
verzonnen. Wethouder Oudshoorn
geeft nog wel even aan dat het nog
wat moeilijk was om een goede datum te vinden. “Eerst wilden we het
op 28 april doen en toen op 1 mei
maar ja dan zit je weer met hemelvaart dus vandaar dat we deze datum maar hebben gekozen net voor
de meivakantie”. En voegt zij er meteen aan toe de andere namen waren ook mooi alleen er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn maar
jullie horen toch ook bij de top vijf.
Emma kreeg een envelop met daarin twee VVV bonnen van 50 euro in
totaal. Leuk voor de vakantie toch?

Uithoorn - Directie en medewerkers van Henk Kooyman B.V. zijn blij
met de drie splinternieuwe Renault
Kangoos Express die half april in
gebruik werden genomen. Knalrood
gespoten en voorzien van opvallende belettering zijn de auto’s niet alleen buitengewoon praktisch maar
ook het visitekaartje van het bedrijf. De nieuwe Kangoos worden

gebruikt door medewerkers van de
buitendienst van de loon- en verhuurtak van het bedrijf. Zij rijden
met de auto’s heen en weer tussen het bedrijf en de diverse projecten in de regio. Henk Kooyman over
zijn keuze voor de Renault Kangoo
Express: “We hadden al een Kangoo en waren daar zeer tevreden
over. Het nieuwe model is nog veel

mooier en toch heel interessant qua
prijs. De auto’s rijden lekker en hebben ruimte genoeg voor de gereedschappen en materialen van de jongens.” De keus viel op Nieuwendijk,
omdat deze Renaultdealer bekend
staat om zijn goede service en “omdat het goed klikt tussen de mensen van Nieuwendijk en mij”, aldus
Henk Kooyman.

Vierde galafeest scholengemeenschap Thamen
Uithoorn - Vrijdagavond 25 april
was de avond waar de examenkandidaten van scholengemeenschap
Thamen al weken naar uitgekeken
hadden: het grote galafeest als afsluiting van 4 jaar Thamen. Afspraken bij de kapper waren al lang tevoren gemaakt, feestkleding uit de
kast gehaald of speciaal ervoor gekocht en vervoer geregeld. Veel leerlingen hadden samen voor vervoer
gezorgd en dan het liefst in speciale
auto’s. Zo waren er dit jaar weer veel
limousines gehuurd, kwamen twee
leerlingen van de afdeling voertuigentechniek met zeer grote opleggertrekkers en ook de 12 meter lange Hummer ontbrak niet. En dat alles om een zo spectaculair mogelij-

ke entree bij de rode loper te maken, waar de fotograaf klaar stond
om alles voor het nageslacht vast
te leggen. Onder kolossale belangstelling van ouders, vrienden, leerlingen van lagere klassen en omwonenden was het ruim een uur een
komen en gaan van prachtig uitgedoste 4e klassers, die de avond van
hun leven gingen beleven.
Eenmaal binnen vonden ze de aula
feestelijk aangekleed en konden ze
zich uitleven bij de disco, die technisch weer werd verzorgd door de
leerlingen van de afdeling elektrotechniek van Thamen. Ouders van
de oudervereniging van Thamen
verzorgden de hapjes en drankjes.
Er was een gezellige zithoek waar

een diashow werd getoond van allerlei activiteiten van de leerlingen in de vier jaar dat zij op Thamen zaten. Voor de liefhebbers was
er de mogelijkheid hun geluk aan
de blackjacktafel van het Thamencasino te beproeven. Op zo’n feestelijke avond gaat de tijd snel. Om
01.00 uur draaide de DJ zijn afscheidsplaat en gingen de leerlingen moe maar tevreden huiswaarts:
eerst twee weken vakantie en dan
de laatste voorbereidingen voor het
examen, dat onverbiddelijk gaat komen. Na het feest komt het zware
werk, met hopelijk daarna weer een
feest: het feest van de geslaagden
op 23 en 24 juni a.s., weer in de aula
van scholengemeenschap Thamen.
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja!Ja!
Vuilnis
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Onze Koninginnedag is geweest.
Vandaag, Hemelvaartsdag, reden wij genietend langs de fluitgekruide en koolgezade (allemaal biobloemen) bermen in de
richting van Alphen aan den Rijn.
Aan de Hoge Zijde, aan de zuidkant, is in een paar jaar een stadhuis en een heel nieuw winkel, uitgaans- en verzorgingscentrum uit de grond gestampt. Dat
is mooi. Ja! Ja! Op Koninginnedag
waren wij deze keer niet vroeg in
de straten. De weersvoorspellingen lieten de mensen thuisblijven tot de middag. Maar hier kregen de mensen in de gaten dat
de voorspelde regen alleen daar
viel en toevallig niet hier. Dus de
kleedjes met tweedehands ‘rommel’, meer was het meestal niet,
werden uitgespreid over de straat
en een levendige handel begon.
Gezellig. Iedereen koopt voor de
volgende Koninginnedag. Een
leuke Koninginnedag-bezigheid.
Zolder of schuur leeg, rommel op
straat en soms nog een paar centen beuren. Da’s leuk. Ja! Ja! Da’s
leuk voor de mensen Ja! Ja! Da’s
leuk voor de mensen. Maar?????
Wat doen we met de onverkochte rest. Ja! Ja! In Amsterdam of
Utrecht of….enz.. Wat moeten
wij met de rest? Meenemen?
Nou zeg, weer die troep naar zolder. We waren net zo lekker opgeruimd. “Dat neem ik niet meer
mee!! Dus! Ik laat het lekker op
straat. De kopjes en borden smijt

ik nog wel even kapot, want anders neemt toch iemand het mee
zonder te betalen. Ja! Ja! Oh! Oh!
Wat zijn die bekrompen Nederlanders toch een waterlanders.
Alle brokken dus laten liggen,
nietwaar? Wie moeten het dan
opruimen? Nou: ”zeg hut is mè
je moie proatjes,” “Wa”. Moeten
soms de werkelozen en gehandicapten die achtergelaten bende op goan ruimen? “Da mosten ze in de dertiger joaren ok al
doen en doar kwem niks goeds
von. Ja! Ja! Dus wie moeten de
rotzooi van de Nederlanders opruimen? Wie moeten ervoor zorgen dat ons land weer een beetje toonbaar is? U weet allemaal
wie. U weet allemaal donders
goed wie. Dat zijn de illegalen en
minder bedeelden. Ik denk dat
het wel om 50.00 mensen gaat.
Als Verdonk en/of Wilders aan de
macht komen, dan gaan die geheid staken en dan krijg je Napelse toestanden. Moet je zien
als ze in Amsterdam of de andere steden een week de straat
niet schoonmaken wat een bende het is. Ja! Ja! Ja! Ja! Een puinhoop. Hemelvaartsdag was het
weer schoon. Toch mooi. Wij hebben heerlijk genoten van de wegen door de polders op weg naar
Alphen aan den Rijn, (wat een
groen is daar te vinden, wat een
mooie oude bomen. Het nieuwe
centrum is als het ware om die
oude rode beuken en kastanjes

heen gebouwd.) en vandaar naar
het strand van Katwijk en op de
terugweg nog even genieten van
de laatbloeiende bollen. Als je het
wilt zien, maar je moet vlug zijn,
dan is het nog mooi in Nederland.
Ja! Ja! Zeker, het is mooi. Nog
wel. Ik kijk er altijd van op dat onze politici zo makkelijk regels en
verordeningen maken maar ze leveren er geen personeel bij. Kijk,
als je een regel maakt moet je
hem natuurlijk ook handhaven,
anders is die regel niets waard en
lapt iedereen hem aan zijn laars.
Ik rij in Mijdrecht vanaf Bozenhoven de Prins Bernhardlaan in,
in de richting van de Hoofdweg.
Dan is het eerste wat je opvalt
die schitterende 80/90-jarige rode beuk. Prachtig. Wat een boom.
Dat zo’n woningbouwvereniging
Westhoek die nu weg wil hakken,
hè. Onbegrijpelijk. Het zijn kannibalen. Je rijdt met een bocht de
Hoofdweg op naar de apotheek.
Dat gaat niet goed, want er komt
van beneden een auto aan op
jouw weghelft want er staan auto’s geparkeerd op zijn weghelft.
Dat moet dus niet. Dat is gevaarlijk en hinderlijk voor fietsers en
auto’s.
Wat doet de wethouder? Wat doet
die man? Hij neemt een besluit.
Ja! Ja! Hij neemt een besluit. Zonder de Raad er in te kennen. Ja!
Ja! Hij laat een stopbord plaatsen. Jawel! Niet een parkeerverbod. Nee! Nee! Een stopverbod.
Terecht trouwens. Voor de veiligheid op de weg. En wat gebeurt
er? Iedereen parkeert er gewoon
of er geen bord staat.
Ja! Ja! Geen controlerend personeel. Geen wetshandhavers.
Jammer. Maar als wethouder voel
je je wel behoorlijk ellig. Je staat
gewoon als wethouder in je Jansen en Tilanus.
John B. Grootegoed

Een superskelter voor de
familie Wielage
Uithoorn - Drie dolenthousiaste kinderen van de familie Wielage mochten afgelopen vrijdag hun nieuwe skelter ophalen bij C1000 Reurings. Om deze skelter te kunnen winnen moesten er drie artikelen gekocht worden van
Unox. Uit de vele ingeleverde kassabonnetjes werd de familie Wielage als gelukkige winnaar getrokken. Alweer een
leuke actie van C1000 Reurings op het Zijdelwaardplein. Ook u kunt de aankomende weken meedoen.

ANBO Uithoorn start
online trefpunt
Uithoorn - Senioren die willen emailen en chatten met leeftijdsgenoten en samen of in clubverband afspraken willen maken om
iets te ondernemen, kunnen vanaf 14 april terecht op de internetsite
www.50plusnet.nl/anbotrefpunt.
Steeds meer senioren vinden hun
weg naar internet en proberen
daarmee hun wereld te vergroten.
Ze zoeken er informatie, e-mailen met kinderen, kleinkinderen en
vrienden. Zo’n zestig procent van de
50-plussers surft al regelmatig op
internet. En de speciale computer-

cursussen voor senioren kunnen op
een steeds grotere toestroom rekenen. Ouderen zijn duidelijk met een
inhaalslag bezig en ANBO Uithoorn
speelt daar op in.
Het online trefpunt van ANBO is
aangesloten bij 50plusnet, een initiatief van Het Nationaal Instituut
voor Gezondheidsbevordering en
ziektepreventie (NIGZ). Het trefpunt
is géén datingsite, maar biedt ruimte om bijvoorbeeld een sport- of uitgaansmaatje te vinden. Of om iemand te zoeken die dezelfde hob-

by heeft.
ANBO Uithoorn organiseert plaatselijk samen met andere organisaties
van senioren belangenbehartiging,
ondermeer als het gaat om de kwaliteit en kosten van zorg en dienstverlening, om vervoer, de bouw van
seniorenwoningen en de verbetering van de koopkracht van kwetsbare ouderen in onze gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Peter W. van den
Hoogen, secretaris, telefoon 0297 566950.

Bezoek oorlogsveteraan aan
inwoner van De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen weekend, dodenherdenking en bevrijdingsdag, heeft mijn buurman en
tevens oom, Joost Klootwijk (76
jaar) bezoek gehad van een 88jarige Engelse oorlogsveteraan,
vergezeld van een camerman en
een journalist van de BBC.
Joost Klootwijk heeft als hobby
het uitzoeken van neergehaalde
vliegtuigen in de 2e wereldoorlog. Het uitzoeken houdt in: interviews met mensen die het hebben zien gebeuren, de juiste locatie, het juiste vliegtuig, het nazoeken in de archieven van de
namen van de bemanning, overlevenden van de crash etc. etc.
Dit heeft hij voornamelijk in de jaren 80 en 90 gedaan en daar ook
verschillende documenten over
geschreven.

er een onvergetelijke ontmoeting
kon plaatsvinden tussen de heer
Grant en de heer Klootwijk op 4
mei 2008.
Bezoeken
De heer Grant heeft verschillende bezoeken afgelegd, o.a. het
graf van de omgekomen moeder
van een gezin als gevolg van zijn
crash, de plaats waar het vliegtuig is neergekomen, hij heeft de
dodenherdenking bijgewoond bij
het monument in Kudelstaart en
heeft een bezoek gebracht aan
het museum CRASH, dat nu verhuisd is naar het Fort in Rijsenhout. Joost Klootwijk is betrokken bij Crash. Alles is vastgelegd

door de BBC. Gisteravond zijn ze
met het vliegtuig weer vertrokken
naar Engeland, nadat de heer
Grant nog heerlijk een tukje had
gedaan in een ligstoel in de tuin
van Joost en Nel Klootwijk aan de
Boterdijk 158 in De Kwakel, terwijl de mannen van de BBC samen met Joost Klootwijk nog enkele mooie ‘shots’ van De Kwakel
wilden opnemen.
Dit heel in het kort over de afgelopen emotionele dagen.
Ik vind eigenlijk dat dit een plaatsje verdient in de regionale krant.
Adry van Zanten uit
De Kwakel

Hobby
Door deze hobby heeft hij contact gekregen met verschillende
overlevenden van de bewuste crashes, zo ook met deze bewuste oorlogsveteraan: Cy Grant
uit Engeland. Inmiddels is het
document over de crash van Cy
Grant in boekvorm uitgekomen in
een beperkte oplage. Hier heeft
Hans, de zoon van Joost Klootwijk, een belangrijke bijdrage
aan geleverd. Afgelopen periode
heeft Hans het boekje in het Engels vertaald en in samenwerking
met de Heer Grant is dat nu ook
gedrukt.
Deze Cy Grant heeft behoorlijk
aan de weg getimmerd en is 6
maanden geleden in contact gekomen met iemand van de BBC.
Deze heeft er voor gezorgd dat

Wéér diamanten huwelijk,
nu in Wilnis!

Ongenode gasten!
Mijdrecht - Zaterdagochtend 26
april om ongeveer 9.00 uur, werd
door het vriendje van onze dochter ontdekt dat de kanteldeur van
de garage een stukje open stond.
Waarschijnlijk heeft iemand ‘s
nachts flink aan de handle getrokken en daardoor naar binnen weten te komen. Doordat onze vouwwagen ervoor staat, kan
de kanteldeur maar ongeveer 40
centimeter omhoog. De dader(s)
moeten er onderdoor gerold zijn.
Vreemd was ook dat de frituur-

pan op de werkbank was neergezet, want daar staat hij normaal
nooit. Hij was enorm smerig en in
de frituurpan lag nog een halve
kroket. Er heeft iemand ‘s nachts
gewoon kroketten uit de vriezer
gehaald en staan frituren.
Er zijn nog meer etenswaren uit
de koelkast weggenomen en en
pot Chicken Tonight is open gemaakt en gedeeltelijk opgegeten.
Daarbij is behoorlijk geknoeid,
want de saus lag overal in de garage.

Voor zover wij weten is er, behalve
de levensmiddelen, niets gestolen. Maar het idee dat daar toch
een hele tijd één of meer mensen
hebben gestaan, is geen prettige
gedachte. Een bizar verhaal, dat
zei ook de politieagent die kwam
kijken. We zijn er toch behoorlijk
van geschrokken en hopen dit
nooit meer mee te maken.
Een ongeruste inwoner van
Mijdrecht. Naam en adres bij
redactie bekend.

Wilnis - Voor wie het nog niet wist
dat (veel) Rondeveners ‘oud’ kunnen worden en een lang en gelukkig huwelijksleven (kunnen) hebben, is hier het volgende bewijs.
Maandag 28 april jl. vierden Gerrit en Dionysia van Oudenallen-Hogerwerf het heugelijke feit dat zij 60
jaar gehuwd zijn. Het echtpaar, van
wie ieder de tachtig jaren al breed
is gepasseerd, woont nog zelfstandig in hun mooie huis aan de Oudhuijzerweg in Wilnis. Zestig jaar geleden trouwden zij in het raadhuis
van Wilnis, waar de toenmalige burgemeester Van der Haar hen in de
echt verbond. Het kerkelijk huwelijk
werd in de Gereformeerde Kerk aan
de Dorpsstraat ingezegend.
Gerrit van Oudenallen is op 23 maart
1924 geboren in Woerdense Verlaat.
Hij is het grootste deel van zijn leven
werkzaam geweest bij het gelijknamige bedrijf dat zijn vader een dikke negentig jaar geleden heeft opgericht. Daar bracht hij het tot directeur. In het bedrijf waren nog vijf
broers werkzaam. Inmiddels is Van

Oudenallen in andere handen overgegaan.
Gerrit stamt uit een gezin met negen
kinderen. Van hen zijn er nu nog drie
in leven. Dionysia is op 14 december
1924 geboren in Wilnis in een huis
dat ooit op het perceel stond waar
zij nu woont. Dat had haar vader in
1910 gekocht voor zegge en schrijve
1.630 gulden. Dionysia komt uit een
gezin met acht kinderen. Zij is het
enige nog in leven zijnde familielid.
Het echtpaar heeft niet altijd in Wilnis gewoond, maar onder meer ook
in Kockengen. Vervolgens twintig
jaar aan de Oudhuijzerweg in de
toen bestaande woning. Daar is vervolgens de huidige woning naast
gebouwd. Die betrokken zij toen
zoon Piet van Oudenallen met zijn
gezin in het ‘oude’ huis ging wonen.
Inmiddels is dat al weer 32 jaar geleden. Gerrit geniet samen met zijn
echtgenote al ruim twintig jaar van
zijn welverdiend pensioen. Zij hebben drie zonen en twee dochters
die met elkaar voor tien kleinkinderen hebben gezorgd. Inmiddels ge-

nieten ’opa en oma’ ook al van drie
achterkleinkinderen. Op zomerse dagen varen ze samen met een
of meerdere kinderen met de sloep
naar ‘hun eiland’ op Vinkeveen waar
ze volop genieten.
Genieten deden zij ook zaterdag
26 april toen zij samen met zeventig andere genodigden in De Watergeus in Noorden hun diamanten
huwelijksfeest vierden. Burgemeester Marianne Burgman bezocht het
diamanten bruidspaar traditiegetrouw met haar felicitaties op de
huwelijksdag en had er een gezellig
samenzijn. Vanzelfsprekend waren
er ook felicitaties van de Commissaris der Koningin in de Provincie
Utrecht en namens Hare Majesteit
Koningin Beatrix. De Nieuwe Meerbode feliciteert op haar beurt het
echtpaar Van Oudenallen met het
behalen van deze mijlpaal en wenst
hen nog vele jaren in gezondheid en
voorspoed toe.
Probeer actief in de running te blijven, dan komt het briljant vanzelf
naar u toe!...

pagina 30

Nieuwe Meerbode - 7 mei 2008

Ludiek feest ter ere van
het vijfjarige jubileum van
Eetcafé ’t Pruttelpotje

De Ronde Venen - Zaterdag 3 mei
jl. vierde Eetcafé ’t Pruttelpotje haar

vijfjarig bestaan met haar deelnemers, oud-deelnemers en alle vrijwilligers.
Het ‘eetcafé’ is een ‘open eettafel’
waar mensen met een verstandelijke beperking die op zichzelf wonen
één keer in de veertien dagen gezellig samen met anderen kunnen
komen eten (telefonisch te bereiken
op maandag 0648285422).
Er werd groots uitgepakt, iedereen
was uitgenodigd om om 11 uur aanwezig te zijn in pannenkoekenrestaurant De Strooppot in De Hoef
voor koffie met gebak.
Wat er daarna zou gaan gebeuren
bleef een grote verrassing. Totdat
er met veel lawaai tien motoren van
het Motor Begeleiding Team en vijftien Trikes van Trike Centrum Vinkeveen de parkeerplaats opreden.
Ze werden namelijk getrakteerd op

een rondrit op een trike!
Voor de deelnemers van ‘t Pruttelpotje was het een complete verrassing, de spanning droop van sommige gezichten, anderen konden bijna
niet wachten om op te stappen.
Wow!! Durven we dit? Toch heeft iedereen het aangedurfd. Geweldig!
In twee groepen ging de optocht
door De Ronde Venen. De 10 verkeersregelaars van het MBT-ers op
hun motoren, onder leiding van de
heer J Keevel, zorgden voor de verkeersveiligheid.
Het weer was schitterend, het werden twee geweldige ritten. Na het
spektakel was er tijd voor een overheerlijke pannenkoek, verzorgd door
De Strooppot.
Kimberley van Leusden, studente
fotovakschool, heeft alles op de foto
vastgelegd en zorgt voor een leuke
fotoherinnering voor iedereen.
De reacties van alle deelnemers en
vrijwilligers van Eetcafé ’t Pruttelpotje waren eensluidend: “Geweldig, een dag om niet snel weer te
vergeten!”
Onze grote dank gaat uit naar: Trike
Centrum Vinkeveen, Verkeersleiders
o.l.v. de heer J Keevel, Univé, Restaurant De Strooppot en Kimberley
van Leusden.
Zonder hen was dit niet mogelijk
geweest.
Het was fantastisch.

Ruimtevaartproject op de
Driehuisschool

Mijdrecht - Op de Driehuisschool is
elk jaar een projectweek. Twee weken voor de meivakantie stond deze
week op de Driehuisschool voornamelijk in het teken van Ruimtevaart.
De leerlingen hebben veel dingen
gemaakt en geleerd over dit onderwerp.
In de groepen 1 en 2 hebben de
leerlingen onder andere van kosteloos materiaal een astronaut gemaakt en van papier een raket.
In de groepen 3, 4 en 5 hebben de
leerlingen van papier een maanvoertuig gemaakt. Dit voertuig kon
vooruit doordat de leerling op een
ballon moesten blazen en door het
leeglopen van de ballon ging het
maanvoertuig vooruit.

Op donderdag 24 april was er voor
deze groepen een wedstrijd om te
kijken welk maanvoertuig het verste
kwam. Daarnaast zijn in deze groepen stripverhalen over de ruimtevaart afgeschreven en hebben de
leerlingen veel geleerd over verschillende planeten.
Flessen
In de groepen 6, 7 en 8 moesten de
leerlingen een plastic fles meenemen. Deze fles mochten ze ‘sneller’
maken. Sommige groepjes maakten
er zelfs een parachute bij.
Daarna werden de flessen gevuld
met water en door een ventiel en
een fietspomp werden de flessen
afgeschoten op het schoolplein. Na

de voorrondes in de klas mochten
3 leerlingen van de groepen 6, 7 en
8 tegen elkaar strijden. Naast deze
wedstrijd zijn de leerlingen ook bezig geweest met dramalessen over
de ruimte, zonnewijzers maken en
hebben ze meer geleerd over planeten.
Op donderdag 24 april konden de
ouders van de leerlingen alles bekijken wat er gemaakt was in de klassen. Dat was een groot succes. Een
dank van deze school gaat mede uit
naar de Technotheek die hun materialen heeft kunnen uitlenen. De
leerlingen en leerkrachten van de
Driehuisschool kunnen terugkijken
op een geslaagd project over ruimtevaart!

Belangrijk om met cultuur
bezig te zijn

Eliboe laat zich gelden

Regio - Scouting groep Eliboe heeft
het dit afgelopen weekend goed gedaan op de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden).
Van de negentien teams die meededen, werden de Verkenners derde en het Vendel tweede.
Met dit eindresultaat mag het Vendel naar de LSW (Landelijke Scouting Wedstrijden), jammer voor de
Verkenners, maar alleen de eerste
twee mogen door naar de LSW. Het
avontuur begon allemaal op vrijdagavond en werd samen met de ouders afgesloten op zondagmiddag
met de prijsuitreiking.
In de tussentijd werd er gestreden
tegen elkaar in diverse competities,
waaronder: wie werkt het beste samen, wie loopt het beste een hike
(20 km lopen met diverse opdrachten) enz., dit alles in groepsverband.
Zelfs voor het snelst gaan slapen
kreeg je punten (dit zou bij de meiden wel erg moeilijk zijn geweest).
Omdat de meiden (Vendel) het net
iets beter hadden gedaan dan de
jongens (Verkenners) zullen de jongens voor de dames een heus diner
gaan bereiden.
Al met al is de leiding van Eliboe beretrots op de jongens en meiden
voor hun behaalde resultaat.

