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Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”
 Erik Meyer & Anne de Boer, 
 Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAginA 2+3+4

Stijgende TEMPERATUREN

Wij hebben voor u meer dan 35 
soorten verse BBQ artikelen op 
voorraad, van cevapcicci tot 
Schotse rib-eye en van gamba 
spies tot barbecue tomaat. 

Bader, keurslager
www.bader.keurslager.nl  /  info@bader.keurslager.nl

Mijdrecht
Bozenhoven 27
Tel. 0297-255004

Vinkeveen
Plevierenlaan 31
Tel. 0297-263733

Maarssenbroek
Bisonspoor 1100
Tel. 0346-570951

Uithoorn
Zijdelwaardplein 71
Tel. 0297-565092

Aangehouden voor heling
Regio - Surveillerende agenten 
hebben op 9 mei tegen midder-
nacht op de Herenweg drie mannen 
uit Mijdrecht en Vinkeveen aange-
houden in verband met heling van 
gestolen kleding.
Op de Herenweg hielden de drie 
mannen van 29, 31 en 37 jaar zich 
verdacht op rond een kofferbak van 

een auto met kleding. Een man had 
een bromfiets bij zich waarop ook 
kleding lag. 
De kleding was nog voorzien van 
winkellabels. Op vragen van de 
agenten sloegen de verdachten op 
de vlucht. Zij konden vervolgens 
aangehouden en ingesloten wor-
den.

Gerard Zijerveld houdt van het water
Uithoorn - Twintig jaar lang heeft 
Gerard Zijerveld de waterstanden 
van het gemaal aan de Amsteldijk 
zuid bijgehouden. “En nu kijk ik elke 
dag nog steeds hoe de waterstand 
is. Het hoort er gewoon bij”, lacht 
Gerard. Zijn verhaal: “Wij woonden 
op de Drechtdijk toen de buurman 
op een avond langskwam en vertel-
de dat er een baantje vrij was ge-
komen als machinist op het gemaal. 
Dat was in 1976. Toentertijd was 
het nog één polder, de Uithoornse 
polder met één polderbestuur. La-
ter kwam er een fusie met Drecht 
en Vecht. De ingelanden (boeren) 
moesten zelf het onderhoud van het 
gemaal en de machinist betalen. Het 
ging om 1000 uur per jaar. Ik had 
daarnaast nog een andere baan die 
de sociale lasten voor zijn rekening 
nam. De buurman had gezegd dat 
het om een dieselgemaal ging die in 
huis stond en nogal herrie maakte. 
Bovendien lag het nogal afgelegen. 
Samen met mijn vrouw ben ik toen 
gaan kijken en we waren eigenlijk 
meteen enthousiast. Er waren nog 
twee andere sollicitanten maar al-
le bestuursleden kenden mij al, dus 

dan heb je natuurlijk een enorme 
kruiwagen. Mijn taken werden uit-
gelegd en bestonden eruit dat ik 
het gemaal draaiende moest hou-
den, het onderhoud van de diesel 
en zorgen dat het water in de pol-
der op peil bleef. Er is nog een peil-
schaal in de sloot. In een peilbesluit 
staat vermeld hoe hoog het peil mag 
zijn. Dat was toen in de zomer – 1.65 
meter en nu is dat – 1.80 meter. Dat 
heeft te maken met het feit dat veen 
inklinkt en om de tien jaar komt er 
dan ook een nieuw peilbesluit waar-
in staat hoeveel cm per jaar het wa-
ter mag zakken. Je moet wel malen, 
anders loopt de polder onder.” 

Lang gemalen
Als ik aan hem vraag wanneer hij 
het langst heeft gemalen moet hij 
even nadenken en antwoordt dan 
125 uur achter elkaar. “Dat is nu 25 
jaar geleden en het bleef maar rege-
nen.” Zoals gezegd is er nog steeds 
een peilschaal in de sloot en toen-
tertijd keek Zijerveld altijd even op 
de schaal als hij er langs liep. ‘Even 
kijken of de bemaling al moest be-
ginnen’. “Je moest ook rekening 

houden met de windrichting en wat 
voor wind het zou worden en dan 
kon je het zelf ook wel regelen. Als 
je wist dat je ’s avonds weg moest 
en er werd slecht weer voorspeld 
dan zette je ’s morgens het gemaal 
al aan. Het gemaal bestaat uit een 
pomp, een overbrenging en een 
dieselmotor. In het krooshek komt 
het vuil dat in een speciale bak 
werd gestort. Het water kwam dan 
in de uitstroombak voor het huis en 
liep onder de weg door naar de Am-
stel de boezem in. Er zit een wacht-
klep op zodat het water niet terug 
kan stromen. Boven op zolder stond 
een waterbak met 1000 liter water. 
Dat was om koel water in voorraad 
te hebben om de diesel te koelen. 
Verder stonden er gasolietanks die 
bijgevuld moesten worden. Er stond 
eerst een drie cilinder diesel die op 
lucht gestart moest worden. Later 
werd dit een zes cilinder die elek-
trisch gestart kon worden. Dat ge-
luid was anders. 

Constant geluid
Bij de eerste diesel kon je lekker 
slapen omdat het een constant ge-

luid was. Vroeger was de eis van de 
provincie dat je altijd kon draaien, 
ook als de polder onder water zou 
staan.” In 1976 toen Gerard Zijer-
veld op het gemaal kwam wonen 
was het nog een  gebied met wei-
landen. “Toen de diesel er nog stond 
moest je thuis zijn. Dat was wel 
prettig toen de jongens nog klein 
waren. Rond 1996 is Meerwijk ge-
bouwd en kwam de elektromotor. 
Dat moest, omdat het geluid toen te 
hoog was en volgens de wet mag je 
maar 30 decibel op de eerste gevel 
hebben qua geluid. Wij waren toen 
een zwarte vlek op de kaart en dat 
hield in dat je geen nutsvoorzienin-
gen had. Twaalf jaar geleden werd 
het huis aangesloten op de gasvoor-
ziening. Daarvoor maakte je gebruik 
van gasflessen en toen er nog geen 
gas was oliestook. Acht jaar gele-
den op de kabel en pas twee jaar 
geleden is het huis aangesloten op 
de riolering. Voor die tijd was er een 
septic tank”, aldus Gerard. Voor hem 
op tafel liggen drie boeken. Als hij 
ze openslaat zie ik lange rijen met 
getallen. “Elke dag moest ik het pol-
derpeil, het boezempeil de begintijd 
van het malen en de eindtijd bijhou-
den met de peilen erbij. Dat werd 
aan het eind van de maand over-
geschreven en opgestuurd naar de 
provincie die de gegevens in haar 
archief hield.” De laatste datum die 
vermeldt staat in het boek is 1 april 
1996. “Dat was de einddatum van 
de diesel”, vertelt Gerard met toch 
een vleugje weemoed. Daarna is 
Gerard in dienst gekomen van Wa-
ternet, dat was toen DWR en is sa-
men met twee anderen begonnen 
om de kleine gemaaltjes in de regio 
en omstreken op te knappen en te 
automatiseren.
Op elk gemaal zat een machinist 
maar dat heet tegenwoordig peilbe-
dienaars. Het gaat in totaal om 264 
objecten waaronder ook bruggen 
en sluizen die draaiende gehouden 
moeten worden. “Je blijft er continu 
mee bezig. Maar het is leuk werk, al 
is het anders dan vroeger”, vindt Zij-
erveld. 

Een puC koffie apparaat 
voor moederdag
Uithoorn - Bij C1000 Reurings kon-
den kinderen tekeningen maken 
voor moederdag. En uit de vele in-
zendingen werden twee tekenin-
gen gekozen als beste. Zowel Senza 

Vesteeg 5 jaar als Kim van der Tol.8 
jaar. kregen uit handen van super-
markt manager Olaf Stomphorst het 
koffie zet apparaat van puC. Deze 
beide moeders zullen maar wat blij 

zijn dat hun dochters zo goed kun-
nen tekenen . Voor deze week kunt 
u bij C1000 Reurings meedoen aan 
de verloting van een Weber barbe-
cue. 



OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Tot  110 per persoon, per jaar

Ga langs sociale zaken

Meer weten?

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.

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

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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 bijzondere bijstand omdat:
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Burgerjaarverslag
Verkeer en vervoer

Elders in deze krant vindt u het Burgerjaarverslag 
2007. Ieder jaar maakt de burgemeester haar jaar-

verslag aan de hand van een speciaal thema. Dit 
jaar is het Verkeer en Vervoer. Diverse bewo-

ners van onze gemeente hebben mee-
gewerkt aan dit Burgerjaarverslag. 

Iedereen die een bijdrage aan 
dit verslag heeft geleverd, 

bedanken wij hierbij 
nogmaals van 

harte!

Extra avondopeningstijden 
Publiekszaken

In verband met de aankomende vakantieperiode is deze maand de 
balie van Publiekszaken op drie donderdagavonden extra lang open. 

Deze avonden zijn op 15, 22 en 29 mei van 17.30-20.30 uur.

Op 15 mei start de meetdag voor 
de Fietsbalans Uithoorn vanaf het 
gemeentehuis. Wethouder Leven-
bach zal in de ochtend samen met 
de Fietsersbond uitleg geven over 
diverse onderzoeksonderdelen van 
de Fietsbalans Uithoorn. Rond 11.15 
uur zal Wethouder Levenbach offi ci-
eel de meetdag starten. 

Ontwikkeling fi etsklimaat
De Fietsbalans Uithoorn bestudeert 
de ontwikkeling van het fi etsklimaat 
en de effectiviteit van het fi etsbeleid. 
De volgende elementen worden on-
derzocht:
− Fietsparkeren / stallingsmogelijk-

heden

− Fietsroute netwerk
− Meting van de luchtkwaliteit
− Gezondheid

Route
Een groep van de lokale Fietsers-
bond Uithoorn en Aalsmeer heeft 
een fi etsroute kriskras door de ge-
meente gepland. ’s Middags rijdt 
een speciale meetfi ets de uitge-
werkte route en meet daarbij onder 
andere de kwaliteit van het wegdek 
en de luchtkwaliteit. 
Tegelijkertijd rijdt een auto met meet-
apparatuur zoveel mogelijk dezelfde 
route zodat zaken als luchtkwaliteit 
en tijdsduur van ritten vergeleken 
kunnen worden. 

In volle vaart start 
onderzoeken Fietsbalans
Vanaf 12 mei tot eind juni wordt door Marketresponse namens 
de Fietsersbond telefonische enquêtes bij enkele willekeurig 
uitgekozen inwoners afgenomen. Het gaat om een fi etserste-
vredenheidsonderzoek dat ongeveer 2 minuten per gesprek zal 
duren. Er wordt gevraagd naar de ervaringen van de inwoners 
van Uithoorn met het huidige fi etsklimaat.

Informatiepunt inburgering
Vind je weg in 
Nederland bij de 
bibliotheek!
Op vrijdag 16 mei om 16.00 uur wordt in de bibliotheek 
Uithoorn offi cieel 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 Neder-
land 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 mo-
gelijkheid om te oefenen met de lesstof en het inburgeringexamen. En 
je vindt er informatie over verschillende cursussen en opleidingscen-
tra. Het informatiepunt krijgt een duidelijk herkenbare plek in de biblio-
theek. 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 Ne-

derlands. 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 open-

bare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1.

15 mei in Informatief Beraad
Conceptplan Uithoorns 
Verkeer- en Vervoerplan 
gereed
Het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP), dat op zorg-
vuldige wijze tot stand is gekomen, wordt 15 mei behandeld 
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 2008-
2015. 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 Verbindin-
gen”. 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 we-

gen.

Bestaande N201 
na omlegging
De kern van dit thema is drukker 
waar het kan, rustiger waar het 
moet. Het thema bestaat uit het be-
sluit van 24 januari 2008, een knip 
in de huidige N201 en uit twee soor-
ten 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 moge-
lijkheden van de huidige ontsluiting 

en de mogelijke alternatieve ontslui-
tingen zijn opgenomen in het UVVP. 
Er is gekozen om wel een aantal 
maatregelen te treffen, maar met de 
verstrekkende maatregelen te wach-
ten 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 maatrege-
len ontstaat bij het oplossen van de 
knelpunten.

Specifi eke onderwerpen
Naast de drie hoofdthema’s komen 
vier specifi eke onderwerpen aan 
bod in het UVVP. De onderwerpen 
zijn fi etsroutes, openbaar vervoer, 
schoolomgeving en parkeerbeleid.  
Het concept UVVP kunt u downloa-
den via de gemeente website  www.
uithoorn.nl (UVVP).



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
14 MEI 2008

Nieuwe Meerbode  - 14 mei 2008 pagina 3

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van 
Uithoorn op donderdag 15 mei 2008 in het partyrestaurant Leenders, 
Drechtdijk 9-15, in De Kwakel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met 
het Informatief Beraad, parallel wordt een Extra Informatief Beraad gehou-
den dat ook om 19.30 uur begint op dezelfde locatie. Na een korte schorsing 
om 21.00 uur gevolgd door de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L.GroenGROOTSCHALIGE 

RENOVATIE 
BUITENRUIMTE 
EUROPAREI GESTART

Dit voorjaar is de eerste fase van 
de renovatie van de buitenruimte 
Europarei gestart. Het parkeerter-
rein van de Brusselfl at wordt voor-
zien van nieuwe bestrating. Het zal 
binnenkort weer helemaal klaar zijn 
voor gebruik. Dit jaar wordt verder 
het gebied tussen de Briandfl at en 
de Brusselfl at en de omgeving van 
de Monnetfl at verbeterd. Er komt 
nieuwe beplanting en de openbare 
verlichting wordt opgeknapt. De 
speeltoestellen worden in samen-
spraak met de kinderen uit de fl ats 
vernieuwd. 

Totaalplan samen 
met bewoners
De werkzaamheden zijn een onder-
deel van de totale renovatie van de 
buitenruimte van de Europarei. Het 
totaalplan voor buitenruimte in deze 
wijk werd een aantal jaren geleden 

WERK IN 
UITVOERING

samen met de bewoners opgesteld. 
Bij de renovatie wordt alle bestrating 
opgeknapt, er komen meer parkeer-
plaatsen, de openbare verlichting 
wordt aangepast en de onderbe-
planting wordt vernieuwd. 

Planning
De totale herinrichting gaat tot 2013 
duren. Het werk vindt plaats in fa-
sen, in aansluiting op de renovatie 
van de fl ats. Vorig jaar is het gebied 
rondom ‘t Buurtnest al opgeknapt. 
Eind dit jaar wordt gestart met het 
opknappen van het parkeerterrein 
van de Briandfl at, het gebied tussen 
de Brusselfl at en basisschool de 
Tweemaster, het gebied rondom de 
Coudehovefl at en het parkeerterrein 
van de Briandfl at.

PARKEREN 
BRUSSELFLAT

Gemeente Uithoorn verwacht dat de 
renovatie van het parkeerterrein van 
de Brusselfl at eind mei afgerond kan 
worden. Bij de toegang tot het par-
keerterrein wordt bord E4 geplaatst.
Bord E4 wordt gebruikt voor het 
aanduiden van een parkeergelegen-
heid. In artikel 24 van het RVV 1990 
is onder meer bepaald dat bestuur-
ders op een parkeergelegenheid, 
aangeduid met verkeersbord E4 en 
voorzien van parkeervakken, hun 
voertuig alleen in de vakken mogen 
parkeren. 
Aangezien het parkeerterrein voor-
zien is van parkeervakken, komen 

er geen gele banden op plaatsen 
waar niet geparkeerd mag worden. 
Om te voorkomen dat bezoekers 
hierdoor denken dat ze bijvoorbeeld 
voor de ingang van het fl atgebouw 
kunnen parkeren, brengt 
de gemeente, ten over-
vloede, een onderbord 
aan met de tekst: 

uitsluitend in de vakken   

WERKZAAMHEDEN 
AANLEG DRAAIPUNT 
ANJERLAAN

Vorige week is gestart met de aan-
leg van het draaipunt op de Anjer-
laan op de kruising met de Hortensi-
alaan en de Chrysantenlaan. 
Met deze werkzaamheden wordt 
het project van de bouw van het ap-
partementecomplex La Fortresse en 
basisschool De Zon door AWG Aan-
nemerij en Ontwikkeling afgerond. 

Bereikbaarheid
Voor deze werkzaamheden worden 
geen wegen afgezet. De opdracht-
gever probeert in overleg met de 
aannemer de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. De werkzaamhe-
den gaan circa 2 weken duren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project, 
neem dan contact op met de ge-
meentelijk toezichthouder voor dit 
project, de heer B. Willemse, tel. 
06-51662371.

LOPENDE 
PROJECTEN

- Tijdelijke afsluiting Randweg 
- Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
Meer informatie (of uitgebreide 
toelichting) over de lopende pro-
jecten kunt u vinden op de website: 
www.uithoorn.nl/actueel/werkinuit-
voering.

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

PROCEDURE 
Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 

(Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wan-
neer 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 gemeente-

lijk 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 an-

ders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arrondis-
sementsrechtbank (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 wor-
den 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
 TER INZAGE
Verkeersbesluit om het gedeelte van de Randweg tussen de Legmeerdijk en de 
Poelweg gesloten te verklaren in beide richtingen voor alle bestuurders met uit-
zondering van (brom)fi etsers.
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 in-
richting 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, ontheffi ng 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

Vervolg op volgende blz.

De Buurtschouw in uw buurt
Deze week wordt de laatste Buurt-
schouw van Meerwijk gelopen. 
Tijdens de Buurtschouw wandelen 
mensen van de politie, gemeente, 
stichting Cardanus en Woongroep 
Holland door de buurt. Met de be-
woners 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 Buurt-
schouwen kunt u vinden op de web-
site 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.

Blok Tijd Onderwerp  Actie
OPENBAAR INFORMATIEF BERAAD

1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter: Dhr. ing.
   J.H.Hoogkamer
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 
1.2 19.45-19.55 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.15  Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan (UVVP). Voorstel van het college voor 
  het vaststellen van hoofdlijnen van beleid op het gebied van verkeer en vervoer 
  in Uithoorn. Doel: informatieve bespreking van dit voorstel in de raad en met 
  het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.11
1.4 20.15-20.35 Speelbeleidsplan. Voorstel van het college om  over te gaan tot het vaststellen 
  van een nieuw speelbeleidsplan en in te stemmen met de daaraan verbonden 
  uitvoeringskosten. Doel: informatieve bespreking van dit voorstel met het college 
  en binnen de raad ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.13
1.5 20.35-20.55 Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 1e herziening Landelijk gebied. Voor-
  stel van het college. Doel: informatieve bespreking van dit voorstel in de raad en 
  met het college ter voorbereiding op een politiek debat en besluitvorming. RV08.14
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

PARALLELLE SESSIE
EXTRA INFORMATIEF BERAAD

1A 19.30-19.35 Opening - agenda Voorzitter: 
   Dhr.J.W.M.Bosma
1A.1  Mededelingen Raads-/collegeleden
   insprekers 
1A.2 19.35-21.00 Hoorzitting mondelinge toelichting ingebrachte zienswijzen op 
  Bestemmingsplan 1e herziening Landelijk Gebied.

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus Voorzitter:
   Mevr.H.L.Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 15.05.08 Voorz/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 24.04.08  Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners /raadsleden
  indien aangemeld.

POLITIEK DEBAT
3 21.30-21.45 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.   Raads-/collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 21.45-22.30 Richtinggevende Notitie Aanpak Accommodatiebeleid. Notitie voorgelegd door 
  het college. Doel: politiek debat over deze notitie in de raad ter voorbereiding 
  op de besluitvorming over de vraag of de in de nota genoemde kaders 
  aansluiten bij de wensen van de raad. 
3.2 22.30-22.45 Nota Communicatie “Om de goede naam en faam van de gemeente Uithoorn” 
  van het college over de positionering en profi lering van communicatie. 
  Doel: politiek debat in vervolg op de behandeling in het Informatief Beraad 
  van deze nota van het college.
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
 22.45-22.55 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties                        
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 22.55– 23.05 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1  Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen).
4.2  Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Voordracht raadsleden in commissie evaluatie Rekenkamer DOUW. RI 08.14 
 23.05 SLUITING OPENBARE VERGADERING Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.



 TER INZAGE VERVOLG
Besluit om de containeropstelplaats aan de Witkopeend te 
wijzigen.
Deze wijziging optimaliseert de spreiding van de container-
opstelplaatsen.
Info: Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 11 juni 2008
Ontwerp-bestemmingsplan De Legmeer
Info: Mw. M. Stappers, tel. 513 276
Inzageperiode: t/m 19 juni 2008
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsge-
gevens Uithoorn 2008-05-06.
Info: Afd. Dienstverlening/cluster Publiekszaken, Mw. P. Za-
noli, tel. 513 252
Inzageperiode: t/m 9 juni 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang 
van de Briandfl at te Uithoorn.

Info: Afd. Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 25 juni 2008

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/
 VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrij-
stellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 55, kapvergunning voor een coni-

feer in de achtertuin.
 Bezwaar: t/m 25 juni 2008
Zijdelwaard
- Rodenbachlaan, vergunning aan Etro Vastgoedzorg voor 

het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare 
weg, voor het plaatsen van een ecotoilet en een schaf-
keet van 28 april t/m 6 juni 2008.

 Bezwaar: t/m 10 juni 2008
- Bilderdijklaan 23, vergunning aan de heer Timmerman 

voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de 
openbare weg, voor het plaatsen van bouwmateriaal van 
10 mei t/m 26 mei 2008.

 Bezwaar: t/m 10 juni 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 122 bg, Drank- en Horecavergunning 

aan de exploitant van The Cooking Girl.
 Bezwaar: t/m 10 juni 2008

 VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een par-
keerplaats nabij de ingang van de  Briandfl at aan te wijzen 
als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Dit verkeersbesluit ligt tot en met 25 juni 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift 
worden ingediend.

 BEKENDMAKING VERORDENING
In zijn openbare vergadering van 24 april 2008 heeft de ge-
meenteraad de Verordening Gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens Uithoorn 2008 vastgesteld. 
In deze verordening zijn, op grond van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescher-
ming persoonsgegevens, regels aangegeven over de vol-
gende onderwerpen:
- de informatieverstrekking van persoonsgegevens aan 

afnemers en derden
De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking 
met ingang van 24 april 2008. De verordening ligt voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis.  

