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Korver Makelaars O.G. B.V.

BBQ-SPECIALIST

GROOTHANDELSPRIJS
VANAF 20 PERSONEN

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

BBQ’s beschikbaar
Tijdig bestellen gewenst

06-53932349

Mediq Apotheek Thamer
schenkt AED aan Zijdelwaard
Uithoorn - Woensdag 6 mei werd
bij de Mediq Apotheek Thamer aan
de H. Heijermanslaan apothekersassistente Annet Roelofse in de bloemetjes gezet. Zij had een prijs gewonnen door een idee te deponeren
in de ideeënbus van de Mediq Apotheek, een landelijke organisatie
met bijna 200 aangesloten apotheken. Die dragen allemaal de naam
Mediq Apotheek aangevuld met een
lokale naam. In dit geval ‘Thamer’.
De apotheek werd recentelijk door
een strenge audit weer voor drie
jaar gecertificeerd. Door zowel de
organisatie als haar collega’s kwam
haar idee letterlijk genomen als het
beste uit de bus. Annet gaf aan een
Automatische Externe Defibrillator
(AED) ergens op een goed toegankelijke, maar vandalismevrije plaats
in Zijdelwaard te willen plaatsen en
mensen voor deskundig gebruik ervan te laten opleiden. Door de AED
in combinatie met hartreanimatie te
gebruiken bij mensen die een acute hartstilstand krijgen, kunnen vele
levens worden gespaard. Mits meteen en op de juiste manier toegepast natuurlijk.
Dat vergt een eenvoudige opleiding.
Verder wijst het apparaat de gebruiker zelf de weg. Als iemand met een
hartstilstand binnen vijf minuten
wordt gedefibrilleerd, is de kans op
overleven ongeveer 70 procent. Eigenlijk zou overal waar mensen samenkomen een AED voorhanden
moeten zijn. Als het even kan met
iemand in de buurt die weet hoe
hij/zij het apparaat moet aanleggen
en gebruiken en hartreanimatie kan
toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld een AED in drukke winkelcentra, in openbare gebouwen zoals
de entree van het gemeentehuis of

bij banken, maar ook bij seniorencomplexen, sportclubs en in horecagelegenheden.
Profilering
De voorkeur van Annet gaat uit naar
plaatsing in of bij Winkelcentrum
Zijdelwaard. Ook al omdat zij werkzaam is bij Apotheek Mediq waar
zij al 18 jaar apothekersassistente
is. Samen met haar echtgenoot (en
twee honden) verblijft Annet regelmatig in een stacaravan in NoordBrabant. “Daar is ook het idee van
de AED ontstaan naar aanleiding
van een bericht in de lokale krant”,”
vertelt Annet. “Ik ben van mening
dat plaatsing en beschikbaarheid
van een AED in het verlengde ligt
van het werk in de apotheek. Immers de apotheek is er voor om
een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen
op een zo breed mogelijk vlak. En
in die richting kunnen we ons nog
beter onderscheiden.” Mediq Apotheek onderschrijft dit. Doel van de
ideeënbus was dan ook medewerkers te bewegen eens mee te denken over een diepere profilering van
de groep Mediq Apotheken in de
(lokale) samenleving en langs welke weg dat zou kunnen. Dit onder
de noemer ‘Beste idee My next level.’ Daar zijn meer dan vijfenveertig
bruikbare ideeën uit voortgekomen
waarvan men het plaatsen van een
AED, zoals Annet dat heeft voorgesteld en het ermee laten kennismaken door inwoners van een plaats of
dorp, de beste vond. Verder opperde
zij via berichtgeving aanwijzingen te
geven in de plaatselijke media waar
AED’s zijn geplaatst en/of beschikbaar zijn. Mediq Apotheek sponsort
een dergelijk apparaat voor gebruik
op het Zijdelwaardplein. Mooi zou

zijn als bijvoorbeeld de winkeliersvereniging of de lokale Rabobank
(gevestigd aan de rand van het winkelcentrum) de opleiding van enkele mensen voor haar rekening zou
kunnen nemen. Annet kreeg haar
prijs mede doordat zij ook ‘buiten de
muren van de apotheek’ over ideeën had nagedacht. De heer Gerben
Klein Nulent, lid van de groepsdirectie van Mediq Apotheek, overhandigde samen met Formulemanager
Mediq Apotheek Mariëlle van Hemert in het bijzijn van haar collega’s
de prijs en de bloemen aan Annet
die blij verrast was. De prijs bestaat
uit een waardecertificaat van 150
euro. Goed voor een (aan)betaling
van een gezellige zelf gekozen activiteit of een etentje. Hoewel ingenomen met de prijs, liet Annet zich uit
de plaatsing van de AED toch belangrijker te vinden voor het wel en
wee van mensen die daarmee gered
kunnen worden. En dat is een extra
felicitatie waard!