Regio - Het maakt niet uit wat je
nou doet. Of het nu schilderen is, of
tekenen, handwerken, boetseren of
toneelspelen of nog honderd andere
dingen. Belangrijk is dat je met iets
van cultuur bezig bent en dat wil Diny Kroon-Vis een impuls geven. Zij
is zelf enthousiast geworden van
het zelf maken van beelden maar
dan wel met hele simpele materialen. Zo heb je wat ijzerdraad nodig,
een rol aluminiumfolie, een verharder en een oud T-shirt. Hoe kun je
daar nu een beeld van maken vraag
je jezelf af. Maar het is mogelijk en
zelfs nog hele mooie beelden ook.
Ze moeten als ze klaar zijn nog wel
even afgebrusht worden en dan krijgen ze een soort roodgouden glans
en zie je echt de plooien van het Tshirt. Diny werd op het idee gebracht
door Dorie van Dijk uit Nes aan de
Amstel die met een stand stond met
haar zelfgemaakte beelden tijdens
het straattheaterfestival. Diny was
zo enthousiast geworden dat zij een
aantal dames heeft benaderd voor
een workshop waarbij Dorie de instructie gaf en Diny als ondersteunende factor. “Je kunt van alles zelf
bedenken”, zegt Diny. De meeste
dames hebben een vrouw gemaakt
in verschillende houdingen, maar er
is ook een vissertje bij en een tango-danseres. De beelden zijn vanaf 5 mei te bezichtigen in de bibliotheek in Wilnis. Dorie vertelt: “Het
is zo leuk om met zulke eenvoudige
materialen te werken en dat je daarvan dan zo iets moois kunt maken.”
Maar er is nog een andere kunstenares met wie Diny contact heeft en
wel Constance Cramer. Zij is twintig
jaar geleden in aanraking gekomen
met mandala tekenen.
Geen idee
“In die tijd was het nog niet zo bekend en ik had wat getekend en

toen zei iemand tegen mij ‘dat lijkt
wel mandala’. Ik had er toentertijd
geen idee van wat dat was maar ik
ben me er toen in gaan verdiepen
en heb boeken gekocht en ben zelf
verder gegaan met schilderen. In
die tijd waren de boeken nog niet in
kleur. Het woord mandala is Sanskriet voor cirkel met een kern zonder begin of eind. De meest bekende boeddhistische mandala’s komen
voor in Tibet en India en worden gebruikt als middel tot concentratie bij
het mediteren. Ook de zandmandala wordt veel gebruikt. En in de
Christelijke cultuur wordt de mandala gebruikt om de kathedralen te
verfraaien zoals bij de Notre Dame
en het labyrint van Chartres. Er zijn
Keltische afbeeldingen met mandala en Islamitische mandala’s. Bij
een aantal Indiaanse culturen wordt

nog steeds gebruik gemaakt van het
medicijnwiel. In onze westerse cultuur was professor Carl Jung een
belangrijk uitdrager van de mandala.” Constance vertelt dat je gauw bij
mandala denkt aan iets in een wierooksfeertje maar dat is helemaal
niet nodig. “Je begint vanuit het niets
en het wordt elke keer weer iets anders. Je cirkelt om het middelpunt
van de cirkel heen. Meestal teken
je met kleurpotlood maar het kan
ook met acrylverf of met herfstmaterialen of andere dingen uit de natuur zoals zand, stenen. Het schept
vreugde en zelfs kinderen tekenen
mandala’s. Overal om je heen zie je
ook cirkels.” Na de heer Belmonte exposeert nu Constance Cramer
met haar mandalatekeningen in de
Willisstee en daar zijn haar tekeningen te zien vanaf 1 mei.

pagina 32

Nieuwe Meerbode - 7 mei 2008

Miljoenen ‘voetballende’ poppetjes in exclusieve EK
winkelspaaractie

Exclusieve portretrechten
EK selectie Van Basten
voor Super de Boer
Regio - Supermarktketen Super de
Boer brengt vanaf begin mei miljoenen mini-spelers uit de EK selectie
van Marco van Basten in omloop via
een groots opgezette spaaractie in
haar 315 supermarkten in Nederland. Uniek is dat je via het geïntegreerde schietmechanisme met de
20 verschillende poppetjes ook kunt
voetballen. EK sterspelers Klaas Jan
Huntelaar en Giovanni van Bronckhorst trapten de EK weken bij Super de Boer gisteren tijdens de opnames van een speciale EK TV commercial officieel af. De groots opgezette actie ‘Supergek van Oranje’
start op 12 mei.
Als officieel KNVB sponsor heeft Super de Boer ook voor dit EK inclusief
de aanloop naar het toernooi toe, de

exclusieve portretrechten van de EK
selectie in handen. Het supermarktconcern zal rondom het Nederlands
elftal en in het bijzonder sterspelers Huntelaar en Van Bronckhorst
diverse acties ontplooien. De verwachting is dat de spaaractie zal
leiden tot een ware rage niet alleen
onder jongeren, maar ook onder de
volwassen fans van Oranje. Vorige
week concludeerde marktonderzoeker GFK uit haar Voetbalquestionnaire dat de meest fanatieke Oranje-supporters zich begeven onder
de klanten van Super de Boer.
Los van de EK TV commercial en het
sparen voor de poppetjes uit de Super Selectie kunnen klanten in de
winkels voorafgaand aan de EK weken al met zogenaamde Oranjecou-

pons kans maken op entreekaarten
voor een van de drie oefenwedstrijden op 24 en 29 mei en op 1 juni. De
consument krijgt bij iedere 10,- euro aan boodschappen tot en met 11
mei een Oranjecoupon.
Super de Boer lanceert naast de
spaaractie in de winkels, de komende weken ook nog een online voetbalgame op de website www.superselectie.nl. De hoofdprijs van het
‘Super Selectie’-spel is twee kaarten
voor de EK wedstrijd Nederland-Italië dat 9 juni plaatsheeft. Daarnaast
zijn officieel gesigneerde t-shirts
en voetballen te winnen én maken
maar liefst 25 personen kans op vier
kaarten voor het hele gezin voor de
oefenwedstrijden van het Nederlands elftal.

Met belgerinkel naar de
winkel
Wilnis - Binnenkort start in De Ronde Venen de actie ‘Met belgerinkel
naar de winkel’. In Wilnis zijn ze er
klaar voor.
De actie loopt van zaterdag 17 mei
tot en met zaterdag 28 juni. Consumenten worden gestimuleerd om

met de fiets naar de winkel te gaan.
Door middel van een stempelkaart
komen de fietsers in aanmerking
voor diverse prijzen.
Er zijn nieuwe winkels in het oude
dorp van Wilnis bijgekomen. En na-

tuurlijk, Wilnis zou Wilnis niet zijn
om er nog een schepje bovenop te
doen. Er wordt een extra trekking
gehouden waaruit vele prijzen te
winnen zijn. Het is beslist de moeite om naar Wilnis te komen. Wilnis,
waar winkelen gezellig is!

Geraniums, kramen en terrasjes

Veelzijdige Geraniumjaarmarkt zaterdag 10 mei in
Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
10 mei vindt in Aalsmeer Centrum
de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt
plaats. Het hele dorp bruist van de
activiteiten deze dag. Op het Raadhuisplein staat de Geraniummarkt,
in de Zijdstraat is er een jaarmarkt
en op het Molenplein zijn er diverse activiteiten voor kinderen. De Geraniumjaarmarkt duurt van 9.00 tot
17.00 uur en wordt georganiseerd
door KMTP Groei & Bloei, de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en organisatiebureau Natural
Solutions. De jaarmarkt en de Geraniummarkt zijn twee jaar geleden
samengevoegd tot één groot evenement: de Geraniumjaarmarkt. Deze
nieuwe combinatie blijkt zeer succesvol te zijn.
Raadhuisplein
Op het Raadhuisplein en Drie Kolommenplein vindt de Geraniummarkt plaats. Op de markt staan uiteraard vele kwekers met geraniums in verschillende kleuren, soorten en maten. De stand van KMTP Groei & Bloei bevindt zich nabij het beeld van Flora. Bezoekers
kunnen hier hun gekochte producten in bewaring geven, zodat zij rustig verder kunnen winkelen. U kunt
zich hier ook aanmelden als nieuw
lid van de KMTP, de leukste groen-

vereniging van Nederland. De geraniums worden door een deskundige
jury beoordeeld op de kwaliteit. De
beoordelingen van deze jury worden bij de stands bekendgemaakt.
Mevrouw M. Hoffscholte-Spoelder,
beschermvrouwe van de Geraniummarkt, reikt rond 11.00 uur de prijs
uit voor de stand met de beste kwaliteit en presentatie. Na bekendmaking van de keuringsresultaten worden deze aan de kramen bevestigd.
Tussen 12.00 en 13.00 uur verzorgt
Aalsmeers Harmonie een vrolijk buitenconcert op het Raadhuisplein.
Nieuw dit jaar is een terrasje op het
Raadhuisplein, de plek om even te
genieten van een lekker kopje koffie of een drankje.
Kinderplein
Het Molenplein wordt ingericht als
‘kinderplein’ met o.a. een zweefmolen en een springkussen. Vanwege Nationale Molen en Gemalendag zijn de drie Aalsmeerse molens
de hele dag geopend. Korenmolen
De Leeuw in de Zijdstraat is zaterdag 10 mei vanaf 10.00 uur geopend
voor bezichtiging. In de winkel op de
begane grond van dit ‘levende’ monument kunt u ook het eindproduct
van de molen kopen: verschillende soorten meel om thuis uw eigen
brood te bakken.

Uitnodiging voor debat
met de politiek
De Ronde Venen - Komende
woensdag 14 mei om 20.30 uur organiseert het CDA in dorpshuis De
Willisstee te Wilnis een openbare bijenkomst waarin iedereen met
beide CDA wethouders en de CDA
fractie van gedachten kan wisselen
over alles wat er in De Ronde Venen speelt op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg, Onderwijs, Sociale Zaken, Financiën, Grondzaken, Sport, Bestuurlijke Vernieu-

wing, Dienstverlening, Communicatie en Natuurontwikkeling. Deze
onderwerpen omvatten onder andere de stand van zaken met betrekking tot het verplaatsen van de
sportvelden in Mijdrecht en Wilnis naar het gebied achter de R.K.
kerk te Mijdrecht, de besluitvorming
rond Marickenland waar groen voor
rood zo’n grote rol speelt, de woningbouw in de gemeente, de situatie rond de polder Groot Mijdrecht

Inschrijving van het
Midreth Open is gestart!

WAC ondertekent convenant
met Westhoek Wonen
De Ronde Venen – Vorige week
ondertekende Annet Hogendoorn,
voorzitter van de WoonAdviesCommissie WAC De Ronde Venen een
convenant met Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen. Door samen te werken willen beide partijen
de kwaliteit en veiligheid van de woningen van Westhoek Wonen en de
woonomgeving verbeteren.
De WoonAdviesCommissie WAC De
Ronde Venen adviseert gevraagd en
ongevraagd op het gebied van wonen en woonomgeving. Zo is in het
convenant opgenomen dat West-

hoek Wonen haar nieuwbouwplannen en woningverbeteringsplannen
met een ingrijpend karakter ter toetsing voorlegt aan de WAC. De WAC
beoordeelt de plannen vervolgens
op gebruikskwaliteit van zowel de
woningen als de woonomgeving en
stelt aan de hand van haar bevindingen een advies op.
Annet Hogendoorn, voorzitter van
de WAC: “wij streven naar een goede woonkwaliteit voor de huidige en
toekomstige bewoners in De Ronde Venen. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over de toegankelijkheid en

veiligheid van woningen. Bij nieuwbouwplannen letten we ondermeer
op een praktische indeling van de
woonruimtes.
Voor Tom Burgers, directeur van
Westhoek Wonen, ontstaat er met
de ondertekening van het convenant een duidelijke win-win situatie:
“wij gebruiken graag de ervaring en
kennis van de WAC om de wensen
van onze klanten beter te kennen.
Met deze gezamenlijke inzet hopen
wij het wooncomfort van onze huurders verder te kunnen optimaliseren
en verbeteren.”

Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide jaarmarkt gehouden. De hele Zijdstraat
staat vol met kramen, waar zeer uiteenlopende koopwaar te verkrijgen is. Van sieraden tot kleding en
van tassen tot gereedschap; er is
voor iedereen iets bij. Naast de vele
standwerkers zijn ook verschillende
winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met een kraam. In de
Zijdstraat zijn voldoende mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Er staan diverse karren met frieten, poffertjes en andere lekkernijen. Natuurlijk kan men ook een terrasje pikken bij een van de horecazaken in het centrum.
De Geraniumjaarmarkt belooft al
met al een uitgebreid en bijzonder
gezellig evenement te worden. Deze markt op zaterdag 10 mei vindt
plaats van 9.00 tot 17.00 uur. Ideaal om inkopen te doen voor moederdag! Parkeren is mogelijk op het
Raadhuisplein (gedeeltelijk), het
Praamplein en op de parkeerplaats
achter de Rabobank, deze laatste
twee zijn te bereiken via de Uiterweg. Gezien de verwachte drukte is
het raadzaam om lopend of op de
fiets naar het Dorp te komen. Voor
meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl

Mijdrecht - Vanaf heden is het mogelijk je in te schrijven voor het Midreth Open 2008.
Het Midreth Open wordt ieder jaar
weer georganiseerd door een tal van
enthousiaste vrijwilligers, de Open
Toernooi Commissie. Ook bouwbedrijf Midreth BV heeft zich wederom bereid gevonden het toernooi te
sponsoren!
Het voorweekend van het toernooi
zal plaatsvinden op 21 en 22 juni.
De finaledag valt op zondag 29 juni! Schrijf je dus snel in, want vol =
vol! Dit is hét toernooi dat je NIET
wilt missen!
Het Midreth Open staat vooral bekend om zijn gezelligheid, maar ook
om zijn variatie aan deelnemers en
categorieën, voor ieder wat wils! Ga
je voor de punten en misschien wat
prijzengeld of voornamelijk voor de
gezelligheid? In beide gevallen zit je
bij dit toernooi goed!
Na een wedstrijd, maar ook als toeschouwer, kun je terecht bij hun alombekende eettentje. Hier kun je
wat halen voor de lekkere trek, maar
ook een goede maaltijd! Je zult in ieder geval goed worden verzorgd.

Wacht dus niet te lang, De inschrijving is geopend! Je kunt je inschrijven tot 9 juni aanstaande middels
de website www.tvwilnis.nl of een
inschrijfkaart bij uw vereniging.

Klaverjassen
Uithoorn - Komende vrijdag 9 mei
is er weer een klaverjassen in het

Noord en die in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen, het winkelbestand,
de geplande huis-aan-huiscontroles op het hebben van een hond en
andere zaken die u als burger richting gemeente bezighouden en…
niet te vergeten de plannen rond de
herindeling van de gemeente. Kortom, een mooie gelegenheid om de
afstand tussen burger en politiek te
verkleinen. Nogmaals, iedereen is
van harte welkom.
KnA gebouw. Deze avond begint
om 20.00 uur. Er wordt gespeeld
met vaste koppels volgens het dubbelkleur systeem.
Heeft u geen vaste kaartpartner,
geef u dan toch op, dan probeert de
organisatie een kaartpartner voor u
te vinden. Er wordt uiteraard gekaart
voor de gezelligheid en voor leuke
prijzen. Natuurlijk is er ook weer de
loterij waarmee leuke prijzen kunnen worden gewonnen. Kosten voor
deelname 3,- euro per persoon
Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht bij: Hans Kas,
06-17724798 of Peter Verhoef, 0640811999.

Wilnisse Rommelmarkt
Wilnis - Afgelopen zaterdag 3 mei
werd de Wilnisse Rommelmarkt
voor de 34e keer gehouden. Deze
werd, net als andere jaren, gehouden op de Stationsweg en het kerkplein van de Hervormde kerk. Om
08.00 uur stonden de eerste mensen al te wachten. Toen het hek
om 9.30 uur dan eindelijk werd geopend, kon de verkoop starten. Ook
dit jaar was er weer van alles te krijgen, zoals boeken, speelgoed, elektronica, meubilair, wafels en ga zo
maar door. Het weer was erg mooi

waardoor de rommelmarkt druk bezocht werd. Het was een erg gezellige dag en alles verliep zonder problemen. Uiteindelijk mocht men het
schitterende bedrag ophalen van
14622,- euro. Dit bedrag komt ten
goede aan ‘stichting Jemima’, een
tehuis voor gehandicapte kinderen
en jong volwassenen in Beit Jala in
Israël. De organisatoren willen tenslotte iedereen bedanken die hen
spullen hebben geschonken of die
op andere wijze hebben geholpen
bij de rommelmarkt!
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Argon versterkt positie
Mijdrecht - Het lijkt er op, dat Argon na een aantal wat mindere resultaten de zaken weer onder controle heeft, na de winst tegen Haaglandia werden ook nu uit bij ADO
’20 de drie punten behaald. Dat
werd met name bereikt door een
betere eerste helft, want ditmaal
bleek de periode na rust de mindere van de wedstrijd. Een hele wedstrijd goed spelen blijkt voor de huidige ploeg nog teveel van het goede gevraagd.
De openingsfase was voor Argon, wat resulteerde in een kopbal
van Duane Sinester, die volgens de
scheidrechter niet tegen de arm van
een verdediger aankwam, en een poging van Patrick Lokken, die op aangeven van Thabiso van Zeijl het zijnet trof. Daarna verzandde het spel
en werd het een kwartiertje van beide kanten niet hoogstaand, waarbij
een verre wandeling van Eelco Zeinstra het meest in het oog springende onderdeel was, overigens niet afgestraft door Villan. Daarna werd de
strijd open gebroken door een actie van Thabiso van Zeijl, die weggestuurd werd door Michael Kentrop
en in het strafschopgebied gepakt
werd door doelman Bosma. De terechte strafschop werd simpel binnen geschoten door Patrick Lokken,
die nummer 17 van dit seizoen aan
liet tekenen. Drie minuten later werd
de voorsprong verdubbeld, toen
Joeri Onderwater de bal uit een inworp van Jeroen Westera doorkopte en Duane Sinester goed voor zijn
verdediger kroop, doelman Bosma
was kansloos op zijn schot, 0-2. In
het volgende kleine kwartier tot aan

Kelvin Hoogenboom
“ONDO is al uitgeschakeld voor de
titel, maar we hebben in de uitwedstrijd ook flink op ons broek gehad
van ze”, vertelt trainer-coach Dirk
van der Vliet voor aanvang van de
wedstrijd. “We beginnen vandaag
met Kelvin Hoogenboom in de basis.
De gebroken hand van Peter Koeleman is nog niet volledig hersteld.
Het zal nog een paar weken duren
eer hij weer inzetbaar is. Maar Kelvin manifesteert zich in de trainingen steeds beter. Vandaag maakt hij
zijn debuut in de basisacht. Charita Hazeleger is wel weer inzetbaar.
Haar gebroken pink is zodanig hersteld, dat ze weer goed mee kan
doen. Als we vandaag een puntje
meepikken ben ik al heel tevreden.
Maar we zullen het straks tegen
All Ready en Fortissimo echt moeten doen. Er degradeert één ploeg
rechtstreeks en de nummer voorlaatst speelt een beslissingswedstrijd tegen een tweedeklasser.”
Rebound
Zo begonnen de Vinkeveners met
Susanne de Wit, Angela Sloesarwij,
Arjan Kroon en Kelvin Hoogenboom
in de aanval. Charita Hazeleger, Mariska Meulstee, Pascal Kroon en Peter Kooijman vormden het Vinkeveense defensief.

Moed
Deze treffer gaf ADO na rust de
moed om de aanval te zoeken, gesteund door de zoals altijd stevige
wind in Heemskerk. Met een groot
enthousiasme werd getracht, tot
aanvallen te komen, maar het raffinement was gering en dus ook het
rendement. Slechts een enkel keer
moest Eelco Zeinstra echt handelend optreden, zoals een kwartier
voor tijd bij een kopbal van Krop.
Voor het overige werd de zaak eenvoudig geneutraliseerd, zonder echter in staat te zijn om via de counter
de zaak te beslissen, dat duurde tot
tien minuten voor tijd, toen de een
linie opgeschoven Michael Kentrop
de achterlijn haalde, zijn verdediger
misleidde en met links een voorzet
op maat afleverde, die door Thabiso
van Zeijl met een fraaie kopstoot tot
1-3 werd gepromoveerd. In de resterende minuten werd deze stand
eenvoudig gehandhaafd en werd de
tweede plek op de ranglijst niet alleen behouden, maar gezien de overige uitslagen zelfs verstevigd. Zondag de laatste thuiswedstrijd van
dit seizoen thuis tegen kampioen
Hollandia, een zege zou voldoende
kunnen zijn om plek 2 definitief vast
te leggen.

De eerste tien minuten maakten al
duidelijk hoe het spelverloop zich
zou ontwikkelen.
Waar De Vinken vaak de rebound
miste en ook enkele misverstandjes in het spel liet sluipen, waren de
bezoekers wat feller in de duels en
ook in staat om langduriger aan een
aanvalsopbouw te werken. Op 0-2
scoorde Pascal Kroon fraai tegen,
maar vervolgens liep ONDO uit naar
1-6. Pas in de vijfentwintigste minuut mocht Vinkeveen weer juichen
na een doorloopbal van Mariska
Meulstee. Met een weinig hoopvolle 2-8 ruststand werden de kleedkamers opgezocht.
Verslagen
Het oogde ook niet direct vertrouwenwekkend hoe de Fortisvinken
uit de bespreking kwamen. Met
ogenschijnlijk verslagen gezichten
kwamen de spelers en speelsters de
kleedkamer uit . Het leek erop dat
een weinig succesvol vervolg was
te voorspellen. ONDO begreep dit
goed. Direct na rust maakte ‘s Gravenzande 2-9.
Nog heel even deed de thuisploeg
mee. Eerst Charita Hazeleger en
iets later Angela Sloesarwij lieten
het Vinkenpubliek heel even opveren. Toch dicteerden de bezoekers
de wedstrijd. ONDO kon vrijuit spelen en lang aanvallen, waar De Vinken vaak maar tot één doelpoging
per aanval kwam. Ondanks de uitstekende invalbeurt van Hoogenboom zouden de bezoekers nog tien
maal scoren. Pas in de laatste minuten mocht de thuisploeg de stand
nog ietsje draaglijker maken, maar
de einduitslag van 8-19 maakte ernstig duidelijk, dat De Vinken tegen
dit kaliber tegenstanders nog wel
wat te kort komt.

Sport- en spelletjesdag op
de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Vrijdag 25 april was
het dan eindelijk zo ver. Eindelijk
was er voor de leerlingen weer een
sport- en spelletjesdag. De afgelopen twee jaar was deze dag wegens
diverse omstandigheden niet doorgegaan. Maar dit jaar zat gelukkig
alles mee. Er was voldoende hulp
van sportieve ouders en met een
heerlijk zonnetje aan de lucht stond
niets deze dag meer in de weg. De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8
meldden zich om 8.30 uur in sporttenue op school om daarna gezamenlijk naar de sportvelden van de
Vinken en Hertha te lopen. De kinderen van de groepen 3 en 4 werden door hun ouders naar de velden gebracht. Nadat alle kinderen

Winst voor Argon in de
laatste wedstrijd

de rust bepaalde Argon het spel,
maar toch viel in de slotminuut de
aansluitingstreffer. Spits Krop leek
te ontsnappen, Rory van Gulik achterhaalde hem en was van plan de
bal over de achterlijn te laten lopen,
maar liet zich verrassen door Krop,
die met een sliding de bal toch nog
wist te raken en daarmee ook Eelco
Zeinstra wist te passeren, 1-2.