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

14 MEI 2008

pagina 4 Nieuwe Meerbode  - 14 mei 2008

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S



Uithoorn - “Het is niet echt de be-
doeling geweest dat ik hier nu 
met ongeveer 70 katten zit”, vertelt 
Els Verkerk van Stichting Help de 
Zwerfkat. Je wilt het niet geloven, 
maar ik had absoluut niks met kat-
ten. Ik was een hondenmens. Maar 
nu alweer 27 jaar geleden, toen ik 
een keer met mijn zoon Tom en de 
hond ging lopen, kwamen we langs 
het huis van Tante Janny die Tom 
binnenriep van: ‘kom eens kijken, 
ik heb allemaal jonge katjes’. Ja, en 
het resultaat kun je natuurlijk wel 
raden. Ik kreeg dus een kat aange-
smeerd. En eigenlijk beviel dat best 
wel goed en na een jaar kwamen er 
twee katjes bij. Toen kwam de die-
renarts met het verhaal van een 
nest jonge katten waarvan de moe-
der was doodgereden en ja, dan 
blijf je ook niet stil zitten. We heb-
ben daar een nieuw huis voor ge-
zocht en toen kwamen kinderen 
naar ons toe dat er een kat van acht 
hoog was afgegooid en meteen de 
mand en de zakken grind er ook 
maar bij. Je houdt het niet voor mo-
gelijk wat voor idiote dingen men-
sen met dieren doen. En dan groeit 
dat steeds verder. Omdat Uithoorn 
ook geen eigen asiel heeft, belden 

men mij op dat ze ergens een zwerf-
kat hadden zien lopen en dan ging 
ik er naar toe. Ik ben begonnen in de 
Straatsbrugflat waar ik toen woon-
de. Na zes jaar had ik 45 katten en 
omdat dat niet in het huurreglement 
was toegestaan heeft de gemeente 
mij dit pand toen aangeboden wat 
leegstond. Ik zit hier nu 19 jaar en in 
al die jaren is al heel wat verbeterd 
en aangebouwd. 

Stapelbed
De nieuwste aanwinst is de spinne-
rij die er net een jaar staat en waar 
stapelbedden staan waar de kat-
ten heerlijk uitgestrekt op kunnen 
liggen. In het begin waren de kat-
tenverblijven natuurlijk heel primi-
tief, want ik had geen cent en werd 
ook niet gesteund. Op een gege-
ven moment was echt het geld op 
en had ik zelfs geen geld meer om 
voer te kopen en toen heeft Wiete-
ke van Dort een actie gestart. Op dit 
moment zijn er ongeveer 70 katten. 
Het gaat om niet-plaatsbare katten 
die om een of andere reden niet ge-
schikt zijn om als huisdier geplaatst 
te worden. Het zijn niet alleen katten 
uit Uithoorn, maar ook Mijdrecht en 
Amstelveen en wij worden ook door 
het asiel in Amstelveen opgebeld als 
zij katten hebben die niet meer ge-
plaatst kunnen worden. “Wij leggen 
er onze ziel en zaligheid in”, aldus 
Els. Samen met haar partner An-
nemieke rijdt zij al jaren een rondje 
over het Cinduterrein. “Daar lopen 
ook heel veel katten rond, evenals 
op het industrieterrein”, aldus An-
nemieke. We moeten dan ook een 
helm op en een veiligheidsbril, om-
dat je op gevaarlijk terrein bent. “Het 
probleem van de gedumpte katten is 
zo groot, dat is bijna niet aan te pak-
ken”, vindt Annemieke en Els voegt 

eraan toe: “Als wij twee jaar zouden 
stoppen dan zouden die zwerfkatten 
echt een bedreiging vormen. 

Wekenlang
Ook in de zomer worden er tig rond-
jes gereden om te kijken of er er-
gens zwerfkatten rondlopen. “We lo-
pen soms wekenlang avondelang te 
posten. Als de katten binnenkomen 
worden ze eerst ingeënt en komen 
ze in de quarantaineafdeling. Daar 
blijven ze sowieso drie weken, zo-
dat ze optimaal beschermd zijn te-
gen allerlei ziektes. Daarna wordt de 
nieuwe kat bij de andere katten ge-
plaatst. Qua voedsel krijgen de kat-
ten het beste voedsel dat er is. Dat 
is voornamelijk droogvoer en onge-
veer drie keer in de week blikvoer.” 
Annemieke is er nu al twaalf jaar bij 
“Ik was altijd al gek op katten en had 
meteen al heel veel respect voor Els. 
Elke kat heeft een naam. Het is net 
als met een klas met kinderen van 
wie je alle namen ook uit je hoofd 
kent. Bovendien is het makkelijk om 
mee te werken en luisteren de kat-
ten naar hun naam. Er wordt eigen-
lijk zelden gevochten en vooral de 
schuwe katjes kruipen bij elkaar. 
Het knokken is echt vragen om aan-

d a c h t . 
B i nnen 
zijn de 
katten-
verblij-
ven
waar
m a n -
den en 
h o k j e s 
s t a a n , 
net wat 
de kat 
wil en 
buiten is 
een gro-
te ruim-
te waar 
de kat-
ten vrij 
kunnen 
rondlo-
pen en 
waar
ook de 
speel-
ruim-
te is met 
het kat-
tenklim-
rek met 
twee
huis-
jes.
Je vraagt 
je af hoe 
dat al-
l e m a a l 

wordt schoon-gehouden. We heb-
ben een schoonmaakploeg van ze-
ven vrijwilligers die om beurten 
een ochtend komen helpen. En dan 
wordt ook echt alles schoonge-
maakt. We hebben een tuinstofzui-
ger en binnen staan grote wasma-
chines waar de kleedjes en de la-
kens regelmatig gewassen worden. 

Gedweild
De wanden worden gesopt, de vloe-
ren gedweild en de kattenbakken 
worden elke dag nagelopen. Wel 
zoeken Els en Annemieke nog vrij-
willigers voor de ochtenden. De 
fout die de meeste mensen maken 
is dat ze hun huisdier bijna vergif-
tigen met antivlooienspul en dat ze 
vergeten dat maar 2% van de vlooi-
en op het dier zelf zit. Het gaat er-
om de omgeving goed schoon te 
houden. Onze dierenarts Janet ver-
baast zich er altijd over dat er bij ons 
nooit katten met vlooien zijn. Op 17 
mei is er een open dag van 12.00 
tot 17.00 uur met allerlei kraampjes 
met informatie over het adopteren 
van een kat en andere informatie, 
een kraam met proefmonsters van 
voedsel, folders en sleutelhangers 
en een kraam waar je wat kunt drin-
ken en eten en een kraam met leu-
ke spulletjes voor de kat. En dit jaar 
komt er voor het eerst een kinder-
loterij. Het is dan echt supergezel-
lig en de katten die tam zijn kruipen 
dan gezellig bij op schoot”, aldus Els 
en Annemieke.
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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.

Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Twistvliet, poes, roepnaam Droppie, oud
 4 jaar, kleurstelling schildpad zwart met rood en wit gevlekt.
 Hij is dik met kleine oren.

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,
 gecastreerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Schans, poes, E.K.H., kleurstelling rossig,  
 plusminus 15 jaar. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving In het Rond, poes, kleurstelling wit met licht  
 grijs gemêleerd. Wel erg mager. (asiel Amstelveen).

COLOFON
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, 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. 0297-
531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsen-
post 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 prak-
tische, 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

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: 0297-
263758 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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: 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 verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

Ellen Helmus:
fluitiste van wereldklasse

Ellen Helmus, docente aan het conservatorium te Utrecht, staat bekend om 
haar geweldige improvisatietalent. Ze werkte samen met wereldberoemde 
jazzmusici. Met Hubert Laws trad ze op in The Blue Note, met Georgie Fame 
maakte ze het album ‘A portrait of Chet’, een eerbetoon aan Chet Baker. 
De afgelopen jaren speelde ze toernees met het Rosenberg Trio, de Gipsy 
boys, Jan Vayne en Denise Jannah.
 
Ze begeleidde Ingram Washington tijdens Chazz 2006. 
Ook dit jaar zal Ellen van de partij zijn. Want, zoals ze zelf over Chazz zegt: 
‘Ik vind het fantastisch dat mensen dit organiseren, het kost heel veel moei-
te, heel veel tijd, helemaal voor andere mensen, dat moet meer navolging 
krijgen’. 

Chazz 2008
28 juni

15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50

De Hoef

Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: www.chazz.nl

Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

www.decombinatie.web-log.nl/
www.decombinatie.info

Op 17 mei a.s. Open Dag bij 
Stichting Help de Zwerfkat
Het meest gezellige geluid is 
dat van etende katten



Regio - Al maanden is men be-
zig met de werkzaamheden aan de 
Vrouwenakkerse brug en het wordt 
nu zo langzamerhand tijd dat het 
eind in zicht komt en men weer 
gewoon over de nieuwe brug kan. 
Twee jaar geleden kwam men na 
de normale controlewerkzaamhe-
den tot de conclusie dat het brug-
dek dusdanig versleten was dat re-
paratie niet meer mogelijk was. Bo-
vendien was een tweede factor dat 
de brug sowieso te licht en te smal 
was. Dat had ook te maken met het 
toenemend vrachtverkeer. Aange-
zien de brug behoort bij twee pro-
vincies, namelijk Zuid-Holland en 
Noord-Holland, moest door beide 
provincies een besluit worden ge-
nomen, natuurlijk in samenwerking 
met de desbetreffende gemeenten. 
De provincie Zuid-Holland was al 
bezig met een plan voor herstructu-
rering en daar paste dit project goed 
in. Uiteindelijk is na overleg besloten 
dat de tachtig jaar oude brug niet 
meer gerenoveerd kon worden en 
werd een bouwaanvraag ingediend 
bij de gemeente Uithoorn, omdat de 
gemeente de bouwvergunning moet 
afgeven. Dat is gebeurd en de vol-
gende stap lag weer bij de provincie 
om een architect te benaderen. Nu 
kun je twisten over de vraag of het 
een mooie brug gaat worden. Zeker 
is dat het niet meer de romantische 
uitstraling heeft van de oude brug 
en misschien had er ook voor ge-
kozen kunnen worden om de oude 
brug te laten liggen wat vaak in het 
buitenland gebeurt en zelfs ook in 
Nederland zodat een stukje nostal-
gie nog bewaard blijft. Maar goed, 
volgens de provincie is het ontwerp 
van de nieuwe brug goedgekeurd 
door de welstandscommissie.

Burgers
Op de vraag of ook burgers bij het 
ontwerp betrokken zijn blijkt dat dit 
geen zaak is voor de burgers, hoe-
wel je toch zou verwachten dat bij 
een informatieavond de mening van 
omwonenden gevraagd zou kunnen 
worden. Want als dat wel kan bij een 
speelveldje voor kinderen, zou dat 

zeker moeten kunnen bij het ont-
werp van een dergelijk belangrijke 
brug. Omdat de onderbouw open-
baar aanbesteed moest worden is 
dat Ballast Nedam geworden en de 
bovenbouw, dat wil zeggen de be-
weegbare delen van de brug, wordt 
uitgevoerd door een aannemer uit 
Friesland. Zo’n nieuwe brug aan-
leggen is niet zo eenvoudig als het 
lijkt. Allereerst moet er een nood-
brug worden aangelegd, twee pon-
tonbruggen voor fietsers en voet-
gangers moesten geplaatst worden 
aan de oost- en de westkant, dan 
de vervanging van de oude brug en 
wat in ieder geval positief is, de aan-
leg van een vrijliggend fietspad in 
twee richtingen en als laatste moet 
de bebording en openbare verlich-
ting aangepast worden. Het verkeer 
moet worden omgeleid en natuurlijk 
heb je ook te maken met het verkeer 
in de Amstel. Het scheepvaartver-
keer kon van 24 september 2007 tot 
en met half mei 2008 geen gebruik 
maken van de brug en de omvaar-
route is via de Kromme Mijdrecht, 
de Grecht en de Oude Rijn. 

Planning
Het werk verliep niet helemaal vol-
gens de planning want, vertelde Ien-

ke Verhoeff-projectleider, er is twee 
maanden vertraging opgelopen. Dat 
had te maken met problemen om de 
tijdelijke brug op de juiste locatie te 
plaatsen en verdere vertraging in de 
werkzaamheden door ook drukte in 
de bouwwereld. “Wij hadden de brug 
graag eerder opengesteld maar dat 
was helaas niet mogelijk”, aldus Ver-
hoeff. De brug is een weekend afge-
sloten om de noodbrug te plaatsen 
en in het weekend van 16 mei wordt 
de aansluiting van de Drechtdijk 
op de N201 ook afgesloten in ver-
band met noodzakelijke aanpassin-
gen. Verder moet de noodbrug wor-
den weggehaald en moet het ver-
keer weer rechtdoor geleid worden. 
In het weekend van 13, 14 en 15 ju-
ni wordt alles weer afgesloten en op 
17 juni voor de ochtendspits hoopt 
de provincie dat er weer auto’s over 
de brug kunnen rijden.

Op 27 juni zijn alle tests doorlopen 
en dan volgt op 30 juni de officië-
le openstelling en is de brugwach-
ter weer op positie. Volgens de pro-
vincie is de oorspronkelijke dead-
line van 1 augustus wel gehaald on-
danks de opgelopen vertraging. Het 
hele project heeft 3.6 miljoen ge-
kost. 

Vinkeveen - Dit weekend heeft een 
groep van de Eliboe Scouting uit 
Vinkeveen meegedaan aan de LSW  
(Landelijke Scouting Wedstrijden). 

Het was een onderdeel van het Ven-
del, en ze hebben zich laten gelden. 

Van de in het totaal 116 ploegen met 
leden in de leeftijd van 11 tot 14 jaar 
scoorden de dames ploeg een 37ste 
plaats. Hierbij lieten ze de winnaar 
van de RSW (Regionale Scouting 
Wedstrijden) die hun daar versla-
gen had, van scouting groep Salwe-
ga ver achter zich. Tevens vestigden 
ze een nieuw Eliboe record dat op 
een 40ste plaats bij de LSW stond, 
en nu dus op 37 staat. Het evene-
ment begon op zaterdagochtend 
en eindigde op maandagmiddag. 
De LSW is een wedstrijd tussen al-
le teams uit heel Nederland die op 
de RSW 1 of 2 zijn geworden. Naast 
dat er gestreden wordt om de eer-
ste prijs is het tevens een leuk eve-
nement om leden van een andere 
groep beter te leren kennen. Zo ont-
dekte de dames een leuk mannen 
team uit Zoetermeer, die de dames 

‘s nachts bezochten. Alleen de tent 
was te klein, dus pech voor de man-
nen en ze moesten onverrichter za-
ke terugkeren naar eigen tent. Maar 
aan het eind van het weekend heb-
ben de dames wel weer heel veel 
nieuwe vrienden op hyves en msn 

toe te voegen. Het was een super-
weekend en de Eliboe is trots op de 
meiden. 

Voor meer informatie  www.Eliboe.nl 
of voor meer info over de LSW www.
tribune.scoutingwedstrijden.nl   
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30 juni:

Officiële opening 
Vrouwenakkerse brug

Eliboe verbetert het eigen 
record

Zaterdag Open Dag
bij Stichting ‘Paraplu’
Wilnis - In de tweede volle week 
van september begint de ‘Paraplu’ 
te Wilnis alweer aan haar 28e cur-
susseizoen en is daarmee een hoog 
gewaardeerd en inmiddels niet meer 
weg te denken fenomeen in de ge-
meente De Ronde Venen. Op zater-
dag 17 mei a.s. wordt het nieuwe 
cursus- en activiteitenseizoen 2008-
2009 ingeleid met een zogenaamde 
Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur in 
haar gebouw aan de Pieter Joosten-
laan 28 te Wilnis. Daarop zijn alle be-
langstellende inwoners van De Ron-
de Venen van harte welkom om zich 
te laten informeren over de cursus-
sen, de educatieve en sociale activi-
teiten en de vele ontspanningsacti-
viteiten en dagtochten die voor het 
nieuwe seizoen, dat loopt van sep-
tember tot en met april, zijn gepland. 
Uiteraard worden bezoekers verwel-
komd met een kopje koffie. Tijdens 
de open dag zullen de diverse do-
centen en spelleiders aanwezig zijn 
om te vertellen over hun cursus of 
activiteit en om op alle vragen ant-
woord te geven. Ook kan men een 
indruk krijgen van de inhoud van 
de activiteiten en het niveau van de 
cursussen aan de hand van voor-
beelden en deskundige uitleg. 

Inschrijven
Reeds nu, maar uiteraard ook tij-

dens de open dag, kan men zich 
inschrijven voor de te organiseren 
cursussen, activiteiten, dagtochten 
en workshops. Een groot aantal ge-
bruikelijke cursussen, waarvoor gro-
te belangstelling bestaat, is opnieuw 
opgenomen, zoals bijna alle moder-
ne taalcursussen, diverse compu-
tercursussen, zowel voor beginners 
als gevorderden, digitale foto’s be-
werken, internetcursus. Ook weer 
teken- en schildercursussen, aqua-
relleren, patchwork en quilten en de 
naai- en knipcursus. Nieuw zijn 3 
blokcursussen van 8 dagdelen met 
Teken- en Basistechnieken voor be-
ginners, waarin men oefent in pot-
lood, houtskool en krijt, de begin-
selen van kleur mengen en het toe-
passen van kleuren bij verschillen-
de technieken, zoals dekkende wa-
terverf, aquarel of kleurpotlood. Ook 
is komend seizoen een aantal spi-
rituele cursussen opgenomen zoals 
Mandala tekenen, Meditatie teke-
nen en Tarotkaarten
.
Vanwege de overgrote belangstel-
ling voor het kaarten maken met 
Ans van Kerkwijk is weer – nu uitge-
breid naar 2 dagdelen per week - in 
het programma opgenomen, waar-
aan per keer kan worden deelgeno-
men, op dinsdagmorgen en woens-
dagmiddag.

Workshops
Ook nieuw in het komende seizoen 
is de cursus ‘Spreken in het open-
baar’, waarbij aandacht wordt be-
steed op het schrijven van een arti-
kel en het houden van een spreek-
beurt. Eveneens worden weer 2 
workshops besteed aan ‘Werken 
met glasmozaïk’ door kunstena-
res Rosanna Leliënhof, waarin een 
bord of schaal bekleed wordt, met 
een keuze uit 12 kleuren glasmix of 
wordt een olielampje opgemaakt. 
Na afloop neemt men een prachti-
ge schaal of bord, of een olielampje 
mee naar huis. Aan ontspannings-
activiteiten is geen gebrek: yoga, 
klaverjassen, bridgen, bridgecur-
sus, dansen en line-dance, mond-
harmonica en de wekelijkse inloop-
middag met o.a. biljarten, klaverjas-
sen, jeux-de-boules, darten, inter-
netten etc. etc. Diverse eenmalige, 
maar zeer interessante workshops, 
welke zeer populair blijken te zijn – 
zoals een kerststuk of paasstuk ma-
ken -  zijn en worden geprogram-
meerd. Een aantal interessante en 
culturele dagtochten – culturele 
uitstapjes -  o.a.  naar Delft  en De 
Breierij in Brabant completeert het 
programma. En natuurlijk is er altijd 
voldoende ruimte voor de zeer ge-
slaagde, gezellige en gratis inloop-
middagen op de donderdagmidda-
gen van september tot en met april. 
Hierover en over al het andere dat 
men wil weten, kan informatie in-
gewonnen worden tijdens de Open 
Dag op zaterdag 17 mei van 10.00-
13.00 uur.
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Uithoorn - Iedereen heeft wel eens 
van Henri Dunant gehoord en vaag 
iets van het Rode Kruis, maar hoe 
zat dat nou eigenlijk precies? Jean 
Henry Dunant was als 31-jari-
ge toevallig getuige van de beken-
de slag bij Solférino tussen Oosten-
rijk en Frankrijk. Hij was diep ge-
schokt door de aanblik van de dui-
zenden soldaten die zonder enige 
zorg achterbleven op het slagveld. 
Naar aanleiding van zijn ervaringen 
heeft hij toen het boek ‘Un souve-
nir de Solférino’ geschreven, waarin 
hij pleitte voor onpartijdige en neu-
trale hulpverlening aan zieke en ge-
wonde soldaten en het vormen van 
een vrijwilligersorganisatie in ie-
der land. In 1863 is toen het Inter-
nationale Rode Kruis opgericht en 
in 1867 werd het Rode Kruis in Ne-
derland opgericht. Tot aan de Eer-
ste Wereldoorlog bleef de hulp be-
perkt tot oorlogsslachtoffers, daarna 
werd het uitgebreid naar hulp even-
eens in vredestijd. Momenteel zijn er 
128 miljoen vrijwilligers. In 183 lan-
den is er óf een Rode kruis afdeling 
óf een Rode Halve Maan. Een rood 
kruis op een wit vlak is het bescher-
mend embleem in oorlogstijd en 
betekent niet schieten. In decem-
ber 2005 is er een nieuw embleem 
ontstaan, een gekantelde rode ruit. 
De grondbeginselen van het Ro-
de Kruis zijn menslievendheid, on-
partijdigheid, neutraliteit, onafhan-
kelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en 
algemeenheid. De organisatie komt 
op voor alle mensen die hulp nodig 
hebben zoals slachtoffers van ram-
pen, oorlogen en conflicten, maar 
ook zieken en eenzamen. Het motto 
is dan ook zorg voor elkaar. Dit jaar 
bestaat het Rode Kruis afdeling Uit-
hoorn 60 jaar en er zijn nu rond de 
100 vrijwilligers. Er zijn zes onderaf-
delingen die elk hun eigen activiteit 
verzorgen. 