Woninginbraak
Uithoorn - Aan de Heijermanslaan
is van dinsdag op woensdag 28 op
29 april ingebroken in een woning.
De daders kwamen binnen na het
ingooien van een ruit. Binnen werden sieraden, een kleurentelevisie
en computerbeeldschermen weggenomen. De inbraak is met herrie
gepaard gegaan, terwijl de daders
flink hebben lopen sjouwen. Dat is
mogelijk iemand opgevallen, misschien wel een vreemde auto in de
buurt. Mensen die informatie hebben kunnen bellen met 0900-8844
en vragen naar wijkteam Uithoorn.

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
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voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

Drie
bedrijfsinbraken
Uithoorn - In de nacht van 29 april
is er drie keer ingebroken bij bedrijven in het centrum van Uithoorn.
Bij een kledingwinkel werd rond
vier uur geprobeerd in te breken.
De sloten hielden de daders buiten.
Even daarvoor was een restaurant
aan de Stationsstraat het slachtoffer, nadat een deur was opengebroken. Daar werd een geldbedrag
weggenomen. Bij een café aan de
Wilhelminakade werden de inbrekers ook buiten gehouden door het
hang- en sluitwerk.

Fiets gestolen
Uithoorn - Van zaterdag 2 op zondag 3 mei is er bij het busstation aan de Marijnenlaan een rode
mountainbike gestolen.

Stichting ‘Help de Zwerfkat’
houdt open dag
Uithoorn - De traditie wil dat stichting “Help de Zwerfkat” jaarlijks in
de maand mei een open dag houdt.
Dit jaar zijn bezoekers meer dan welkom om aanstaande zaterdag 16 mei
tussen 12.00 en 17.00 uur een kijkje
te komen nemen op Thamerweg 61,
waar het kattenvolkje zich helemaal
thuis voelt. Zeker na de ingrijpende
aanpassingen van de afgelopen jaren. Het overwegend snorrende geluid spreekt wat dat betreft boekdelen. Op deze dag kunt u met eigen
ogen zien dat het met de huisvesting
wel goed zit en naast de snorrende
vrienden zullen diverse stands met
leuke artikelen en gratis proefverpakkingen zeer zeker ook uw aandacht trekken. Daarnaast is er ook
een stand met allerlei informatie
over de stichting zelf. Onder het genot van een kop koffie, thee of een
frisdrankje kunt u de snorrenbaarden knuffelen en wellicht zit er een
vriend bij die u wilt adopteren.

een kat gelukkig maken. Het is hierbij wel de bedoeling dat de geadopteerde kat bij de stichting blijft wonen en u draagt zorg voor de financiële bijdrage met betrekking tot de
dagelijkse kost. Nog niet alle katten
zijn voorzien van adoptieouders, terwijl ze daar toch al flink hun best
voor hebben gedaan. “Waar is het
wachten nog op?” zo vragen zij zich
verbaasd af. U kunt ook donateur
worden van de stichting en dat zou
de open dag nog meer glans geven.
Er zijn de laatste jaren behoorlijk
wat investeringen en daarbij heeft
het niet altijd helemaal meegezeten.
Daarom is elke euro wat dat betreft
welkom en, zoals u op de open dag
zult zien, ook welbesteed. Stichting
‘Help de Zwerfkat’ is gevestigd op
Thamerweg 61 in Uithoorn en meer
informatie is te vinden op de website
van de stichting: www.helpdezwerfkat.nl. De stichting is ook te vinden
op http://helpdezwerfkat.hyves.nl .

Adoptieplan
De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, dat er bij de stichting dringend
behoefte bestaat aan vrijwilligers die
bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. Vooral het schoonhouden en onderhouden van de kattenverblijven vergt nogal wat tijd en
onder het motto ‘vele handen maken
licht werk’ hopen Els, Annemieke
en het kattenvolkje op nog wat extra handen te mogen rekenen. Een
vriendschappelijk ‘kopje’ is dan vaak
het loon van een dankbare kat en
dat is eigenlijk een onbetaalbare beloning.
U kunt ook informatie inwinnen over
het adopteren van een kat. Voor
slechts 15 euro per maand kunt u

Informatie
Voor lezers die absoluut niet in de
gelegenheid zijn de open dag te bezoeken, maar toch een financiële
bijdrage willen leveren hierbij de rekeningnummers van stichting Help
de Zwerfkat: Postbanknr 72.33.223;
bankrekeningnr 36.35.67.593, Rabobank Uithoorn.
Voor meer informatie, of om u aan
te melden als vrijwilliger of donateur
staat vragen vrij via tel. 0297-566285
of 06-12725071. E-mailen kan ook:
mail@helpdezwerfkat.nl. Uw diervriendelijk bezoek op zaterdag 16
mei aan de open dag bezorgt het
kattenvolkje en hun verzorgers een
brede lach en dat wilt u toch voor
geen goud missen!