De Vinken machteloos
Vinkeveen - Het was De Vinken
niet gegund afgelopen zaterdag. In
de eerste thuiswedstrijd na de al
minder succesvol verlopen zaalcompetitie trad het vlaggenschip van De
Vinken op het eigen veld aan tegen
ONDO. Het Vinkeveense Fortisteam
kwam geen moment in de wedstrijd
en moest met lede ogen aanzien dat
ONDO na een 2-9 voorsprong bij
rust de volle winst naar ’s Gravenzande mee terug nam.

Zaterdagvoetbal

in groepen waren verdeeld kon de
dag beginnen. Als afsluiting kregen
zij allemaal een diploma.
De groepen 1 en 2 bleven op school.
Alle spelletjes werden voor hen op
het schoolplein en in de school uitgezet en hadden iets te maken met
‘indianen’. De kinderen mochten
zelfs als indiaan naar school komen.
Het leek wel een compleet indianendorp, bijna alle kinderen hadden
zich verkleed als indiaan! De ochtend werd voor groep 1 en 2 afgesloten met een leuke poppenkastvoorstelling!
Dankzij de hulp van de ouders en
het mooie weer kunnen de leerlingen en het team terug kijken op een
zeer geslaagde sportdag.

Mijdrecht - Tegen het reeds gedegradeerde HFC EDO heeft Argon een magere overwinning behaald, na een 1-0 achterstand werd
het uiteindelijk een 2-3 overwinning. Argon verzuimde in deze wedstrijd de vele kansen te verzilveren
en kreeg het in de slotfase dan nog
knap lastig.

Trotse clubkampioenen
bij de Kwinkslag!
Vinkeveen -Ook dit jaar, dichtbij
de afsluiting van het seizoen, zijn bij
badmintonvereniging de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden. Door middel van zowel enkelspel, dubbelspel als in de mix streden in de afgelopen vier donderdagavonden de jongens en meisjes
om de eerste plaatst. Er waren elke
avond dagprijzen te winnen, maar
uiteindelijk ging het om het clubkampioenschap. Door van elke gespeelde wedstrijd de wedstrijdpunMeisjes:

ten op te tellen kon de ware winnaar
bekend worden gemaakt.
Dat het spannend was tot het laatste moment bleek vooral bij de meisjes. Was vorig jaar het ene zusje de
kampioen, waren dit jaar de rollen
omgedraaid.
De prijsuitreiking werd gedaan door
onze pechvogel van het toernooi
Laura Busscher. Laura brak helaas
een paar weken geleden haar arm
en was daarmee uitgeschakeld voor
de rest van het toernooi.

1. Melissa Roeleveld
Jongens:
2. Lindsey Roeleveld		
3. Sterre Westenbrink		
4. Kelly Berkelaar en Bo Stoof		
5. Dena Stalenberg		
6. Juliette Barre 		
			

1. Tijs Oldenburg
2. Tim Verbrugge
3. Rutger Beltman
4. Martin Winthouwer
5. Jesper Rijnders
6. Marijn Dronkert en
Nick Albers

Het volgende seizoen wordt uiteraard dit kampioenschap weer gehouden. Door middel van
de trainingen op de donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur zullen de prestaties voor iedereen worden verbeterd en kijken we uit naar de nieuwe kampioenen.

Unitas onderuit tegen
koploper Triumph
Mijdrecht - De Mijdrechtse heren
van volleybalvereniging Unitas hebben afgelopen woensdag de tweede
nederlaag op rij geleden. Daarmee
verspeelde de Mijdrechtse ploeg
definitief de kansen op het kampioensschap. Unitas/Schadenet staat
nu met nog één wedstrijd te spelen
op de derde plaats. Het lijkt er op dat
het seizoen net een paar wedstrijden te lang is voor de Mijdrechtenaren. Net als in de vorige wedstrijd
kon de Mijdrechtse ploeg door blessures maar over 7 spelers beschikken. Jeroen Kraakman en John van
Scheppingen moesten verstek laten
gaan door resp. een nekblessure
en een griepaanval. Eerstgenoemde was wel present om als coach te
fungeren. De eerste set begon met
middenaanvaller Johan Samson op
de bank en Ricardo Angulo Velez
als set-upper. Na een lichte achterstand begon het bij Unitas/Schadenet lekker te draaien. Zowel de pass,
de set-up als de aanval liepen goed
zodat Triumph grote moeite had om
de bal behoorlijk terug te spelen. De
opgelopen achterstand werd weggewerkt en mede door een goede
servicebeurt van Ruud Stark en Ricardo Angulo Velez werd de eerste
set met 21-25 gewonnen.
Tweede set
De tweede set begon met dezelfde opstelling als de eerste. Na een
aanvankelijk gelijk opgaande score
was het Triumph die het initiatief in
het spel naar zich toe trok. Met een
gevaarlijke serve bleef Triumph de
Mijdrechtenaren onder druk houden. De pass bleef daardoor op de
driemeter-lijn hangen of schoot zo
ver door dat hij onhandelbaar was
voor spelverdeler Ricardo Angulo Velez. Het gevolg was dat de setups niet anders dan naar buiten gespeeld konden worden. De buitenaanvallers kregen hierdoor steevast

een tweemansblok tegenover zich.
Unitas/Schadenet liep deze set dan
ook achter de feiten aan en verloor
kansloos met 25-8.
De derde set werd Johan Samson in
het veld gezet, ten koste van Ruud
Stark. Unitas/Schadenet hervond
zichzelf weer enigszins en kon zelfs
een aantal maal op voorsprong komen. Tot de halverwege kon Unitas/
Schadenet goed tegenstand bieden
aan de ploeg uit Hillegom. Daarna begonnen de Mijdrechtenaren
puntje-voor-puntje tegen een grotere achterstand aan te kijken. Vaste
passer John van Scheppingen werd
in deze fase gemist. Nu had coach
Jeroen Kraakman weinig mogelijkheden om een wissel toe te passen
en op die manier de rust in het veld
terug te brengen. Een time-out op
14-18 bracht slechts een tijdelijke
verlichting. De serve werd weliswaar
teruggepakt maar de ploeg uit Hillegom bleek ook deze set te sterk voor
Unitas/Schadenet. De eindstand
werd 25-19 in het voordeel van Triumph. De vierde set begon net als
de derde set redelijk gelijkwaardig.
Ook nu kon Unitas weer tot halverwege de set redelijk meespelen. Er
kwam weer wat hoop om deze set
te winnen en zo een vijfde set te forceren. Op 11-12 werd er wederom
een time-out aangevraagd nadat
Triumph drie punten op rij had gemaakt. Helaas was ook het ook deze set weer Triumph die de tweede
helft van de set domineerde. Zo erg
zelfs dat op een servicebeurt 8 punten op rij werden weggegeven. Uiteindelijk werd ook deze set verloren,
ditmaal met 16-25. Met deze nederlaag staat Unitas op de derde plaats
in de competitie. Unitas/Schadenet
voelt daar de hete adem van VCH 4
in de nek. Unitas/Schadenet heeft
nog twee punten voorsprong op deze ploeg met nog één wedstrijd te
spelen.

Nadat Argon een paar mogelijkheden in de beginfase onbenut liet
kreeg EDO halverwege de eerste
helft z’n eerste mogelijkheid, maar
Frank Verdonkschot struikelde op
weg naar Argondoelman Thomas
de Ruiter over het slechte speelveld.
Een minuut later was het wel raak
voor de gastheren, toen een aanvaller binnen de zestienmeterlijn niet
geheel volgens de regels werd gestopt, de goed leidende scheidsrechter Jager kon niet anders dan
de bal op de stip deponeren: Verdonkschot passeerde De Ruiter met
een schuiver laag in de hoek. 1-0.
Argon probeerde voor rust de stand
nog gelijk te trekken maar een poging van Youri van Adrichem eindigde in handen van de keeper.
Na de thee kreeg Argon een groot
aantal mogelijkheden om de score
op te voeren, maar onnauwkeurigheid was er de oorzaak van dat het
allemaal lang duurde eer de zege
in zicht kwam. Nadat Ruben Kraan
de bal over de kruising had gejaagd
bracht een omhaal van Albert Mens

balbezit voor Ruben Kraan en die
bracht de stand op 1-1.
Spannend
Een kwartier later werd het na een
paar kansen 1-2 toen een schot
van Albert Mens door de EDO keeper werd weggewerkt, de bal kwam
voor de voeten van Patrick Berkelaar die van dichtbij uithaalde. Een
kwartier voor tijd leek de wedstrijd
gelopen toen op aangeven van Leroy Leijgraaff Youri van Adrichem
voor de 1-3 zorgde. Maar drie minuten later werd het toch nog spannend toen een lage effectvolle bal
door doelman De Ruiter niet goed
kon worden gestopt, de bal stuiterde voor de voeten van Jordy Beijer
die vervolgens gemakkelijk in kon
tikken 2-3. Daarna nog kansen voor
een andere stand maar Berkelaar
mikte naast en Pieter Aafjes schoot
in handen van de doelman. Argondoelman Thomas de Ruiter kreeg
voornamelijk nog vangballen te verwerken maar moest in de slotfase
nog wel gestrekt naar de hoek. Rest
voor Argon nog deelname aan de
AD Cup, de competitie begint weer
op 6 september.
Spelers Argon: Thomas de Ruiter,
Tony van Reijn (58 Remco von Lindheim), Pim van der Maarel, Alexander Bos (46 Garry Fokker), Pieter
Aafjes, Albert Mens, Youri van Adrichem, Mark Flapper, Ruben Kraan,
Patrick Berkelaar, Leroy Leijgraaff
(80 Ian Zevenhoven).

Veensteker bedrijventoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag werd het jaarlijkse Veensteker bedrijventoernooi gespeeld in
de Boei in Vinkveen. Er was wederom een maximale bezetting met
8 teams in een gezellige poule en
8 teams in de sportieve poule met
voornamelijk volleyballers of sporters. In de eerste ronde werd er gestreden tegen 3 andere poulegenoten en daarna volgde de kruisfinale met nog eens 2 wedstrijden. In
de gezellige poule pakten de Volleybabes 8 punten en bleven daarmee ruim voor op de tweede: Trainingscentrum Mijdrecht. Het Lichtpunt, Primapost en Alrec werden 6e,
7e en 8e.
In de sportieve poule ging het er fanatieker aan toe dan voorheen. De

teams waren zeer aan elkaar gewaagd en er werd iedere wedstrijd
weer hard gestreden. Vellekoop Hoveniers werd 5de en het team van
de Veensteker werd 4de. Bovenaan
in de finalepoule was de strijd zeer
spannend maar het team van Walraven moest de meerdere erkennen
in Assuline, dat dit jaar alweer met
de eer streek. De winnaars en verliezers ontvingen leuke prijzen, allemaal met een knipoog naar koninginnedag en de vrije dagen: oranje boa’s, vliegers, koeltassen, een
rondje, en leuke oranje brilpetjes.
We bedanken sponsor De Veensteker uit Vinkeveen voor de mooie bijdrage en tijdens de PARTY PARTY
op zaterdag 16 mei is iedereen uiteraard van harte welkom. Zie ook
foto’s via www.vv-atalante.nl

Postduiven

Wim Wijfje wint vlucht
Nivelles/Nijvel
Regio: Zaterdag 26 april werd de
4e vlucht vervlogen voor het Vitesse kampioenschap vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel. De weersomstandigheden waren goed, en de
duiven werden om 08.30 uur aldaar
gelost met een zuiden wind kracht
2 tot 3.
Dat de wind hoog krachtiger was,
bleek later wel, want er waren toch
weer liefhebbers die daardoor werden verrast. De gemiddelde afstand voor de liefhebbers van Rond
de Amstel was 187 Km, en er waren 723 duiven ingezet. De overwinning ging deze week naar Wim Wijfje uit De Kwakel, zijn eerste duif arriveerde om 10.22.35 uur en maakte een snelheid van 1660,825 meter
per minuut, en dat is ruim 99,6 Km
per uur. Daarmee bleef hij Th. Kuijlenburg uit Amstelhoek die 2e en 3e
werd voor. Theo Fiege uit Uithoorn
werd 4e, en 1e in de B-groep, en dat
is voor deze pas vorig jaar met de
duivensport beginnende liefhebber
een hele mooie prestatie. Hij genoot
zichtbaar van de felicitaties die hem
ten deel vielen. Mede door de hoge snelheid die de duiven met deze
wind ontwikkelde, wat zeker niet in
het voordeel is van de voorhand zoals wij dat noemen, waren de pres-

taties in het rayon waar zo’n 4000
duiven mee waren redelijk goed.
Wim werd 36e en Theo Kuijlenburg
93e. Theo Fiege staat rond plaats
105. In de afdeling waar ongeveer
20.000 duiven mee waren, zullen
deze liefhebbers ook goed in de uitslag staan.
De uitslag is als volgt:
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
Th. Fiege
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
P.J. van Schaik
W. Könst
R. v.d. Berg
R. den Boer
Verweij-Castricum
C. van Bemmelen
H. Brugman
Bosse & Zn
C. Pothuizen
Th. Vlasman
P. Baas
M. v.d. Hoort
C. Stevens
G. Stevens
P. de Haan
H. Hendriks
R. v.d. Wal
J. Koek
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1e en 4e plaats voor
Maysa en Sophie van DWS

Uithoorn - Zaterdag 26 april was
het dan zover. De laatste selectie
turnwedstrijd van het seizoen werd
gehouden bij vereniging Zevensprong in Zevenhoven. De turnsters
van DWS hadden zich goed voorbereid. Zij trainen sinds januari twee
keer per week. Bij deze wedstrijd
zou blijken of dat verschil uitmaakt.
Sprong was als eerste aan de beurt.
Hier sprongen alle meisjes een bonus. Dat wil zeggen dat zij de handstand overslag maakten over de
kast met de trampoline sprongen.
Quinty Kas had nog wat vaart te
kort en had een klein beetje hulp

Ook Maysa, Paula en Quinty lieten
zien hoe mooi gestrekt ze de borstwaarts om en buikdraai inmiddels
kunnen. Met aan het slot een hoge
spreidzolenondersprong haalden ze
een 8,7 een 8,6 en een 8,2. Anke had
er erg tegenop gezien. De borstwaarts om wilde maar steeds niet
lukken. Met een klein zetje haalde
ze hem toch en de buikdraai deed
ze zelfs alleen, zodat ze toch nog
een 7,2 haalde.
Naast mat
Bij de lange mat was Sophie de weg
bijna kwijt en kwam haast naast de

dit jaar vielen er zelfs twee meisjes
van DWS in de prijzen. Sophie Meekel haalde met 8,43 gemiddeld een
vierde plaats. Maysa Broeren werd
zelfs eerste met 8,66 gemiddeld en
kreeg een gouden medaille omgehangen. Na dit succes in niveau 13
moesten Kim van Doorn en Lisanne van Oosterhout in niveau 12 aan
de bak. Zij begonnen op lange mat.
Kim liet zien dat ze na haar ziekte
weer op de weg terug is. Zij haalde een 7,5 en Lisanne een 7,0. Op
sprong lieten beiden een mooie
handstand overslag zien, met hoge
aan- en afzweeffase. De scores wa-

Legmeervogels F4 komt
op stoom

nodig. Anke Bertoen zweefde heel
hoog aan, en haalde hier haar hoogste cijfer van de dag, een 7,8. Paula en Sophie Meekel waren wat beter gestrekt en haalden een 7,9 en
8,2. Maysa Broeren had de hoogste
score, een 8,8. Zij stond keurig stil
na de sprong.
Het tweede onderdeel was de ongelijke brug. Sophie zette met haar oefening iedereen op scherp. Hij was
bijna perfect. Waar ze bij de vorige
wedstrijd nog een 7,3 haalde, daar
haalde ze nu een 9,1. Hoge gestrekte zwaaien en een heel soepel achter elkaar verlopende oefening.

mat terecht. Ook kon het allemaal
wat vlotter achter elkaar. Doordat ze
alle onderdelen wel goed beheerst,
haalde ze toch nog een 8,0. Anke vergat haar aansluitpasjes, Paula scoorde net iets hoger dan vorige
keer en Quinty maakte haar handstand ditmaal goed af voordat ze
doorrolde. Ze werden beloond met
7,1 een 7,3 en een 7,4. Voor Maysa
was een 8,5 weggelegd. Zij deed de
hele oefening vlot, ruim en heel netjes achter elkaar.
Iedereen had een goed gevoel over
de wedstrijd en tot grote vreugde bleek dat terecht. Voor het eerst

ren 8,0 en 7,9. Maar op de brug ongelijk lieten ze de grootste verbetering zien. Waar ze de vorige keer
een 7,5 en 7,3 scoorden, lieten ze nu
een 8,2 en 8,5 noteren. Kim kwam
hierdoor op een gemiddelde van 7,9
en Lisanne op 7,8. Allebei weer beter
dan de vorige wedstrijden.
Al met al blijkt dat oefening loont,
want alle meiden hebben hogere
gemiddelde cijfers behaald dan ooit
tevoren. De ouders en vooral trainster Bettie Sontrop waren zeer trots
op alle meiden van de selectiegroep
van DWS.

Uithoorn - Na de 5-0 overwinning
van vorige week is het moraal hoog
bij de Legmeervogels F4.
Deze laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld bij Kadoelen F1
in Amsterdam Noord, helaas zonder de bevlogen trainer/coach Raymond en linker spits Youp. De coach
werd vervangen door Ed Interim en
Richard Interim. Om 9:00 uur begon de wedstrijd waarbij er gelijk
druk gezet werd op het Kadoelen
doel. De F4 vogeltjes kregen meteen al kansen om op voorsprong te
komen, alleen de doelpogingen van
onder andere Koen en Thomas werden uit het doel gehaald of er liepen verdedigers voor. De druk op
het Kadoelen doel resulteerden in
de ene corner na de andere, waarbij
één corner door een Kadoelen verdediger op hun eigen lat werd gekopt. Maar de F4 vogeltjes bleven
drukken en verloren ballen werden
gelijk weer terug veroverd. De 0-1
viel al vrij snel door een schot van
Koen, ook de 0-2 kwam van de voet
van Koen die met één van zijn beroemde paseer acties verschillende

spelers op het verkeerde been zette
en ongestoord kon uithalen. Onder
tussen kwamen de Kadoelen niet
over de middellijn omdat Stan, Rutger en Luuk elke bal vroeg onderschepte en weer naar voren speelde. Anne Thyme heeft in de eerste
helft één keer een bal in zijn handen
gehad. De 0-3 viel uit een penalty
gescoord door Koen, een corner van
Renzo werd op de doellijn gevangen
door een speler van Kadoelen waardoor de bal op de stip ging.

de F4 vogeltjes. Het tegendoelpunt
was op slag van rust, hier konden de
interim coaches gelijk weer het moraal opkrikken. De tweede helft begon weer vol pressie op het Kadoelen doel en enig vertrouwen van Kadoelen werd gelijk de grond in geboord door Renzo, hij scoorde met
een mooi doelpunt de 1-4. De F4 vogeltjes bleven er op los combineren
en speelde kadoelen helemaal weg.
Dit mooie spel werd door Kadoelen
beantwoord met pittige overtredingen.

Onduidelijk
Niet veel later scoorde Sander het
eerste kopdoelpunt, alleen werd deze om onduidelijke reden afgekeurd.
Toch kregen we nog een tegendoelpunt door een vrije trap van Kadoelen, in de 23e minuut kreeg een speler van Kadoelen een bal in zijn buik
waardoor de scheidsrechter besloot
te fluiten voor een blessure behandeling. Alleen hervatte de scheidsrechter de wedstrijd niet met een
scheidsrechterbal maar met een
vrije trap, dit onder luid protest van

Maar de F4 vogeltjes bleven goed
spelen en al gauw scoorde Renzo
zijn tweede, de 1-5. Naar het einde
van de wedstrijd, waarbij eenzame
spits Nick steeds twee / drie verdedigers bezig hield, kon laatste man
Rutger nog profiteren van slecht
verdedigend werk van Kadoelen.
Met een mooie paseer actie maakte Rutger de 1-6 wat tevens de eindstand was. Hierdoor wordt de tweede seizoenshelft prachtig afgesloten
en kan iedereen met voldaan gevoel
gaan genieten van de mei vakantie.

Legmeervogels E10
valt in de prijzen
Uithoorn - De laatste wedstrijd van
het seizoen was tegen de nummer
1 van de competitie, ASV Arsenal.
De E10 van Legmeervogels stond 2
punten achter dus ze hadden maar
1 doel, Winnen !!
Beide teams waren aardig tegen
elkaar opgewassen, het spel ging
heen en weer en er was veel inzet
van alle jongens. Ondanks kansen
voor zowel de thuisclub als de gasten wist niemand het doel te vinden.
Arsenal leunde vooral op de verdediging maar toch zagen we kans om
af en toe een gaatje te vinden en
een kansje te krijgen. Een bal voorlangs en een grote kans waren net
aan ons besteedt en ook de corners
leverden vandaag geen doelpuntje
op. Maar ook Arsenal kon af en toe

bij het doel van Legmeervogels komen, ook zij hadden het vizier niet
op scherp en wisten dit niet in doelpunten om te zetten. Ruststand was
dan ook 0-0
In de pauze iedereen gecomplimenteerd met de inzet want die was prima, zo doorgaan dus en proberen
te scoren. Ook in de 2e helft golfde
het spel van de ene helft naar de andere helft. Na ongeveer 5 minuten
werd er op het midden druk gezet
en één van de spelers van Arsenal
nam de bal fllink op zijn schoen.
De bal ging hoog en ver en stuiterde en stuiterde.................. zo het eigen doel in, precies in de kruising.
1-0 voor Legmeervogels dus en nu
moest de tegenstander proberen
om te scoren. Echter de jongens van

Arsenal waren redelijk aangeslagen
en veel overtuiging zat er niet meer
in. Zelf speelden we de bal goed
rond en uit één van de aanvallen
wisten we een mooie goal te scoren, 2-0 en het kampioenschap lag
te wachten. Achterin werd het nog
even spannend bij een paar uitvallen van Arsenal maar we wisten het
dicht te houden en bij het eindsignaal was iedereen erg blij. Een bos
bloemen en een beker werd op het
veld al overhandigd en in de kantine
kwam er nog een medaille, een lekker bakje patat en wat drinken bij.
Een verdiend kampioenschap want
het team heeft er hard voor moeten
werken. Jari, Dennis, Jessie, Joey,
Lars, Daan, Jesper en Marcello en
de trainers Henk en Harm gefeliciteerd met deze prestatie.