Spelletjes
Zo is er de sociale activiteiten 
waarbij elke derde dinsdag van de 
maand spelletjesochtenden wor-
den georganiseerd, maar ook een 
dagje met de boot met ouderen en 
eenzamen. Er gaan dan tussen de 
60 en 70 mensen mee. Dat wordt 
geregeld via thuiszorg en ande-
re instanties. Dat gebeurt op 10 ju-
ni vanaf de ringvaart, Braassemer-
meer en de Kagerplassen. Verder 
is er een paas- en kerstochtend in 
de Schutse en er zijn huisbezoeken. 
Dan is er de telefooncirkel, waar-
bij elke dag mensen worden gebeld 
met even een kort gesprekje. Is er 

geen gehoor dan gaat iemand even 
langs om te kijken of alles in orde 
is. Die groep bestaat uit zeven  vrij-
willigers en 12 hulpvragers. Als der-
de de aangepaste vakanties. Vanuit 
het landelijk bureau wordt een aan-
tal plaatsen toegewezen. Vroeger 
was het een week, nu is dat varia-
bel en kan het een weekend zijn of 
een midweek of hele week. Er zijn 
drie rode Kruishotels, IJsselvliedt in 
Wezep, de Valkenberg of de Paarde-
stal, beide in Rheden. Dat is hele-
maal verzorgd. De helft wordt door 
het Rode Kruis betaald en de andere 
helft betalen de gasten zelf. Verder 
is er een week op de Henri Dunant-
boot. Dan is er de collecteweek van 
15 tot 21 juni. “Dat was jaren in het 
slop geraakt”, vertelt Corrie Sassen 
“en werd alleen bij de supermark-
ten gedaan of via een acceptgiro-
kaart die vaak in de prullenbak be-
landde. Maar gelukkig hebben wij 
nu een actieve penningmeester en 
wordt nu bijna in heel Uithoorn en 
De Kwakel huis-aan-huis gecollec-
teerd. In 2006 leverde dat een be-
drag op van 4364 euro en in 2007 
was dat al 7200 euro. Een deel van 
de opbrengst is voor het landelijk 
bureau en de rest wordt besteed 
aan de uitjes en dergelijke.

Handwerk
Elke dinsdagmiddag is er ook een 
handwerkgroep in Het Hoge Heem 
en wel van 13.30-16.00 uur waar 
mensen van Het Hoge Heem en de 
aanleunwoningen komen bordu-
ren en breien. Twee keer per jaar 

staat er een stand in de winkelcen-
tra en de opbrengst is voor de aan-
koop van materialen. Iets nieuws is 
de jongerenafdeling, afkomstig zo-
wel uit Uithoorn als Aalsmeer, die al 
met activiteiten bezig is in Aalsmeer, 
dat ook wordt uitgebreid naar Uit-
hoorn. Sinds een jaar of drie is er el-
ke derde donderdag van de maand 
rolstoelwandelen vanuit Het Hoge 
Heem met halverwege koffiedrin-
ken in het gemeentehuis of in een 
school en dan weer terug. Nu in het 
kader van het zestigjarig bestaan 
wilde de afdeling Uithoorn iets spe-
ciaals doen en kwam op het idee om 
gelijk met de Nijmeegse Vierdaagse 
een rolstoelvierdaagse te organise-
ren. Dat gebeurt dan van 15 tot 18 
juli. Gestart wordt met koffie in Het 
Hoge Heem en daarna gaat men om 
11.00 uur lopen. Er wordt onder-
weg geluncht en men is weer terug 
rond 14.30 uur waar de dag afgeslo-
ten wordt met koffie of thee. Op vrij-
dag 18 juli wordt er later gestart, na-
melijk om 12.00 uur, omdat dan de 
feestelijke afsluiting volgt met mu-
ziek en nog een verrassing. Normaal 
gaat het om twintig rolstoelen, nu 
kunnen dat er 40 worden. Wij zoe-
ken nog vrijwilligers die de rolstoe-
len willen duwen, maar ook men-
sen met een rolstoel die mee willen 
doen en dat geldt ook voor mensen 
buiten Het Hoge Heem.” 

Voor inlichtingen Jurrien Weste-
ra, tel. 06-2418055 of via Het Hoge 
Heem, tel. 0297-519519 Annemieke 
Hennipman. 

Uithoorn - Meteen al bij de ingang 
van het Winkelcentrum Zijdelwaard 
was het raak want je werd verwel-
komd door vrolijke klanken van het 
duo De Reizende sterren. Ron en 
John deden hun best.
De een op de contrabas met wiel-
tjes eronder wat ik nog nooit eerder 
had gezien. Maar wel handig. “Zelf 
gemaakt”, vertelt Ron trots “Kijk, ik 
heb het ontwerp eerst op mijn arm 
gemaakt en als ik het niet meer 
wist dan kon ik even kijken hoe het 
moest.” “John speelt op zijn poot en 
meteen op de gitaar”, aldus het duo. 
Via een advertentie op internet heb-
ben ze elkaar gevonden en het klik-
te meteen. John komt uit het cover-
bandcircuit. “We houden van dezelf-
de muziekstromingen en we spe-

len rockabilly en truckermuziek.” 
Maar ook kinderliedjes en lied-
jes voor de wat ouderen onder ons. 
Dat zijn twee groepen die vaak wor-
den vergeten”, vinden Ron en John. 
Af en toe krijgen we ook verzoekjes 
en daar voldoen we natuurlijk aan. 
Vooral de kinderen vinden die grote 
bas heel interessant.

“Zo kunnen we de dag voor moe-
derdag een beetje opleuken.” Het 
duo stond er niet alleen, want aan 
vrolijk gekleurde tafeltjes konden 
kinderen bloempotten verven met 
natuurlijk als slot een mooie bloem 
erin. Met een beetje hulp werden 
dat nog hele leuke potten. Binnen 
in het winkelcentrum was ook alles 
in de sfeer van moederdag aange-

past en er stond een stand van de 
Wereldwinkel met artikelen die ge-
recycled zijn, afkomstig uit de Filip-
pijnen. “Kraaltjes gemaakt van kran-
tenpapier en telefoonboeken en dan 
om een fles gedraaid”, vertelt Tina. 

Bloem
“Het gaat dit keer om de droogte in 
de derde wereld landen en het be-
lang van gelijke kansen.

Ook konden de kinderen van kraal-
tjes een mooie bloem maken voor 
moederdag. “Ik zag jullie ook rond-
gaan met koek”, vraag ik. “Ja, dat was 
mangobrood, gemaakt van ingredi-
enten uit de winkel. Elke medewer-
ker heeft een broodje gemaakt”, al-
dus Tina die eraan toevoegt dat je in 
de winkel zelf ook tapas kon proe-
ven. Het was zoals bijna altijd ge-
lukkig het geval is mooi weer en dat 
was ook te merken aan de lange rij-
en voor de ijsboer, in dit geval Ja-
min.

Hele families, likkend aan ijsjes, lie-
pen gezellig keuvelend door het 
winkelcentrum. Voor in de winkel bij 
Jamin stond een trapsgewijs verho-
ging met daarop verleidelijk uitge-
stald in mooie doosjes gevuld met 
bonbons en vrolijk gestipte theepot-
jes. Alleen al het kijken ernaar was 
leuk. Bij de bloemen- en plantenza-
ken was het ook een drukte van be-
lang.
Niet alleen de dames stonden geïn-
teresseerd te zoeken of ze iets van 
hun gading konden vinden, maar 
ook de heren hielpen een hand-
je mee om de juiste planten voor 
of binnen of buiten uit te kiezen. 
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“Mijn droom was bruggen 
bouwen maar het is er 
niet van gekomen”
Uithoorn - Bruggen zijn het niet die 
je in de werkplaats van Hans de Wit 
ziet staan maar wel rustieke meu-
belen. “Het was mijn droom altijd 
om bruggen te gaan bouwen maar 
het is er niet van gekomen”, aldus 
Hans. Op het eerste gezicht denk je 
dat de meubelen van gewoon hout 
gemaakt zijn maar dan blijkt dat de 
meubels van gebruikte steigerdelen 
zijn gemaakt. Vandaar dat rustieke 
uiterlijk. “Ik doe aan recycling”, lacht 
Hans. “De mensen vinden het mooi 
dat je hout weer gaat recyclen, dan 
wordt het een milieuaspect. Ze ogen 
nostalgisch, zijn simpel en er mag 
een beschadiging op zitten. Dat 
hoort erbij.” Voor de huidige meu-
belmakerij had de Wit een sloop-
bedrijf waar hij de handelsafde-
ling voor zijn rekening nam en waar 
ook in nieuw hout werd gehandeld 
en daar werden tafels, kasten, ko-
zijnen en  trappen van nieuw hout 
gemaakt. Ook toen al zat hij wat te 
rommelen zoals hij het zelf uitdrukt 
met stukken hout als het rustig was. 
Op een gegeven moment had Hans 
er echter genoeg van en verkocht 
de zaak. Dat was na 25 jaar. “Eerst 
ga je eens zitten nadenken wat je 
kunt gaan doen en dan weet je het 
opeens”, aldus De Wit die een nieuw 
pand kocht waar hij zijn eerste meu-
belmakerij opzette. Dat was in het 
begin nog in het oude dorp en later 
verhuisde Hans naar de huidige lo-
catie, namelijk aan de Amsterdam-

seweg/Molenlaan. Boven de deur 
hangt een bord met de naam ‘De 
Oude Rust’. Hoe is hij aan die naam 
gekomen? “Heel eenvoudig”.  ver-
telt Hans. “Mijn vrouw heet Rust van 
haar achternaam en ik wilde het wel 
een beetje kalmer aan gaan doen, 
dus vandaar.“ In het begin waren 
het voornamelijk particulieren waar 
Hans voor werkte, maar allengs 
werden het ook bedrijven en kanto-
ren en zelfs restaurants en een gro-
te wijnhandel. Hoe gaat hij eigenlijk 
te werk? 

Steigerdelen
“Ik bestel een paar kilometer stei-
gerdelen en dan begin ik”, aldus de 
Wit. “Ik maak tuinsets volgens mijn 
eigen ontwerp en kennelijk slaat het 
aan. Voor de andere meubels zoals 
tafels, kasten, stoelen en dergelijke 
geven de klanten meestal aan wat 
ze voor ogen hebben. Het lijkt alle-
maal heel eenvoudig zo op het eer-
ste oog maar er gaat een hoop tijd 
in zitten volgens Hans. “Steigerde-
len zijn gemaakt van een ruig soort 
hout met scherpe kanten. Ik maak 
ze gebruiksvriendelijk.
Dat is belangrijk, zeker als de meu-
bels voor binnen zijn.” Maar niet al-
leen de gewone banken, tafels en 
stoelen worden door Hans gemaakt. 
Ook zie je ronde woonbanken staan 
of een bank die om een boom ge-
plaatst kan worden. “Dan krijg je 
valse verstekken die je goed op te-

keningen kunt zetten en dan moet 
je dat doorrekenen. De klant geeft 
op wat hij wil en ik maak er een 
mooi geheel van en probeer niet al 
te strakke lijnen aan te houden. Het 
geeft een landelijk idee. Het gaat om 
de sfeer die je oproept. Verder ook 
twee- en driezitters, kinderstoelen 
en zelfs schommelstoelen die even-
tueel ook met een lagere rugleuning 
kan en stoelen met verstelbare rug-
leuning. Lekker om in te borrelen of 
wat meer rechtop. Computerkasten, 
kinderstoelen en stapelkasten. Al-
les is mogelijk. De verschillende on-
derdelen worden met roestvrijstalen 
schroeven vastgezet. Als je dat niet 
doet krijg je rare vlekken in het hout 
en als je goedkope schroeven ge-
bruikt breken ze af.” De tuinmeubels 
van Hans gaan zo’n twaalf jaar mee. 
“Ze zijn echt heel stevig en je kunt 
er gerust een dansje op maken.” Be-
neden is een kleine toonzaal waar 
je even rond kan neuzen, daarnaast 
ligt de werkplaats van Hans en de 
opslagruimte, maar er is ook nog 
een trap naar boven waar weer heel 
andere zaken staan zoals wat antiek, 
brocante meubeltjes, kroonluchters, 
buffetkasten, servies, ouderwet-
se lampetkannen, grijs en groene 
emaille pannen en kannen en heel 
apart een pluche hobbelpaard met 
staart en manen. Maar ook een bid-
stoeltje, hutkoffers en gewone kof-
fers zijn er te vinden. Altijd leuk om 
even te gaan kijken. 

Rolstoelvierdaagse 
georganiseerd door Rode 
Kruis Uithoorn

Gezellige bedoening in
Winkelcentrum Zijdelwaard
voor moederdag

Veel kinderen liepen met een vrolij-
ke ballon achter hun ouders aan of 
aan het handje. Sommigen konden 
gewoon niet wachten om de ballon 
op te laten: “Even kijken hoe hoog 
die kan.” Op de bankjes zaten ge-
zellig de wat ouderen, ook likkend 
aan een ijsje of gewoon even bij te 
komen. Ook bij bakker Hulleman 
stonden witte harten met iets erin, 
dat moest je maar raden, maar het 
zullen wel bonbons zijn geweest en 
rode gebloemde doosjes ook met 
bonbons. 
Bij boekwinkel ten Hoope kon je 
buiten in de houten vitrines even 
lekker neuzen in gezellige boeken 
over lekkere gerechten of in boeken 
over vrijetijdsbesteding: tuinieren, 
schilderen en noem maar op. Ook 
bij Pour Vous zag je cadeauartike-
len die allemaal versierd waren met 
een rood hartje of met een vlagge-
tje en tussen de artikelen hingen 
knaloranje badtassen en in het rek 
stonden de aanbiedingen van top-
geuren. Het was niet alleen gezel-
lig winkelen maar meteen ook een 
soort uitje onder begeleiding van 
vrolijke muziek.
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Unieke milieuvriendelijke 

autowasstraat bij Kroezen

Uithoorn -  Tankstation Eshuis & Kroezen aan 
de Fokkerweg in Uithoorn heeft recent een 
naamsverandering ondergaan. Het heet nu ‘Kroezen’. De 
naam Eshuis is verleden tijd. Voorts is het potentieel aan 
activiteiten fors uitgebreid. Reden waarom men nu beter 
kan spreken van ‘Autoservice Center Kroezen’. De nadruk 
hierbij ligt op de complete verzorging van het uiterlijk 
en het compartiment van de auto. Géén garagebeurten! 
Arend Kroezen is inmiddels de enige eigenaar van 
het tankstation met een deel van de omliggende 
bebouwing die hij van Eshuis heeft overgenomen. In de 
naastliggende en geruime tijd al leegstaande fabriekshal 
heeft Arend werkelijk een juweel van een autowasstraat 
laten installeren. En die is uniek in Nederland, want het 
is de allereerste van dit geavanceerde type en de meest 
milieuvriendelijke die er op de markt verkrijgbaar is!

Wasrobot
De autowasmachine is een geavanceerde robot die 
volledig computergestuurd zijn werk doet. Hij is 
2,85 meter hoog en rijdt over een baan van 7 meter 
lengte. De machine is geschikt voor het wassen van 
personenauto’s, maar ook (kleine) bestelwagens 
worden zonder probleem van vet en vuil ontdaan. De 
wasborstels zijn geen ‘borstels’, maar vormen een waaier 
van vezels die letterlijk elke vierkante millimeter van de 
auto raken. Alvorens de robot zijn werk doet ‘tast’ hij 
met sensoren eerst de vorm van de auto af. Zitten daar 
te grote uitstekende delen aan, zoals een imperiaal, of 
een fi etsenrek achterop, dan weigert hij de wasbeurt. 
De lange vezels zouden achter het object haken dat 
schade aan zowel de auto als de wasrobot zou kunnen 
veroorzaken. Buitenspiegels zijn geen probleem.
Deze autowasstraat kent zes intensieve wasprogramma’s 
vanaf 6,50 euro. De duurste is 21,95 euro, maar daar krijgt 
de auto dan een complete schoonheidsbehandeling 
voor. Van te voren wordt de auto afgespoten, van 
eventuele vliegen ontdaan en de velgen gereinigd. Dat 
kan men zelf doen, maar wekelijks vanaf donderdag tot 
en met zondag neemt een medewerker van Kroezen u 
dat werkje (gratis) uit handen. Daarna gaat de auto door 
de machine. Die zorgt voor een reinigingsbeurt zoals 
wassen carrosserie, bodemwas, actief schuim, velgen 
wassen waarna de auto compleet in de hardwax wordt 
gezet (gepoetst!) zonder dat op de ramen een vette laag 
achterblijft! Tot slot wordt de auto met water afgespoeld 
dat door osmose is verkregen. Overigens mogen ook 
de andere (goedkopere) wasbeurten er zijn. Die staan 
vermeld op een tarievenkaart die aan belangstellenden 
tijdens een bezoek aan het station bij Kroezen wordt 
uitgereikt. Voor alle wasbeurten geldt de gratis service 
van de vóórwasbehandeling alvorens de auto door de 
wasmachine onderhanden wordt genomen. Dus niet 
alleen bij de duurdere versies. Wasbeurten kunnen bij 
de kassa in de shop gekocht worden. Men krijgt dan 
een gele bon met een code erop. Deze bon moet na 
de voorwasbehandeling in de gleuf van de automaat 
worden gestoken waarna het systeem via de code het 
programma inleest. De auto wordt vervolgens door de 
wasrobot gewassen.

Laten wassen of zelfservice
“Serviceverlening aan de klant is bij ons een groot goed, 
dat loopt als een rode draad door onze activiteiten. Aan 
de hoge benzineprijzen kunnen wij weinig doen. Wél 
kunnen we dat compenseren met een aantrekkelijk 
servicepakket dat veelal gratis is. In voorkomende 
gevallen vragen we voor extra werkzaamheden echter 
een kleine vergoeding die  volledig in overeenstemming 
is met dat wat de klant ervoor terug krijgt. Sterker nog, 
wij zorgen altijd voor een méérwaarde.” Aldus Arend 
Kroezen die ons met trots rondleidt door de wasstraat en 
bijbehorende ruimten. Naast de eigenlijke wasstraat zijn 
ook twee boxen gerealiseerd waar men tegen betaling 
zelf zijn auto, motorfi ets of caravan kan schoonspuiten. 
Omdat het een totaalsysteem van de wasstraat betreft 
is hier ook keuze uit verschillende wasprogramma’s, 
zoals die ook bij de wasrobot worden gebruikt. Via een 

bijbehorende muntautomaat kan men vanaf 
het basisbedrag steeds geld bijvullen in 

relatie tot wat men kiest. Een display op 
de automaat geeft aan hoeveel. Arend: 
“De fabriekshal heeft jaren leeg gestaan. 

Nu hebben wij hem overgenomen en 
er een wasstraat in laten maken. 

“Eerst is de fabriekshal in eigen 
beheer helemaal opgeknapt, 

geschilderd en betegeld. Daar zijn we vanaf medio 
januari dit jaar mee bezig geweest. Door het zelf te doen 
heeft dat tienduizenden euro’s aan kosten gescheeld. 
Verder is achter de hal een stuk van het terrein opnieuw 
bestraat en is er een tunnel in een zijstuk van de hal 
gemaakt zodat er een éénrichtingsverkeer naar en 
van de wasstraat mogelijk is. En passant is het daarbij 
mogelijk om op een van de buitenstations gebruik te 
maken van een van de opgestelde stofzuigautomaten 
om de auto uit te zuigen. Vervolgens kon de wasstraat 
worden ingericht met het stelsel van toevoerbuizen, de 
elektravoorziening, de waswater opvangbakken in de 
vloer, de afvoeren en verder toebehoren. Tot slot kon 
de machine zelf worden geïnstalleerd. Dat lijkt allemaal 
eenvoudig gezegd, maar het heeft veel inspanning en 
werk gekost om het allemaal zover te krijgen zoals het 
er nu bij staat.”

Osmosewater
Kroezen toont ons het pomphuis dat in een ruimte 
binnen de hal is ingebouwd. Een complex systeem van 
pompen, leidingen en apparaten met wateropslagputten 
buiten zorgen voor een regelmatige verwerking van 
was- en spoelwater van de wasrobot. Het water wordt 
gefi lterd en volledig gerecycled. Daarna wordt het weer 
opnieuw gebruikt. Dit houdt in dat 92 procent van het 
(eerder) gebruikte water na de recyclingfase opnieuw 
voor wasbeurten wordt gebruikt. Er is ook sprake van 
‘osmose-water’. “Dat is speciaal water dat in eigen 
beheer via een osmoseapparaat wordt gemaakt,” legt 
Arend opgetogen uit. “Eenvoudig gezegd komt het erop 
neer dat vervuild water door een membraanfi lter wordt 
geleid waarna dit wordt ontdaan van allerlei zouten, 
bacteriën en andere verontreinigingen. Wat overblijft is 
zulk zuiver water dat het een ‘droge smaak’ in je mond 
achterlaat als je het drinkt. Het heeft een zuigende 
werking op zijn omgeving en verdampt ook snel. Om 
die reden wordt het spaarzaam als laatste spoelwater 
gebruikt door de wasrobot. Als dat over de auto wordt 
verneveld zie je die gewoon droog worden. Het trekt 
gewoon alle overtollige vocht van de lak weg. En wat 
belangrijker is, de lak droogt vlekvrij op. Bijkomend 
voordeel is dat de auto niet meer hoeft te worden droog 
geblazen. Dat scheelt een boel energie op jaarbasis. Het 
systeem draagt met dit alles letterlijk bij aan een schoon 
milieu, naast een schone auto natuurlijk! Daar komt bij 
dat de auto langer schoon blijft omdat de lak door de 
behandeling een ‘afstotende’ werking heeft ondergaan. 
Dat scheelt ook weer wasbeurten en dus belasting van 
het milieu.”

Poetsen
In een van de hoeken van de hal is een ruimte ingericht 
voor het (laten) reinigen van het interieur van de auto 
en de motorruimte plus het poetsen van de autolak. 
Het is een complete schoonheidsbehandeling van de 
auto. Dat wordt op afspraak verzorgd door een van de 
medewerkers die zich in dit werk gespecialiseerd heeft. 
Ook hiervoor is een basisprogramma bedacht dat op 
verzoek uitgebreid kan worden. Eén en ander is gekoppeld 
aan een tariefstelsel. Zowel bedrijven als particulieren 
kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Boven 
in de hal is nog een fl inke ruimte die op korte termijn 
zal worden gebruikt om er een kantoor in te richten. 
Het bestaande kantoor achter de shop zal dan als 
winkelmagazijn worden benut. Naast de hal met de 
wasstraat is nog een lege fabriekshal. “Daarmee hebben 
we ook plannen maar dat zal op de langere termijn zijn 
beslag krijgen. Wat we nu hebben gerealiseerd vergt al 
een fi kse investering. De Rabobank was zo coulant ons 
daarmee te helpen. Zij hebben dus duidelijk vertrouwen 
in het resultaat van onze inspanningen en de voortgang 
van ons bedrijf, want anders had de bank ons wel ‘nee’ 
op het rekest gegeven”, merkt Arend tot slot op.
Wat Kroezen en zijn mensen hebben gerealiseerd in 
luttele jaren, is heel knap. Simpel begonnen met de 
exploitatie van een benzinestation en het opbouwen 
van een trouw klantenbestand, heeft inmiddels 
geleid tot een forse uitbouw van activiteiten op een 
manier waar menig ondernemer jaloers op kan zijn. 
Het geheim daarvan is terug te voeren op goed en 
eerlijk ondernemerschap, hard werken, waar mogelijk 
beperking van de uitgaven en altijd klaar staan voor je 
klanten. Dit gepaard aan een persoonlijk gerichte service 
van weleer in een omgeving die gekenmerkt wordt door 
de techniek van morgen. Met als motto: ’Tank slim, Was 
slim en Poets slim’…



    

Ja!Ja!