Tweede clubcompetitie
fietscross bij UWTC

Uithoorn - Vorige week werd de
tweede clubcompetitie gereden op
de fietscross baan te Uithoorn. De
2de van totaal 6 wedstrijden. Dit
keer stonden er 53 fietscrossers
klaar om met elkaar te strijden voor
de eerste plaats.
Zoals al eerder vermeld is deze
competitie alleen voor crossers die
lid zijn van de UWTC. Rond half 8
was de indeling gemaakt en waren de baanmedewerkers en juryleden op de baan. Om kwart voor acht
viel het starthek voor de eerste wedstrijd naar beneden. Aangemoedigd
door ouders, vrienden en familie
ging de jongste groep van start. Jur

kwam bij de derde mans te val maar
kon gelukkig weer doorfietsen. Bij
deze groep werd Jurre Overwater in
de finale eerste. De gebroeders Vink
gingen weer voor de eerste plaatsen, kort gevolgd door Jim Pieters
en Sam Verhulst (tweede plaats) en
Arjan van Bodegraven uit Uithoorn
en Geert Eveleens (derde plaats). In
groep 3 reden Bart, Scott en Jewan
viermaal dezelfde rit.
Dat deden ook Mats, Danny en Boris. In groep 6 werd Tom Brouwer uit
Abcoude eerste. Sven werd in de
manches driemaal tweede maar in
de finale ging deze plek naar Ro-

berto Blom uit Vinkeveen. Rick en
Mike streden in de finale om de eerste en tweede plek in groep 7 (leeftijd 14 jaar).
Wiljan Brouwer moest helaas door
ziekte zijn plek in deze wedstrijd
opgeven. Bij de leeftijd 15 + ging
Arno van Vliet uit Wilnis met de eerste plaats naar huis. Groep 9, heren 30+, werd Wim Pieterse nummer een gevolgd door Erik Verhulst.
De dames hielden ons 4 manches in
spanning tot de laatste bocht, Nina
werd een en Kimberley tweede. Tessa viel bij de training en deed daarom niet mee met deze Clubcompetitie.
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CSW 1 naar volgende
ronde in de nacompetitie

Argon weer op dreef:

Zege Argon over Hollandia
Mijdrecht - Na afloop stond er 20 op het scorebord en op het wedstrijdformulier, maar even zo makkelijk had er 5-2 of 6-3 op kunnen
staan, zo veel kansen waren er vooral in het tweede deel van de wedstrijd geweest (en gemist).
De wedstrijd tussen de vorige en
huidige kampioen van de hoofdklasse begon rustig en de eerste mogelijkheid viel pas na 12 minuten spelen te noteren toen Duane Sinester
er over rechts vandoor ging, maar
zijn voorzet kon niet door een medespeler bereikt worden en de uiteindelijke inzet van Thabiso van Zeijl
werd geblokt. Kort daarna de eerste
mogelijkheid voor Hollandia, maar
de van rechts genomen vrije trap
ging voor het doel van Eelco Zeinstra langs. Pal daarop een kopkans
voor Patrick Lokken na een vrije trap
van Jeroen Westera, maar de mistastende doelman Sijm zag de bal
tot zijn geluk in het zijnet belanden.
Nadat Duane Sinester en Thabiso
van Zeijl het doel nog op de verkeerde plek hadden gezocht, kwam
aan de andere kant Kortebos dichter in de buurt, want zijn verrassende lob plofte boven de kansloze Eelco Zeinstra op de bovenkant van de
lat. In het laatste kwartier voor rust
waren het vooral kansen voor Argon, die te noteren vielen en Duane
Sinester krijg de bal zelfs tegen de
netten, maar zijn buitenspelpositie
was zo overduidelijk, dat niemand
verbaasd opkeek van het fluitje van
de scheidsrechter. Helaas slaagde de leidsman er menig keer wel
in, spelers en toeschouwers te verrassen met zijn beslissingen, vooral
de kaarten die hij meende te moeten uitdelen vielen zelden in goede
aarde.
Pogingen
Met nog een tweetal doelpogingen
van Duane Sinester, die naast het
heiligdom van Sijm waren gericht,
kwam het rustsignaal.
Direct na de hervatting bleek de
strijd een veel levendiger beeld te
krijgen en nadat Thabiso van Zeijl
de eerste kans na een voorzet van
Michael Kentrop niet in een treffer
om wist te zetten profiteerde Rijkhoff bijna van een verkeerde inschatting van Frank Verlaan, de inzet kaatste via de verste paal weer

in het veld terug. Daarna moest Rory van Gulik met een uiterste inspanning een uitbraak van de gasten onderbreken, maar daarna was
het vooral weer doelman Sijm, die
de aandacht op zich vestigde. De
Hoornse sluitpost wist eerst nog te
redden op een kopbal van Patrick
Lokken, maar na ruim een uur spelen was hij kansloos: Duane Sinester pikte een doorkopbal van Patrick
Lokken op, kapte in het strafschopgebeid zijn verdediger uit en schoot
op doel. Omdat Kuiper nog een uiterste reddingspoging deed, raakte
hij de bal en daarmee was zijn doelman in kansloze positie om het leer
nog tegen te houden, 1-0. Vier minuten later was het Thabiso van Zeijl, die goed doorging en alleen voor
de doelman verscheen, maar Sijm
wist het schot met de voet te keren. Een schot van Patrick Lokken
eindigde op de vuisten van de doelman, die ook een poging van de net
ingevallen Ben Ebu-Mordi wist te
pareren. Zelfs toen Patrick Lokken
12 minuten voor tijd vrij voor hem
opdook en een ieder al een doelpunt noteerde, bleek Sijm in staat
om al liggend ook die poging te onderscheppen.
Vlammend
Een vlammend schot van Patrick
Lokken scheerde de lat en Joeri Onderwater kon de bal in een scrimmage net niet voldoende raken voor
de bevrijdende tweede treffer, zodat het tot minuut 87 duurde eer die
eindelijk op het bord genoteerd kon
worden. Ben Ebu-Mordi brak over
de linkervleugel uit en bereikte Patrick Lokken, die ditmaal niet aarzelde en met zijn achttiende treffer de
wedstrijd besliste, 2-0.
Na afloop werd op het veld afscheid
genomen van de spelers, die volgend
seizoen zeker niet meer deel uit zullen maken van de selectie (Sven van
Vuuren, Aaron Balk, Ceryl Bané en
Jeroen Westera) waarna via de andere uitslagen duidelijk werd, dat
de tweede plaats op de ranglijst bijna niet meer verspeeld kan worden.
Zo wordt het toch weer een heel geslaagd seizoen, dat op 2e Pinksterdag besloten zal worden met de
uitwedstrijd bij Westlandia, waar het
met name na afloop altijd heel gezellig kan zijn.

Wilnis - CSW heeft de tweede ronde in de nacompetitie bereikt door
de uitwedstrijd tegen TOV in Baarn
met 0-2 te winnen. Veel Wilnissers
hadden de reis naar Baarn gemaakt
om de ploeg te steunen en hebben
zich aardig geroerd.
In dezelfde opstelling als afgelopen
donderdag werd het een enerverende wedstrijd met twee ploegen die
beiden de aanval zochten. De aanvalslinie van TOV die in de competitie 62 maal scoorden werd echter
keurig aanbanden gelegd door de
verdediging van CSW, met opnieuw
A-junior Kevin Bakker als rechtervleugelverdediger, en anders was er
nog keeper Jordy Wens die handelend optrad.
De CSW aanvallers moesten het
hebben van snelle combinaties en
werden daarin veelal gestuit door de
fysiek sterke TOV verdediging wat
nogal wat vrije trappen opleverden.
Uit een van die vrije trappen van
Cesar de Kuijer was het de kleinste speler van het veld, Jay Klaas
van Wijngaarden, die de bal met het
hoofd verlengde en zo de 0-1 ruststand op het scorebord bracht.

Veel winstpunten tijdens
dressuurwedstrijd van Troje
De Ronde Venen - Afgelopen zondag heeft paardensport vereniging
Troje haar eerste officiële dressuur
wedstrijd van 2008 georganiseerd.
Er werd over het algemeen in alle
klasse geweldig gereden en de jury
M v.d. Panne bejureerde de proeven
dan ook bijna allemaal met winstpunten Dus bijna alle deelnemers
konden wat de winstpunten betreft
met een goed gevoel naar huis.
De klasse werden in handicap gereden d.w.z. dat verschillende klasse bij elkaar gejureerd werden i.v.m
met de minimale deelname die de
vereniging kon laten starten.
Na de officiële starts maakte de
club ook tijd voor de hobby klasse .
Deze aanpak viel in goede aarde bij
de leden en is dan ook voor herhaling vatbaar.
In de klasse B en L1 paarden eindigde als eerste Ellis Schnabel met

Ushi met 192 punten voor haar L1 9
proef en Dorien Kooyman met Terra
B werd eerste met haar L1 10 proef
met 198 punten. In de klasse L2
paarden en L1 Pony’s werd eerste
Ellis Schnabel met Roxy met haar
L2 13 en 14 proef met respectievelijk 190 en 191 punten. Vervolgens
werd in de klasse M1 en M2 eerste
Danielle Goudriaan zij behaalde 192
voor haar M1 17 proef en in de klasse M2 werd eerste Milou Scholten
met Petra met 189 punten voor haar
M2 22 proef. Daarna stond de hobby klasse op het programma en de
winnaars hiervan zijn Op de eerste
plaats Denise Strubbe met Gabber
met 180 punten voor haar B proef
Tweede werd Myra Bunder met Polo zij behaalde 178 punten voor haar
B proef. En derde werd Kirsten Prins
met Opaz Diaz zij behaalde 175 +
punten voor haar L1 proef.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 9 mei is
er prijsklaverjassen in café de Merel. Er worden vier giffies gespeeld.
De aanvang is 20.15 uur. De uitslag
van de laatste klaverjasavond is als
volgt:
1. Nathilda de Zwart
7663 pnt
2. Frans Bierstekers
7461 pnt
3. Sjaan Kolenberg

6839 pnt
4. Jan v. Kouwen
6494 pnt
De poedelprijs was voor William
Mayenburg met 5456 punten.
De voorlopige dat van de prijsklaverjasavonden zijn 23 mei, 6 en 20
juni en 4 juli. Café de Merel vindt u
aan Arkenpark MUR 43, Vinkeveen.
Tel. 0297-263562 of 0297-264159.

Dappere paarden

Dames 2 TVM gesponsord
door Schadenet
Mijdrecht - Dames 2 van tennisvereniging De Ronde Vener, bestaande uit Karin Marsen, Jeanette de Jonge, Marleen Kuiper, Petra
Cuiper en Pauline Pasman, wordt alweer voor het 3e seizoen gesponsord door Schadenet Kranenburg
Mijdrecht van Hans Kranenburg! Op

de foto ontbreken; Nicola Eeuwens
en Caroline Schoonderwoerd.
Wezijn inmiddels de strijd weer aangaan tegen andere clubs uit de regio, met als doel een leuk, gezellig,
sportief en wie weet promoverend
seizoen!

Rabobank sponsort
wedstrijd van LR&PC
De Ronde Venen - Afgelopen zondag heeft LR&PC de Ronde Venen
een officiële KNHS wedstrijd georganiseerd bij manege Lucky Stable
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Deze dag werd gesponsord door
Rabobank Veenstromen uit dezelfde plaats. Het werd een heerlijke
dag, met flink wat zon en een goede temperatuur. Iedereen ging de
strijd met elkaar aan voor de dagprijs: Een Rabobank paarden en pony deken. De strijd bleef spannend
tot het laatste moment. Uiteindelijk ging Esther Bos met haar paard
Noa van de Amsterdamse rijvereniging met een score van 198 punten er met de paardendeken vandoor. Bij de pony’s werd het Melanie van Galen met haar pony Axel

van rijvereniging de Voornruiters
met 193 punten, die de Rabobank
deken mee naar huis mocht nemen.
Ook de zadeldekjes, de halsters en
de groomingkits, eveneens door de
Rabobank ter beschikking gesteld,
werden enthousiast ontvangen. Aan
de start kwamen 42 ruiters en amazones en iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. De volgende wedstrijd door LR&PC de Ronde Venen georganiseerd, zal plaatsvinden op 22 juni a.s. eveneens bij
Lucky Stable aan de Hoofdweg in
Mijdrecht. Wil je ook lid worden van
de oudste rijvereniging van de Ronde Venen, stuur dan een email naar
secretariaat@lrderondevenen.nl of
bezoek onze website: www.lrderondevenen.nl

Wilnis - Onlangs werden bij rijvereniging Willis verschillende paarden
en hun ruiters getest op hun stressbestendigheid tijdens een spannende obstakeltraining. Wim Bonhof, gerenommeerd trainer en medewerker bij de KNHS, zorgde er
voor dat alle paarden lieten zien hoe
nieuwsgierig ze van nature zijn en
dat paraplu’s en water helemaal niet
eng zijn.
De dag begon met een half uur
theorie waar Wim Bonhof vertelde dat een beetje spanning bij ruiter en paard helemaal niet verkeerd
is. Sterker nog, om goed te kunnen presteren tijdens een wedstrijd
is een bepaalde mate van gezonde
stress juist erg goed. Maar wanneer
je dan tijdens een wedstrijd de ring
in rijdt en je paard heeft zo’n grote
stress dat hij niet meer langs het juryhokje durft of wanneer je dan die
heerlijke buitenrit gaat maken en je
paard durft niet langs die rare witte
steen langs de weg, heb je toch een
probleem. Het is dus van belang om
die stress te verminderen en eigenlijk zorg je daar als ruiter helemaal
zelf voor. Rustig blijven zitten, goed

ademen en stapje voor stapje kennis maken met het enge obstakel.
Vol moed
Met deze theoretische basis gingen
verschillende combinaties vol goede
moed de bak in waar allerlei spannende objecten waar neergelegd, zoals paraplu´s, waterbakken, klapperende linten, rookmachines en brullende bosmaaiers. Het was prachtig om te zien hoe sommige paarden (en hun ruiters) als rillende rietjes de bak in kwamen, om uit eindelijk zonder probleem overal langs te
lopen. Sommige ruiters konden zelfs
met gemak op hun paard een paraplu vasthouden en een paar rondjes
doorrijden. Zij kunnen dus vol vertrouwen de volgende wedstrijden
tegemoet zien of gaan genieten van
hun volgende buitenrit. Een stressbestendig paard zorgt voor een veiligere beoefening van de paardensport, zowel in de wedstrijdring als
in het verkeer! Wilt u ook lid worden
van deze actieve, gezellige ruitersportvereniging of meer weten over
onze activiteiten, ga dan naar onze
website www.lrpcwillis.nl.

Op dat moment was de strijd weer
volledig open en moest blijken wie
de langste adem had. CSW kreeg
met Vincent Wens en Nick de Vink
het middenveld in handen en van
daaruit werd TOV onder druk gezet. De gevaarlijkste aanvaller van
TOV zat in de knip bij Bas Spruijt en
het initiatief ging daardoor geheel
naar CSW. Toch moest CSW wisselen toen bleek dat aanvoerder John
Groenewegen door lichamelijke ongemakken moest worden vervangen. Vincent Wens nam zijn positie
over en Jochem van Bergen kwam
als middenvelder het veld in.
Wissel
Het bleek achteraf een gouden wissel want dezelfde Jochem was het
die een van de vele corners doeltreffend inkopte en CSW op 0-2 bracht.
De strijd was hiermee beslist want
TOV zat er helemaal doorheen. Met
Jeroen Vis en A-junior Vincent de
Blieck voor de moegestreden Jillis
Klumper en Jay Klaas van Wijngaarden als verse aanvalskrachten bleef
CSW het initiatief houden en het
was een wonder dat de voorsprong
niet verder werd uitgebouwd. Zo’n 3
maal werd de bal door TOV verdedigers op miraculeuze wijze van de
lijn gehaald.
Dat de scheidsrechter veel tijd bijtrok kon CSW niet meer deren, de
overwinning was binnen en de volgende ronde in de nacompetitie was
behaald door een ploeg die vooral
als collectief een uitstekende prestatie leverde. Interim-trainer Jaap
Pos kon dan ook tevreden zijn en
kijkt met vertrouwen uit naar de
confrontaties met tweede klasser
Eemdij

De Schans en Dio 1 zorgen
voor hitchcock-achtig-slot
De Ronde Venen - Met nog 2 wedstrijden te gaan heeft BC De Schans
met een geweldige eindsprint gezorgd dat Dio 1 en De Schans op
een gedeelde eerste plaats staan.
BC De Schans is extra gemotiveerd
om de 2e periodetitel te winnen, omdat de finale (barrage) in haar eigen
Café De Schans wordt gespeeld.

pioen bij het toernooi van Dio, Ben
Fransen te verslaan.

De andere periodekampioen De Kuiper/van Wijk 2 is duidelijk gas aan
het terugnemen om nog een keer in
de barrage toe te slaan. Speelweek
36 had Jim van Zwieten (zie foto)
met 14 beurten de kortste partij van
de week. Theo Valentijn had met 26
caramboles = 30,59% de procentueel hoogste serie.

De Kromme Mijdrecht 2 was met 27 duidelijk minder als De Vrijheid.
Herman van Yperen zorgde voor
de enige punten door in 18 beurten Bart Dirks achter zich te laten.
Bob’s Bar 2 was met 7-2 een maatje
te groot voor Cens 1.

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor met 3-6 van De Paddestsoel 3.
Ignace Vink was in 18 beurten uit
tegen Jos van Wijk.
De Kuiper/van Wijk 2 moest met 27 diep buigen voor De Merel/Metaal
Mijdrecht 4. Kees de Zwart redde in
19 beurten de eer voor De Kuiper/
van Wijk 2, door de driebandenkam-

Nippertje
De Paddestoel 1 verloor op het nippertje van Dio 1 met 4-5. Winnie Lek
was de “grote”man voor De Paddestoel 1 door in 18 beurten Herman
Turkenburg te overwinnen.

Joris van Putten won heel sterk in
maar 17 beurten van Mark Ruimschoot en zorgde voor de enige
punten van Cens 1. De Merel/Metaal Mijdrecht 1 verloor verrassend
met 2-7 van De Paddestoel 2. Jim
van Zwieten was veel te sterk in 14
beurten voor Harry de Jong. Kees
Griffioen redde de Vinkeveense eer
door in 18 beurten te winnen van
Robert Daalhuizen.
Cens 2 was met 5-4 iets sterker als
Bob’s Bar 3. Allan Knigthley vernietigde in 18 beurten Theo Hubenet.
De Kuiper/van Wijk 1 was met 7-2
veel beter als Bob’s Bar 1.
De Kromme Mijdrecht 1 had met 36 geen kans tegen Dio 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 blijft
rode lantaarndrager door een 0-9
nederlaag tegen De Schans. John
Beets, Theo Valentijn, Dirk van Yperen en Hans Dikkers zetten de opmerkelijke zegereeks voort.
Stand 2e periode na 17 wedstrijden:
1. Dio 1
106 punten
2. De Schans
106 punten
3. De Kuiper/v Wijk 2
91 punten
4. De Kuiper/van Wijk 1 88 punten

Bridgeclub ‘Ups en Downs’
sluit het seizoen af
Mijdrecht - Het bridgeseizoen van
‘Ups en Downs’ uit Mijdrecht is afgelopen. De zon trekt deze bridgers
naar buiten.
Maar voordat het zo ver was, hebben ze nog veel leuke spellen gespeeld. En dat heeft natuurlijk tot
resultaten geleid. Het was hun vierde cyclus van zes weken. En deze
keer hebben Carla en Ingrid zich
toch weer weten terug te vechten
naar een eerste positie in de A-lijn.
De resultaten van de paren t/m 50
% zijn:
Carla en Ingrid
56,71 %
Til en Beppie
54,54 %
Ada en Irene
53,70 %
Hedy en Elly
51,83 %
Miep en Ria
50,33 %
In de B-lijn eindigen ook 5 paren
boven 50 %, namelijk:
Greet en Cocky
58,39 %
Ada en Annie
56,10 %
Cor en Marga
54,01 %
Jan en Riet
53,96 %
Anneke en Ria
50,05 %

Goud
Greet en Cocky en Ada en Annie
zullen nu niet promoveren naar de
A-lijn, omdat in september gestart
zal worden met een laddercompetitie. Laat dan zien dat jullie het nog
kunnen, dames!
Na de competitie heeft Ups en
Downs het jaar afgesloten met een
bridgebuffet. Wat was dat gezellig,
goed georganiseerd en erg lekker.
De leden zijn de organisatoren hier
heel dankbaar voor.
Ze kregen daar ook de totaalscore
van het hele seizoen te horen. En de
kampioen is geworden: paar Carla en Ingrid met een jaarscore van
56,63 %. Proficiat, een gouden prestatie! Zilver is voor Til en Beppie en
brons voor Ada en Irene.
Maakt u al plannen om na de zomer
in clubverband te gaan bridgen? Informatie over deze bridgeclub kunt u
krijgen van de voorzitter Ada Groenewegen, tel 0297-593452.
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Komt er een sterrenwacht in De Ronde Venen?
Wilnis - Er bestaan vergaande plannen bij de gemeente om in het aan te leggen natuur- en recreatiegebied gebied Marickenland een nieuw onderkomen te bouwen voor het Museum De Ronde
Venen, gecombineerd met een bezoekerscentrum.
Zelfs het NME-centrum zou er een plaats kunnen
krijgen. “Als de gemeente toch bezig is, dan zou er
wellicht ook een mogelijkheid zijn daar een kleine
sterrenwacht te realiseren, compleet met koepel,
een informatiebalie en misschien wel met een
ruimte waar voordrachten, workshops en vergaderingen kunnen worden gehouden. Gedrieën zou je
daar gebruik van kunnen maken om elkaars activiteiten te versterken”, geeft Roland Taams aan. Hij
is initiator van het plan en al druk bezig met een
stichting i.o die de naam ‘Sterrenwacht De Ronde
Venen’ draagt. Daarvoor heeft hij Simone Borgstede en Jan Driessen bereid gevonden in het bestuur
te willen plaatsnemen. Zijn ideeën komen op een
moment dat dit jaar in Nederland wordt gevierd
dat 400 jaar geleden de telescoop is uitgevonden
in Middelburg. En het jaar 2009 is uitgeroepen tot
het Internationale Jaar voor de Sterrenkunde, omdat het dan 400 jaar geleden is dat Galileo Galilei
voor het eerst een telescoop gebruikte om de sterrenhemel waar te nemen. Roland geniet bekendheid door de jaarlijkse sterrenkijkdagen die hij
veelal in samenwerking met OBS De Willespoort
en stichting De Paraplu organiseert. Maar ook
buiten de gemeente is hij regelmatig actief met
voordrachten over ruimtevaart en sterrenkunde
op (basis)scholen. De kinderen hangen aan zijn lippen als Roland uitleg geeft hoe groot het heelal is,
wat onze ruimtevaart voor de mensheid betekent
en waarom hij een passie heeft voor het fotograferen van objecten aan de hemel. Maar ook jongeren en oudere belangstellenden geven te kennen
er graag wat meer over te willen weten. Hij toont
daarbij vaak ook een deel van zijn instrumenten,
sterrenkijkers die er zijn mogen. Daaronder een
spiegeltelescoop met een spiegeldoorsnede van
257 mm en een brandpuntsafstand van 1.200
mm. Daarmee fotografeert hij op donkere heldere
nachten prachtige sterrennevels. Zijn lenzentelescoop van 150 mm doorsnede met een brandpuntsafstand van 1.200 mm. gebruikt hij voornamelijk
voor planeetfotografie.