Gemeente maakt beloftes aan 
burgers waar! Dat moet je aan 
de wijkcomités vragen. Dat moet 
je aan de gehandicapten vragen. 
Dat moet je aan de mensen vra-
gen die afhankelijk zijn van HH 
hulp. Dat moet je aan de wo-
ningzoekenden vragen Ja! Ja! 
Hoe is het, politici? Onze raadsle-
den? Jullie bepalen toch het be-
leid. Ha! Ha! ( Wie bepaalt in de-
ze gemeente het beleid?) Juist 
op de genoemde terreinen schie-
ten onze raadsleden tekort. Poli-
tiek die de mensen direct raakt. 
Wij zijn al maanden en maanden 
aan het kissebissen over die sa-
menvoeging van die gemeenten. 
Maar wat doen wij aan de da-
gelijkse problemen van de men-
sen die hulp nodig hebben. “Weet 
je wat?” Denken ze. We bouwen 
geen woningen, maar wij zet-
ten ze in containers neer om hun 
laatste levensdagen in te slijten. 
Je weet wel, van die zeecontai-
ners. Die stalen dingen. Die zet je 
zo op een vrachtwagen. Je kunt 
er een hele batterij kwijt op een 
klein plekje. Ophokken heet dat 
geloof ik. Geen legbatterij hoor, 
maar toch een batterij. De ene 
gemeente tegen de gemeente 
De Ronde Venen. “Hoe doen jul-
lie dat met dat woningentekort 
voor de jongeren en bejaarden?” 
“Oh; Wij stoppen ze in een bat-
terij. Een batterij stalen contai-
ners. Opgeruimd staat netjes en 
als er een opstandig wordt in die 
batterij, dan laden wij hem op en 
brengen hem in een keer naar 
een kampement.” “Goh collega, 
dat is een mooie oplossing.” De 
mensen die ooit weg moeten uit 
het Oranjenassaukwartier heb-
ben straks ook de keus. Óf een 
onbetaalbare huur óf een contai-
ner. Meer smaken heeft De Ron-
de Venen (Westhoek Wonen)  
niet meer. Onze wethouder ( Wel-
ke?) zal de eerste zijn die met ge-

noegen een batterij onthult. Dat 
vindt hij wel leuk. Ja! Ja! Dat vindt 
hij reuze leuk. Ja! Ja! Ik had het 
vorige week over de overdreven 
hoeveelheid licht die in onze ge-
renoveerde flats van Proostdij-
land-noord wordt gebruikt. Hoe 
is dat op andere plaatsen? In die 
nieuwe flats is het al niet anders. 
Waanzinnige hoeveelheden licht. 
Als je dan vraagt. “Waarom is 
dat?” “Dat is verplicht”, zegt men. 
Wie bepaalt nou dat het verplicht 
is? De politie? De brandweer? 
De energieleverancier? De huis-
eigenaar? De architect? De bur-
gemeester? Pieter van Vollenho-
ven? Wie? Geen antwoord. Gro-
te hoeveelheden energie, ge-
woon, verspild. Ja! Ja! Gewoon 
verspild. Het milieu huilt en Ene-
co lachen. Die hebben het ook 
zo goed met ons voor. Ja! Ja! Er 
wordt beweerd dat het hier in De 
Ronde Venen erg goed gaat met 
de HH zorg. Is dat wel zo? Als je 
hulp ziek wordt dan krijg je we-
ken geen andere.  Dan is de plan-
ner ziek, dan is de planner met 
vakantie, dan, nou ja, dan krijg je 
gewoon geen hulp. Er wordt be-
weerd dat er geen klachten zijn in 
De Ronde Venen. Ja! Ja! Die Zu-
we toch. Ha! Ha! Ja! Ja! De ge-
meente weet wel wat ze doet 
om deze tak van de HH aan Zu-
we uit te besteden. Zoals ik voor-
speld had, gaan ze ook hier aan 
het systeem morrelen. De gehe-
le organisatie is een kind met een 
groot waterhoofd. Een heel groot 
waterhoofd gevuld met mist. Ja! 
Ja! Het systeem is heel mistig met 
veel te veel administratieve romp-
slomp. Dat moet wel veel geld 
kosten en dan blijft er natuur-
lijk veel te weinig geld over om 
de hulpen behoorlijk te betalen. 
Ze kunnen geen mensen genoeg 
vinden en natuurlijk vrouwen, die 
dat HH werk willen doen. Daarom 
gaat er gemorreld worden aan de 

huidige toewijzingen. Degenen 
die hulp krijgen worden ineens 
door vreemde mevrouwen via de 
telefoon benaderd. Niet eerst kij-
ken waarom iemand hulp toege-
wezen heeft gekregen maar pro-
beren, ik denk zelfs kijken of we 
ze erin kunnen luizen. De rap-
porten en enquêtes uit het verle-
den worden aan de kant gescho-
ven. Teveel werk. Bellen. Niet kij-
ken maar Bellen. Dat is niet pluis. 
Ja! Ja! Is je hulp ziek of met va-
kantie dan heb je pech. Geen an-
der. Nee! Nee! Dan moet je zelf 
maar andere hulp regelen. Het 
HH systeem is heel ingewikkeld 
HH1 bellen naar Vinkeveen, HH2 
bellen naar Woerden of anders-
om. De dames die in HH2 wer-
ken zijn in vaste dienst en in HH1 
zijn zelfstandige ondernemers of 
andersom. De mensen die HH1 
hulp krijgen dat via de gemeente 
en de mensen die HH2 hulp krij-
gen zijn zelf opdrachtgever, zon-
der ingeschreven te zijn bij de 
Kamer van Koophandel. Of an-
dersom. Die moeten als het ware 
een contract sluiten met een zelf-
standige hulp. Moeten daarvoor 
aan de CAK betalen die de ge-
meente weer betaalt en die be-
taalt de zelfstandige hulp weer 
uit. Wat een rompslomp. Ja! Ja! 
Het is een organisatorische wa-
terhoofd. Snapt u het? 
Hallo! Bent u er nog? De ene 
groep HH’ers die zgn zelfstan-
dig werken krijgen geen uitke-
ring als ze ziek geworden zijn, die 
zijn niet via de werkgever, u, ver-
zekerd van ondersteuning bij on-
geval en ziekte die zijn ineens uit-
gewerkt. Zonder iets. Ja! Ja! Zon-
der iets. De andere groep HHers 
wel. Ja! Ja! Er moet nodig iets ver-
anderen in de organisatie en in 
die administratieve rompslomp. 
Diverse verschillende instanties 
en administratieve wegen kos-
ten veel geld. Te gek voor woor-
den. Ja! Ja! Hallo, meneer Leven-
bach “Hoelang ligt die brug er 
nog? Oh. Jah, geachte heren en 
dames raadsleden. De bestrating 
bij sporthal de Eendracht is ver-
nieuwd. Denkt u dat er iets is ver-
beterd voor de gehandicapten? U 
wordt allen bedankt. Ja, JA

John B. Grootegoed

Wilnis - Over enkele dagen zal Wil-
nis tijdelijk zonder supermarkt zit-
ten, De C1000 supermarkt is name-
lijk vanaf vrijdag 16 mei 14.00 uur tot 
en met donderdag 28 mei gesloten.
Het kan haast niemand ontgaan zijn 
dat er gewerkt wordt aan de super-
markt en de infrastructuur erom-
heen. Op dit moment worden de 
parkeerplaatsen gerenoveerd in ge-
zamenlijke opdracht van de C1000 
supermarkt en de Gemeente De 
Ronde Venen.
De uitbouw van de supermarkt is al 
klaar, om de supermarkt echter weer 
klaar te maken voor de komende ja-
ren zal ook het gehele interieur aan-
gepast worden.
C1000 heeft een geheel nieuwe su-
permarkt ontwikkeld, met geheel 
nieuwe uitgangspunten om de con-
sument te benaderen, op dit mo-
ment zijn er circa 90 winkels inge-
richt volgens dit concept.
Ondernemer E. Suyten was en is nog 

steeds erg enthousiast over dit con-
cept, en heeft daarom besloten zijn 
supermarkt volgens dit concept in 
te richten. Een flinke investering zal 

gedaan worden op de huidige loca-
tie, dit betekent overigens niet dat er 
geen sprake is van een toekomstige 
verhuizing naar de C.S.W locatie. 
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Wilnis tijdelijk zonder 
supermarkt

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

De Ronde Venen heeft 
snel een opkikker nodig

Mijdrecht - In het dorp Mijdrecht 
hebben ze onlangs (feb/mrt?) bij 
alle beekjes nieuwe beschoeiing 
aangebracht (houten wanden), 
omdat de oude beschoeiing inmid-
dels was weggerot, ook veel be-
planting is uitgedund en op som-
mige plekken weggehaald. Vanaf 
het water gezien is de wand nu on-
geveer 20-25 cm hoog. Opvallend 
genoeg verdwenen daarmee ook 
de kikkers en padden uit de tuinen. 
Vorig jaar om deze tijd zag ik, met 
name in de avond soms binnen 1 
uur wel 14 padden en/of kikkers 
lopen in mijn tuintje en het plaats-
je erachter. Dit jaar heb ik er in to-
taal 2 gezien. Ook anderen uit mijn 
wijk hebben inmiddels hetzelfde 
geconstateerd.
Uiteraard heb ik direct contact met 
de Gemeente opgenomen. Na de 
1e keer zou ik teruggebeld wor-
den maar vernam ik niets. De 2e 
keer (2 weken later) werd ik keu-
rig teruggebeld, dezelfde dag nog.  
Deze ambtenaar zegt mij wel seri-
eus te nemen en er al naar geke-
ken te hebben, maar ziet ondanks 
dat het probleem niet zo, tenslot-

te was de beschoeiing 20 jaar ge-
leden ook zo hoog en het is vast 
toeval. Het is tenslotte ‘maar’ 20 cm 
en padden leven toch op het land? 
Nee, meneer van de gemeente, zo-
wel padden, salamanders als kik-
kers hebben water en land nodig. 
Waar de een zich meer in het water 
begeeft (afhankelijk van het soort), 
begeeft de ander zich meer op het 
land. Maar beide hebben beide no-
dig. En 20 cm is misschien voor een 
mens niet veel, maar voor een klein 
amfibie….
In Zuid-Holland denken ze daar ge-
lukkig anders over. Op 1 april ver-
scheen in het Algemeen Dagblad 
een bericht dat Groenservice Zuid-
Holland (GZH) de padden in een 
bepaald recreatiegebied eindelijk 
de helpende hand ging bieden. In 
het hele gebied komen twintig uit-
treedplaatsen, onderbrekingen van 
de harde beschoeiing waar padden 
zelfstandig uit het water kunnen 
klimmen. Dit dankzij de Natuur-
vereniging KNNV welke eveneens 
constateerde dat de amfibieën niet 
op eigen kracht de sloot uit kon-
den komen. GZH heeft vervolgens 

tijdelijk hooibalen en rieten matten 
neergelegd om ze ter wille te zijn, 
maar die hebben volgens de KNNV 
nauwelijks effect. Ook zogenaam-
de eendentrapjes om de waterdie-
ren aan de kant te helpen, werken 
niet voor amfibieën (en vooral pad-
den). Padden komen niet bij het 
begin van het trapje, omdat dat te 
ver in het water uitsteekt.”
Inmiddels heb ik in ieder geval in 
Wilnis en Uithoorn ook al veel van 
dit soort plekken gezien waar over 
lange lengtes beekjes en ande-
re wateren ‘strak’ worden gemaakt 
met hoge houten en of betonnen 
beschoeiingen. Ik vraag me tevens 
af wat er mis is aan de natuurlij-
ke overgang van water naar land, 
persoonlijk vind ik dat vele malen 
mooier dan al die strakke wanden. 
Wie er overigens wel blij mee zul-
len zijn dat zijn de muggen, want 
we helpen ze een grote vijand uit 
te roeien. De muggenlarven krij-
gen nu een veel grotere overle-
vingskans. Zo zit er inderdaad aan 
elk nadeel een ‘voordeel’.
 

Mirjam Visscher, Mijdrecht 

Donderdagochtendvieringen
in de Schanskerk

Uithoorn - De 
kerk aan De 
Schans is voor-
lopig gesloten, 
De ramen aan 
de tuinkant zijn 
d i c h t g e s p i j -
kerd, het kerk-
plein is volge-
stouwd met 
bouwmateria-
len.

Een positief feit 
is dat de door-
deweekse vie-
ringen nog 
steeds wor-
den gehouden 
in de pastorie 
van De Schans 
en daar wordt 
dankbaar ge-
bruik van ge-
maakt. 

Het is dé ont-
moetingsplaats 

voor oud-parochianen van De 
Schans en natuurlijk zijn alle pa-
rochianen/Uithoornaars van har-
te welkom om deze vieringen bij 
te wonen.

Elke eerste vrijdag van de maand 
wordt er om 9.30 uur een eucharis-
tieviering gehouden welke meest-
al wordt voorgegaan door Pastor J. 
Woolderink.

Op de donderdag voorafgaand aan 
de eerste vrijdag van de maand, 
vervalt de viering, maar alle ande-
re donderdagen om 9.30 uur bent 
u van harte uitgenodigd om bij de-
ze woord- en communievieringen 
aanwezig te zijn.

Na afloop is er de mogelijkheid om 
de sociale contacten te onderhou-
den onder het genot van een kop-
je koffie. 

Namens Actiegroep
“Open de Kerk”

Astrid Zijlstra

Op 29 mei om 09.00 uur zal de su-
permarkt haar deuren weer open-
doen voor de klanten, deze zullen 
verrast worden met een compleet 
veranderde supermarkt, het zal ze-
ker even zoeken zijn, al is het alleen 
maar omdat ingang en uitgang van 
de supermarkt straks apart zijn.
“Met deze verbouwing moet de su-
permarkt zeker weer vijf jaar mee-
kunnen, zodat de Wilnisse consu-
ment ook de komende jaren in het 
eigen dorp de boodschappen kan 
doen in een aantrekkelijke super-
markt”, aldus ondernemer E. Suy-
ten. De komende weken is de su-
permarkt dus gesloten en zullen 
de klanten elders hun boodschap-
pen moeten doen. De C1000 in 
Mijdrecht houdt er in ieder geval re-
kening mee dat er veel klanten haar 
kant op zullen komen, spaarders 
voor de bestekactie kunnen ook al-
daar verder sparen en/of hun zegels 
inwisselen voor besteksets, maar 
deze zijn ook nog later in te wisse-
len in Wilnis.

Aanrijding 
Wilnis - Op 9 mei rond 17.00 uur 
raakte een 80-jarige vrouw op de 
fiets gewond bij een aanrijding met 
een vrachtwagen op de Herenweg.
De 41-jarige vrachtwagenbestuur-
der reed een grote vrachtwagen met 
aanhanger. De oude dame wacht-
te aanvankelijk om de vrachtwa-
gen te laten passeren, maar stapte 
toch weer voor de vaartminderen-
de vrachtwagen op de fiets. Door de 
schrik begon ze te slingeren op de 
fiets en kwam ze uiteindelijk ten val, 
waarschijnlijk doordat zij de aan-
hanger raakte.
Zij had letsel aan haar duim en knie 
en werd met een ambulance over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Inbraak
Mijdrecht - Op 12 mei is ingebro-
ken in een school aan de Karekiet. 
Tussen 18.45 en 19.05 uur werd door 
drie mannen een schuurtje openge-
broken. Een van de daders, een 15-
jarige jongen uit Mijdrecht, werd 
door een getuige herkend en kon 
later door de politie worden aange-
houden. De politie doet nog onder-
zoek naar de andere verdachten.

Aanhoudingen 
AJOC festival
Mijdrecht – Gedurende het AJOC 
festival van 9 tot en met 12 mei heeft 
de politie extra toezicht gehou-
den. Mede namens de samenwer-
king met de organisatie is de situ-
atie beheersbaar gebleven. In totaal 
heeft de politie 17 personen aan-
gehouden. De meeste  aanhoudin-
gen hebben plaatsgevonden bij het 
verlaten van het festivalterrein. De 
aanhoudingen waren onder ande-
re voor drugsbezit, het stichten van 
een bermbrand aan de Molenland, 
een vechtpartij en het beledigen van 
politieagenten. Beveiligers hebben 
zaterdagavond 10 mei een 25-jari-
ge man uit Mijdrecht aangehouden 
omdat hij een ontzegging had voor 
het AJOC festival en toch wilde bin-
nenkomen. Op een na zijn alle ver-
dachten na verhoor naar huis ge-
stuurd en tegen hen is proces ver-
baal opgemaakt. Zij lopen ook de 

kans een ontzegging te krijgen van 
de organisatie voor alle AJOC eve-
nementen voor maximaal één jaar. 

Nog vast 
Een 38-jarige man uit Mijdrecht 
zit op dit moment nog in voorlopig 
hechtenis. Zaterdag 11 mei fietste 
hij na afloop op de rijweg tussen het 
drukke verkeer door in plaats van 
op het fietspad. Een politieagent 
sprak hem hierop aan, maar de man 
weigerde te luisteren. Toen de agent 
hem wilde staandehouden kreeg 
hij twee vuistslagen in zijn gezicht 
en raakte hierbij gewond. Collega’s 
van de agent hebben de Mijdrech-
ter aangehouden en geboeid over-
gebracht naar het politiebureau. 
Hierbij is ook pepperspray gebruikt. 
De Mijdrechter zit nog vast en wordt 
vandaag voorgeleid bij de rechter-
commissaris.     

Controle Vinkeveense 
Plassen
Vinkeveen – In verband met het 
mooie weer heeft de politie ex-
tra toezicht gehouden op de Vin-
keveense Plassen. In totaal zijn 10 
bekeuringen uitgeschreven voor te 
hard varen en het niet in bezit heb-
ben van een vaarbewijs. De boetes 
voor dergelijke overtredingen zijn 
fors. Voor te hard varen kan het be-
drag oplopen tot 150 euro. De maxi-
mumsnelheid op de Vinkeveen-
se plassen is 9 km/ uur. Bent u be-

stuurder van een boot die sneller 
kan varen dan 20 km per uur en/of 
langer is dan 15 meter, dan moet u 
in het bezit zijn van een vaarbewijs. 
Zo niet, dan loopt u het risico een 
boete te krijgen van 360 euro. 

In samenwerking met het recreatie-
schap Vinkeveense Plassen surveil-
leert de politie surveilleert de ko-
mende maanden regelmatig op en 
om de Vinkeveense Plassen.

Teveel op
Mijdrecht - Op 10 mei hielden 
rond 23.00 uur agenten een 26-ja-
rige man uit Wilnis aan in verband 
met vernieling van een paal op het 
trottoir. Agenten zagen dat de be-
stuurder met zijn auto de paal raak-
te op het trottoir en even uitstapte 
om de schade te bekijken. Daarop 

werd de man aangehouden. Bij de-
ze beginnend bestuurder werd 365 
ug/l alcohol gemeten, waarop zijn 
rijbewijs werd ingevorderd. Hij had 
geen rijbewijs bij zich. De volgende 
dag bleek dat hij de naam van zijn 
broer had opgegeven en dat zijn rij-
bewijs al eerder was ingenomen in 
verband met rijden onder invloed. 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt.
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door Joop Frankenhuizen

Al enige tijd is de huidige brug over 
de Amstel bij Uithoorn in het nieuws 
vanwege ideeën  die brug maar af te 
breken want even verderop, aan de 
noordkant, komt straks een andere 
brug. Indien deze ideeën werkelijk-
heid worden, komt er een eind aan 
een stukje wederzijdse betrokkenheid 
tussen Uithoorn en Mijdrecht dat eind 
11e eeuw begon en eind 18e eeuw 
eindigde. Ruim 700 jaar lang was Uit-
hoorn, net als de Rondeveense dorpen 
Mijdrecht en Wilnis, onderdeel van 
de Proosdijlanden en dat heeft zo zijn 
gevolgen gehad. Laten we eens terug-
gaan in de tijd en de argumentatie on-
der de loep nemen die er in 1636 toe 
leidde Uithoorn dichter bij Mijdrecht te 
brengen door het leggen van een brug 
over de Amstel. 

Uithoorn onder de Proosdijlanden
Het verhaal is bekend en vele malen op 
papier gezet. Een oorkonde, gedateerd 
1085, meldt voor onze streken een drietal 
belangrijke dingen. Ene Anselmus is in 
1085 proost van de kapittelkerk van St. Jan, 
een van de vijf kapittelkerken in de stad 
Utrecht. Met hem en zijn medekanunniken 
gaat de Utrechtse bisschop Koenraad een 
ruilovereenkomst aan, waarbij een stuk 
veenland in Midreth in het bezit komt van 
dat kapittel. Bovendien, als de landen een-
maal bewoond zijn, behoren de tienden en 
de heffingen alsmede de kerkelijke en we-
reldlijke macht toe aan het kapittel. Dat wil 
zeggen aan de proost van dat kapittel ! 