maanoppervlak, of met verbazing een prachtige
sterrennevel in het sterrenbeeld Orion waar te
nemen. Vooropgesteld als het een heldere avond
of nacht is natuurlijk. En daarin zit hem de kneep,
want het is niet altijd mooi helder weer boven De
Ronde Venen. Voorts is er altijd veel strooilicht
van straatverlichting, kassen en woningen. Dat
beïnvloedt de kwaliteit van het beeld en dus ook
van de fotografische opnamen. Roland verkast op
heldere nachten dan ook richting Donkereind in
Vinkeveen waar het (letterlijk) ook goed donker is.
“Ik ben dan de hele nacht bezig met foto’s te maken. Als we hier in Marickenland straks over een
kleine sterrenwacht met een koepel zouden kunnen beschikken, heb je minder last van strooilicht
én het is donker in het natuurgebied. Dan zou je
ook belangstellenden een mooi stuk informatie
rechtstreeks uit het heelal kunnen aanbieden. Je
creëert met zoiets een stuk recreatie, maar ook
educatie en techniek komen erbij om de hoek kijken. Bovendien trekt het veel belangstellenden en
toeristen aan. Eén van de belangrijkste doelen van
de sterrenwacht is ook om het onderwijs er nauw
bij te betrekken. Het moet laagdrempelig zijn en
toegankelijk voor iedereen. Want de sterrenwacht
is van ons allemaal. Het idee is om overdag vaak
open te zijn, maar in elk geval op de vrijdag- en
zaterdagavond.” Volgens Roland is er al contact
gelegd tussen hem en het Museum De Ronde Venen. “Iedere betrokkene is al enthousiast over het
idee dat er wellicht mogelijkheden zijn om dit te
realiseren. Men ziet het als een versterking van
veel activiteiten. Het NME-centrum sluit daar mooi
bij aan, want die hebben een naam hoog te houden wat met de natuur te maken heeft. Natuur,
wetenschap en techniek komen hier dus samen.
Een sterrenwacht in de gemeente is dé plek voor
allerlei sterrenkundige en ruimtevaartactiviteiten
voor jong en oud. Gericht op onderwijs, educatie
en voorlichting voor de wijde omgeving. Maar het
kan ook een bijzondere locatie zijn voor bedrijven
en instellingen voor het houden van lezingen, presentaties, vergaderingen en bijeenkomsten. Het
belangrijkste worden natuurlijk onze kijkavonden
met een open blik naar het uitspansel en alles wat
je daar kunt zien. Planetenavonden, meteorenavonden, nachten voor astrofotografie en wat er
tegen die tijd nog meer aan voorstellen binnen
Passie
komt.” Aldus een gedreven Roland die de locatie en
Roland maakt gebruik van geavanceerde technie- de inrichting al helemaal voor zich ziet. Maar zover
ken bij zijn hobby. Zo heeft hij een astronomische is het voor hem en de talrijke amateurastronomen
atlas in de vorm van software op zijn laptop. Die is uit de regio jammer genoeg nog niet!
aangesloten op de telescoop. Hij kan daarmee de
telescoop naar alle gewenste objecten in het heelal Kostenplaatje?
‘aansturen’. “Vroeger gebruikte ik nog een gewone Donderdag 17 april jl. heeft Roland zijn voorstelgedrukte atlas. Daar moet je alles in opzoeken en len bij een van de Ronde Tafel gesprekken in het
dat kostte een hoop tijd. Nu gaat dat sneller”, ver- gemeentehuis in de openbaarheid gebracht. De
telt Roland die een zeer grote passie aan de dag aanwezige raadsleden en wethouders bleken niet
legt zodra ruimtevaart en sterrenkunde de revue onwelwillend tegenover zijn idee te staan. Grootbij hem passeren. Roland woont met zijn gezin in ste struikelblok is voorlopig de financiering van
Wilnis en is in het dagelijks leven vestigingsmana- het project. Want wat zijn de kosten? Kom je er met
ger bij een groothandel in dakbedekkingsmateri- € 100.000 voor de inrichting? Maar je hebt dan nog
alen. In bijna 7 jaar tijd dat hij zijn hobby intensief geen gebouw. “Als er toch gebouwd gaat worden
beoefent is hij uitgegroeid tot een ware ‘ambas- voor een nieuw museum, een NME-centrum en
sadeur’ van de ruimtevaart. Hij heeft inmiddels een bezoekerscentrum, dan zou mijn voorstel misgoede connecties bij de Europese ruimtevaartor- schien in de plannen kunnen worden meegenoganisaties ESA en ESTEC en is lid van de Vereniging men. Dat hebben we dan alvast. Wellicht dat ik met
Werkgroep Astrofotografie. Dat is een onderdeel mijn eigen instrumenten een eerste aanzet kan gevan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor ven bij de inrichting”, bedenkt Roland. “En we gaan
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Als Roland zijn natuurlijk kijken of we donateurs bij elkaar kunnen
sterrenkijkdagen organiseert trekt dat veel be- krijgen en misschien willen ook het bedrijfsleven
langstellenden. Het eerste jaar waren dat zo’n hon- en financiële instanties wel participeren.” In dat
derd mensen. De laatste keren waren dat er bijna licht gezien heeft Roland een volgende stap gezet
vijf keer zoveel! En bij slecht weer geeft Roland een om inzicht te krijgen in het kostenplaatje. Van de
voordracht in de aula van OBS De Willespoort of bij gemeente Heesch bij Oss heeft hij een bouwteDe Paraplu. De directeur van de school, Jos van der kening toegestuurd gekregen van de aldaar geJagt, is samen met zijn leerkracht Susan ’t Hart erg bouwde volkssterrenwacht ‘Halley’. Een bevriende
enthousiast daarover. Geen wonder, want zij zijn aannemer wil daarmee voor Roland een calculatie
de oprichters van de Technotheek, waar ook ruim- van de kosten maken. Niet dat dit het per se moet
tevaart en sterrenkunde als onderdeel een plaats worden, het gaat om het idee. Maar er gaat meer
hebben gekregen. Niet voor niets heeft astronaut gebeuren. Vooruitlopend op een en ander wordt
André Kuipers vorig jaar de Technotheek daar er naast de stichting nóg een vereniging opgegeopend. OBS Willespoort haalt regelmatig het richt, ‘Omega Centauri’ genaamd, afgeleid van de
nieuws doordat zij met hun opzet zelfs in de prij- naam van een bolvormige sterrenhoop in het sterzen vallen bij het ministerie van Onderwijs.
renbeeld Centaurus. Roland: “De bedoeling is dat
de vereniging t.z.t. de sterrenwacht ‘huurt’ van de
Recreatief en educatief
stichting en zorgt voor het beheer ervan. Iedere
Jong en oud willen tijdens de sterrenkijkdagen belangstellende kan lid worden van deze verenigraag door een van Roland’s opgestelde ster- ging en ontvangt daarvoor 4x per jaar een nieuwsrenkijkers kijken. Bijvoorbeeld om bulletin. De bedoeling is ook dat er interessante
de ringen van de planeet cursussen en workshops gegeven gaan worden in
Saturnus eens te aan- samenwerking met Spacelink, NVR, ESA ESTEC en
schouwen,
of andere. Maar ook bijvoorbeeld in het zelf bouwen
een
sterk van een telescoop of op het gebied van fotografie.
vergroot Net als bij de Paraplu zullen zich daarvoor mensen
op vrijwillige basis beschikbaar kunnen stellen.
Roland kan dat vanzelfsprekend niet allemaal in
zijn eentje realiseren. Daar heeft hij hulp bij nodig.
In eerste instantie menskracht, maar nu al sponsoring van bijvoorbeeld visitekaartjes, briefpapier
en dergelijke om de stichting en de vereniging
alvast een gezicht te geven. Op zaterdag 17
mei a.s. presenteert Ronald zich met zijn sterrenwacht De Ronde Venen in De Meijert op
de beurs ‘Techniek in Onderwijs’. Dit dank
zij OBS De Willespoort. En van Claudia
Prange (bekend van de Oranjevereniging Wilnis en Midpoint TV) heeft hij
een uitnodiging ontvangen om zich te
presenteren op de Beursvloer in Hotel Hampshire Marickenland aan de
N201.

Een prachtige spiraalnevel ver weg in het heelal

Spiegeltelescoop
van Roland Taams

Het ‘Zevengesternte’ gezien door de telescoop

De Triffid nevel

Roland toont de bouwtekening van de Halley volkssterrenwacht

De bolvormige sterrenhoop
Omega Centauri

Gelijkwaardig melkwegstelsel:
Andromeda op 2 miljoen lichtjaar ver…

Voordracht van Roland Taams op school

Impressie van een volkssterrenwacht

De planeet Saturnus in ons eigen zonnestelsel

Belangstelling tijdens de
sterrenkijkdagen

Wie zich geroepen voelt zijn project te ondersteunen of nadere inlichtingen
wil hebben over de door Roland aangedragen onderwerpen en voorgestelde
ideeën, kan met hem (vrijblijvend) contact opnemen. Sterrenwacht De Ronde
Venen, p/a Scheepmaker 3, 3648 KG Wilnis. Tel. 0297-284283.
E-mail: info@sterrenwachtderondevenen.nl.
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CSW E9 Voorjaarskampioen

V.l.n.r. staand: Danny van der Voort, Rens Konincks, Max Versteeg, Frans Versteeg (coach), Steyn Horsch, Max Weber
en Masha te Kolsté.
V.l.n.r. zittend: Said Bouyahi, Roy Beszelsen en Daan Janmaat.
Niet op de foto: Rens Roode.

Wilnis - Na de afgelopen twee dagen diverse wedstrijdjes gespeeld te
hebben, en weinig geslapen op een
geweldig CSW Rabobank minikamp
stond de laatste competitie wedstrijd
tegen Argon E7 gepland. Na de 54 verlies partij bij Argon twee weken terug moest het vandaag zaterdag 03-05-2008 gaan gebeuren. Bij
winst of een gelijk spel was CSW E9
voorjaars kampioen. Argon E7 begon direct na de aftrap met aanvallen en CSW E9 kwam met de rug tegen het eigen doel te staan. De ene
na de andere kans was het gevolg.
CSW E9 werd hier een klein beetje door overvallen en was zoekende hoe Argon E7 afgestopt moest
worden. De druk van Argon E7 werd
groter en groter en een doelpunt
kon niet uit blijven. Na 10 min was
het raak, een uitval van Argon E7
kon door de CSW E9 verdediging en
de keeper niet afgestopt worden en
CSW E9 stond met 0-1 achter. Hierna deed CSW E9 er nog een schepje bovenop en ging op zoek naar de
gelijkmaker. Heel CSW E9 vocht om
de bal en Argon E7 moest terug op
hun eigen helft. Na bal verlies op

het middenveld kon CSW E9 counteren over rechts, Kevin stoomde op
en met een fantastisch schot was
het raak en stond het weer 1-1. De
rest van de eerste helft bleef Argon
E7 de betere ploeg en kreeg diverse kleine kansjes maar een tweede
doelpunt kwam niet.
Startblokken
Na de rust kwam CSW E9 beter uit
de start blokken en begon de Argon
E7 aanval op hun eigen helft al te
storen. Hierdoor was er veel bal verlies van Argon E7 en kon CSW E9
gemakkelijker stand houden. CSW
E9 kreeg hierdoor ook kleine kansjes maar ook deze gingen er niet in.
Doordat de stand maar op 1-1 bleef
staan bleef de wedstrijd heel erg
spannend. Na 15 min spelen veroverde CSW E9 de bal in de verdediging, en deze werd direct via het
middenveld door gespeeld aan Timo. Na een kleine solo kon hij de bal
op het doel schieten maar dit schot
werd half gestopt door de Argon E7
doelman. De doelman liet de bal los
en daardoor kwam de bal voor de
voeten van Nurian welke de 2-1 kon

maken. Argon E7 gaf de moed niet
op, maar moest nu nog twee keer
scoren om kampioen te worden. Argon E7 probeerde weer de aanval te
zoeken maar door het vroeg storen
van CSW E9 kwamen ze maar moeizaam over de middenlijn. Argon E7
kreeg nog een paar goede kanzen
maar deze gingen net over of werden tijdig door de CSW E9 verdediging afgestopt. Naar mate het einde
van de wedstrijd naderde ging CSW
E9 er in geloven dat ze kampioen
konden worden waardoor er nog
harder gewerkt werd. De stand veranderde niet meer en na het laatste fluitsignaal was CSW E9 voorjaars kampioen. De spelers juichten
en sprongen over het veld van blijdschap. Na afloop werden de spelers
op de foto gezet met bloemen.
Na een moeizame wedstrijd toch
winst tegen Argon en een verdient
kampioenschap. De leiders willen
alle spelers van CSW E9 feliciteren met het behaalde voorjaar kampioenschap, het was hard werken
maar we hebben het toch verdiend
behaald.

Legmeervogels E1 Kampioen!
Uithoorn - Door een 0-2 overwinning bij Almere is Legmeervogels E1
kampioen geworden in de 1e klasse.
Met 27 punten uit 9 wedstrijden kun
je stellen dat dit kampioenschap dik
verdiend is. Zonder de verhinderde Rens Roode mocht de E1 op een
prachtig kunstgrasveld aantreden
tegen Almere E1. De eerste wedstrijd was al gebleken dat dit een
goede ploeg was, dus van onderschatting was zeker geen sprake. Er
moest tenminste één punt gehaald
worden om het kampioenschap helemaal veilig te stellen.
De eerste tien minuten ging de

wedstrijd gelijk op, met kansen over
en weer. Beide keepers hadden het
druk, maar wisten elke bal te keren.
Uiteindelijk was het Steyn die de
bal goed klaarlegde voor Rens Konincks, die niet nadacht en de bal
binnenschoot. Almere gaf niet op
en had zelfs het betere van het spel,
maar Masha was weer een niet te
passeren. Vlak voor rust wist Steyn,
na goed doorzetten, de 0-2 te scoren. Na rust was de wedstrijd meer
in balans en was Almere minder gevaarlijk. Er werd iets beter gevoetbald, waardoor de 0-2 niet meer in
gevaar kwam. Na de penalty’s knal-

den de kurken van de Champagneflessen en kregen de spelers bloemen en een beker. Daarna op naar
de kantine van Legmeervogels voor
patat, limonade en een kampioensmedaille van de vereniging. Jullie
hebben het pria gedaan en regelmatig mooi voetbal laten zien. Een
kampioenschap is mooi, maar het is
nog mooier om te zien hoeveel plezier jullie hebben en stuk voor stuk
beter zijn geworden. Nu nog een
een wedstrijd tegen CTO, een paar
mooie toernooien en als klap op de
vuurpijl het “Sport & Spel” weekend.

Qui Vive ME6 wint Het
Groot Hurley E-Toernooi
Uithoorn - Op zaterdag 26 april
2008 vond het Hurley E-toernooi in
het Amsterdamse Bos plaats voor
54 Jongens en Meisjes E-teams, zowel eerste als tweede jaars. Naast
de reguliere poulewedstrijden vielen er ook behendigheidsspelletjes
en andere activiteiten te beleven.
Alle teams werden vroeg verwacht
zodat de meiden al vroeg uit de veren moesten.
Jammer genoeg misten ze door vakanties en ziekte een paar speelsters, maar gelukkig konden ze een
beroep doen op twee invalsters.
Zo kon er toch met zijn 6-en aan
de eerste wedstrijd tegen Eemvallei uit Amersfoort worden begonnen. Het ging heel goed; er werd
zuiver en hard overgespeeld en iedereen stond goed gemotiveerd
in het veld. De eerste overwinning
was daardoor al snel binnen. Vervolgens werd het Aardappelspel gespeeld. Dat was superleuk, een estafette lopen met een aardappel op
je stick. Helaas rolde de gladde halve aardappel er steeds af, zodat dit
spel verloren ging. Inmiddels was
de zon lekker gaan schijnen, tussen de wedstrijden door konden de
“Roze ME6 Hoedjes” op. Eén van
de moeders zorgde ervoor dat ie-

dereen op tijd wat te drinken en te
eten kreeg, dat was super geregeld.
Na de lunch die goed werd verzorgd
door Hurley ging Qui Vive vol energie weer verder.
Steeds beter
De volgende twee wedstrijden tegen twee verschillende teams van
Hurley werden met ruime cijfers gewonnen. Het hockeyen ging steeds
beter, want de volgende wedstrijd
tegen Reigers uit Hoofddorp werd
ook gewonnen. Daarna speelde Qui
Vive een strafballenwedstrijd tegen
wederom Eemvallei, iedereen mocht
1 strafbal nemen op de keeper van
de tegenstander. De keeper van Qui
Vive kon 5 ballen stoppen, maar omdat de andere keeper ook 5 ballen
tegenhield werd het een gelijkspel.
Bij de laatste wedstrijd tegen Alliance uit Heemstede stonden er veel
toeschouwers langs het veld en dat
was te merken; Qui Vive speelde de
beste wedstijd van het toernooi. De
wedstijd speelde zich grotendeels af
op de helft van Alliance en de keeper van Qui Vive had niet veel te
doen. Deze wedstrijd werd dus ook
met winst afgesloten.
Hierna kon op het zonovergoten
terras van Hurley de prijsuitreiking

worden afgewacht. De meiden werden uitgeroepen tot winnaar van
hun poule en kregen een mooie beker.
Maar toen alle poulebekers waren
uitgereikt, waarbij het opviel dat er
veel bekers naar teams van Qui Vive
gingen, bleek Qui Vive ME6 ook het
beste E-team van Het Groot Hurley
E-tournooi te zijn! Vol trots werd ook
de grote beker in ontvangst genomen. Al met al een dag vol hockeyplezier!!!

Tweede plaats voor
vriendenteam Legmeervogels F9
AUithoorn - Het vriendenteam van
F9 sluit een goed seizoen af. In het
afgelopen voetbaljaar heeft de geelblauwe formatie progressie geboekt
en de tweede plaats in de competitie bereikt.
Dit succes is mede bepaald door de
talenten van de kinderen, de ouders
die de kinderen blijven stimuleren,

de vrijwilligers en de club. Maar de
profvoetballers in dop hebben natuurlijk de beste prestatie geleverd.
De F9 heeft het hele seizoen met een
volledige groep in een ontspannen
sfeer gevoetbald. Er werden weinig
of geen trainingen en (vriendschappelijke) wedstrijden overgeslagen.
Door het harde trainen en het doorzettingsvermogen van de kinderen

zijn we in deze sterke poule toch op
een tweede plaats geëindigd. Dus
Menno, Tim, Marcio, Pepijn, Bilan,
Rico, Gianni, Tristan en Kees jullie
hebben het heel goed gedaan dit
seizoen.
Jullie zijn echte voetbalmaatjes geworden en hopelijk gaan we er volgend seizoen weer net zo tegenaan.

Een goed stel gasten met een hoop voetbalkwaliteit

Legmeervogels B1
kampioen Hoofdklasse
Uithoorn - De B1-junioren van Legmeervogels hebben werkelijk een
prima prestatie neergezet dit seizoen. Het team onder leiding van
trainer Hiro bleek te beschikken
over alle ingrediënten om kampioen te kunnen worden. Er zat een
hoop voetbalkwaliteit in de ploeg
maar met name het feit dat hier een
stel gasten stond die met elkaar ergens voor wilden gaan bleek goed
te zijn voor het kampioenschap in
de Hoofdklasse en promotie naar de
3e divisie. De leiding onder aanvoering van trainer/coach Hiro Shirai en
teammanagers Anton van der Pijl en
Bert Muller waren de juiste mensen
bij deze groep. Respect was het toverwoord. Respect naar elkaar, naar
de trainer en de leiders. Respect

naar het publiek en de scheidsrechters. Als er een sportiviteitprijs zou
zijn zouden deze jongens die ook
zeker verdiend hebben. Het ging om
het voetbal en daar had men veel
voor over. Een groot compliment is
dan ook zeker op zijn plaats voor
deze jongens en Legmeervogels is
trots op ze. Een absoluut visitekaartje voor de club. Van de 22 wedstrijden werden er 18 winnend afgesloten en 4 verloren. De laatste wedstrijd was op zondag 20 april 2008
thuis in Uithoorn tegen SV Almere.
Er was s’morgens een gezamenlijk
ontbijt geregeld en de sfeer zat er
al gelijk goed in. Het werd een simpele 6-1 overwinning en het was eigenlijk nooit een wedstrijd geweest.

Legmeervogels B1 was de Kampioen en de terechte kampioen.. De
ontlading was groot en het feest nog
grootser. Er was werkelijk alles uit
de kast getrokken door de organisatie. Zanger Ronnie zorgde voor de
muzikale omlijsting, er waren bloemen, medailles, champagne, confettikanonnen, een kleedkamer vol ballonnen etc, etc . Een ware huldiging
op een speciaal Legmeervogelsbordes. Er werd gefeest, gezongen, gedanst, gedronken en chinees gegeten. En zelfs gingen de meeste koppen kaal. Hier was het allemaal om
te doen geweest. Kampioen worden
en feesten. Dit is hoe voetbal moet
zijn. Bedankt jongens we zijn trots
op jullie ! En heel veel succes bij de
wedstrijden om de supercup.
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Sander Berk dichtbij
Olympische Spelen Peking

De AKU midden- en lange
afstandslopers vroeg in vorm

Regio – Triatleet Sander Berk van
het Multi Supplies Triathlon Team
komt steeds dichterbij de Olympische Spelen in Peking, maar de benodigde kwalificatie is nog niet bereikt.
Bij de eerste World Cups van het
seizoen in Australië en Nieuw-Zeeland lukte het de Kwakelaar niet een
top-10 klassering neer te zetten, wat
nodig is voor een ticket naar Peking.
Komend weekeinde heeft hij nog
een kans in Zuid-Afrika.
De eerste World Cup van het seizoen was in het
Australische
Mooloolaba.
Berk koos daar
voor een andere
tactiek om bij de
eerste 10 te eindigen. Na een
minder zwemonderdeel in de
oceaan werkte
Berk zich knap
in de achtervolgende
groep.
Na 30 kilometer
fietsen bedacht
hij dat voor hem
maar een tactiek
zou werken: de
aanval. De door
Multi Supplies
gesponsorde triatleet kreeg een
Canadees, een
Zwitser en een
Italiaan met zich
mee.
Maar ondanks dat het viertal voor de
achtervolgers geen bedreiging zou
vormen, kregen ze geen groot gat.
Met slechts vijftien seconden voorsprong op de grote groep met daarin alle sterke lopers, begon Berk aan
de afsluitende 10 km hardlopen.

Regio - De midden- en lange afstandslopers van AKU hebben in de
eerste weken van dit nog zo vroege
baanseizoen alweer van zich doen
laten spreken. Zowel bij de senioren als de junioren zijn het aantal
persoonlijke records niet meer op 2
handen te tellen! De nieuwe trainers
die afgelopen winter begonnen zijn
bij AKU, Bert Bouwmeester bij de
senioren en zoon Remi Bouwmeester bij de junioren, zijn hier hard mee
aan het werk geweest en trots op
de prestaties.

De topfavorieten kwamen toen ook
al snel voorbij. Het zware heuvelachtige loopparkoers maakte dat hij

zich maar moeilijk voorin staande
kon houden. Berk zakte terug naar
de dertigste plek en wist door een
snelle eindronde nog op de 27e plek
te eindigen.
Kans
Een week later kreeg Berk opnieuw
een kans op een Olympisch ticket
bij de World Cup in het Nieuw Zeelandse New-Plymouth. De 1500 meter zwemmen ging daar veel beter. Hij kwam als 12e uit het water en kwam daardoor in een goede groep op de
fiets terecht. In
een grote groep
van 48 man ontsnapte Berk na
twintig kilometer
met een groepje mee, maar
die
vluchtpoging kreeg geen
ruimte vanuit het
peloton. Door
een
ijzersterk
looponderdeel
kwam Berk later toch nog gevaarlijk dichtbij
zijn gedroomde
top-10 plek. Hij
liep de negende looptijd van
31.14 minuten,
wat voor Berk
een PR was. Hij
finishte uiteindelijk op de 16e
plaats, slechts op 21 seconden achterstand van plek 10.
Hij zat er weer dichtbij, maar het
Olympische doel heeft Berk nog niet
bereikt. Komend weekeinde heeft hij
in zijn tweede thuisland Zuid-Afrika
een volgende kans om dat doel toch
te bereiken. Bij de World Cup van
Richardsbay, waar hij een jaar geleden al bij de top-10 zat, gaat Berk
opnieuw alles doen om Olympischekwalificatie af te dwingen.