Onderzoek heeft aangetoond dat de datum 
onder die oorkonde vervalst is en de oor-
konde ergens rond 1190 moet zijn geschre-
ven met voornaamste doel de westgrens 
van het gebied vast te leggen. Immers die 
grens wisselde voortdurend vanwege de 
strijd tussen de bisschop van Utrecht en 
de graaf van Holland.  Die grensvastleg-
ging betekende echter niet dat daarmee 
een einde kwam aan die schermutselin-
gen, immers de hoge rechtsmacht van de 
proost was een te begerenswaardig goed 
om daar zo maar van af te zien. Wanneer 
rond 1595 het gedoe rond die hoge rechts-
macht eindelijk wat bedaard is blijkt de 
grens tussen Utrecht en Holland een nogal 
grillig verloop te hebben gekregen. De 
Proosdijlanden omvatten aan de westkant 
Nuythoorn (den Uythoorn), Tamel (Thamen 
met kerk), het Zijdelmeer, een smal stuk 
land tot aan de Legmeerdijk en land ge-
merkt Kuydelstaert tot aan de Drecht. (zie 
landen gemerkt ‘Proosdy’ op bijgaande 
kaart uit 1650)   

Het hooggerecht van de proostdijlan-
den
Onder het hooggerecht van de Proos-

dijlanden, dat in Mijdrecht zitting houdt 
en rechtspreekt in lijf- en boetstraffe-
lijke zaken, ressorteren de gerechten van 
de proost van St. Jan. Hieronder vallen 
Mijdrecht, Thamen, Wilnis c.a., Uithoorn 
c.a. en Achttienhoven. Misdadigers uit 
die dorpen worden in Mijdrecht opge-
hangen, want daar staat de galg. In 1795, 
na de Bataafse omwenteling verliezen de 
proosdijlanden officieel de rechtsmacht. 
Deze komt dan tijdelijk in handen van een 
‘Committée tot de Criminele Justitie’ waar-
onder dezelfde gerechten ressorteren als 
hierboven genoemd met uitzondering van 
Achttienhoven. Op 20 april 1798 wordt dat 
comité opgeheven en gaat de criminele 
rechtspraak van de Proosdijlanden over 
naar het Hof van Utrecht. De wet van 19 
mei 1819 voegt Thamen en Uithoorn bij 
de provincie Noord Holland waarmee een 
eind komt aan hun betrokkenheid met de 
provincie Utrecht. De strijd tussen Holland 
en Utrecht is eindelijk beslist dank zij (we-
derom) de Fransen. 

Een brug over de Amstel
Hierboven zien we een al eeuwenlang du-
rende betrokkenheid tussen Uithoorn en 
Mijdrecht. De Amstel echter vormt steeds 
een struikelblok in de verbinding tussen 
beide dorpen. Op 14 julij MDCXXXVI komt 
daar verandering in. “De Staten van den 
Lande van Utrecht, allen den geenen die 
deesen sullen sien of te hooren leesen sa-
lut, doen te weeten. Alsoo den Welgeboo-
ren Heere tot Muntzenberg, Sonnewald 
ende Wildenfelts &c. Proost ende Archidi-
acon der kerkcke St Jans t’Utrecht &c. ons 
te kennen gegeven en vertoont heeft hoe 
dat de opgeseetenen van de Proosdije aan 
den Uythoorn, onder synes vertoonders  
jurisdictie, mitsgaders de passagiers en re-
ijsende luijden, soo te wagen, te paerde als 
te voet bij gebrek aan een bequame brug-
ge met ponten en kleine schuytgens, den 
Amstel moeten werden overgezet, waar 
door tot meermalen gebeurt, dat de voorsz. 
pasagiers ende opgeseetenen, door het 
holle water, dat aldaar gaat, mitsgaders 
door tempeest en onweder, het overva-
ren of geheel word belet, of ten minsten 
eenige uuren tot merckelyke laesie van 
haare affaires ende voyagien verhindert. 
Gelyk mede de ingeseetenen der voorsz.
Proosdye, onder den Uythoorn en Thamen 
woonende, dikwils in den winter door het 
ys in de Amstel, eenige weken lang aan 
den anderen alle acces ende toegang tot 
malkander, tot de stad Utrecht, en tot de 
nabuurige Dorpen ende gehugten beno-
men word.” 

Kortom om aan al deze narigheden het 
hoofd te kunnen bieden is een brug nood-
zakelijk. Hierdoor, zo gaat het octroy verder 
“ wordt het welvaren ende onderlinge cor-
respondentie der ingeseetenen, soo van 
de Stad, Steden en Landen van Utrecht 

in het gemeen, als van de opgeseetenen 
der voorsz. Proosdye in het particulier, 
mitsgaders de reysende luyden ende vrag-
twagens van Amsterdam, Rotterdam, Dor-
drecht ende elders, aldaar passeerende, 
in haare voyagie gevordert, die, soo haast 
het ys in de rievere van de Amstel legt, de 
passage door de Proosdye verlaaten en 
genootsaakt worden door andere wegen 
ende Dorpen in Holland, tot naadeel van 
deese provincie, haaren weg te maken.” 

Twee bruggen teveel van het goede
De zaak is duidelijk. Wanneer er een brug 
komt kan de provincie Utrecht tol heffen 
waaruit het onderhoud van de wegen en 
paden in de polders van Uithoorn en Am-
stelveen, waaraan de provincie heeft mee-
betaald, kan worden bekostigd. Dat het 
wegverkeer voordeel bij een brug heeft is 
daarnaast mooi meegenomen. Maar, wan-
neer Amsterdam de plannen van de pro-
vincie Utrecht te horen krijgt is Leiden in 
last. Want even verderop, bij Ouderkerk, 
ligt nog een brug over de Amstel. En een 
brug erbij betekent inkomstenderving, ze-
ker nu Uithoorn dezelfde tol gaat heffen als 
Ouderkerk.. Het vervolg is bekend. 
Ondanks de bezwaren van Amsterdam 
volgt even na 1636 de bouw van een brug 
“gestreckt hebbende van de Mijdrechtse 
Zuwe tot aan de werf van het Gerecht, 
of Tolhuijs aan den Uythoorn”  Een lange 
houten brug met een enkelklaps beweeg-
baar deel om de scheepvaart doorgang te 
verlenen.

De welvaart in gevaar
Het is 1672 geworden. De vreugde om de 
nieuwe brug blijkt van korte duur geweest. 
De republiek is weer eens in oorlog. Dit 
keer met Frankrijk en Franse troepen zijn 
onderweg naar Am-
sterdam om daar de 
boel te bezetten. Om 
te voorkomen dat die 
troepen van de brug 
bij Uithoorn gebruik 
gaan maken, wordt 
deze door de omwo-
nenden afgebroken. 
Geen brug meer bij 
Uithoorn. De klok is 
35 jaar teruggezet 
en voorlopig ziet het 
er niet naar uit dat 
de verbinding met 
Utrecht snel zal wor-
den opgebouwd. Dit 
tot afgrijzen van de 
provincie en dat van 
de Proosdij van St. 
Jan in het bijzonder. 
De welvaart komt 
in gevaar, meldt oc-
troy nummer 13 in 
het groot placaat-
boek van de Staten 

‘sLands van Utrecht. 
Geen wonder dan ook dat diezelfde Staten 
op 18 maart 1711 besluiten bij Uithoorn 
een nieuwe brug te laten bouwen en te-
gelijkertijd voorstellen de tolgelden met 
33% te verhogen om daaruit de kosten te 
betalen. De proost, Mr. Cornelis Beernick, 
heeft daar jammer genoeg geen geld voor 
(over). Ergo moeten de Staten dat voor-
schieten en geld lenen kost geld. Het gaat 
om 8000 gulden, rente niet meegerekend. 
Een heuse som in die tijd en dat niet alleen 
voor de brug maar ook voor de reparatie 
van het vernielde tolhuis. 
Ook de ingezetenen van de Proosdij moe-
ten nu meebetalen wanneer ze te voet over, 
of met de praam onder, de brug hun weg 
vervolgen. Het gaat om zes stuivers per jaar 
uiterlijk te betalen in april. Wanneer ze dat 
niet doen worden zij beschouwd als “uy-
theemschen” en moeten dan bij elke pas-
sage 12 penningen neertellen. (In die tijd 
is een gulden onderverdeeld in 20 stuivers 
en een stuiver in 16 penningen. Daarnaast 
kende men ook nog het oortje (4p) en de 
duit (2p)). 

Handhaving betrokkenheid
Kortom de provincie Utrecht, onder druk 
van de proosdij van St Jan, doet er 700 jaar 
lang van alles aan om de betrokkenheid 
met “die van over de Amstel” te waarbor-
gen. In 1781 volgt een tweede ramp. Grote 
brand in Uithoorn. Veel schade langs beide 
oevers van de Amstel. De brug blijft geluk-
kig gespaard. Een pentekening uit dat jaar 
toont een lange houten brug voorzien van 
een enkele beweegbare klap. Tekeningen 
uit latere jaren tonen diezelfde brug voor-
zien van twee beweegbare klappen. Ken-
nelijk genoodzaakt door toenemend en 
zwaarder waterverkeer, waarbij turf een 

grote rol speelt.  We hadden de lezer graag 
een plaatje van die oude lange brug ge-
toond. Maar om daar op marktplaats.nl 20 
euro voor te betalen, gaat ons iets te ver. 
Vandaar een plaatje van een brug die er erg 
veel op lijkt, namelijk de Magere Brug over 
de Amstel in Amsterdam. Die brug is bijna 
een kopie van de lange brug bij Uithoorn 
en is slechts een paar jaar later gebouwd. 
Het verschil zit ‘m in het beweegbare deel. 
Dat zit in de lange brug niet in het midden, 
maar meer aan de Uithoornse kant. 

Conclusie 
Gebaseerd op 700 jaar geschiedenis blijken 
Mijdrecht en Uithoorn meer met elkaar te 
hebben gehad dan de huidige politiek ons 
wil doen geloven. Bijgaande foto ergens uit 
de jaren zeventig van de vorige eeuw toont 
nog een deel van de verbondenheid. Links 
de bebouwing in Amstelhoek en rechts die 
van Uithoorn. Niets is er dan ook op tegen 
om, ondanks die Amstel,  de betrokken-
heid in stand te houden. 

Schrijver dezes is schrijver en eindredac-
teur van de Proosdijkoerier, een periodiek 
van de historische vereniging “De Proos-
dijlanden”. Doelstelling van deze vereni-
ging is  belangstelling te wekken voor de 
geschiedenis van De Ronde Venen en een 
stimulerend aandeel te leveren in de ont-
wikkeling van de regionale en plaatselijke 
geschiedenis in de ruimste zin. Het lid-
maatschap bedraagt 15 euro per jaar. Le-
denadministratie tel: 0297-286170
 
Geraadpleegde bronnen voor dit arti-
kel: Streekarchief Vecht en Venen waarin 
aanwezig het fotoarchief en het Groot 
Placcaatboek van de Staten ‘sLands van 
Utrecht. 

Uithoorn voor Mijdrecht een brug te ver
Een verhaal over betrokkenheid
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Acrogymmers doen goede 
zaken
Mijdrecht / Wormer – In de snik-
hete sporthal in Wormer waren af-
gelopen zaterdag de halve finale D, 
E en Pupil ACROGYM. Voor deze 
halve finale hadden alle teams van 
GVM’79 zich geplaatst. Mariska en 
Debbie begonnen de dag meteen in 
het eerste blok. De oefening verliep 
goed en de elementen werden net-
jes uitgevoerd. Helaas telde de ½ pi-
rouette niet mee, waardoor de da-
mes een speciale vereiste mistten. 
Ook liepen beide dames iets te en-
thousiast achteruit, waardoor de oe-
fening buiten de mat belandde. Om-
dat het een halve finale is, is de ju-
ry weer een stapje strenger, met een 
23,017pnt werden de dames 16e.  
Ook in de ochtend kwamen Lisa, 
Laura en Sidney in actie. Zij lieten 
een hele mooie oefening zien, die 
door de jury toch erg streng beoor-
deeld werd. De tempo element vlo-
gen omhoog en de statische hou-
dingen zagen er erg strak uit. Een 
tijdsfoutje in de krokodil maakte dat 
de dames met 24,517pnt op een 6e 
plek uitkwamen, dit was voldoende 
om zich te plaatsen voor de Neder-
landse kampioenschappen. Ook de 
twee trio’s in het pupil-nivo lieten 

zich van hun beste kant zien. In de 
zaal, die qua temperatuur inmiddels 
meer van een tropisch paradijs weg 
had, werden er twee zeer mooie oe-
fening geshowd. Sanne, Mandy en 
Bibian lieten een mooie hoge toren 
zien en ook de tempo elementen 
werden huizen hoog uitgevoerd.
Swetta, Sabine en Shelly imponeer-
den de jury met hun prachtig syn-
chrone dans en de zelfverzeker-
de uitstraling. Het trio van Mandy 
werd met 25,150pnt vijfde en mag 
zich klaarmaken voor het NK. Ook 
het team van Swetta behaalde een 
finale plaats, zij deden dit door met 
26,050pnt overtuigend eerste te 
worden. Het NK zal op 14 juni ge-
houden worden. Tegelijkertijd met 
het Mijdrechtse Staattheaterfes-
tival, ook hier zal GVM ’79 van de 
partij zijn. 
Lijkt het jou ook leuk om op spor-
tieve wijze met acrobatiek bezig te 
zijn? Kom dan eens kijken op dins-
dag tussen 18:00 en 21:00 of doe 
mee op donderdag tussen 16:00 – 
17:30. Het is in gymzaal de Brug in 
Mijdrecht. Voor volgend seizoen zijn 
we nu al hard opzoek naar nieuwe 
acrobaten!!!! 

Wereldbekende 
balkunstenaar bij Argon 
RABO bank toernooi
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag-
middag zal tijdens het Rabobank 
toernooi voor E-pupillen bij sv Ar-
gon een balgoochelaar optreden, 
die met zijn kunsten al bij menig fes-
tival het publiek versteld heeft doen 
staan.  De uit Engeland afkomstige 
John Farnworth heeft onder ande-
re de wereldrecordtitel binnen ge-
haald, door een freestyle beweging 
genaamd “around the world” maar 
liefst 81 keer binnen één minuut te 
maken. Het oude record stak daar 
met 37 bewegingen nogal mager te-
gen af.  Dit wereldrecord zal in de 
volgende uitgave van het Quinness 
Book of Records vermeld worden.  
John Farnworth is in 2006 uitgeroe-
pen tot wereldkampioen Freestyle 
Football door zestien andere bal-
kunstenaars, die vanuit alle hoeken 
van de wereld naar Nederland wa-
ren gekomen om aan het voetbal-
evenement “Masters of the Game” 

deel te nemen.  In de finale versloeg 
hij de Zuid Koreaan Mr. Woo, die 
onder andere bekend is geworden 
door een reclame van Nike, waar-
in hij met sterspeler Ronaldinho op-
trad.
John Farnworth traint dagelijks min-
stens vijf uur om in vorm te blijven 
voor zijn optredens tijdens voetbal-
gala’s, festivals, roadshows en be-
drijfsfeesten. Het is uitzonderlijk, dat 
zo’n ster optreedt tijdens een jeugd-
toernooi, maar zaterdag kan het ge-
beuren bij Argon dankzij de welwil-
lende sponsoring van Ruijgrok Ma-
kelaars uit Mijdrecht. Het lijkt ons 
een extra reden om zaterdag dus 
naar Argon te gaan om daar het 
Rabobank toernooi voor E-pupillen 
te bekijken, dat om ongeveer 15.00 
uur onderbroken zal worden voor 
dit weergaloze optreden! Om het 
in goed Engels te zeggen:  WATCH 
THIS AMAZING FREESTYLER

TVW en HART voor SPORT!
Wilnis - Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst niet waar?! Dat be-
wijst Tennisvereniging Wilnis nog 
maar eens met de deelname aan 
Hart voor Sport. Hart voor sport is 
een initiatief vanuit de gemeente 
de Ronde Venen om kinderen van 
de basisschool aan het sporten te 
krijgen. TVW helpt daar graag een 
handje aan mee. 
Hart voor Sport is een programma 
dat kinderen uit groep 5 tot en met 
8, van de basisschool, laat kennis-
maken met een sport die bij ze past. 
Gerard en Liesbeth Hoogland, de 

trainers van TVW verzorgen voor de 
kinderen via dit programma 5 les-
sen. Inmiddels zijn deze lessen af-
gelopen en we kunnen zeggen dat 
het volkomen geslaagd was! Het 
plezier spatte er vanaf! Sport is niet 
alleen gezond, maar zodoende ook 
erg leuk!! In spelvorm leren de kin-
deren omgaan met de bal en krijgen 
daardoor ook het balinzicht. En dit is 
te merken, zelfs na een paar lessen 
zagen wij hier al wat talentjes tus-
sen zitten. Wij hopen volgend jaar 
wederom kinderen van de basis-
scholen te morgen verwelkomen.

Dubbel zilver voor 
jeugdschakers Denk en Zet
De Ronde Venen - Terwijl de zo-
merse temperaturen anders doen 
vermoeden is het schaakseizoen 
nog volop bezig. Wel nadert de in-
terne competitie zijn ontknoping en 
wordt 23 mei al de slotronde van het 
Mulckhuyse-toernooi gespeeld.
In de externe competitie zijn on-
langs wel al de laatste rondes ge-
speeld. De jeugd van Denk en Zet 
nam dit seizoen als vanouds met 
twee viertallen deel aan de compe-
titie van  de Stichts-Gooise Schaak-
bond; daarmee was ongeveer een-
derde van de jeugdleden  actief in 
de externe competitie. Zowel het  
A1-team (tussen de 14 en 20 jaar) 
en het C1-team (12 of 13 jaar) slo-
ten de competitie af met een thuis-
wedstrijd.. 
De meeste aandacht ging uit naar 
het A1-team bestaande uit Robin 
en Daniel Ekholm, Gerben Roos en 
Arno Kroon. Zij hadden de mogelijk-
heid om kampioen te worden in ei-
gen hand, maar ze zouden dan wel 
moeten winnen van DBC A1 uit De 
Bilt. De verwachtingen waren hoog 
gespannen, niet in het minst bij de 
schaakbegeleiders.  Het eerste team 
van Denk en Zet maakte het he-
le seizoen al een sterke indruk. Zou 
het mogelijk zijn op eigen bodem 
een kampioensfeest  te vieren?

Viertal
Wekelijks neemt jeugdbegeleider 
Bram Broere het viertal onder zijn 
hoede en brengt ze de fijne kneep-
jes van het schaakspel bij. Nu kijkt 
hij toe vanaf de zijlijn: “Na de neder-
laag van Nieuwegein tegen Soest, 
moest Denk en Zet winnen om kam-
pioen te worden. Helaas het liep an-
ders. In een zware wedstrijd kregen 
ze met 3-1 klop. Van een sterk spe-
lend DBC. Op bord 4 was Gerben 
Roos als eerste klaar. Hij kwam in 
het middenspel na een pionoffer in 
kwaliteit voor. hij kon dit helaas niet 
vasthouden en verloor de partij. Na 
vijf gewonnen wedstrijden was dit 
het eerste verlies van hem in de ex-
terne competitie.  Na de nederlaag 
van Gerben moest Arno een, op zich 
realistisch, remise-aanbod weigeren 
om nog aanspraak te kunnen ma-
ken op de titel. 

Op bord 2 verloor Daniel Ekholm in 
het middenspel een pion en kwam 
daardoor steeds verder in de ver-
drukking. Zijn tegenstander hield 
het hoofd koel en won de partij. Op 
het derde bord kwam Arno na een 
gelijkopgaande partij in het eind-
spel een pion achter. Zijn tegen-
stander maakte hier goed gebruik 
van. En won de partij.
Het enige winstpunt van deze avond 
werd behaal door Robin Ekholm. 
Hij speelde soeverein naar de winst 
en redde de eer voor Denk en Zet. 
Denk en zet A1 is een ervaring rijker 
en een illusie armer. Maar we gaan 
volgend jaar proberen met hetzelf-
de team een gooi te doen naar de 
titel!”

Zilver
Zilver dus voor het ‘oudste’jeugd-
team. Op hetzelfde moment, in de 
aanpalende zaal, speelde het C1-
team de laatste ronde. Stefan Rijs-
bergen, Matthijs Meijers, Binky 
Vuur en Junior Vuur hebben dit sei-
zoen na een ongelukkige start zich 
voortreffelijk geweerd in de exter-
ne competitie. Het kampioenschap 
bij de C-teams was al vergeven. 
Het was aan de jongens van Denk 
en Zet om de laten zien dat ook een 
kampioen op zijn tellen moet pas-
sen. Inderdaad, de tegenstander 
was het kampioensteam uit Amers-
foort. De tweede plek was nog va-
cant. Daar maakten nog maar liefst 
vier teams aanspraak op. En jawel, 
het lukte de Denk en Zetters om de 
kampioen twee punten af te snoe-
pen. Matthijs en Junior gingen met 
de winst naar huis. Na een sterk op 
en neer gaan strijd dolven Stefan en 
Binky het onderspit. Ook het voor 
het C-team zijn er volgend jaar re-
ele kansen op het kampioenschap. 
Jammer dat we dan de gebroeders 
Vuur moeten missen, omdat ze niet 
meer toekomen aan het in clubver-
band schaken. Wellicht zien we ze 
ooit terug bij de senioren, want een 
schaakvuur dat ooit heeft gebrand, 
zal nimmer doven, maar blijft altijd 
smeulen, totdat het in weer in volle 
glorie oplaait. Volgend seizoen gaat 
de jeugd van Denk en Zet vast en 
zeker voor dubbel goud!

Juni beweegt 2008
Sport- en beweeginstuiven 
voor 50-plussers
De Ronde Venen - In juni 2008 
bruist het in De Ronde Venen van de 
sport- en beweegactiviteiten voor 
50-plussers. Dat bewegen gezond 
is, weten de meeste mensen wel. 
Maar dat het ook erg gezellig en 
leuk kan zijn, kunnen 50-plussers 
ervaren tijdens het project ‘Juni Be-
weegt’. Tijdens deze actieve maand 
worden verschillende sport- en be-
weeginstuiven georganiseerd.

Inschrijven
Vanaf heden kan iedereen van 50 
jaar en ouder zich inschrijven voor 
de twintig verschillende instuifac-
tiviteiten of de vijf cursussen. Een 
instuif is een laagdrempelige ma-
nier om kennis te maken met sport- 
en beweegactiviteiten. Belangstel-
lenden kunnen elk moment en op 
meerdere dagen meedoen met een 
instuif. Op deze manier is het moge-
lijk om ook meerdere sporten uit te 
proberen. Bij de cursus krijgen 50-
plussers de kans om laagdrempelig 
in een paar lessen de eerste kneep-
jes van een nieuwe sport onder de 
knie te krijgen. Naast deelname aan 
de cursus is het uiteraard ook mo-
gelijk om mee te doen met een in-
stuifactiviteit. 

Beweegnorm
Gemeente De Ronde Venen wil sa-
men met Sport in De Ronde Venen 

de oudere inwoners van de gemeen-
te stimuleren meer te bewegen door 
leuke, sportieve activiteiten aan te 
bieden. De beweegnorm voor ou-
deren is een half uur matig inten-
sief bewegen op ten minste vijf en 
bij voorkeur alle dagen van de week. 
Deze norm wordt lang niet altijd ge-
haald. Dat is jammer, want juist voor 
de 50-plusser is bewegen van vitaal 
belang voor allerlei lichaamsfunc-
ties. Bewegen is goed voor de spijs-
vertering, voor de bloeddruk en het 
cholesterolgehalte. Mensen met ar-
trose (slechte gewrichten) worden 
sterk geadviseerd regelmatig te be-
wegen. Dat lijkt namelijk de verer-
gering van artrose af te remmen. En 
zo zijn er nog veel meer voordelen 
van regelmatig bewegen. 

Programma
Vanaf 1 mei staat het volledige aan-
bod op www.sportinderondevenen.
nl. Daarnaast staat uitgebreide in-
formatie over locaties en tijdstip-
pen in de programmafolder van ‘Ju-
ni Beweegt’. In de gemeente worden 
1.400 folders verspreid. De folder is 
vanaf 5 mei ook af te halen bij het 
gemeentehuis, de servicepunten, de 
apotheek, de huisartsenpraktijk, de 
bibliotheek en het gezondheidscen-
trum. Aanmelden is vanaf 1 mei mo-
gelijk via de bon in de folder of via  
www.sportinderondevenen.nl.

Tijdens Juni beweegt 2007 loopt Wethouder Sport Ingrid Lambregts (met 
oranje hesje)  mee met de instuif Sportief wandelen.

Laatste dag biljartcompetitie 
moet beslissing brengen
De Ronde Venen - De laatste 
speelweek van de 2e periode van 
het seizoen 2007-2008 moet de te-
genstander opleveren voor de bar-
rage van a.s. zaterdag 17 mei in Ca-
fé De Schans te Vinkeveen. Dio 1 en 
De Schans geven elkaar geen duim-
breed toe. Beide teams wonnen hun 
wedstrijd met 7-2. De stand aan kop 
is daardoor ongewijzigd met beide 
een gelijk aantal punten. De kam-
pioen van de 1e periode De Kuiper/
van Wijk 2 moet dus nog wachten 
wie de tegenstander in de barrage 
wordt. 
Hoe de uitslagen ook moge zijn, 
de hele competitie is een geweldi-
ge promotie voor de biljartsport ge-
weest. De afsluiting komende za-
terdag verdiend dan ook grote pu-
blieke belangstelling. Afgelopen 
week bewezen de spelers van Dio 1 
in goede vorm te zijn. Paul Schuur-
man had weer eens de kortste par-
tij van de week met 17 beurten. Her-
man Turkenburg was goed voor 
de procentueel hoogste serie van 
25 caramboles = 35,71% van zijn 
te maken punten. De Schans was 
met 7-2 veel te sterk voor De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 2. Theo Valen-
tijn had maar 19 beurten nodig te-
gen een falende Peter Marsen. Dirk 
van Yperen en Hans Dikkers zorg-
den voor de overige punten. Ignace 
Vink werkte alleen niet mee door in 
18 beurten van Henk Doornekamp 
te winnen.

Gewonnen
De Vrijheid gaat weer als een speer 
en won met 7-2 van De Kuiper/van 
Wijk 1. Dave Meijer  was geen heer 
voor Lucia van Gelderen (zie fo-

to) en won in 19 beurten. De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 3 verloor met 
4-5 van De Kuiper/van Wijk 2. Re-
serve Toine Douzé vervulde “zijn op-
dracht” met verve door in 20 beur-
ten van Wim Berkelaar te winnen.
Dio 1 liet met 7-2 winst op De Pad-
destoel 2 zijn titelaspiraties zien. 
Alle partijen waren binnen 25 beur-
ten uit. Bert Dijkshoorn had pech dat 
zijn slotserie van 13 maar 1 caram-
bole tekort was om de partij te win-
nen. De Paddestoel 3 verloor met 3-
6 van de Merel/Metaal Mijdrecht 1. 
Ralph Dam was in 19 beurten ver-
rassend sterker dan John Vrielink. 
Bob’s Bar 3 verloor in een spannen-
de wedstrijd met 4-5 van De Krom-
me Mijdrecht 1. Cens 2 bond met 7-
2 Bob’s Bar 2 aan zijn zegekar. John 
Plas redde de eer voor Bob’s Bar 2.
Bob’s Bar 1 won nipt met 5-4 van 
Cens 1.  De Merel/Metaal Mijdrecht 
4 was met 9-0 de baas over De Pad-
destoel 1. Dio 2 had met 9-0 geen 
kind aan De Kromme Mijdrecht 
2. Ab Augustin liet in de slotbeur-
ten de winst glippen tegen routinier 
Henny Hoffmans.

De stand met nog 1 wedstrijd te 
gaan in de 2e periode:
1. Dio 1 113 punten
2. De Schans 113 punten
3. De Kuiper/van Wijk 2   96 punten
4. De Vrijheid  92 punten

A.s. zaterdag 17 mei de finale in Ca-
fé De Schans. Aanvang 13.00 uur. 

Dinsdag 20 mei 2008 is de afsluiting 
van het seizoen met de jaarlijkse le-
denvergadering in Café ’t Meertje te 
Vinkeveen, aanvang 20.30 uur.  
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Miniconcert Tavenu
De Kwakel - Op dinsdag 20 mei zijn 
de muziekdocenten en enkele leden 
van Tavenu te gast op basisschool 
De Zon in De Kwakel.

Doel is de leerlingen enthousiast te 
maken om een muziekinstrument 
te gaan bespelen. Dit gebeurt door 
Leo Huis, de dirigent van Tavenu. Hij 
word geassisteerd door Arina, de 
saxofoonlerares en Sander die de 
nieuwe slagwerkers les zal gaan ge-
ven. In de groepen 6 en 7 van ba-

sisschool De Zon zullen zij met een 
speciaal voor dit doel opgezet les-
programma laten zien dat muziek 
maken een leuke hobby is voor ie-
dereen. Het leuke van muziek ma-
ken bij een muziekvereniging is dat 
je al na korte tijd in een orkestje 
kunt spelen, en wat is nou nog leu-
ker dan met elkaar muziek maken?

De kinderen die zich aanmelden bij 
Tavenu krijgen 8 proefl essen, 4 voor 
de vakantie en 4 na de vakantie op 

het instrument van hun keuze. De 
instrumenten krijgen ze in bruikleen 
van Tavenu en hoeven ze dus niet 
zelf aan te schaffen. Ook niet als ze 
na de proefl essen lid worden.

’s Avonds wordt er voor de kinde-
ren, ouders, familieleden en natuur-
lijk iedereen die dit leuk vindt, een 
miniconcert gegeven in het dorps-
huis in De Kwakel.
Het begint om 19:30 uur en de toe-
gang is gratis.

Bewonersoverleg 
Europarei op 21 mei
Uithoorn - Op woensdag 21 mei is 
het volgende Bewonersoverleg Eu-
roparei om 20.00 uur in ’t Buurtnest. 
U bent van harte welkom! Praat 
mee over aangelegenheden van de-
ze buurt. Ging het Bewonersoverleg 
op 1 oktober jl. over een playground, 
deze keer zijn het andere onderwer-
pen die de aandacht zullen krij-
gen. Wat vindt u van een kunstwerk 
in de buurt? En van koffi e-ochten-

den voor senioren? Zijn er voldoen-
de voorzieningen voor jongeren? En 
voor kinderen? Wat vindt u van een 
najaarspartij? Ook u kunt voorstel-
len indienen voor ‘kleine gemeen-
schapsvoorzieningen’ in Europarei!
Op de agenda staat ook de voor-
bereiding van de buurtconferen-
tie in dit najaar. En waaraan zou het 
buurtbeheerbudget besteed moe-
ten worden?

Een bewonersoverleg is een half-
jaarlijkse bijeenkomst van, voor en 
door bewoners. Een afvaardiging 
van dit overleg heeft viermaal per 
jaar een bespreking met functiona-
rissen van de gemeente, politie, wo-
ningcorporatie en het welzijnswerk.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met opbouwwerker Siet-
se Bouma, tel. 06-30722239 of mail  
sbouma@cardanus.nl .

Contactmiddag NVVH-
Vrouwennetwerk
Uithoorn - Op vrijdag 16 mei orga-
niseert NVVH-Vrouwennetwerk een 
gezellige middag waarbij vrouwelij-
ke troubadours optreden onder de 
artiestennaam ‘De Speelvrouwen’. 

Zij brengen een zeer gevarieerd in-
ternationaal programma van traditi-

onele volksmuziek uit vele landen, 
evenals cabaret, evergreens en luis-
terliedjes ten gehore.
.
De Speelvrouwen beschikken over 
een groot assortiment snaarinstru-
menten, zoals gitaar, draailier, bag-
lamaz, citers, balalaika en nog ve-

le andere instrumenten. Een vrolij-
ke middag met een hapje en een 
drankje als afsluiting van het sei-
zoen. Deze bijeenkomst wordt ge-
houden in De Schutse aan de Mero-
delaan en duurt van 14.00 tot 16.00 
uur. Voor leden is de toegang gratis, 
niet-leden betalen 1,50 euro.

Bevrijdingsdrive BVU
Uithoorn - De vierde competitie 
ronde werd voor deze keer onder-
broken voor het spelen van de be-
vrijdingsdrive op maandag 5 mei.

Er werd gespeeld in een A en B-lijn, 
die waren samengesteld uit een mix 
van de gebruikelijke drie competitie-
lijnen. Verrassend winnaar in de A-
lijn werd het paar Herman & Stenny 
Limburg. Waren ze in het competitie 
gebeuren steeds onzichtbaar geble-
ven in de middenmoot, nu gingen ze 
er met 64,29% en met de beste fl es-
sen wijn vandoor..proost!

Dat het sterke koppel Leo Lee-
nen & Henk van der Schinkel twee-
de werd met 62,20% lag meer voor 
de hand en ook To van der Meer & 
Hetty Houtman en de Thea’s Stahl & 
Kruyk met voor allen 55,65% deden 
al eens eerder van zich spreken. 
Marcel Dekker smaakte het genoe-
gen om met gelegenheids partner 
Gerard Vermeer de vijfde plaats te 
bezetten met 54,76%. Laatste (16e) 

werd deze maal het team Gijs de 
Ruiter & Cor Hendrix, die toch de 
laatste tijd echt veel beter gewend 
waren.

B lijn
De B-lijn kende ook zo zijn verras-
singen. Dat Riki Spook & Theo van 
Vliet de eerste keus hadden bij de 
wijnen was op zich niet onlogisch 
gezien hun recente competitie ver-
leden. 
Ze scoorden nu 59,72%. Maar dat 
Toos & Jan Overwater en Marijcke & 
Gouke van der Wal als C-lijners met 
57,29% de overigen, waaronder ve-
le B-ers, in het stof lieten bijten en 
er met de resterende wijn vandoor 
gingen, stemt tot nadenken! Hennie 
& Sierk Goedemoed met 53,82% en 
Marja Slinger & Ton ter Linden met 
53,47% maakten de beste vijf com-
pleet. Laatste (14e) werd hier het 
paar Chiel van Beek & Fons Roelof-
sma.
BVU speelt op de maandagavond 
vanaf 19.45 uur in de Scheg te Uit-

hoorn. Voor dit seizoen resteren nog 
twee avonden, 19 en 26 mei. Het 
nieuwe seizoen start op maandag-
avond 1 september 2008 en heeft 
nog plaats voor deelnemers aan de 
competitie die in drie lijnen (A,B en 
C) met afl opende sterkte wordt ge-
speeld. 
Er zijn na een competitie ronde 
steeds drie promotie en drie de-
gradatie plaatsen. Voor inlichtin-
gen: Marieneke Lang secretaris, tel: 
(0297) 569432.

Inbraak
Mijdrecht - Op 12 mei is ingebro-
ken in een school aan de Karekiet. 
Tussen 18.45 en 19.05 uur werd door 
drie mannen een schuurtje openge-
broken. Een van de daders, een 15-
jarige jongen uit Mijdrecht, werd 
door een getuige herkend en kon 
later door de politie worden aange-
houden. De politie doet nog onder-
zoek naar de andere verdachten.

Wil jij gaan voetballen op landelijk 
3e divisie niveau 
Voetbaltalent gezocht!!
Uithoorn - Om maar gelijk met de 
deur in huis te vallen willen we ons 
zelf even een schouderklopje ge-
ven, want bij Legmeervogels zijn we 
goed bezig vinden we zelf. Maar we 
willen meer en we zijn op zoek naar 
voetbaltalent! Legmeervogels heeft 
een prachtige accommodatie. Met 6 
voetbalvelden en een trainingsveld, 
2 handbalvelden en een prachtig 
grote kantine die al maar gezelliger 
wordt gemaakt. De jeugd is de toe-
komst en dat beseffen we bij Leg-
meervogels als geen ander daar-
om heeft de jeugdopleiding bij Leg-
meervogels de bijzondere aandacht. 
Er is vorig jaar een ambitieus plan 
gelanceerd om de kwaliteit en het 
niveau van de jeugdopleiding de 
komende jaren naar een hoger ni-
veau te trekken. Al dit jaar lijkt dit 
zijn vruchten te hebben afgeworpen 
en door het kampioenschap van de 
B1 en de D1 spelen we met de se-
lectie jeugdteams nu op een zeer 
hoog niveau. De A1 speelt hoofd-
klasse, De B1 is gepromoveerd naar 
de 3e divisie landelijk, De C1 speelt 
al een aantal jaren mee in de mid-
denmoot van de 3e divisie landelijk 
,de D1 is na het kampioenschap ge-
promoveerd naar de Hoofdklasse 
en de E-tjes en F-jes doen het ook 
perfect en zorgen voor een goe-
de aanvoer. Het hoofddoel van on-
ze jeugdopleiding is natuurlijk spe-
lers opleiden voor ons 1e elftal dat 
momenteel 3e klasse speelt. Echter 
als een jeugdspeler zich in de kijker 
speelt bij een Betaald Voetbal or-
ganisatie en hij maakt de stap om 
daar te gaan voetballen zijn we na-
tuurlijk ook reuze trots en doen we 
daar niet moeilijk over en werken 
we daar graag aan mee. Een aan-

tal spelers uit onze jeugdopleiding 
voetballen dan ook al bij Ajax, Haar-
lem, Volendam, Telstar/Stormvogels 
en FC Utrecht. We hebben sinds 2 
jaar ook een samenwerkingsover-
eenkomst getekend met Ajax dus 
ook bij Legmeervogels kan je het 
opstapje maken om profvoetballer 
te worden. 

Nog plaats
Naar aanleiding van het vertrek van 
enkele spelers naar BVO’s hebben 
wij nog enkele plaatsen in onze se-
lectieteams. Ben je een getalenteer-
de voetballer die een aardig balletje 
kan trappen en de ambitie van onze 

Willem Gortzak sterkste 
biljarter van OASE
Uithoorn – Willem Gortzak heeft 
de playoffs bij OASE gewonnen en 
mag zich biljartkampioen van het 
seizoen 2007/2008 noemen. In een 
zeer spannende fi nale wist hij Lodi 
van Ginkel te verslaan. Derde werd 
Ari Doeswijk, die de strijd om de 
derde en vierde plaats won van He-
ro Janzing. De beste zestien biljar-
ters van OASE namen deel aan deze 
afsluiting van het winterseizoen. De 
opzet van die eindstrijd was dit jaar 
veranderd. In de voorronde speel-
de iedereen twee partijen over 25 
beurten. Deze beste 8 plaatsten zich 
voor de kwartfi nales. Daarin speel-
de men een partij van 15 beurten. 
De 4 winnaars gingen naar de halve 
fi nale, ook over 15 beurten. De bes-
te 2 speelden de fi nale, eveneens 
over 15 beurten.

Er werd gedurende het gehele toer-
nooi opvallend goed gebiljart. In 
de twee partijen van de voorron-
de speelden  Willem Gortzak, Co de 
Jong, Adri van Bemmelen, Jan Bos-
keljon en Ari Doeswijk boven hun 
vastgestelde gemiddelde. Bij de 8 
kwartfi nalisten deden Hero Janzing 
en weer Ari Doeswijk hetzelfde.

In de halve fi nale en fi nale steeg Wil-
lem Gortzak opnieuw boven zichzelf 
uit. Ari Doeswijk moest in 12 beur-
ten het hoofd buigen voor de 125 
procent van zijn tegenstander. In 
de eindstrijd tenslotte beet Lodi van 
Ginkel goed van zich af met een 
percentage van 101,60. Maar tegen 
de 136 procent van Gortzak, die de 
partij in 11 beurten uitmaakte, kon 
hij niet op.

club spreekt je wel aan, neem dan 
even kontakt met ons op voor een 
proeftraining. Stuur een e-mail naar 
b.de.schipper@live.nl (Hou hierbij 
wel rekening dat de overschrijving 
geregld moet zijn voor 31 mei 2008). 
Maar ook als je het niveau van een 
selectieteam niet haalt is Legmeer-
vogels een prima club om op recre-
atieve wijze je favoriete sport te be-
oefenen. Kijk voor meer informatie 
op onze website Legmeervogels.nl 

Ben jij die talentvolle 
vogel die wij zoeken ? 
Heeft u wat minder voetbaltalent 
maar wilt u onze jeugdopleiding op 
een andere wijze ondersteunen bij-
voorbeeld door vrijwilligers werk of 
sponsoring van één van onze teams 
dan bent u uiteraard ook van har-
te welkom in ons warme nest en 
neem gerust eens een keer contact 
met ons op voor een vrijblijvend ge-
sprek. 

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 (lokaal tarief)

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, 
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden 
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. 

Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
    voor   mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
    arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
    mantelzorgmakelaar. 

Zorg voor jezelf dagen van Mezzo

Heeft u behoefte om even op adem te komen? Ga dan 
mee met de Zorg voor jezelf Dagen van Mezzo. Dit zijn 
weekenden of midweken speciaal voor mantelzor-
gers.
Er is een gevarieerd aanbod: voor mantelzorgers die 
rust en ontspanning zoeken of eens extra verwend 
willen worden, voor actieve mantelzorgers die graag in 
beweging zijn en er zijn creatieve arrangementen. Ook 
voor exmantelzorgers organiseert Mezzo arrangemen-
ten. En daarnaast biedt Mezzo in 2008 extra aanbod. 
Natuurlijk is er volop gelegenheid voor contact met andere mantelzorgers. Er zijn deskundige be-
geleiders aanwezig voor het extra beetje aandacht dat u soms even nodig heeft.
De Zorg voor jezelf Dagen zijn voor leden van Mezzo. Hierbij is het belangrijk te weten dat mantel-
zorgers geen vrijwilligers zijn, die af en toe voor iemand zorgen. 
Bent u nog geen lid? Als u zich aanmeldt voor deelname aan de Zorg voor jezelf Dagen kunt u 
direct lid worden voor slechts 10,- euro per jaar.  Tel. 0900 2020496.
Dankzij financiële bijdragen van het Ministerie van VWS en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars 
hebben de arrangementen een aantrekkelijk lage prijs.

Werkende mantelzorgers

1 op de 8 mensen combineert de zorg voor een naaste met een betaalde baan. En dat 
worden er steeds meer dankzij de toenemende vergrijzing en de personeelstekorten in 
de zorg.

Tips voor werkende mantelzorgers, op het werk
• maak uw situatie bespreekbaar bij uw collega’s, zodat er begrip ontstaat; 
• ga in gesprek met werkgever of leidinggevende; 
• maak gebruik van de verschillende verlofregelingen.

Zoek naar oplossingen op maat.  Denk bijvoorbeeld aan:
• aanpassing van werktijden; 
• meer thuiswerken; 
• overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties; 
• afspraken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen.

Kijk ook eens op www.mantelzorgenwerk.nl voor meer tips en informatie.

Tips voor werkende mantelzorgers, buiten het werk
• creëer een persoonlijk ondersteuningsnetwerk: mensen of organisaties op wie u een 

beroep kunt doen; 
• besteed regeltaken uit aan de mantelzorgmakelaar; 
• schakel het Steunpunt Mantelzorg in; 
• probeer regelmatig de zorg over te dragen, zodat u tijd voor uzelf heeft.

Mantelzorg

Zorg voor
jezelf!
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Acrogym Mijdrecht ‘has 
got talent’
Mijdrecht -  Zoals afgelopen vrijdag 
het acrogym trio bij Holland’s got ta-
lent schitterde in de live show. Zo 
schitterden de teams van Mijdrecht 
dit weekend in Oss op de halve fina-
le C-niveau. Op tv lieten de dames 
uit Zwolle hun allerbeste kunsten, zij 
trainen hier bijna 20 uur in de week 
voor. De teams uit Mijdrecht moeten 
het met wat minder uurtjes doen, 
maar laten toch ook al erg moei-
lijke kunsten zien. ’s Morgens was 
het de beurt aan Frederike en Ma-
re. Vanwege een vervelende keelpijn 
en koorts was Frederike niet geheel 
uitgerust en voelde zich wat slapjes. 
Tijdens de warming-up hebben de 
dames niet teveel kracht verspeeld 
en zo kwam het dat ze een gewel-
dige balansoefening lieten zien. De 
elementen stond zo strak als het 
maar kan en ook de choreogra-
fie spatte van de vloer. Het hoogste 
cijfer van 26,317pnt kwam op het 
score bord. In de tweede oefening 
moesten ze het weer erg goed doen, 
om de concurrentie voor te blijven. 
Dit lukte prima door weer 1 van de 
hoogste cijfers te scoren 26pnt. Met 
een geweldige score van 52,317pnt 
werden zij met een 0,5pnt verschil 
eerste. Met deze prestatie plaatsen 
de dames zich, net als het andere C-
dames paar van GVM’79, ook voor 
de Nederlandse kampioenschappen 
7 juni in Drachten. 

In de middag was het de beurt aan 
Joëlla, Ulijn en Mariska. Ook de-
ze dames hadden erg veel zin in de 
wedstrijd en waren vastbesloten om 

hun punten record te verbreken. De 
eerste oefening was voor hen de 
tempo-oefening.