Rijders BMX UWTC
vervolgen de strijd om het
Europees Kampioenschap
Echichens/Uithoorn – Afgelopen
weekend werden de 9e en 10e ronde tellend voor het Europese kampioenschap in Echichens (Zwitserland) verreden. Na een voorspoedige reis streken we vrijdagmiddag
neer in Echichens liggend aan het
Lac Léman (meer van Genève).
Een prachtige locatie met een werkelijk fantastisch uitzicht over het
meer en de besneeuwde bergen.
Na de voorgaande indoor-wedstrijden was dit weer de eerste Europese wedstrijd in de buitenlucht. De
fietscrossbaan maar vooral de ruimte daar omheen hebben de afgelopen weken flink te leiden gehad van
de regen en het dooiwater. In tegenstelling tot de weersverwachtingen hadden we vooral op zaterdag
te maken met zomerse omstandigheden. De baan droogde daardoor
snel op, wat de wedstrijd ten goede kwam. Arno van Vliet kwam zowel op zaterdag al op zondag tekort
om zich te kwalificeren voor de finales. De klasse waarin hij als nieuwkomer uitkomt (Men 17-24 jaar) is
behoorlijk groot en bestaat voor een
deel uit rijders die het niveau Junior Men of Elite net niet halen. Mike
Pieterse (Men 25-29 jaar) deed op
zaterdag verwoede pogingen om
het podium te halen, maar moest
helaas met een 4e plaats genoegen nemen. Op zondag kon Mike
zijn draai niet vinden en werd hij
5e. Bij Michael Schekkerman (Junior men) was het wedstrijdverloop op

zaterdag wel heel bijzonder. Na een
slechte eerste manche wist hij zich
vervolgens, mede door de wisselende uitslagen van zijn tegenstanders,
met twee keer een 4e plaats toch te
kwalificeren voor de ¼-finale. Op
zondag reed Michael sterker dan op
zaterdag, maar de tegenstand was
zwaarder. Slechts met minimale verschillen op de streep, viel voor hem
het doek al na de manches. Onze
rijders hebben de volgende klasseringen behaald:
Uitslagen ronde 9 Zaterdag 19
april:
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
Alleen manches: 4e, 5e, 5e.
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Na manches: 4e.
Junior men Michael Schekkerman
¼-finale: 7e.
Uitslagen ronde 10 Zondag 20 april:
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
Alleen manches: 6e, 6e, 6e.
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Na manches: 5e.
Junior men Michael Schekkerman
Alleen manches: 5e, 5e, 4e.
Al met al kunnen we terug kijken
op een geslaagd wedstrijdweekend.
De volgende internationale wedstrijd, tevens de eindronde Europees Kampioenschap wordt verreden op 2, 3 en 4 mei aanstaande in
het Duitste Weiterstadt. Meer informatie is te vinden op onze website
www.uwtc.nl/bmx.

Internationaal
Pinkstertoernooi s.v. Hertha
Vinkeveen - Alweer voor de 24e
keer organiseert s.v. Hertha uit Vinkeveen tijdens het Pinksterweekend een Internationaal voetbaltoernooi voor A-junioren. De organisatie wist een deelnemersveld vast te
leggen met clubs uit Zweden, Engeland, Duitsland en uiteraard Nederland. De Engelse bijdrage komt
van de winnaar van 2007 Wisbech
St. Mary. Ytterby verzorgt met twee
teams de Zweedse inbreng. Het
Duitse Holzwickede is al jarenlang
te gast, De Nederlandse deelname

bestaat uit het uithoornse Legmeervogels en uiteraard de organiserende vereniging s.v. Hertha. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 10 mei en zondag 11 mei op de
fantastische velden van sportcomplex De Molmhoek in Vinkeveen. Op
zaterdagmorgen wordt er om 10.30
uur afgetrapt voor de eerste wedstrijd en op zondagmiddag 16.00
begint de finale.
Het toernooi mag bogen op een jarenlange traditie en is het bezoeken
meer dan waard

Inschrijving Midreth
Open geopend!
Foto onderschrift:
Triatleet Sander Berk. Foto: EJ

Postduiven

Hennie Pothuizen wint
Chimay
Regio - Zaterdag 3 mei stond de
voorlaatste vlucht voor de Vitesse
spelers op het programma, en het
werd wederom een pittig vluchtje. De wind waaide licht vanuit het
Oost Zuidoosten, en het werd ronde de middag toch even boven de
20 graden en dat is de duiven dit
seizoen nog niet overkomen. Door
deze wind vanuit die hoek, worden
de duiven naar de kust gedreven,
en moeten ze tegen de wind in terug vliegen, en dat kost kracht en
tijd. De duiven werden in het Belgische Chimay ( dat ligt schuin onder Maastricht) om 08.00 uur gelost, en de eerste duif meldde zich
bij Hennie Pothuizen in Vinkeveen
om 10.53.02 uur, en deze duif maakte een snelheid van 1418,046 meter per minuut, dat is ruim 85 Km
per uur. Ron den Boer uit Uithoorn
werd 2e en Bosse & Zn werden 3e.
in het rayon werden prima prestaties neergezet, Hennie werd van de
ongeveer 4500 duiven 11, 38 en 60e:
Ron werd 17e, Bosse & Zn 19e, Th.
Kuijlenburg 29e, Ton Duivenvoorde
39e en 42e en Wim Wijfje 48, 63e en
65e. In de B-groep ging de overwinning naar Verweij-Castricum, met

Richard v.d. Berg als goede tweede.
Volgende week is de laatste Vitesse vlucht vanuit Nivelles/Nijvel gemiddelde afstand 187 Km en de eerste Eendaagse fondvlucht vanuit het
Franse Ablis met een gemiddelde
afstand van 466 Km. De uitslag van
Chimay was als volgt:
Chimay 691 duiven, 22 Deelnemers;
C. Pothuizen
R. den Boer
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
C. van Bemmelen
C. Stevens
P.J. van Schaik
H.P. Snoek
W. Könst
Verweij-Castricum
R. v.d. Berg
P. de Haan
P. Baas
H. Brugman
Th. Vlasman
G. Stevens
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Fiege

Mijdrecht - Vanaf heden is het mogelijk je in te schrijven voor het Midreth Open 2008.
Het Midreth Open wordt ieder jaar
weer georganiseerd door een tal van
enthousiaste vrijwilligers, de Open
Toernooi Commissie. Ook bouwbedrijf Midreth BV heeft zich wederom bereid gevonden het toernooi
te sponsoren! Het voorweekend van
het toernooi zal plaatsvinden op 21
en 22 juni. De finaledag valt op zondag 29 juni! Schrijf je dus snel in,
want vol = vol! Dit is hét toernooi
wat je NIET wilt missen! Het Midreth Open staat vooral bekend om
zijn gezelligheid, maar ook om zijn

variatie aan deelnemers en categorieën, voor ieder wat wils! Ga je voor
de punten en misschien wat prijzengeld of voornamelijk voor de gezelligheid? In beide gevallen zit je bij
dit toernooi goed!
Na een wedstrijd, maar ook als toeschouwer, kun je terecht bij ons alom bekende eettentje. Hier kun je
wat halen voor de lekkere trek, maar
ook een goede maaltijd! Je zult in ieder geval goed worden verzorgd.
Wacht dus niet te lang, DE INSCHRIJVING IS GEOPEND! Je kunt
je inschrijven tot 9 juni 2008 middels
de website www.tvwilnis.nl of een
inschrijfkaart bij uw vereniging.

Senioren
Marcel de Jong, net terug van een
trainingsstage in Portugal wist zich
al 2 keer te verbeteren op de 800
meter dit jaar naar een persoonlijk record van 1.58.26. Ook afgelopen vrijdag liep hij wederom in de
1.58min. Het clubrecord van 1.55.73
is het doel van hem dit jaar en dat
lijkt haalbaar! Thom de Wildt deed
het al goed op de 400 meter door
zijn beste prestatie ooit op de 400m
al te benaderen tot op enkele honderdsten; 51.36 sec. en kwam tot
een net-niet-record op de 200m afgelopen vrijdag van 23.58. Maaike
Koopstra is ook alweer goed op weg
naar een mooi tijd op de 800 meter, zij kwam afgelopen vrijdagavond
tot een mooie 2.22.54. Het seizoen is
nog maar net begonnen en de eerste stappen naar mooie successen
zijn gezet!
Junioren
Bij de junioren regent het werkelijk
persoonlijke records de afgelopen

weken. Githa de Wildt (14) maakte afgelopen winter een sprong en
wist een prachtige tijd te lopen op
de 400m; 63.5, een mooie 800m in
2.27.09 en maarliefst 10 sec van haar
record af te halen op de kilometer
om uit te komen om 3.15.66. Ook
Wouter Heinrich(14) heeft de smaak
alweer goed te pakken.
Na een laatste wegwedstrijd van 5
kilometer die hij afraffelde in 16.48
min, heeft ook hij zich alweer flink
verbeterd op de 800m (2.09.9) en de
1500m (4.29.28). Beide zullen eind
deze maand hun opwachting maken bij de NK voor junioren in Groningen.
Maar ook vooral in de breedte word
er goed gepresteerd en sneuveld er
mening persoonlijk record. Jeroen
Bosschaart (15) wist bijvoorbeeld
een nieuw pr te lopen op de 800
van 2.32.13 en wist Remco Sprenger
(17) zichzelf op zijn eerste 800m te
lanceren naar een 2.14.18.
Mooie prestatie ook van Sem Bende
(12) die de kilometer 2 weken geleden afraffelde in een slordige 2.24.5.
En ook Channa van Seters(14) , Arcas Duba(15) enm Dico Duba(16)
mochten al enkele persoonlijke records verwelkomen dit seizoen!
De investering van AKU in het midden- en lange afstandslopen werpt
z’n vruchten af en dit belooft nog
veel meer mooie prestaties voor de
rest van het seizoen. En dan is dit alleen nog maar het lopen.

Biljarten D.I.O

Ben Fransen
driebandenkoning
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd in café de Merel
te Vinkeveen de strijd aangegaan
wie er als winnaar van het Regionaal driebanden toernooi (64 deelnemers! )van biljartclub D.I.O. van
de tafel met het groene laken met
de meeste punten en de hoofdprijs,
een kleuren televisie, naar huis zal
gaan.
Na de zaterdag stonden 2 man aan
de leiding nl. Bert v. Walraven uit
Amsterdam en Ben Fransen uit Uithoorn met 8 punten uit 4 wedstrijden, gevolgd door Theo Valentijn,
Peter Driehuis en Harry Koperberg
op vier punten, Hans van Rijn en
Henk Doornekamp op 2 punten en
Jan Eijsker op nul punten.De kortste partij op zaterdag was van Theo
Valentijn en Ben Fransen nl. in 10
beurten maakten ze hen te maken
caramboles Theo 13 en Ben 9.
Dus nog van alles mogelijk op de
zondag. Na de laatste wedstrijd was
de stand alsvolgt. De laatste plaats
was voor Henk Doornekamp met
2 punten alles mislukte deze dagen
bij Henk, 7de werd Jan Eijsker met
2 punten, en met 4 punten 6e Hans
van Rijn, vijfde Harry Koperberg
met 6 punten, vierde met 10 punten Peter Driehuis, 3e werd Theo
Valentijn met 10 punten, als tweede eindigde Bert van Walraven die
de finale verloor van Ben ook met
10 punten, maar een beter moyen-

ne speelde dan Theo en Peter, Ben
dus met 12 punten winnaar van het
toernooi.Al met al was Ben dus de
allerbeste van het toernooi van Biljartclub D.I.O. van het jaar 2008, de
kortst partij in het toernooi bleef in
handen van Ben en Theo de hoogste serie maakte Hans v aan Rijn
nl. 5 caramboles. De prijzen waren dit jaar weer grandioos, dankzij de sponsoring van Auto bedrijf
Fiat Kooyman te Vinkeveen.Na een
woord van dank aan iedereen die
een steentje aan dit toernooi heeft
bijgedragen werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van biljartclub D.I.O., Peter Driehuis. Zonder sponsors is het toch lastig een
dergelijk groot toernooi te organiseren, onze hartelijke dank daarvoor.
D.I.O. en café de Merel kunnen terug kijken op een prima georganiseerd toernooi. Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn en Peter
Driehuis van D.I.O. waren de grote organisatoren achter dit gebeuren, dit is aan hen wel toevertrouwd.
En een goede motivatie om in 2009
opnieuw het toernooi te organiseren.Belangstelling voor biljarten dames en heren op de dinsdag ( de
merel)of donderdag avond ( d.i.o.)?
neem contact op met Café de Merel Arkenpark MUR No 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562 of aan de bar
in café de merel. De avonden beginnen om 20.00 uur

Rolstoelbadminton, iets voor jou ?

Bij Badmintonvereniging
Veenshuttle kan het !
De Ronde Venen - Bewegen en
sporten is voor iedereen gezond en
moet voor iedereen mogelijk zijn.
Ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Door zogenaamde
“Aangepaste sporten” moet het mogelijk zijn voor iedereen om te sporten. Binnen de Ronde Venen bestond er nog geen mogelijkheid om
badminton te spelen in een rolstoel.
Daar gaat verandering in komen!
Aangemoedigd door enkele rolstoelers uit de regio gaat Badmintonvereniging Veenshuttle het “Aangepast sporten” in de praktijk brengen
en wel door het aanbieden en promoten van rolstoelbadminton. Vanaf 8 mei a.s. worden er via Sportservice Midden Nederland een aantal
sportrolstoelen in bruikleen ter beschikking gesteld en kun je vrijblijvend elke donderdagavond vanaf
20.00 uur in de maand mei probe-

ren of het rolstoelbadminton je bevalt. Bij voldoende animo gaat Badmintonvereniging Veenshuttle vanaf september 2008 (als het nieuwe
seizoen weer begint) blijvend rolstoelers de mogelijkheid geven om
badminton in verenigingsverband te
spelen. Dus kom op 8, 15, 22 of 29
mei vanaf 20.00 uur naar Sporthal
De Phoenix in Mijdrecht vrijblijvend
een shuttle meeslaan, dan kunnen
wij je tevens laten zien wat wij jou als
vereniging te beiden hebben. Voor
sportrolstoelen, rackets en shuttles
wordt gezorgd. Na afloop kun je nog
even napraten en genieten van een
drankje in de kantine. Sporthal De
Phoenix is goed bereikbaar met rolstoel en voorzien van een lift naar
de kantine. Meer informatie kun je
krijgen bij Raymond Bot (secretaris)
op 0297 – 281982 of Richard Geerts
(voorzitter jeugdcommissie) op 0297
– 272105.
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Iris Tabeling Europees
kampioen badminton

AKU in Noordwijkerhout
en Ter Aar

Uithoorn - Afgelopen week werden
in Bergisch Gladbach te Duitsland
de Europese Jeugdkampioenschappen georganiseerd voor jeugdspe-

Regio - De week stond weer bol
van de loopactiviteiten voor de lopers groep van AKU. In Noordwijkerhout werd de laatste loop van het
Zorg en Zekerheid circuit gehouden
en was het zaak voor de kanshebbers om de ereplaatsen te consolideren. Daar slaagde Jolanda ten
Brinke uitstekend in door in 1.31.23
derde te worden op de 21.1 km, hetgeen genoeg was voor de eerste
plaats totaal over 5 lopen overall.
Ook Karin Versteeg hield met een
vijfde plaats in 1.37.28 haar derde
positie vast en kon met opgeheven
hoofd De Kwakel weer binnen komen. Margreet van Beek pakte bij
de dames senioren zelfs een tweede prijs en had in de laatste loop
1.54.27 nodig, met steun van haas
Jos Snel.
Elisabeth van den Berg waagde zich
voor het eerst sinds lang aan de halve marathon en deed dat uitstekend
door met 1.57.27 Marjan de Bruin
voor te blijven, die haar dag niet had
en teleurgesteld in 2.00.37 binnen
hobbelde.
Bij de heren finishte John van Dijk
als derde in 1.17.47 en legde beslag op de tweede plaats totaal.
Bram van Schagen kwam niet goed
in zijn ritme en viel halverwege uit,
dit verhinderde echter niet zijn derde plaats totaal door eerdere uitstekende resultaten. Een speciale
vermelding verdient veteraan Paul
Hoogers door alle keren als eerste
te eindigen bij de 55+!

lers onder de 17 jaar. De 16 jarige Iris Tabeling uit Uithoorn, al jaren uitkomend voor badminton vereniging van Zijderveld heeft enorm
goed gepresteerd.
De week werd begonnen met een
landentoernooi. Nederland won

achtereen volgens van Zweden, Engeland, Duitsland, en Frankrijk maar
verloor nipt van Denemarken zodat
Nederland op de 2e plaats eindigde

een zilveren medaiile was een feit.
Na deze mooie medaille werd gestart met het individuele toernooi.
In het damesdubbelspel speelde Iris met Selena Piek en versloegen achtereen volgens het Duitse
koppel Kohler/Weinzettzel met 2114 21-8, de Engelse Fletcher/Mil-

ne met 21-9 en 21-8. De dames declasseerden hierna in de halve finale het Deense duo Thygesen/Herskind in de 1e set met 21-8. De tweede set werd met 21-16 gewonnen.
In de finale wacht het Duitse koppel Burkert/Stahlberg. Iris en Selena wonnen ondanks massale aanmoedigingen van het Duitse publiek
vrij gemakkelijk de 1e set 21-11. De
tweede set verliep gelijk al stroever
11-2 achterstand. Ze verloren de
2e met 21-10. In de 3e set was het
echt heel spannend maar uiteindelijk wonnen de Nederlanders 21-15.
De Europese titel was een feit!
Reeks
Iris kwam ook uit in het damesenkelspel. Iris versloeg achtereen volgens de Duitse Wienefeld 21-13 en
21-14, de Engelse Langley 19-21,
21-18 en 21-17 en de Deense Clausen waar ze overigens in het lan-

dentoernooi ook al nipt gewonnen
had met 21-10 en 21-17. Iris speelde in de halve finale tegen de thuisspelende Duitse Mette Stahlberg.
Ook in deze wedstrijd werd de Duitse behoorlijk aangemoedigd door
het veeltallige publiek maar Iris won
met 21-15 en 22-20.
De finale speelde Iris tegen de Engelse Panuga Riou. Iris mocht in de
finale reeks de spits afbijten in het
vrouwenenkelspel. Iris begon goed
maar verloor met name in de tweede helft van de 1e set veel punten
en verloor met 21-19. Iris begon de
2e set heel erg sterk en binnen een
mum van tijd was het 21-11 voor
Iris. In de 3e set vocht Iris voor wat
ze waard was maar de Engelse was
de betere 21-8.
Zilver voor Iris! Een ongekend goede prestatie van deze jeugdige badmintonner.

Nipte overwinning voor
Thamen softbal pupillen
De Kwakel - Zaterdag 3 mei speelden de softbal pupillen van Thamen thuis tegen de Sparks uit Haarlem. Zonder Nicky en Eline die geblesseerd waren, maar wel kwamen
aanmoedigen en zonder Mariëlle,
maar met het aspirantentrio Madelon, Kelly en Ashley, en Roy uit de
honkbalpupillen.
Daphne begon op de pitchplaat met
Anne als catcher. Madelon stond op
het 1e, Melany op het 2e en Iris op
het 3e honk. Maud was korte stop
en Kelly, Ashley en Roy stonden in
het achterveld. De Sparks begonnen
met slaan en de eerste 2 speelsters
wisten meteen een punt te scoren.
Daarna volgden 3 speelsters die uit
waren. De eerste uit kwam door een
mooie aktie van Anne naar Daphne die een speelster bij de thuisplaat uittikte, Iris maakte een uit
door een hele mooie vangbal en
de 3e uit volgde door 3slag. Sparks
moest duidelijk nog in het spel komen. Maar ook Thamen was nog
niet goed op gang. In de tegenbeurt
konden alleen Daphne en Anne een
punt scoren. Ondanks een mooie
sliding naar het 3e honk, kon Kelly
het punt niet binnenhalen omdat er
inmiddels 3 uit waren. Tussenstand
na de 1e inning: 2-2. In de 2e inning
was Sparks duidelijk warm gedraaid
en scoorde het ene na het andere
punt. In totaal werden er 8 punten
gescoord. Dat zou dus nog een hele
klus worden voor Thamen, maar gelukkig hadden de speelsters er alle
vertrouwen in. Alhoewel Melany net
uit ging bij het 1e honk, wist Thamen deze inning toch nog 7 punten
te scoren.
Ver
Madelon raakte de bal goed en sloeg
ver in het rechtsveld, wat resulteerde in een prachtige HOMERUN.
Ashley sloeg een mooie 2honkslag
en kwam tijdens de slagbeurt van
Iris binnen. Iris kon na een honkslag scoren tijdens de 3honkslag
van Maud die op haar beurt weer
binnen kwam op de honkslag van
Daphne. Daphne stal 2 honken en
liep binnen op de honkslag van Anne en Kelly kwam na haar honkslag
binnen met stelen tijdens de slagbeurten van Roy en Melany. Tussenstand: 9-10. Het werd nu toch wel
heel spannend. Want zou het gaan
lukken om toch nog te winnen? Alles hing af van de 3e inning. Inmiddels hadden er wat speelsters van
positie gewisseld. Madelon ging
pitchen, Daphne trok het catcherpak aan, Kelly verhuisde naar het 1e
en Maud naar het 2e honk. Ashley
werd korte stop en Anne en Melany
stonden samen met Roy in het achterveld. Sparks begon goed in deze
inning. De eerste 2 speelsters scoorden een punt. Daarna werd door een
goede aktie van Ashley naar Kelly de
1e nul in deze inning gemaakt. Meteen werd de 2e nul gemaakt door
een 3slag. Nog 1 nul te gaan. Maar

Maarten Breggeman deed dat beter, ook hij had last van de warmte maar finishte eerlijk in 2.14.48 en
liet daarmee nog ettelijke deelnemers achter zich. De 10 km. werd
een succes voor Atie van Oostveen
ze werd tweede in 49.53 en daarmee ook 2e totaal, zodat de buit
mee kon naar Nes a/d Amstel. Cor-

Sparks gaf niet zomaar op. Er werd
weer een punt gescoord. Toen Kelly meteen daarna door een vangbal
de 3e nul maakte, stond iedereen op
scherp. Er moesten minimaal 4 punten gemaakt worden om nog een
gelijkspel te behalen.
Hard
Maar 5 punten zou winst betekenen. Madelon begon goed. Door een
slag laag door het midden, kwam zij
op het 1e honk. Door goed te stelen tijdens de slagbeurt van Ashley
en door hard naar de thuisplaat te
rennen op een doorgeschoten bal,
haalde zij het punt binnen. Ashley
kwam op het 1e honk terecht door
een slag laag in het linksveld. Op 2
doorgeschoten ballen kwam zij met
een mooie sliding op het 3e honk terecht en dus in scoringspositie. Iris
sloeg goed maar kwam net te laat
op het 1e honk, maar Ashley wist
op deze klap wel binnen te komen.
Maud werd weer eens geraakt door
een bal van de pitcher en kreeg een
vrije loop naar het 1e honk. Door te
stelen kwam Maud op het 3e honk
terecht en tijdens de honkslag van
Daphne scoorde zij. Nog 1 punt verschil met nog maar 1 uit. Dat moest
te doen zijn. De spanning was te
snijden. Niet alleen bij de speelsters maar ook bij het publiek. Gelukkig hield Anne haar hoofd koel
en sloeg zich met een knal door het
midveld naar het 2e honk. Inmiddels
was Daphne binnen en hadden we
dus een gelijke stand. Nu gingen we
door voor de winst. Tijdens de slagbeurten van Kelly en Roy kon Anne binnenkomen en zo de winst zekerstellen. Omdat de officiële speeltijd inmiddels verstreken was, werd
er niet verder gespeeld, maar konden de Thamen softbal pupillen hun
overwinning gaan vieren.