Blessure
Vanwege een hardnekkige knie-
blessure van Ulijn was er de laatste 
tijd wat minder op deze onderdelen 
getraind, maar deze elementen zijn 
voor dit ervaren trio niet zo’n pro-
bleem. De salto voorover tot buiklig 
werden huizen hoog uitgevoerd en 
kwam tot een perfecte landing. Ook 
de andere salto’s werden goed ge-
land en het punten totaal van 25,583 
was dan ook welverdiend. De ba-
lans-oefening werd nog beter uitge-
voerd en hiervoor kregen de dames 
dan ook meer punten 25,750pnt. 
Het eindtotaal van 51,333pnt was 
goed voor een 12e plek (van de 27 
teams). Helaas gingen alleen de 
6 beste teams door naar het NK, 
voor dit drietal stoppen de lande-
lijke wedstrijden hier. Wel trainen 
zij nog door voor de Openkampi-
oenschappen in Beverwijk. Hier zal 
GVM’79 ook een demo laten zien, 
welke ook tijdens het Straattheater-
festival Mijdrecht geshowd zal wor-
den. Zo kan heel Mijdrecht bepa-
len of er inderdaad talent rondloopt 
in Mijdrecht. Mocht je na het zien 
van Acrogym op TV ook willen kij-
ken of het wat voor jou is? We zijn 
nog hard opzoek naar kinderen van 
alle leeftijden vanaf 6á7jr tot 20+ !!! 
Kom kijken en meedoen op donder-
dag van 16:00 – 17:30 in gymzaal de 
Brug of kom alleen kijken op dins-
dag van 18:00 – 21:00.

Bridgevereniging 
De Legmeer 
Uithoorn - Woensdag avond 7 mei 
jl. speelde de bridgevereniging “De 
Legmeer” zijn tweede zitting van de 
vijfde ronde parencompetitie 2007-
2008. In de “A “ lijn speelden Rens-
ke en Kees Visser een sterke zit-
ting zij werden eerste met 62,50% 
en staan nu tweede in de competi-
tie met een gemiddelde van 57,29%. 
Ook Luuk Smit en Lijnie Timmer wa-
ren goed op dreef zij werden tweede 
met 59,86% en met deze score ste-
gen zij van de tweede naar de eerste 
plaats met een gem. van 58,68%. De 
derde plaats deze avond ging naar 
Wim Slijkoord met invaller Nico van 
de Zwaard zij kwamen op 52,36%.  
Thea Kruik en Ada van Maarseveen 
konden de goede start van de eer-
ste zitting niet voort zetten, zij zak-
ten naar de zesde plaats in de com-
petitie met een gem. van 52,43%. 
In de “B “lijn scoorde het echtpaar 
Marjan en Jan Wille 60,83% en wer-
den hiermede eerste. Een gedeelde 
tweede plaats was er weg gelegd 
voor Dick Krug met Jan Schavema-
ker en Marijke en Ger van Praag zij 
scoorden 59,17%. Met deze score 
staan het paar Krug en Schavema-
ker eerste in de competitie met een 

gem. van 58,23%. Joop van Delft 
en Toon Overwater zakten hierdoor 
naar de tweede plaats met een gem. 
van 53,96%. Berend Hamer en To 
van de Meer stegen een plaats en 
staan nu derde met gem. 53,40%. In 
de “C“ lijn waren er flinke verschui-
vingen. Tini en Johan Lotgerink wer-
den eerste met 65,10% en met de-
ze score stegen zij van de negen-
de naar de tweede plaats met een 
gem. van 55,68%. Mineke Jongsma 
en Anneke Meyerink werden twee-
de met 58,85% en staan nu op de 
vierde plaats met gem. 54,43%. 

Als derde eindigden Heleen en 
Mees van de Roest met 55,73% wel-
ke voldoende waren om van de vier-
de naar de eerste plaats te stijgen 
met een gem. van 55,78%. Ben en 
Fien Leefting zakten van de eerste 
naar de derde plaats en staan nu op 
gem. van 54,66%. Tussen de eerste 
zes paren is het verschil zeer klein, 
dus spanning genoeg in deze lijn.
Bent u geïnteresseerd, speel een 
keer ter kennismaking mee. Neem 
dan telefonisch contact op met Mie-
ke van de Akker 0297-346027 of met 
Gerda Schavemaker 0297-567485.

Motorcrosser Tino Winter 
presteert netjes
Uithoorn - Vorig weekend was 
de 3de wedstrijd om het Neder-
lands kampioenschap MX3 In lich-
tenvoorde. Tino was nog gebles-
seerd aan zijn pols van het week-
end daarvoor, waar hij bij een val-
partij hard viel. Waardoor hij één 
wedstrijd moest missen op Konin-
ginnendag voor het Nationale kam-
pioenschap. De eerste manche was 
erg zwaar want Tino was gevallen 
en moest van plek 40 naar voren rij-
den en werd uiteindelijk 28ste. De 
tweede manche ging wat beter en 
werd hij na 25 minuten en 2 rondes 
netjes 20ste. In het eindklassement 
is Tino netjes 16e gebleven.
Afgelopen weekend waren er 2 
wedstrijden voor het nationaal kam-
pioenschap . 1ste pinksterdag in 
Hummelo (achterhoek)en 2de pink-
sterdag in Waardenburg. Doordat 
Tino één wedstrijd gemist had, was 
hij van de 7de plek naar de 11de 
plek gezakt en moest dus weer aan 
de bak. In Hummelo werd Tino de 
1ste manche 7de en de 2de manche 

2de . Totaal werd Tino 2de en steeg 
van een 11de plek naar de 4de plek 
terug in het nationaal kampioen-
schap. 2de pinksterdag werd er in 
Waardenburg gereden. Tino zette 
netjes de 2de tijd neer dus mocht 
als 2de naar het hek toe
In de eerste bocht was een valpartij 
en Tino lag er bij, hij ging als 41ste 
weg en reed zeer snel
naar voren. Na één ronde lag hij 
26ste. Tino lag de baan goed en lag 
na 4 rondes als 6de. 

Uiteindelijk na 20 minuten en 2 ron-
des werd hij 3de.  De 2de man-
che lag Tino al gauw 3de, maar in 
de laatste ronde wou Tino de 2de 
plek in beslag nemen en gleed on-
deruit en werd uiteindelijk 5de.  To-
taal werd hij 4de. In het klassement 
is Tino naar de 3de plek gestegen 
. Een zeer geslaagd weekend voor 
Tino .25 mei is de volgende wed-
strijd om het nationaal kampioen-
schap in Varsseveld . En 1 juni in Lo-
chem.

AKU actief tijdens 
Pinkstermeerkamp
Regio -  Dico (1992) en Quinta 
(1994) van atletiekvereniging AKU 
in Uithoorn hebben respectievelijk 
aan de negenkamp en zevenkamp 
mee gedaan verdeeld over bei-
de pinksterdagen. Dico startte met 
een wat tegenvallende tijd van 13,42 
sec. op de 100 meter sprint. Daarna 
sprong hij 4,55 meter ver en stootte 
de kogel 8,22 meter ver. Het sloton-
derdeel op de eerste dag was pols-
stokhoogspringen en dat had hij 
nog nooit gedaan op een wedstrijd-
mat. Tot ieders verbazing kwam hij 
netjes over een hoogte van 1,80 me-
ter. De tweede dag begon met een 
tijd van 21,78 sec over de 110 me-
ter horden en wierp hij de discus 
20,43 meter ver. Op beide onder-
delen had hij nog geen resultaten 
staan. Bij het hoogspringen kwam 
Dico over de lat op 1,50 meter en de 
speer landde na 27,38 meter en dat 
betekende op beide onderdelen een 
persoonlijk record. Op het afsluiten-

de onderdeel, de 1500 meter, heeft 
Dico tot zijn eigen feestje gemaakt. 
Hij werd eerste in een nieuw per-
soonlijk record van 4.43.29 min. Zijn 
totale puntentotaal van 2994 punten 
was goed voor een 10e plaats. Zijn 
zus Quinta startte op de 80 meter 
horden met een tijd van 18,14 sec. 
Daarna sprong zij 1,20 meter hoog 
en liep de 150 meter sprint in 23,05 
sec. Geen van de onderdelen had ze 
de afgelopen jaren op een wedstrijd 
gedaan. 
Op haar onderdeel, het kogelstoten, 
kwam zij tot een nieuw persoonlijk 
record van 9,64 meter. De tweede 
dag begon met verspringen met een 
afstand van 4,04 meter. De speer 
raakte na 20,50 meter de grond. 
De afsluitende 600 meter liep zij in 
2.08.10 min. Het totale puntentotaal 
van 2565 was goed voor een twaalf-
de plaats. Zeer vermoeiende dagen, 
maar voor beiden een hele leuke er-
varing.

Balkunstenaar John 
Farnworth vertoont 
kunsten bij Argon
Mijdrecht - In het kader van de 
feestelijkheden rond het dertigjarig 
bestaan, organiseert Ruijgrok Ma-
kelaars op zaterdag 17 mei een bij-
zonder optreden. Op het terrein van 
voetbalvereniging Argon aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht zal balkun-
stenaar John Farnworth iedereen 
versteld laten staan van wat je met 
een bal kunt doen. 
Engelsman John Farnworth is onder 
meer special coach van de Brazili-
aanse Voetbalschool in Den Haag. 
Op 30 december 2006 is John in 
Amsterdam uitgeroepen tot wereld-
kampioen Freestyle Football. Een 
jury met onder anderen Ryan Ba-
bel (Ajax, Liverpool en Nederlands 
elftal) en tv-presentatoren Barba-
ra en Frits Barend verkoos hem bo-
ven zestien andere balkunstenaars 
uit onder andere Japan, Honga-
rije, Duitsland en Algerije. In de fi-
nale versloeg hij in een bloedstol-

lende ‘battle’ de man die tot op he-
den werd gezien als de onaantast-
bare kampioen van het ‘freestylen’, 
de Zuid-Koreaan ‘Mr Woo’. Net als 
Farnworth heeft Woo van zijn fa-
belachtige voetbaltalent zijn be-
roep kunnen maken; zo trad hij in 
een Nike-reclame op met sterspeler 
Ronaldinho. John Farnworth, woon-
achtig in Preston (UK), houdt zich 
tegenwoordig bezig met het op-
starten van een Freestyle Football 
school, én is het boegbeeld van de 
Braziliaanse Voetbalschool in En-
geland, waar hij zijn opleiding ge-
noot op de school in Manchester. 
De afgelopen jaren trainde hij dage-
lijks ten minste vijf uur op de meest 
adembenemende trucs.

Het spektakel bij Argon begint om 
15.00 uur en iedereen is van har-
te welkom. Toegang is gratis. Leuk 
voor jong en oud!

Postduiven
Cor Stevens en Peter de 
Haan winnaars

Regio - zaterdag 10 mei stonden 
twee vluchten op het programma 
voor de leden van Rond de Amstel, 
de laatste Vitesse vlucht vanuit Ni-
velles/Nijvel (gem. afstand 187 Km) 
waar alles nog mogelijk was, en de 
eerste eendaagse fondvlucht vanuit 
het Franse Ablis (gem. afstand 463 
Km). Het zouden twee zware vluch-
ten worden, Oost Zuid Oosten wind 
en temperaturen rond 25 graden,  
met ook verrassingen. Zo sloeg Cor 
Stevens uit Vrouwenakker genade-
loos toe op Nivelles/Nijvel, alwaar 
de duiven om 07.30 uur gelost wa-
ren. de eerste duif om 09.42.57 uur 
op zijn hok arriveerde, en een snel-
heid van 1395,669 meter per minuut 
maakte en dat is bijna 84 Km per 
uur. Met dit resultaat werd Cor 6e 
in rayon F. Bosse & Zn werden 2e en 
Ton Duivenvoorde werd 3e. In rayon 
F werden prima resultaten behaald, 
Bosse & Zn werden 32e en 98e, Ton 
werd 34e, 75e en 80e, Ron den Boer 
44e en 74e, Hennie Pothuizen 70e 
en 71e , en Henk Snoek 72e. Peter 
de Haan uit De Hoef verraste ook ie-
dereen, hij werd de winnaar van de 
vlucht vanuit Ablis, en gaat de ge-
schiedenisboeken in als de eerste 
B-Groep winnaar die de liefhebbers 
uit de A-Groep heeft verslagen. Hier 
waren de duiven om 07.00 uur ge-
lost met een Oost Zuid Oosten wind.  
Hennie Pothuizen werd 2e en Cor 

van Bemmelen is ook weer terug 
aan het front, hij werd 3e. Ook hier 
prima resultaten in Rayon F, Peter 
werd 28e en 83e, Hennie 29e, Cor 
30e, Harry Hendriks 39e Wim Wijfje 
49e, 54e en 74e, B0sse & Zn 56e en 
90e Richard v.d. Berg 60e en 77e en 
Theo Kuijlenburg 76e. 

De uitslagen en de eindstand 
Vitesse is als volgt:
Nivelles/Nijvel 431 duiven 22 deel-
nemers.
C. Stevens
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
R. den Boer
C. Pothuizen
H.P. Snoek
W. Könst
C. van Bemmelen
W. Wijfje
M. v.d. Hoort

Ablis 304 duiven 18 deelnemers
P. de Haan
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Verweij-Castricum
H. Hendriks
W. Wijfje
Bosse & Zn
R. v.d. Berg
Th. Kuijlenburg
A.M. Duivenvoorde
Th. Vlasman

Meimaand Fietsmaand: 
Ook Gezinsfietstocht bij TTC De Merel

De Ronde Venen - De Meimaand 
Fietsmaand is in volle gang. Tijdens 
dit grootse en landelijke tweewiele-
revenement zijn er ruim 350 toer- en 
recreatieve routes uitgezet. Een re-
cord, nooit eerder waren er tegelijk 
zoveel unieke fietstochten beschik-
baar die alleen in mei kunnen wor-
den verreden. Veelal zijn ze ‘prettig 
aangekleed’ met bijzondere stops 
bij attracties, musea of boerderijen.
Ook fietsvereniging De Merel doet 
mee aan de Meimaand Fietsmaand.
Op zondag 18 mei kunnen maar 
liefst vier routes worden gereden, 
die allemaal in het teken staan van 
Molens. Molentochten dus.

Speciaal voor families met kinderen 
is er een speciale gezinstocht ge-
maakt, met een afstand van 35 ki-
lometer. Deze route is natuurlijk ook 
te rijden zonder kinderen, als je ge-
woon lekker een stukje wilt fietsen. 
Halverwege deze tocht is er een 
stop bij het recreatiegebied Oortjes-
pad in Kamerik.

Voor de meer geoefende fietsers zijn 
er tochten van 70 en 100 kilometer 
uitgezet. Deze ritten gaan naar het 
mooie plaatsje Muiden, waar ook de 
stop is. De afstand van 70 kilometer 
gaat daarna direct via Abcoude te-
rug naar Mijdrecht, de 100 kilome-
ter doet er nog een lusje via Amstel-
veen en Ouderkerk bij.
Voor de echt fanatieke hardrijders is 
er de afstand van 150 kilometer. De-
ze gaat naar de molens bij Kinder-
dijk. Molens genoeg dus. Bij Krim-
pen aan de Lek wordt met de pont 
overgevaren. De terugweg gaat via 
de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen.

Keuze
Genoeg keuze dus op 18 mei. Voor 
iedere fietser is er wel een afstand.

Gestart wordt bij Café-Bar De Pad-
destoel, Hofland 33A in Mijdrecht.

Starttijden
150 km 8.00-9.00 uur
100 km 9.00-10.00 uur
70 km  
9.00-11.00 uur
35 km  
9.00-13.00 uur

Bij de start krijgt iedere deelnemer 
iets te drinken mee voor onderweg.
Alle routes zijn uitgepijld. Dat is erg 
gemakkelijk fietsen, gewoon de pij-
len volgen. Voor het geval u een pijl 
‘mist’, krijgt u natuurlijk ook een rou-
tebeschrijving mee.
U hebt onderweg alle tijd: de eind-
controle sluit om 16.00 uur. Maak er 
met uw gezin, vrienden en familie 
een gezellige dag van. TTC De Merel 
ziet u graag bij de Molentochten.



pagina 30 Nieuwe Meerbode  - 14 mei 2008

Argon E-5 wint twee keer 
dit jaar toernooi

Mijdrecht - aterdag 22 Maart was 
het eerste toernooi voor de E-5. Tus-
sen de sneeuwbuien door wonnen 
zij met gemak de poule in Hoofddorp 
en gingen met een beker naar huis. 
Maandag 12 Mei was het tweede 
toernooi bij de Zwaluwen in Utrecht. 
Op deze zonnige en warme dag was 
de eerste wedstrijd tegen de zwa-

luwen die eindigde in een 0-0. De 
tweede tegen OSM werd gewonnen 
met 2-0 en de laatste werd ook ge-
wonnen tegen FC Omniworld met 1-
0 daarom winnaar in de poule. De 
finale wedstrijd tegen ASC Nieuw-
land werd gewonnen met 4-0.

Dus konden zij een beker in ont-

vangst nemen helaas een wisselbe-
ker maar dat mag de pret niet druk-
ken. Jongens van E-5 wij hebben 
van jullie prestaties genoten voor 
ons zijn jullie ons selectie team he-
laas nog 1 toernooi voor de zomer 
stop tegaan a.s. Zaterdag bij Argon 
daarvoor alvast veel succes toege-
wenst !!!

Op de foto van links naar rechts Abderrhim, Stefan, Daniel, Mitchel,
Bart, Dylan, Rody en Daniel. leiders Roland Kapteijn en Glenn Bosman.

CSW E-Top besluit het 
seizoen in stijl
Wilnis - Zaterdag heeft de E-top 
van CSW meegedaan aan een toer-
nooi bij DWS in Amsterdam. In dit 
toernooi waar in totaal 16 teams aan 
deelnamen behaalde de Raboploeg 
uit Wilnis een mooie 3e plaats. 
Aan het toernooi deden sterke te-
genstanders als AFC, DWS, Blauw-
Wit en ook Argon mee. Toch wisten 
de jongens uit Wilnis zich heel goed 

staande te houden en ging een 
mooie beker mee naar huis.
CSW heeft er dit jaar voor gekozen 
om de talentjes in de leeftijdgroep 
van negen en tien jaar op een groot 
veld te laten spelen. Het werd een 
echte uitdaging en een mooi avon-
tuur voor onze jongens. De Rabo-
bank wilde zich als sponsor aan dit 
team verbinden. Dit gaf extra uit-

straling aan het team. De tweede 
competitiehelft werd eveneens af-
gesloten met een verdienstelijke 3e 
plaats.
Zo kan dus worden teruggekeken 
op een geslaagd seizoen. Met dank 
aan de trainers Nick, Bas en Chris, 
is er door onze jongens veel geleerd 
en een grote stap gezet naar echt 
voetbal op niveau. 

Atalantejeugd bereidt zich 
voor op mooi beach seizoen
De Ronde Venen –m Op donder-
dagavond 8 mei was de eerste van 
4 beach clinics in The Beach in 
Aalsmeer. Beach trainer Erik Ra-
ket had een mooie training gemaakt 
voor de Atalante aspiranten. Loes, 
Inge, Bas en Annemarie waren de 
trainers deze avond. De huur van de 
beachvelden werd gedoneerd door 
PPG Industries uit Uithoorn. PPG 
is producent van de merken Sigma 
Coatings, ProGold, Brander, Boon-
stoppel Verf, Histor en Rambo voor 
zowel de consument als de profes-
sionele schilder en stukadoor. 
Er waren 3 velden naast elkaar ge-
huurd en we hadden lekker de ruim-
te. Bij het beach volleybal zijn er een 
paar regels anders dan in de zaal. De 
blokbal wordt bv als één speelbeurt 
geteld, daarna mag je nog maar 2x 
overspelen ipv 3x in de zaal. Verder 
mag de derde bal enkel met zoge-

naamd ‘hard contact’ over het net 
gespeeld worden, dus niet boven-
hands, een groot verschil met zaal-
volleybal. Ook zijn veel technieken 
gericht op het 2 tegen 2 beachen, 
niet te hoog passen bijvoorbeeld 
want dan kan de wind veel vat op 
de bal krijgen.
 Bij de eerste oefening werd de pass 
getraind. Aangooien en dan niet te 
hoog passen in de handen van de 
vanger bij het net. De tweede pass 
oefening ging ook erg leuk. Rennen 
achter de bal aan en dan achter-
over de bal terugspelen, soms met 
een mooie duik in het zand wat de 
kids veel makkelijker doen dan in de 
zaal. Er werd echt flink gezweet, dus 
af en toe was er een waterstop. 
Toen volgde de speciale knuckle oe-
fening. De bal mag niet bovenhands 
over het net gespeeld worden, maar 
moet altijd met HARD contact ge-

speeld worden. Er zijn verschillende 
technieken om dat te doen, bv met 
je knuist, ofwel de knuckle. Eerst de 
bal eerst 2 aan 2 oefenen, daarna 
over het net. Best moeilijk die eer-
ste paar ballen maar later ging het 
hardstikke goed! Het laatste half 
uur hebben de aspiranten 3-3 par-
tijtjes gedaan, om de 5 minuten te-
gen een andere tegenstander. En 
dan zag je echt hoe snel de kids ge-
leerd hadden. Pass, set-up en voor-
al de knuckle aanval gingen als een 
trein, superleuk!!
Op de tweede donderdag 15 mei 
worden de volgende onderdelen ge-
oefend: de soepele/snelle pass, ser-
veren (met husband en wife positie), 
duiken en de tomahawk. 
Op de site www.vv-atalante.nl <ht-
tp://www.vv-atalante.nl/>  zijn leu-
ke foto’s van de eerste avond te vin-
den. 

Kindermiddag Super De Boer 
in teken van moederdag
Vinkeveen - De kindermiddag, die 
één keer in de twee weken georga-
niseerd wordt door Super de Boer 
Vinkeveen, stond afgelopen week in 
het teken van moederdag. 
De kinderen mochten dit keer hun 
creativiteit loslaten op fotolijstjes. 
Op deze fotolijstjes kon gekleurd en 
geschreven worden, maar er kon-
den ook allemaal figuurtjes en stic-
kertjes op geplakt worden. 