Dat het spannend werd, dat bleek al
na 20 seconden, toen Roda direct 10 scoorde. 7 Behoorlijke grote spelertjes, waar niet mee valt te spotten, dat was de boodschap. Gelukkig wist Jimme Karsten, linksvoor, reeds na 75 seconden 1-1
te scoren. Ook dit was een boodschap. LMV was niet plan het kop-

Stortregen
Jeroen Breggeman bleef Richard
Verwer de baas in 58.28 om 61.42.
Op de 5 km. kwam Helen van Rossum tot een vierde plaats in 26.40.
Jaap Verhoef was bij de veteranen
net iets sneller in 26.08 en Jos Lakerveld en Bram Menet deden het
kalmaan met hun 33.41 en 36.09.
Ter Aar organiseerde na lange tijd
weer een Koninginnedag loop. Op
de avond vooraf was een 5 en 10 kilometerparcours uitgezet in de oer
Hollandse polder omgeving.
De weergoden zaten echt mee door
de stortregens even te laten ophouden, zodat volop gestreden en genoten kon worden.
Marjan de Bruin revancheerde zich
voor de zondag er voor door nu samen met dochter Kim de derde prijs
bij de vrouwen op te eisen in een prima 47.50. Karin Versteeg was echter
niet te houden en werd eerste in een
PR. van 40.55. Ook Corrie van Dam
was beduidend sneller en zat Maarten Breggeman op de hielen in 57.50
om 57.03. Gerda Deibert kreeg last
van een opspelende Hamstring en
deed het voorzichtig in 59.59.
Theo van Rossum gedijde ook beter en scoorde nu 36.50 terwijl Jaap
Bouwmeester constant bleef met
zijn 39.23. De snelste was echter
Wouter Kleibrink die 36.48 liet afdrukken. Fred van Rossum en Theo
Noij zaten er vlak achter met 39.58
om 40.56 en Rob Bos kon ook tevreden terug kijken op zijn 42.36.
Harry Schoordijk en Arno Waaijer
maakten er een prestige strijd van
hetgeen uitmondde in twee prima
tijden binnen de 45 minuten: 44.23
om 44.43. Voor Richard Mayenburg
was dit iets te snel en hij finishte in
46,54.
Hans Mooy bleef ook keurig binnen
de vijftig en had 49.06 nodig, terwijl
Sjoerd Deibert met 57.44 zelfs Maarten moest laten voorgaan!
Jos Lakerveld en Bram Menet kwamen uit op de 5 km. en deden dat in
28.57 voor beiden.

Zondagvoetbal

Legmeervogels
ontmoet Houten in de
na-competitie
Tweede plaats
voor vriendenteam
Legmeervogels F9
Uithoorn - Het vriendenteam van
F9 sluit een goed seizoen af. In het
afgelopen voetbaljaar heeft de geelblauwe formatie progressie geboekt
en de tweede plaats in de competitie bereikt. Dit succes is mede bepaald door de talenten van de kinderen, de ouders die de kinderen
blijven stimuleren, de vrijwilligers
en de club. Maar de profvoetballers
in dop hebben natuurlijk de beste
prestatie geleverd.
De F9 heeft het hele seizoen met een
volledige groep in een ontspannen

Legmeer E14 wint van
Roda’23
Uithoorn - Zaterdag 3 mei speelde LMV E14 tegen een Roda ’23
E12, de return. Een moeilijke wedstrijd, want Roda bestaat uit 2e jaars
E-tjes, terwijl LMV 1e jaars zijn. De
vorige wedstrijd werd met 3-3 gelijk
gespeeld, dus er stond voor beide
ploegen het eergevoel op het spel.
Prachtig weer, windstil en zo’n 19º.
Ideale omstandigheden voor een
spannende wedstrijd.

Eindstreep
Nu deed hij er 1.22.23 over, een onwaarschijnlijk snelle tijd.
Paul Staneke kwam binnen in
1.30.51 en Theo Noij liet zijn klasse
weer eens blijken met 1.37.28 als 55
plusser met de zelfde tijd voor maa
tje Fred van Rossum.
Guido van Vliet legde de afstand af
in 1.45.08, ruim voor Richard Mayenburg en Ed Jansen die er 1.53.09
en 1.55.18 over deden.
Arie Ligtvoet hield zich helaas niet
aan het zevende gebod “Gij zult de
zaak niet belazeren”! Door tijdens
de loop gebruik te maken van een
auto en vlak voor de eindstreep uit
te stappen kan zijn tijd van 1.56.27
niet meegeteld worden.

rie van Dam vond het ook een zware klus en had nu 62.28 nodig. Bij de
heren ondervond Theo van Rossum
hinder van de “bollenveldenpollen” waardoor zijn eindtijd van 38.23
ruim 2 minuten hoger lag dan gewoonlijk. Jaap Bouwmeester voelde
zich beter thuis in Hollands trots en
werd tweede bij de 55+ in een prima
39.33. John Celie, Harry Schoordijk
en Edwin Oud doen niet veel voor
elkaar onder en bereikten de meet
nu in 45.36, 46.15 en 46.18.

pie te laten hangen. Een fantastische wedstrijd, waarbij door beide
ploegen werd gevochten als leeuwen. In de 12e minuut leek Deniz
Gijzel, rechtsvoor, de Roda-verdedigers te verrassen, maar tikte net
in het zijnet. Tot vlak voor het einde 1e helft stond Roda op 3-1 voorsprong, maar Jimme wist wederom
een treffer te maken, 3-2. Mooi vanuit een scherpe hoek draaiend in de
goal. Na een treffer van Roda 4 –
2, wist Rémon van Schooten vanuit
een vrije trap te scoren. Eindstand
1e helft 4-3. In de 2e helft was LMV
duidelijk sterker. Er werden mooie
passes gemaakt, maar helaas niet
altijd mooi afgewerkt. Ook in de
verdediging schortte het nog wel
eens, maar een goede keeper –Joris van der Meulen- wist de tegen-

sfeer gevoetbald. Er werden weinig
of geen trainingen en (vriendschappelijke) wedstrijden overgeslagen.
Door het harde trainen en het doorzettingsvermogen van de kinderen
zijn we in deze sterke poule toch op
een tweede plaats geëindigd.
Dus Menno, Tim, Marcio, Pepijn, Bilan, Rico, Gianni, Tristan en Kees jullie hebben het heel goed gedaan dit
seizoen. Jullie zijn echte voetbalmaatjes geworden en hopelijk gaan
we er volgend seizoen weer net zo
tegenaan.
stander telkens af te troeven. Jimme
Karsten werd geregeld mooi aangespeeld door Lars Veenhof, spits, en
met een-tweetjes door te breken.
De bal leek er echter niet in te mogen. Tot vijf (!!!) maal toe wisten ze
de mooie acties niet te verzilveren.
Rémon van Schooten wist, dankzij een mooie voorzet van de altijd
weer sterk storende Danny Spit,
rechts-back, wederom te scoren,
4 – 4. De tijd verstreek en de lucht
was om te snijden. Roda scoorde 4 –
5 met een sublieme actie, maar Deniz Gijsel – technisch altijd goed en
ditmaal goed zijn hele lichaam gebruikend, liet zich niet van de bal
spelen en scoorde, 5 – 5.
Bij elke counter van Roda speelde
Ties Schukking, verdediger, een belangrijke rol en wist geregeld LMV
te behoeden van een tegentreffer. In
de laatste minuten kreeg Lars Veenhof de bal , na 5 eerde verwoedde
pogingen, in de goal. Eindstand 5 –
6 voor Legmeervogels.

Uithoorn - Legmeervogels heeft
dan door het behalen van de vierde plaats op de eindrangschikking van de 3e klasse C de nacompetitie gehaald. De nummer
vier van de derde klasse C heeft
de periodetitel gekregen van de
kampioen Voorland. Immers de
nummer 2 RKDES en de nummer
3 CTO’70 hebben op eigen kracht
een periodetitel binnengesleept.
Legmeervogels heeft ook de mogelijkheid gehad om op eigen
kracht een periodetitel binnen te
halen en wel de derde periode.
Daarvoor was dan wel een overwinning nodig in de laatste competitiewedstrijd in en tegen Hillegom. Helaas het is geen overwinning geworden en ook een gelijkspel dat mogelijk ook genoeg zou
zijn, is niet gehaald. Vlak voor het
eindsignaal, en bij de eerste echte
aanval van de gastheren was het
gelijk raak. Even was de concentratie weg en werd ook de zege
dan wel het gelijke spel weggegeven. Hillegom – Legmeervogels
eindigde dan in een 1-0 overwinning voor de thuisclub. Als je dan
verliest, wel tegen de verhouding
in, dan heb je het geluk dan toch
nog aan je zijde en wordt je uiteindelijk gewoon vierde op de
ranglijst. Dan is het afwachten
wie je tegenstander wordt.
Dat is pas afgelopen zondag duidelijk geworden. De reden hier
was dat de KNVB had besloten
om alle wedstrijden in de derde klasse D een week uit te stellen. Legmeervogels begint de nacompetitie met een thuiswedstrijd.
Aanstaande donderdagavond om
20.00 uur speelt Legmeervogels
thuis op sportpark Randhoorn tegen Houten en maandag 12 mei,
2e Pinksterdag staat het uit duel
op het programma. Het elftal met
de meeste winstpunten gaat dan
door naar de volgende ronde. Is
dat gelijk dan beslist het doelsaldo. Is dat ook gelijk dan volgen

en na de tweede wedstrijd gelijk
een strafschoppen serie.
De volgende rond is dan op zondag 18 mei. Tegenstander die is
wel bekend. Het is de nummer
10 uit de 2e klasse, komt uit Badhoevedorp en heet Pancratius.
De return van deze wedstrijd is
dan op zondag 25 mei en de finalewedstrijd, op neutraal terrein, is
dan op zondag 1 juni aanstaande.
Jammer genoeg is dan de overschrijvingsperiode achter de rug.
Houten
Wat weten wij van Houten? Het
is de nummer 2 geworden van de
3e klasse D op ruime achterstand
van kampioen De Meern. Thuis
is er slechts twee maal verloren
dit seizoen en uit drie maal. Zeker geen tegenstander om te onderschatten. Ook fysiek staat deze ploeg zijn mannetje. Toch heeft
ook Legmeervogels de kans om
als overwinnaar, ook na twee duels, van het veld te stappen. Daar
zal inzet voor nodig zijn maar ook
zullen de toeschouwers van Legmeervogels goed achter het elftal moeten gaan staan en laat
je gerust eens horen. Alle steun
kan de ploeg van Adrie Tap gebruiken.
Extra promotie
Heeft men zich wel een gerealiseerd dat je binnen 2 seizoen in
de 1ste klas zou kunnen spelen?
Stel dat je dit seizoen de 2e klasse haalt en dat is echt wel mogelijk, dan kan je het seizoen 2008 –
2009 zelfs makkelijker doorstoten
naar de 1ste klasse. Want door de
invoering van een top klasse ( is
nog niet 100% zeker) is er voor
het seizoen 2008 – 2009 een versterkte promotie naar de eerste
klasse.
Volgend seizoen promoveren uit
de 2e klasse de nummer 1,2 en 3
van de eindrangschikking en de
winnaar van de na-competitie. Er
zijn dus gewoon twee extra promotie plaatsen.
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Ajax en AS’80 in laatste competitie week verrassend
met lege handen want …

Legmeervogels D1
Kampioen !
Regio- Het Kampioenschap en
promotie naar Hoofdklasse voor
Legmeervogels D1 is een feit, maar
de weg daar naar toe was lang en
spannend. De ontknoping was
spectaculair verrassend en pas in
de laatste competitieweek ging Legmeervogels, vanaf een 3e plaats op
de ranglijst, uiteindelijk toch nog
met de titel er vandoor.
Voorronde najaarscompetitie
In de najaarscompetitie, die als een
soort voorronde door de KNVB was
neergezet, was duidelijk geworden
dat Legmeervogels D1 een ploeg
was die aanspraak ging maken op
de uiteindelijke hoofdprijs. De ploeg
was van zonder puntverlies kampioen geworden met 46 doelpunten
voor en slechts 2 doelpunten tegen.
Dit betekende plaatsing voor de
voorjaarscompetitie waar gestreden
moest gaan worden om het kampioensschap en promotie naar de
Hoofdklasse.
De KNVB had het niet gemakkelijk
gemaakt want in de poule van Legmeervogels waren van de 12 teams
5 clubs kampioen geworden in de
najaarscompetitie. Deze poule kreeg
dan ook de naam poule der kampioenen. De verwachtingen waren
hoog gespannen, maar de druk was
groot. Men wist dat het niet zo makkelijk zou gaan als de najaarscom-

petitie en in deze poule kon iedereen van iedereen winnen en verliezen. Volgens de trainers een prachtige uitdaging en een hele leerzame
competitie, omdat je elke wedstrijd
scherp moet zijn.
De weg naar victorie
De 1e wedstrijd in deze “championscompetitie” was uit tegen Zeeburgia en met veel wind en doorzettingsvermogen werd met 1-4 gewonnen. De thuiswedstrijd tegen
AS’80 was het ook Legmeervogels
wat dicteerde en winst was eigenlijk normaal geweest. Legmeervogels vergat echter na de 1-0 te scoren en uit de enige kans uit een corner scoorde AS’80 wel en werd het
een eindstand van 1-1. Een grote
teleurstelling want dit was het eerste puntverlies dit seizoen en juist
nu het er om ging.
De inhaal wedstrijd op woensdagavond tegen het ook nog ongeslagen Buitenveldert liep dramatisch
af. Legmeervogels was in deze wedstrijd de veel betere ploeg en als er
één ploeg recht had op de overwinning was het ook Legmeervogels. Maar het is voetbal en voetbalwetten zijn soms anders dan gewenst en deze avond werd de eerste verlieswedstrijd een feit. Buitenveldert ging met een 1-2 winst
naar huis en Legmeervogels bleef
met lege handen achter. Legmeervogels leek Knock out na deze wedstrijd. Dit betekende 5 verliespunten
na 3 wedstrijden en het kampioensschap leek heel ver weg. Maar volgens trainer Peter Pos kon je in deze
competitie met 5 verliespunten nog
kampioen worden.
Dus met nog 8 wedstrijden voor
de boeg mocht er dus geen wedstrijd meer puntverlies geleden worden. Het moesten dus 8 finales worden die allemaal gewonnen moesten worden. Bij Blauwwit uit begon

de victorie want na een dramatische
1e helft leek, een donderspeech in
de rust werd er op karakter met 02 gewonnen. De ploeg liet dus ook
zien dat het naast mooi voetbal te
kunnen spelen ook beschikt over
een dosis vechtlust en karakter. In
Almere werd tegen Omniworld de
volgende hobbel genomen en een
0-4 winst was wederom een stapje
in de goede richting. Waterwijk was
vervolgens thuis geen probleem 4-2
winst en ook uit bij Ouderkerk geen
momentje in de problemen gezeten
en een simpele 0-5 winst. Door ook
geen misstap tegen NVC thuis te
maken (4-0) bleef het team dus op
koers. Maar de concurrentie moest
wel ergens punten gaan morsen.
AS’80 leed 2 verliespunten door gelijk te spelen en door het verlies van
Ajax tegen AS’80 was de achterstand op koploper Ajax nog slechts
2 punten en op AS’80 was tweede
met nog maar 1 puntje voorsprong.
De kraker tegen Ajax
Met nog 3 wedstrijden voor de
boeg in de laatste competitieweek
moest op 19 april de absolute kraker tegen Ajax gespeeld gaan worden. Verlies of gelijkspel was eigenlijk geen optie. Er moest gewonnen
worden door Legmeervogels D1 om
nog zicht te houden op het kampioensschap. Voor Ajax gold hetzelfde en ook zij mochten niet verliezen

of gelijk spelen want anders kon de
nummer 2 van de ranglijst AS’80 wel
eens de lachende derde (eigenlijk
dus de lachende 1e) worden.
Legmeervogels begon sterk en was
in de 1e helft zeker niet de mindere ploeg.
Het tempo lag erg hoog en vooral
op het middenveld werden de duels
uitgevochten. Enkele kleine kansen
aan beide kanten maar goed keeperswerk van de doelmannen liet de
stand lang op 0-0 staan. In de 24ste
minuut was het Noud Schartman
die met een schot van de rechterkant dan toch de Ajax-keeper wist
te passeren. Nog geen 3 minuten
later trokken de Amsterdammers de
stand gelijk met een prachtige aanval werd de 1-1 binnen getikt.
De ruststand was wel terecht maar
beide ploegen hadden hier eigenlijk niet genoeg aan. Ajax kwam
sterk uit de kleedkamers en begon
de druk wat op te voeren. Legmeervogelsraakte echter niet in paniek
en hield zich toch eenvoudig staande. Naarmate de wedstrijd vorderde
kwam zelfs het geloof bij de mannen uit Uithoorn in winst zelfs weer
naar boven en er ontstond zo over
en weer wat kansjes. Toen 2 minuten voor tijd een goed aanval op de
doellijn door een Ajax verdediger
werd gekeerd leek een gelijkspel de
eindstand te gaan worden.
Echter in de allerlaatste minuut
ging Yorick v/d Deijl nog één keer
op snelheid het strafschopgebied
in twee Ajacieden proberen hem te
stuiten maar doen dat niet op een
manier die is toegestaan en ……..
de scheidsrechter fluit en wijst naar
de stip. Een penalty voor Legmeervogels. Noud Schartman neemt als
aanvoerder zijn verantwoordelijkheid pakt de bal legt hem op de stip
en schiet de bal langs de Ajax keeper tegen het net. Ajax mag nog aftrappen maar de tijd is op en de

eindstand is 2-1. Het hele team doet
de naam van shirtsponsor Stapel
auto’s eer aan want er ontstaat een
grote stapel met Legmeervogelsspelers op het veld. De ontlading is
groot.
De koppositie
De winst op Ajax betekend dat Legmeervogels D1 nu Ajax op de ranglijst is voorbij gegaan met 1 punt.
Echter er komt ook nog eens goed
nieuws uit Almere, want AS’80 heeft
is de derby tegen stadgenoot Omniworld 2 punten gemorst door 0-0
te spelen. Dus nu staat Legmeervogels D1 met 2 wedstrijden te spelen
alleen aan kop met op beide teams
slechts één puntje voorsprong..
Op woensdagavond staat de inhaal
wedstrijd tegen Pancratius op het
programma. Volgens de trainers de
moeilijkste wedstrijd want het is nog
niet de kampioenswedstrijd maar
het is zo dichtbij en je weet dat je
moet winnen, je bent de koploper en
de tegenstander geeft je niets kado.
Spanning staat er dan ook op de
gezichten af te lezen. Pancratius is
ook niet van plan om te gaan voetballen en trekt zich terug en scoort
ook nog eens uit een counter de 01. Dramatisch is het voetbal en het
lijkt of alles alsnog gaat instorten. In
de blessuretijd van de 1e helft komt
er uit de hemel nog een 1-1 uit de
lucht vallen. Een donderspeech, de-

ze keer niet uit de hemel maar uit
de mond van de trainers moet de
boel op scherp zetten. Een prachtig
schot in de tweede helft is het enige
wat goed ging in deze wedstrijd en
uiteindelijk de nodige overwinning
opleverde. Een wedstrijd die heel
snel vergeten moest worden en nu
moesten alle pijlen gericht worden
op de laatste wedstrijd.
De kampioenswedstrijd
Om 9.00 uur stond de kampioenswedstrijd op het programma in en
tegen Weesp. Om 7.30 uur moest
er verzameld worden, maar dat was
geen enkel probleem, want geen
enkele speler kon slapen. Een kampioensdroom kon nu werkelijkheid
gaan worden. Er heerste een relaxte
sfeer in de kleedkamer en alle tactische aanwijzingen werden dit keer
samengevat in slecht één zin namelijk “Heren ga lekker voetballen, geniet er van, laat ons en het publiek
genieten en wordt kampioen”. Het
werd een mooie wedstrijd onder leiding van een prima scheidsrechter
en de mannen van Legmeervogels
lieten in een goede wedstrijd zien
dat zij de terechte kampioen waren. Nadat de 0-2 op het bord stond
werd het voetbal ook weer oogstrelend en bleek dat deze ploeg niet alleen kampioen was geworden, maar
ook nog eens heel mooi en goed
voetbal heeft leren spelen.
Het publiek vermaakte zich kostelijk en de spanning was er af er
werd lekker gevoetbald en iedereen genoot dus de missie was gelukt. Kampioen !!
De ontlading en het
kampioensfeest
De ontlading was groot na het laatste fluitsignaal. Het kampioensschap was binnen en het feest kon
beginnen. De ouders hadden overal voor gezorgd en er was dan ook
champagne (zonder alcohol) in
overvloed en de kampioensbloemen
fleurde het geheel op. Een polonaise
op het veld en een applaus voor het
publiek werd opgevolgd door een
feestje in de kleedkamer waar het
CAMPIONE, CAMPIONE oorverdovend was.
Er mocht even uitgerust worden op
weg naar de kantine van Legmeervogels, want aldaar werd het feest
voortgezet. Een prachtige kampioenstaart werd in bijzijn van de
sponsors Stapel Auto’s en Iquire genuttigd. Maar niet alleen genuttigd
want de trainers moesten het ont-

1e en 4e plaats voor
Maysa en Sophie van DWS
De Kwakel - Zaterdag 26 april was
het dan zover. De laatste selectie turn wedstrijd van het seizoen
werd gehouden bij vereniging Zevensprong in Zevenhoven. De turnsters van DWS, de gymnastiek afdeling van KDO uit De Kwakel hadden zich goed voorbereid. Zij trainen sinds januari twee keer per
week. Bij deze wedstrijd zou blijken
of dat verschil uitmaakt. Sprong was
als eerste aan de beurt. Hier sprongen alle meisjes een bonus. Dat wil
zeggen dat zij de handstand overslag maakten over de kast met de
trampoline. Quinty Kas had nog wat
vaart te kort en had een klein beetje
hulp nodig. Anke Bertoen zweefde
heel hoog aan, en haalde hier haar
hoogste cijfer van de dag, een 7,8.
Paula en Sophie Meekel waren wat
beter gestrekt en haalden een 7,9 en
8,2. Maysa Broeren had de hoogste
score, een 8,8. Zij stond keurig stil
na de sprong.
Het tweede onderdeel was de ongelijke brug. Sophie zette met haar oefening iedereen op scherp. Hij was
bijna perfect. Waar ze bij de vorige
wedstrijd
nog
een
7,3 haalde,
daar haalde
ze nu een
9,1. Hoge
gestrekte zwaaien
en een heel
soepel achter elkaar
verlopende
oefening.
Ook Maysa, Paula
en Quinty
lieten zien
hoe mooi
gestrekt ze
de borstwaarts om
en
buikdraai
inmiddels
kunnen.
Met aan het
slot een hoge spreidzolenondersprong
haalden ze
een 8,7 een
8,6 en een
8,2.
Anke had er
erg tegengelden en een taartgooi wedstrijd
werd ook gewonnen door de spelers want enkele voltreffers in het
gezicht van de trainers was het resultaat.
Ronald Rood huldigde de spelers
met een prachtige medaille namens
Legmeervogels. Het was geweldig
en het bleef nog lang onrustig op de
Randhoorn waar nog enkele kampioensteams werden gehuldigd.
Met dank aan
Een geweldig seizoen met een
prachtig einde. En een mooi moment om een woord van dank uit te
spreken naar een ieder die aan dit
geweldige succes hun steentje hebben bijgedragen. We noemen niet
iedereen bij naam want dan loop je
het risico dat je iemand vergeet,. Iedereen weet zelf wel dat hij bij dit
team hoort en wat zijn bijdrage is
geweest. Namens het team in ieder
geval bedankt. Echter een paar namen gaan we wel noemen namelijk
die van onze sponsoren Stapel Auto’s, Iquire en Schildersbedrijf Cor
Tuip. Zij hebben er voor gezorgd dat
dit team er prima verzorgd bij liepen.
En dat deze sponsors, die stuk voor
stuk allemaal kwaliteit producten en
diensten afleveren, op het goede
paard hebben gewed mag duidelijk
zijn. Het vertoonde spel was namelijk veelal ook van hoge kwaliteit en
dus een prima stukje reclame voor

op gezien. De borstwaarts om wilde maar steeds niet lukken. Met een
klein zetje haalde ze hem toch en de
buikdraai deed ze zelfs alleen, zodat
ze toch nog een 7,2 haalde.
Mat
Bij de lange mat was Sophie de weg
bijna kwijt en kwam haast naast de
mat terecht. Ook kon het allemaal
wat vlotter achter elkaar. Doordat ze
alle onderdelen wel goed beheerst,
haalde ze toch nog een 8,0. Anke vergat haar aansluitpasjes, Paula scoorde net iets hoger dan vorige
keer en Quinty maakte haar handstand ditmaal goed af voordat ze
doorrolde. Ze werden beloond met
7,1 een 7,3 en een 7,4. Voor Maysa
was een 8,5 weggelegd.
Zij deed de hele oefening vlot, ruim
en heel netjes achter elkaar. Iedereen had een goed gevoel over
de wedstrijd en tot grote vreugde
bleek dat terecht. Voor het eerst dit
jaar vielen er zelfs twee meisjes van
DWS in de prijzen. Sophie Meekel
haalde met 8,43 gemiddeld een vierde plaats. Maysa Broeren werd zelfs

deze bedrijven die kwaliteit hoog in
het vaandel hebben staan.
In verslagen noemen wij echter
nooit namen van individuele spelers
omdat de prestaties als team worden behaald en een doelpuntenmaker bij ons niet extra in de belangstelling wordt gezet.
Nergens hebben wij dan ook nog
een naam laten vallen van een speler van dit kampioenen team.
Maar het beste bewaar je altijd voor

eerste met 8,66 gemiddeld en kreeg
een gouden medaille omgehangen.
Succes
Na dit succes in niveau 13 moesten Kim van Doorn en Lisanne van
Oosterhout in niveau 12 aan de bak.
Zij begonnen op lange mat. Kim liet
zien dat ze na haar ziekte weer op
de weg terug is. Zij haalde een 7,5
en Lisanne een 7,0. Op sprong lieten beiden een mooie handstand
overslag zien, met hoge aan- en afzweeffase. De scores waren 8,0 en
7,9. Maar op de brug ongelijk lieten ze de grootste verbetering zien.
Waar ze de vorige keer een 7,5 en 7,3
scoorden, lieten ze nu een 8,2 en 8,5
noteren. Kim kwam hierdoor op een
gemiddelde van 7,9 en Lisanne op
7,8. Allebei weer beter dan de vorige
wedstrijden. Al met al blijkt dat oefening loont, want alle meiden hebben hogere gemiddelde cijfers gehaald dan ooit tevoren.
De ouders en vooral trainster Bettie Sontrop waren zeer trots op alle meiden van de selectiegroep van
DWS.

het laatst en dus volgt hier nog de
ere galerij der kampioenen.
Jimmy de Graaff, Sander van de
Dijk, Ruben Rauch, Noud Schartman, Jeffery Riemslag, Nick Verschut, Gino Lachmising, Robin Sack,
Yorick v/d Deijl, Danny Beszelsen,
Nick Wijnhout, Patrick Skoczylas,
Andy Burke, Bram Janmaat, Jeroen
de Jong, Mohammed Gorshed en
met dank aan alle wisselspelers uit
de D2 en D3.
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Qui Vive sluit seizoen af
met zege op Push (4-3)

Pinguins geen partij voor
herensoftballers Thamen

Uithoorn - Afgelopen zondag was
het de laatste wedstrijd voor de heren van Qui Vive van het seizoen
2007-2008, tegen Push uit Breda. De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van een aantal spelers. Laatste man Sven Helwes wordt volgend jaar assistenttrainer bij kampioen Hurley. Bo de
Wildt stopt een jaartje met hockeyen en gaat zich richten op zijn studie en Bob Wolters gaat weer terug
naar Kikkers. Ook in het begeleidingsteam een aantal wijzigingen:
zo gaat assistent-trainer Peter Hortulanus aan de slag bij het net gehandhaafde HBS en komt de huidige trainer van HBS Jan Mathijs Heinemeijer naar Qui Vive toe. Verder
krijgt Qui Vive versterking van Leander van Altena (de huidige keeper
van Amstelveen). Hij gaat Thomas
Zwart assisteren bij de wedstrijden
en op de training.
Na de twee verloren wedstrijden te-

Uithoorn - Na een week eerder verloren te hebben van D.S.S. kwamen
de herensoftballers afgelopen vrijdagavond tegen R.C.H./Pinguins in
actie. Tegen de verwachting in werd
het een gemakkelijke overwinning.
Thamen begon deze wedstrijd aan
slag en ging voortvarend uit de
startblokken. Thamen scoorde twee
punten maar het hadden er nog veel
meer kunnen zijn. De herensoftballers lieten namelijk de honken vol
achter.

gen Hurley en Eindhoven wilden de
heren van Qui Vive het seizoen goed
afsluiten voor eigen publiek. Na ongeveer 8 minuten was het Push dat
op voorsprong kwam: via een fout
van de verdediging van Qui Vive
kwam de bal bij de spits van Push,
deze vond op zijn beurt de andere
spits van Push en die kon van dichtbij de 0-1 maken. Nog binnen het
kwartier kwam Qui Vive op gelijke hoogte, een goede aanval over
rechts via Jasper de Waal kwam uiteindelijk bij de vrijstaande Stephan
Schrauwers terecht en die kon de 11 binnentikken.
Hierna was het wederom Push dat
op voorsprong kwam, via een strafcorner werd het 1-2. Het antwoord
hierop volgde al snel van de heren van Qui Vive, via Sven Galjaardt
werd een strafcorner onhoudbaar
ingepusht en zo werd de stand al
snel weer naar 2-2 gebracht. Dit
was tevens ook de ruststand.

Legmeervogels D2 wint
van Diemen
Uithoorn - Dit was de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Deze wedstrijd wahet D2-team door
een blessure, vakantie en andere
verplichtingen met elf spelers. Maar
ze waren wel ‘gebrand’ op een overwinning om de tweede plaats veilig te stellen. Diemen was duidelijk
sterker dan de laatste ontmoeting.
Na een iets beter begin van Diemen
werden de Vogels steeds sterker. Er
werd feller gevoetbald. De verdediging, Jamal Kissami en Bas Lefferts,
stond goed te voetballen tegen veel
grotere spelers. Ook Thijmen van
Dijk speelde zeer scherp. Omdat
Mounir Rejeb na 15 minuten spelen
de bal nog binnen wist te houden
en ook nog Martijn van Reenen wist
aan te spelen kon die op zijn beurt
met een steekbal Ferdy Brakke aanspelen, waarna Chelly Drost de bal
met een hard schot tussen de palen

schoot. Een mooie aanval. Diemen
gaf niet op en het middenveld Remco Timmermans en Yannick van der
Veer werkten hard met het veroveren van de bal. De kansen die Diemen kreeg werden prima tegengehouden door Keeper Anko Smit. Tex
Koster liep in de verdediging enkele
‘gaten’ goed dicht.
Kansen waren er zeker met schoten
op de paal en lat. De grootste kans
kreeg Diemen in de tweede helft
toen een speler na een goede actie
(bijna) alleen voor open doel stond
om de bal in te schieten. Door fantastisch doorgaan van Tijmen van
Dijk kon hij de bal nog net tegenhouden. Al met al een prima wedstrijd. De D2 is als tweede geëindigd in de voorjaarscompetitie, een
goede prestatie. Trainer Stefan van
Grieken was zeer tevreden, en terecht.

Qui Vive MA1 blijft
in de race voor het
kampioenschap
Uithoorn - Na vorige week een
goed resultaat te hebben neer gezet tegen HBS, was het nu de beurt
aan Victoria MA1 om naar de Kwakel af te reizen. Dit keer stond Qui
Vive MA1 met een grotere selectie
met dank aan de verschillende invalsters. Het was een redelijk zware
wedstrijd, doordat het vrij warm was.
Dat was dan ook af en toe goed te
merken. De dames begonnen slecht
aan de wedstrijd. Het spel was slordig, er werd nonchalant gespeeld en
ze waren niet erg fel. Qui Vive zette
weinig druk, waardoor Victoria nog
te vaak in de cirkel kon komen. Gelukkig kwamen hier geen doelpunten uit voort. Wel was het invalster
Renée Broggel die na 20 minuten
spelen de 1-0 op het scorebord kon
zetten: na een goede actie kon ze
de bal met een backhandschot simpel achter de keepster werken. Vlak
voor rust kon Qui Vive op 2-0 voor
komen, wederom door een inval-

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 29 april jl. werd
de zesde en laatste, beslissende, zitting van de competitie gespeeld. Alvorens bekend te maken wie promoveert q.c. degradeert eerst de
uitslag van de twee lijnen:
In de A-lijn, met 10 paren, werd eerste het (combi)paar Margo Zuidema/Greet Overwater met 67.71%!
Gedeelde (al weer, daar is men goed
in!) tweede werden de paren Froukje Kraaij/Anneke van der Zeeuw en
Nel Bakker met An van der Poel, zij
scoorden 58.33%. Als derde eindigden Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck met 53.13%.
In de B-lijn, met 12 paren, werden
eerste (eveneens een combipaar )
Ria Bulters en Jany van der Ent met
57.50%. De paren Corrie Bleekemolen/Erny Brandsen en Corinne van
der Laan/Anna Tolsma werden gedeelde!!, tweede met een score van
55.85%. Als derde plaatsen zich het

Uithoorn - Zaterdag 26 april speelde LMV E14 uit tegen NFC E4. Best
wel spannend, want het team van
NFC heeft een paar zeer snelle en
technisch vaardige jongens. Aanvankelijk dachten we een uitwedstrijd tegen Manchester United te
spelen, want de meeste spelertjes
waren Engels. Toch nog een beetje
een interland-gevoel en dat werkte
inspirerend.
Al in de 5e minuut wist NFC een
fraaie goal te realiseren. En alhoewel Lars Veenhof, spits, de keeper
een paar keer wist te verrassen, kon
hij zijn pogingen niet te verzilveren. Het lot was hem niet goed gezind. Hij wist nog twee keer de tegenstanders te passeren, maar ook
toen mocht hij er kennelijk niet in.
Totdat hij vanuit een fraai opgebouwde aanval van rechts eindelijk
wist te scoren. Het bleef spannend,
want telkens als LMV de score wist

te evenaren, maakte NFC weer een
tegendoelpunt. Deniz Gijsel, rechtsvoor, scoorde met een prachtig afstandschot. Een volgende aanval,
met een voorzet van Deniz werd
nog maar net over gekopt door Ties
Schukkink. De 1e helft was voor een
groot deel gecontroleerd door LMV,
maar NFC wist geregeld gevaarlijke
counters te produceren en te scoren. De eerste helft werd afgesloten
met een 3-2 voorsprong door NFC.
Een zeer goed en sportief fluitende
scheidsrechter van NFC leidde de
tweede helft in. LMV zat niet echt
goed meer in zijn vel. Bij vlagen wisten zij nog mooi spel te laten zien,
maar slechts één keer nog een aanval te verzilveren en wel enkele seconden voor het einde door Danny
Spit. De uiteindelijke stand werd 43 voor NFC. Het moet gezegd, een
verdiende overwinning en een fraaie
wedstrijd om te zien.

(combi)paar Wil Blansert en Tini Geling met een score van 53.75%.
Voor de competitie betekent een en
ander dat in de A-lijn zijn gedegradeerd de paren Wil Blansert/Anneke
Rood, Alice de Bruijn en Josè Möller, Greet Bakker en Tonny de Jonge
en Thecla Maarschalk/Rees van der
Post. Dames de B-lijn is heel gezellig, met zal u verwelkomen!.
Gepromoveerd zijn de paren Trudy Fernhout/Wil Voss, Ans Pickers/
Loes Wijland, Reina Slijkoord/Vera
van Wessem en Corinne van de
Laan/Anne Tolsma. Gefeliciteerd!
Volgende week vindt de einddrive
plaats, hiervan zal geen verslag gedaan worden: 26 augustus a.s. begint het nieuwe seizoen, noteer deze datum in uw agenda.
Voor inlichtingen of aanmelden als
lid kunt u contact opnemen met Trudy Fernhout, telefoonnummer 0297531912. Een ieder een fijne vakantie gewenst.

Tweede zitting
laddercompetitie II BVK
De Kwakel - Echt druk was het niet
in Dorpshuis De Quakel op donderdag 24 april bij aanvang van de 2e
zitting van de 2e laddercompetitie.
Slechts 33 paren bevolkten de zaal,
de rest was afwezig wegens vakantie of om minder feestelijke redenen.
De wel aanwezige paren werden
geconfronteerd met een storing in
de computer, waardoor wedstrijdleider Cor genoodzaakt was zijn tijdelijke bridgepartner Joop de Jong
de eerste 2 speelronden te koppelen aan de helft van de in die ronde
helaas ‘stilzittende’ paren. (die stilzit kon niet voorkomen worden omdat 1 paar op het allerlaatste moment verstek moest laten gaan en
er geen tijd was een invalpaar aan
te trekken.) Cor kon zodoende zelf
de computerstoring oplossen. Joop
en zijn 2 inval-invallers kweten zich
duchtig van hun taak en zij bouwden in de eerste 2 ronden een dusdanige voorsprong op, dat Cor dit
samen met Joop in de resterende 4
ronden nooit meer kon verknallen.
Eindresultaat van dit alles was dus
een 1e plaats voor paar de JongHendrix met 63%. Echtpaar van
Vliet vormde deze avond ook aan
de bridgetafel een paar en dat liep
verrassend goed af: 2e met 62,5%.
Paar Moller-Koestal behaalde de 3e
plaats met 61,5%. Paar FernhoutHoutman scoorde exact 25% en
daarmee viel hen de slotpositie in
de A lijn ten deel.

B /C lijn
In de B lijn toonde echtpaar van
Nieuwkerk aan dat een tijdelijk fysiek ongemak een scherpe geest
niet in de weg behoeft te staan. Met
61,3% bewezen zij weer terug te zijn
op hun oude nivo en met deze score lieten zij de rest van het veld de
hielen zien. Echtpaar Bader scoorde
60% en hiermee werden zij 2e met
een voorsprong van 0,4% op nummer 3, paar Karlas-Verhoef. Echtpaar
Kniep scoorde nog bijna 38%, maar
hiermee konden zij toch de 12e en
dus laatste plaats niet ontlopen. In
de C lijn vinden we echtpaar van der
Post aan de kop van de ranglijst. Deze week verrasten zij eerst de aanwezigen met een lekkere cake en
daarna lieten zij zien dat de inzinking van vorige week echt een goede reden had gehad. Met bijna 60%
zetten zij dit weer recht. Paar KootVoorn deed priMa mee met 58,33%
en paar Boerlage-Brockhoff verrastte eveneens met 54,7%, goed voor
positie nummer 3. Paar MaarschalkSchijf nam met iets meer dan 40%
de altijd vermeldenswaardige laatste plaats in. In de totaalstand vinden we paar Egberts-Lauwers helemaal bovenaan terug, gevolgd door
paar Bosboom-van Vliet. Beide paren zijn echter 1 avond afwezig geweest, waardoor de stand een wat
vertekend beeld geeft, maar voorlopig staan ze daar toch maar. Verder is er nog weinig zinnigs te zeggen over de stand, want er zijn nog
4 rondes te gaan.

KDO 1 grijpt naast derde
periodetitel
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de allesbeslissende wedstrijd tegen NFC/Brommer
op het programma.Bij winst op de
nummer twee van de ranglijst, zou
KDO de derde periode bemachtigen. Kortom, er stond genoeg op
het spel, wat ook te zien was aan
de drukke bezetting langs de lijn.
Gesteund door de fanatieke KDOjeugd startte KDO met de volgende elf spelers: Peter Onderwater,
Rainier Onderwater, Maykel Sitvast
©, Bart Tilburgs, Dennis Onderwater, Sven Vlasman, Paul Hogerwerf,
Doron Borger, Rick Kruit en Rob Rewijk.

Verlies voor
Legmeervogels E 14

ster, dit keer Lynn Kluft die na een
mooie aanval de bal het doel kon intikken. Wel was het duidelijk dat er
veel aan het spel moest veranderen
wilden de dames nog een goede
tweede helft neer zetten. Even leek
dit te gaan lukken, het eerste kwartier van de tweede helft werd er beter gehockeyd. Al redelijk snel kon
Qui Vive de 3-0 maken: een strafcorner werd afgemaakt door Willemijn de Bruin door middel van een
tip-in. De dames van Qui Vive zakten toen wat in, waardoor Victoria
iets terug kon doen: een strafcorner
werd gescoord. Gelukkig liet Qui Vive het daar niet bij zitten want Tamsin O’shea kon er 4-1 van maken.
Helaas liet Qui Vive Victoria terug
komen: de eindstand luidde namelijk 4-3 in het voordeel van Qui Vive.
Een matige wedstrijd dus tegen Victoria. Over 3 weken zullen deze twee
ploegen elkaar nog een keer treffen,
maar dan bij Victoria.

De controle van de werper van
R.C.H/Pinguins liet te wensen over
en dat resulteerde in twee keer vier
wijd, in combinatie met een tweehonkslag leverde dat nog twee punten op. R.C.H./Pinguins deed hier

weinig tegenover op werper Henk
de Voijs. In de eerste inning wisten
ze maar twee stootslaghonkslagen
te produceren. Thamen ging rustig verder en scoorde drie punten
in de 3e inning waaronder een solo van Eric Schouten. De spanning
was er na de derde inning wel van
af. Thamen kon nog vijf keer scoren.
Op werper Henk de Voijs, die overigens deze wedstrijd acht keer drieslag gooide, hadden de slagmensen
van R.C.H./Pinguins geen schijn van
kans. Na de zesde inning was het
verschil van tien punten bereikt en
was de wedstrijd ten einde( einduitslag 0-12). Volgende week staat de
thuiswedstrijd tegen Olympia Haarlem op het programma. De wedstrijd begint om 19:30.

NFC startte de wedstrijd uiterst fel
en geconcentreerd en KDO had van
de meet af aan moeite om de Amstelveense aanvallen tegen te houden. Na tien minuten spelen, gaf de
scheidsrechter een zuiver buitenspelgeval doorgang en kon NFC na
meerdere pogingen de 0-1 maken
door wie anders dan topscorer Erik
van den Heuvel. NFC bleef de bovenliggende partij en leek de wedstrijd in een vroeg stadium te beslissen toen in de 20e minuut de 02 viel door Milud Assadi. KDO besefte terdege dat er keihard geknokt moest worden om terug in de
wedstrijd te komen en dit werd dan
ook volop gedaan. In de 35e minuut
werd dit bekroond door een doelpunt van Sven Vlasman die zodoende zijn vijfde competitiedoelpunt
aantekende. Lang kon KDO niet van
deze treffer genieten omdat een minuut later Milud Assadi van NFC de
1-3 aantekende uit een goed uitgevoerde counter.
Met deze stand werd ook de rust
bereikt. In de rust probeerde trainer
Louis Fase iedereen ervan te overtuigen dat de wedstrijd nog niet gespeeld was en dat erin de tweede
helft opnieuw kansen lagen voor de
zo belangrijke aansluitingstreffer.
In de tweede helft ontspon zich een
gelijkopgaand duel met kansjes aan

beide kanten. KDO probeerde door
het inbrengen van Danny Plasmeijer, Erik Verbruggen en Patrick den
Haan het tij te keren, maar tot doelpunten kwam dit echter niet. In de
80e minuut besliste NFC de wedstrijd definitief.
Door goed doorjagen van de Amstelveense voorhoede op de Kwakelse verdediging, kon Erik van
den Heuvel zijn 35e doelpunt van
het seizoen maken, 1-4. KDO bleef
vechten voor wat het waard was en
werd door een arbitrale dwaling de
2-4 ontnomen.
Een voorzet vanaf de rechterkant
werd door Rick Kruit, die op gelijke hoogte stond met de NFC-goalie, in het doel gekopt. Achter de
doelman stond nog een NFC-verdediger die de bal met z’n hand uit
het doel sloeg, maar KDO kreeg tot
grote ontsteltenis een vrije trap tegen vanwege buitenspel. Maykel
SItvast en Rick Kruit waren daarna
nog dichtbij de 2-4, maar dit mocht
ook niet baten. Kortom, KDO verloor
met 1-4 van een goedspelend NFC
en kon daarmee de derde periodetitel vergeten. Geinburgia pakte door
winst op Muiden de derde periode,
ZSGO/WMS verzekerde zich door
haar vierde plaats op de eindrangschikking van de derde nacompetitieplaats, naast tegenstander NFC.
Conclusie, KDO sluit het seizoen af
in het linkerrijtje en in de afgelopen
vier jaar is KDO niet zo hoog geëindigd op de ranglijst.
Seizoen 2006 - 2007: negende plaats
met 22 punten
Seizoen 2005 -2006: zevende plaats
met 32 punten
Seizoen 2004 - 2005: negende plaats
met 22 punten.
Met opgeheven hoofd kan worden
teruggekeken op het afgelopen seizoen en voor volgend seizoen zal er
o.l.v. de nieuwe trainer Ron Langhout wederom een gooi gedaan
gaan worden naar een periodetitel.

Rijders BMX UWTC
vervolgen de strijd om het
Europees Kampioenschap
Echichens/Uithoorn – Afgelopen
weekend werden de 9e en 10e ronde tellend voor het Europese kampioenschap in Echichens (Zwitserland) verreden. Na een voorspoedige reis streken we vrijdagmiddag neer in Echichens liggend aan
het Lac Léman (meer van Genève).
Een prachtige locatie met een werkelijk fantastisch uitzicht over het
meer en de besneeuwde bergen.
Na de voorgaande indoor-wedstrijden was dit weer de eerste Europese wedstrijd in de buitenlucht. De
fietscrossbaan maar vooral de ruimte daar omheen hebben de afgelopen weken flink te leiden gehad van
de regen en het dooiwater. In tegenstelling tot de weersverwachtingen hadden we vooral op zaterdag
te maken met zomerse omstandigheden. De baan droogde daardoor
snel op, wat de wedstrijd ten goede kwam. Arno van Vliet kwam zowel op zaterdag al op zondag tekort
om zich te kwalificeren voor de finales. De klasse waarin hij als nieuwkomer uitkomt (Men 17-24 jaar) is
behoorlijk groot en bestaat voor een
deel uit rijders die het niveau Junior Men of Elite net niet halen. Mike
Pieterse (Men 25-29 jaar) deed op
zaterdag verwoede pogingen om
het podium te halen, maar moest
helaas met een 4e plaats genoegen nemen. Op zondag kon Mike
zijn draai niet vinden en werd hij
5e. Bij Michael Schekkerman (Junior men) was het wedstrijdverloop op
zaterdag wel heel bijzonder. Na een
slechte eerste manche wist hij zich
vervolgens, mede door de wisselen-

de uitslagen van zijn tegenstanders,
met twee keer een 4e plaats toch te
kwalificeren voor de ¼-finale. Op
zondag reed Michael sterker dan op
zaterdag, maar de tegenstand was
zwaarder. Slechts met minimale verschillen op de streep, viel voor hem
het doek al na de manches. Onze
rijders hebben de volgende klasseringen behaald:
Uitslagen ronde 9 Zaterdag 19 april:
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
Alleen manches: 4e, 5e, 5e.
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Na manches: 4e.
Junior men
Michael Schekkerman
¼-finale: 7e.
Uitslagen ronde 10 Zondag 20 april:
Men 17-24 jaar
Arno van Vliet
Alleen manches: 6e, 6e, 6e.
Men 25-29 jaar
Mike Pieterse
Na manches: 5e.
Junior men
Michael Schekkerman
Alleen manches: 5e, 5e, 4e.

Al met al kunnen we terug kijken
op een geslaagd wedstrijdweekend.
De volgende internationale wedstrijd, tevens de eindronde Europees Kampioenschap wordt verreden op 2, 3 en 4 mei aanstaande in
het Duitste Weiterstadt. Meer informatie is te vinden op onze website
www.uwtc.nl/bmx.