Ruim 60 kinderen hebben hun 
mooie, eigen gemaakte fotolijstje 
meegekregen en konden daar hun 
moeder mee verblijden op moeder-
dag.

Rijders BMX UWTC sluiten 
de strijd om het Europees 
Kampioenschap af
Weiterstadt/Uithoorn: Van 2 tot 
en met 4 mei werden de 9e en 10e 
ronde (tevens eindronde) tellend 
voor het Europese kampioenschap 
in Weiterstadt (Duitsland) verre-
den. Op donderdagmorgen in al-
le vroegte vertrokken wij met een 
zestal rijders richting Weiterstadt. 
Na een voorspoedige reis arriveer-
den wij in de loop van de ochtend 
op de fietscrossbaan in Weiter-
stadt. De baan lag er fantastisch 
bij. Michael kon na aankomst met-

een trainen en dus gelijk de zoge-
naamde pro-sectie verkennen. Een 
pro-sectie is een afzonderlijk deel 
van de fietscrossbaan met een ho-
ge moeilijkheidsgraad met spron-
gen van zo’n 10 meter. Moet u zich 
eens voorstellen op een BMX-fiets 
met 20 inch wielen. Overigens is 

de pro-sectie alleen bestemd voor 
de Junior Men en de Elite Men. In 
de loop van de donderdagmiddag 
en op vrijdagochtend kon iedereen 
trainen. Op vrijdagmiddag startte de 
wedstrijd en beten Imro Kokelaar in 
de cruiserklasse 13-14 jaar en Erik 
Schoenmakers in de cruiserklasse 
30-39 jaar de spits af. Het lukte Imro 
niet om door de manches te komen. 
Erik reed voor wat hij waard was, 
maar kon zich na twee keer een 6e 
en een 5e plek in de manches weer 

gaan omkleden. Op zaterdagoch-
tend was het de beurt aan Imro Ko-
kelaar en Pim de Jong in respectie-
velijk de klasse Boys 13 en Boys 14 
jaar. Zowel Imro als Pim wisten zich 
in de manches te plaatsen voor de 
1/8-finale. Voor Pim hield het na een 
5e plaats toen op. 

Onderuit
Imro wist zich vervolgens nog te 
plaatsen voor de ¼-finale en de ½-
finale waarin hij 6e werd. Aan het 
eind van de middag, het was in-
middels half vijf, begon dan de 11e 
ronde voor de wedstrijdklasse. Mi-
chael Schekkerman was tijdens de 
warming-up, vlak voor de start, nog 
hard onderuit gegaan, maar ook hij 
wist zich in de manches te plaatsen 
voor de 1/8-finale. In de 1/8-finale 
kwam hij met een 5e plaats net te-
kort voor een vervolg in de ¼-finale. 
Tegen half negen zat de wedstrijd-
dag er weer op, dus op naar de piz-
za’s. Zondagmorgen kwamen Arno 
van Vliet (Men 17-24 jaar), Mike 
Pieterse (Men 25 -29 jaar) en Erik 
Schoenmakers (Men 30-39 jaar) in 
actie. Arno was goed op dreef en 
wist zich in de manches te kwalifi-
ceren voor de 1/16-finale. Met wat 
hulp van enkele onfortuinlijke te-
genstanders wist hij op miraculeu-
ze wijze ook nog de 1/8-finale te ha-
len. 

Helaas werd Arno in de 1/8-finale 
8e en eindigde hier ook voor hem 
het sprookje. Ook Mike wist zich 
met degelijk fietsen te plaatsen voor 
de volgende ronde. In de ¼-fina-
le moest hij helaas genoegen ne-
men met een 6e plaats en was het 
ook voor hem over en uit. Voor Erik 
Schoenmakers viel net als op vrij-
dag in de cruiserklasse na de man-
ches het doek. Met 3 keer een 5e 
plaats kon hij zich niet plaatsen voor 
de volgende ronde.
Val
Aan het eind van de middag (ge-
lukkig iets vroeger dan op zater-
dag) was het wederom de beurt aan 
de wedstrijdklasse voor hun 12e en 
laatste ronde in dit Europees Kam-
pioenschap. Michael voelde zich na 
die val op zaterdag nogal stijf. In de 
eerste manche kwam hij weer ten 

val en ging het helemaal niet meer. 
Vervolgens heeft hij de 2 resteren-
de manches voor spek en bonen 
meegereden. Helaas is hij door dit 
slechte resultaat een paar plaatsen 
terug gevallen in de ranking, maar 
met een 35e plaats in een deelne-
mersveld van 98 rijders en slechts 
4 Nederlandse rijders die hoger ge-
eindigd zijn, mag je toch niet onte-
vreden zijn. Al met al kunnen we te-
rug kijken op een geslaagd en lang 
wedstrijdweekend. De rijders gaan 
zich nu opmaken voor het Nationale 
Kampioenschap dat op 18 mei aan-
staande in Heiloo zal worden verre-
den. 
Meer informatie is te vinden op on-
ze website www.uwtc.nl/bmx.

De Vinken verliest 
belangrijke wedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 10 
mei heeft het door Fortis gespon-
sorde eerste team van De Vinken de 
belangrijke wedstrijd tegen mede-
degradatiekandidaat All-Ready uit 
Zierikzee verloren. Via een gelijke 
russtand wonnen de Zeeuwen uit-
eindelijk met 13-8.

Op het zonovergoten (gras)veld 
van All-Ready stond de belangrijke 
wedstrijd om lijfsbehoud in de eer-
ste klasse F op het spel. Beide teams 
moeten nog de nodige punten ver-
zamelen om geen promotiedegra-
datiewedstrijd aan het eind van het 
veldseizoen te hoeven spelen. All-
Ready is geen onbekende dit sei-
zoen voor De Vinken. Het team van 
Dirk vd Vliet speelde al drie keer 
eerder dit seizoen tegen de ploeg 

uit Zierikzee. De eerste wedstrijd op 
het veld bleven de punten in Vinke-
veen. In de zaal was All-ready twee 
keer de sterkste. Echter degradeer-
de beide teams in de zaal uit de eer-
ste klasse. Het beloofde dus een 
spannende wedstrijd te worden, 
waarin in beide ploegen aan elkaar 
gewaagd zouden zijn. 

Twee 
All-Ready begon sterk aan de wed-
strijd. Met hun eerste twee scho-
ten pakten ze direct een 2-0 voor-
sprong. Pas na een kwartier kon De 
Vinken wat terug doen. De rest van 
de eerste helft ging gelijk op, wat 
resulteerde in een gelijke ruststand 
van 5-5.
In de tweede helft begon nu De Vin-
ken sterk met een voorsprong. Dit 

was helaas ook het laatste offen-
sief. De Vinken was niet in staat het 
spel van de eerste helft door te zet-
ten. All-Ready wist hiervan te profi-
teren door via 9-7 uit te lopen naar 
een iets geflatteerde 13-8 eindstand 
in de laatste tien minuten. 

Door deze nederlaag hebben All-
Ready en De Vinken van plek ge-
wisseld op de ranglijst, met vijf pun-
ten staat De Vinken nu op de zeven-
de plaats in de competitie

Zaterdag 17 mei staat een belangrij-
ke wedstrijd voor het vlaggenschip 
te wachten tegen Avanti uit Pijnac-
ker. De wedstrijd zal gespeeld wor-
den op Sportpark De Groene Wijd-
te te Pijnacker en zal starten om 
15:30.
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Argon eindigt 
seizoen met verlies
Mijdrecht - Een vanwege schor-
singen nogal gehavend Argon heeft 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen 2007 – 2008 met duidelijke cij-
fers verloren. Gastploeg Westlan-
dia had nogal grote belangen bij de 
wedstrijd, want ze wilden ten eer-
ste de gevreesde promotie-/degra-
datieplaats ontlopen en keken daar-
naast ook nog met een schuin oog 
naar periode 3, waarin de ploeg een 
heel sterke serie had neergezet.  Bij 
Argon stond eigenlijk alleen de eer 
van een goed resultaat op het spel 
en ondanks dat de instelling wel 
voldoende was, bleek toch het beet-
je extra dit keer te ontbreken. Tegen 
de snelle voorwaarsten van West-
landia werd een gewaagd spelletje 
gespeeld door veel de buitenspelval 
open te trekken. Dat ging een aan-
tal keren goed, maar ook bleek met 
regelmaat, dat de achterhoede in de 
huidige samenstelling er niet altijd 
goed het oog in bleek te hebben. De 
eerste kans voor Benard werd door 
Eelco Zeinstra nog gepareerd, maar 
toen de naar Excelsiot vertrekken-
de jongeling na ruim een kwartier 
weer alleen voor de doelman op kon 

duiken, was het wel raak en stond 
de 1-0 op het bord. Dat die stand 
lang bleef staan, was met name te 
danken aan enkele reddingen van 
Eelco Zeinstra, die zowel Starmans 
als Benard van een score af wist te 
houden. Zijn collega van der Kaay 
moest in de eerste helft alleen han-
delend optreden bij een schot van 
Joeri Onderwater, maar diens volley 
werd door de doelman nipt over de 
lat getikt.
In de rust bleef ook aanvoerder 
Frank Verlaan wegens ziekte nog 
achter in de kleedkamer, maar toch 
probeerde Argon nog wel de aan-
sluiting te krijgen. 

Kansen
Het aantal kansen was echter ge-
ring, een inzet van de ingevallen 
Sven van Vuuren werd een prooi 
van de doelman die even later op 
de doellijn assistentie kreeg van Bijl, 
toen Patrick Lokken de bal na een 
hoekschop van Anton den  Haan vol 
op de pantoffel nam en fraai leek te 
gaan scoren.  De warmte leek daar-
na de wedstrijd te verlammen en 
zorgde ook voor een blessure bij 

Super Pinksterweekend 
voor Veenloper Michael 
Woerden
Regio - Waar de meesten het afge-
lopen Pinksterweekend door de ho-
ge temperaturen de verkoeling op-
zochten, vonden de hardloopwed-
strijden gewoon doorgang. Veen-
loper Michael Woerden kende een 
super weekeinde door zowel in Ijs-
selstein als in Ouderkerk aan de 
Amstel te winnen. Ook Ricardo van 
’t Schip en Frans Woerden presteer-
den in dit weekeinde uitstekend.
Op zaterdag liepen Michael en 
Frans Woerden met 2100 (!) andere 
deelnemers de Ijsselsteinloop. Bei-
de Veenlopers kozen voor de lang-
ste afstand, de halve marathon, 
waarop Michael zijn titel verdedig-
de. Michael koos direct de aanval 
en lag na 2 kilometer al los van de 
rest van het veld. Hij finishte onbe-
dreigd in een tijd van 1.15.22. Ook 
Frans liep een goede wedstrijd in 
deze hitte. Hij volbracht de 21,1 kilo-
meter over het parkoers gedeeltelijk 

langs de Lek in 1.24.18. Hij finish-
te als 9e.

Titel
De volgende dag had Michael weer 
een titel te verdedigen, namelijk de 
Ronde Hoeploop in Ouderkerk aan 
de Amstel. Nu lag Michael al na 500 
meter los van de rest van het veld. 
Hij snelde naar een tijd van net on-
der het uur: 59.39 over de 17 km van 
de dijk rond de Ronde Hoeppolder. 
Achter hem was er een spannende 
tijd om de ereplaatsen. Ricardo van 
’t Schip schudde zijn naaste bela-
gers gedecideerd van zich af. Hij fi-
nishte als tweede in een mooie tijd 
van 1.03.58. Frans Woerden was de 
grote verrassing voor de strijd om de 
ereplaatsen. Hij moest net het hoofd 
buigen voor een Spaanse hardlo-
per. Frans liep 1.04.34; het scheel-
de slechts 6 seconden voor een vol-
ledig Veenloperspodium.

Onder de 500 deelnemers in de 
Ronde Hoeploop bevonden zich 
nog meer Veenlopers. Zij trotseer-
den dapper de hitte. Theo Noij heeft 
altijd moeite met warme weersom-
standigheden. Hij liep echter de 17 
km netjes uit in een tijd van 1.18.21. 
Ook Bert van Diemen volbracht de 
ronde om de Ronde Hoeppolder. 
Hij had 1.22.34 nodig. Claudia Reu-
vekamp was afgelopen zondag de 
enige Veenloopster in Ouderkerk. 
Haar tijd van 1.23.45 was gelet op 
de zomerse temperaturen uitste-
kend. Alexander Reuvekamp finish-
te in een tijd van 1.29.17, terwijl René 
Rijkeboer 1.43.17 nodig had.
Herman van ’t Schip liep de 5,5 km 
in Ouderkerk. Hij had daar slechts 
24.38 voor nodig.

Michiel de Ruiyer verslaat 
landenteams
Uithoorn - De kanopoloërs van Mi-
chiel de Ruyter hebben zich in het 
Duitse Essen uitstekend voorbereid 
op het eigen toernooi. In de Duitse 
stad wordt jaarlijks de Deutschland 
Cup georganiseerd. 
Waarschijnlijk is dit, met zo’n 110 
deelnemende teams, het grootste 
kanopolotoernooi ter wereld. Dit 
jaar viel het toernooi één weekend 
vóór het toernooi van MdR zelf, de 
Amsterdam Open (lees verderop in 
deze krant meer over dit toernooi). 
De Uithoornaars eindigden op een 

keurige 14e plaats. Er werd vier keer 
gewonnen en even vaak verloren. 

De poule waarin MdR zat ingedeeld 
was een zware. De eerste wedstrijd 
was tegen jong Italië en de tweede 
tegen jong Polen. Deze twee partij-
en gingen helaas verloren. Van de 
Polen werd overigens maar nipt (2-
3) verloren. 
Later werden jong Portugal en jong 
Zwitserland wel verslagen. De Por-
tugezen werden met ruime cijfers 
(5-0) aan de kant gezet, terwijl het 

tegen de Alpenbewoners spannend 
was (4-3). Werd er dan alleen maar 
tegen landenteams gespeeld? Nee, 
zeker niet. De Uithoornaars kwamen 
ook driemaal een Duits clubteam te-
gen. Eénmaal werd er gespeeld (en 
verloren) tegen Odysseus uit Alk-
maar, een team dat komend week-
einde ook te bewonderen is op het 
toernooi in Uithoorn. 

Hopelijk kan MdR dan, voor eigen 
publiek, nóg beter spelen dan in Es-
sen. 

Aangehouden voor 
heling
Vinkeveen - Surveillerende 
agenten hebben op 9 mei tegen 
middernacht op de Herenweg 
drie mannen uit Mijdrecht en Vin-
keveen aangehouden in verband 
met heling van gestolen kleding.
Op de Herenweg hielden de drie 
mannen van 29, 31 en 37 jaar, 
zich verdacht op rond een kof-

ferbak van een auto met kleding. 
Een man had een bromfiets bij 
zich waarop ook kleding lag. 
De kleding was nog voorzien van 
winkellabels. Op vragen van de 
agenten sloegen de verdachten 
op de vlucht. Zij konden vervol-
gens aangehouden en ingesloten 
worden.

Concert  Viribus Unitis
Wilnis - Na een paar maanden van 
voorbereidingen is de vereniging 
er nu weer klaar voor en zal er een 
concert gegeven worden op zater-
dag 17 mei. Het concert is in de Wil-
listee en de zaal zal om 19:30 uur 
open gaan, om 20:00 uur zal het 
concert beginnen. Alle gelederen 

van de vereniging laten van zich ho-
ren, dus dat zijn de fanfare, de blok-
fluitgroep, het jeugdorkest, de slag-
werkgroep en het nieuwste orkest-
je, het beginnersensemble. Voor de 
pauze zult u daardoor veel afwisse-
ling krijgen in het muziekgenre.
Na de pauze zal de fanfare u mee 

terug nemen naar de jaren ‘70 en 
zullen de orkest leden geheel in 
stijl laten horen hoe de muziek van 
vroeger nu nog steeds kan klinken.
De entree van het concert is vrij, in 
de pauze zal er wel een verloting 
zijn waarmee leuke prijzen te win-
nen zijn.

Holzwickede wint 
Pinkstertoernooi SV Hertha
Vinkeveen - De 24e uitgave van het 
Internationaal Jeugdtoernooi van SV 
Hertha is gewonnen door het Duit-
se Holzwickede. Over de twee da-
gen boekten zij de meeste zeges en 
zijn daarom een terechte winnaar.
Het zomerse weer lokte meer men-
sen naar het water dan naar sport-
complex De Molmhoek. De omstan-
digheden maakten het voor de spe-
lers zwaar, maar desalniettemin was 
er voor de voetballiefhebber vol-
doende te genieten.

Na een moeizame start vochten de 
junioren van de organiserende ver-
eniging SV Hertha zich knap terug 
en lag een mooie ereplaats in het 
verschiet. Helaas kon de opgaande 
lijn op zondag niet worden doorge-

trokken. Duidelijk was dat Holzwic-
kede een moeilijk te kloppen team 
had. De meeste tegenstand kwam 
van de Zweedse teams van Ytter-
by. Zij speelden verzorgd voetbal en 
streden mee in de top. De winnaars 
van vorig jaar, het Engelse Wisbech 
St. Mary verging het dit jaar wat 
minder. Beide teams, bestaande uit 
over het algemeen jonge spelers, 
konden zich niet mengen in de top. 

In de wedstrijd om de 5e en 6e 
plaats won Wisbech St. Mary met 
3-0 van het leeggespeelde Hertha. 
Het tweede team van Ytterby pakte 
het brons door in de strijd om plaats 
3 en 4 Legmeervogels met 1-0 te 
kloppen. In de grote finale haalde 
Holzwickede het door een 1-0 over-

winning op het eerste team van Yt-
terby.

Eindstand van het toernooi:
Holzwickede, Duitsland.
Yttertby 1, Zweden.
Ytrterby 2, Zweden.
Legmeervogels, Uithoorn.
Wisbech St. Mary 2, Engeland.
Hertha, Vinkeveen.
Wisbech St. Mary 1.

De sportiviteitsprijs  werd gewon-
nen door Ytterby 2. Beste keeper 
van het toernooi was Philip Hellberg 
van Ytterby 1. Beste speler was Billy 
Smith van Wisbech St. Mary 2.
De Shoot Out Cup werd ook een 
prooi voor Holzwickede. Hertha 
werd hier verdienstelijk tweede.    

Kennismaking 
Rolstoelbadminton  
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdagavond 8 mei was het zover. 
Het rolstoelbadminton bij Badmin-
tonvereniging Veenshuttle was een 
feit! Even voor 20.00 uur werden 
door Sportservice Midden Neder-
land een aantal sportrolstoelen af-
geleverd die wij voorlopig in bruik-
leen mogen gebruiken. Veenshut-
tle had ook enkele rolstoelbadmin-
tonspelers uit Nederhorst den Berg 
(Nederlandse toppers) uitgenodigd 
en die waren inmiddels ook gear-
riveerd. Daarna kwamen de eer-
ste geïnteresseerden de sporthal 
binnen waar zij werden ontvangen 
door de sportconsulente en leden 
van Veenshuttle. Sommigen hadden 
zelf voor een racket gezorgd, ande-
ren kregen een racket van de ver-
eniging.

Nadat bij enkele velden de nethoog-
te 15 centimeter was verlaagd en er 
uitleg gegeven was over de spelre-
gels werd er gestart. Eerst nog wat 
onwennig, maar al gauw werd het 

fanatieker en kwam de stemming 
er goed in. Op drie banen werd er 
rolstoelbadminton gespeeld. Enke-
le vaste spelers van Veenshuttle wil-
de ook wel eens proberen hoe nu 
badminton in een rolstoel gaat en 
dat valt dus niet mee. Na enige tijd 
werden telkens enkele spelers van 
Veenshuttle uitgedaagd door de 
toppers uit Nederhorst den Berg (de 
rollers tegen de lopers). De lopers 
hadden de grootste moeite om het 
tempo van de rollers bij te houden. 
Ook werd er nog gemixt zodat een 
roller samen met een loper speel-
de tegen een andere roller en een 
loper. En zo werd er in allerlei vari-
anten kennis gemaakt en gespeeld. 
Moe maar voldaan keerde men aan 
het eind van de avond weer naar 
huis. ‘Leuk’ en ‘Tot volgende week’ 
waren de woorden die aan het eind 
van de avond werden gesproken.
 In de maand mei kun je vrijblij-
vend elke donderdagavond vanaf 
20.00 uur proberen of het rolstoel-
badminton je bevalt. Bij voldoende 

animo gaat Badmintonvereniging 
Veenshuttle vanaf september 2008 
(als het nieuwe seizoen weer be-
gint) blijvend rolstoelers de moge-
lijkheid geven om badminton in ver-
enigingsverband te spelen.

De eerste succesvolle sessie zit er 
dus op. Ben je ook geïnteresseerd, 
kom dan op 15, 22 of 29 mei vanaf 
20.00 uur naar Sporthal De Phoenix 
in Mijdrecht vrijblijvend een shut-
tle meeslaan, dan kunnen wij je te-
vens laten zien wat wij jou als ver-
eniging te bieden 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 rol-
stoel 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.

scheidsrechter Miggels, die de strijd 
strompelend bleef volgen.  De be-
slissing viel na een klein half uur, 
toen Benard met een goede loop-
actie de buitenspelval wist te ontlo-
pen en Eelco Zeinstra met een lob 
voor een voldongen feit plaatste, 
2-0. Enkele minuten later wist ook 
Starmans, ondanks verzet van Nico-
lai Verbiest, de bal nog eens langs 
de doelman te werken voor de 3-0, 
waarmee de strijd wel volledig be-
slist en beide teams zich in het zon-
netje niet meer echt druk wensten 
te maken.  Blij dat hij het einde had 
gehaald floot Miggels na precies 90 
minuten voor het einde, waarna bei-

de ploegen zich op konden maken 
voor een aantal weken voetbalva-
kantie. Westlandia bleek door de 
winst ook nog periode 3 voor zich 
opgeëist te hebben, zodat zij met 
een tevreden gevoel aan de vakan-
tie konden beginnen. En omdat ook 
weinigen vooraf Argon tot de titel-
kandidaten hadden gerekend en 
het team toch op een fraaie twee-
de plaats is geëindigd, zullen er in 
Mijdrecht ook weinig ontevreden 
gezichten te zien zijn. 

Op naar vakantie en Europees kam-
pioenschap, eind juli staat de eerste 
training weer op het programma.