Steunpunt Mantelzorg organiseert:

‘Week van de Respijtzorg’
De Kwakel - Deze week organiseert het Steunpunt Mantelzorg
Amstelland, onderdeel van Amstelring in Amstelveen, voor de regio de
‘Week van de Respijt Amstelland’. In
opdracht van de gemeente Uithoorn
en Aalsmeer – die binnen de regio
van het Steunpunt Mantelzorg vallen - wordt deze ‘Week’ georganiseerd. Onder respijtzorg wordt verstaan ‘een tijdelijke volledige overname van zorg, met als doel de
mantelzorg(st)er even vrijaf te geven’. Voorbeeld: u hebt een partner
in huis of kind die/dat bijzondere
zorg of aandacht behoeft. Iemand
met een (licht) verstandelijke handicap, of leidend aan Alzheimer dan
wel dementie, kan dan bijvoorbeeld
een of enkele dagen per week naar
een logeeradres, een instelling voor
dagbehandeling of naar een zorgboerderij voor een zinvolle dagbesteding gebracht worden. Om maar
iets te noemen. Degene die hem/
haar dagelijks om zich heen heeft
en er internsief aandacht aan moet
besteden, of verplegen – in dit geval u of ik, de ‘mantelzorger’ - kan
dat wel eens teveel worden of door
omstandigheden niet meer opbren-

gen. De mantelzorger heeft een bijzondere functie omdat hij of zij (vrijwillig) gekozen heeft om zijn medemens of huisgenoot, te verzorgen
en/of te begeleiden. Nu zijn er instanties en instellingen die dat werk
voor een aantal uren of dagen per
week van hem/haar kunnen overnemen. Dan ontstaat er een gezondere
balans in het gezin omdat de mantelzorger dan ook aan een eigen leven toekomt en aldus beter de last
kan dragen.
Respijtwijzer
Om dit kenbaar te maken aan de samenleving, organiseert het Steunpunt Mantelzorg van 11 tot en met
15 mei een aantal activiteiten die
ten doel hebben te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de zorg
van de mantelzorger (tijdelijk) over
te nemen. De start van de Week
vond op maandag 11 mei plaats in
het dagverblijf van Zorgboerderij Innert-Art aan de Vuurlijn in De Kwakel. Daar ontvingen de wethouders
Jaap Overbeek (Aalsmeer) en Monique Oudshoorn-van Egmond (Uithoorn) uit handen van Corry Brouwer de ‘Respijtwijzer’. Een brochure

met daarin namen, adressen, telefoonnummers en internetaanwijzingen van diverse zorginstellingen
met een breed aanbod aan mogelijkheden. Dat gebeurde in het bijzijn van mensen die een of andere
vorm van mantelzorg op zich hebben genomen. Zorgboerderij InnerArt biedt zelf ook het nodige op dit
gebied. Hier kunnen mensen van
verschillende doelgroepen zich binnen hun vermogen uitleven in een
ontspannen sfeer, waaronder ouderen en jeugdigen, dementerenden,
verstandelijk gehandicapten, langdurig werklozen, mensen met een
burn-out, etc. Er zijn tal van buitenactiviteiten zoals werken in de tuin
en (tamme) dieren verzorgen. Maar
er zijn ook allerlei binnenactiviteiten
waar iedereen creatief bezig kan
zijn. Kortom, Zorgboerderij InnerArt is een schoolvoorbeeld van een
zorginstelling. Wie als mantelzorger nadere informatie wenst of gebruik wil maken van respijtzorg, kan
zich oriënteren op www.amstelring.
nl. Klik op Steunpunt Mantelzorg en
daarna bij Nieuws op ‘Even op adem
komen’. Bellen kan ook met de Mantelzorglijn: 0900-1866.

Cliënten bij zorgboerderij Inner-Art kunnen naast tuinieren ook de dieren verzorgen, zoals deze bijzondere
(pas geschoren) Alpaca’s die uit de hand eten.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Veel mensen die hun hond uitlaten
houden zich goed aan de regels met
betrekking tot de hondengebieden.
Maar jammer genoeg niet iedereen. Wij krijgen veel klachten over
hondenpoep op andere groenstroken, de stoep en zelfs op speelveldjes. Dit komt vooral voor op groenstroken of speelveldjes die aansluiten aan een route of losloopgebied.
Om nog eens extra duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is plaatsen we op diverse overlastplaatsen
tijdelijke borden waaruit blijkt dat deze plekken geen onderdeel zijn van
het hondenuitlaatgebied!

Gedragslijn gemeente
Uithoorn op Koninginnedag
na aanslag Apeldoorn
Burgemeester Groen heeft zich
op 30 april geschaard achter
de verklaring die burgemeester Cohen van Amsterdam die
middag heeft gedaan over de
gedragslijn in Amsterdam en
de regiogemeenten na de aanslag in Apeldoorn.
Deze gedragslijn komt neer op het
afgelasten van alle officiële activiteiten (die waren er op dat tijdstip
niet meer in de gemeente Uithoorn)
en dat burgemeester Groen uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden geen activiteiten meer
heeft bezocht. Op basis van de regionaal afgestemde gedragslijn heeft
zij de organisatoren van activiteiten verzocht vanuit ditzelfde gevoel
van respect het al dan niet door laten gaan, c.q. inkorten of op een laag
pitje continueren van hun activiteiten te beoordelen. Deze gedragslijn
is afgestemd met de politie alhier en
kenbaar gemaakt aan de bij de gemeente bekende organisatoren van
de Koninginnedagactiviteiten in De
Kwakel, De Legmeer en de horeca
in het Oude Dorp. Dit heeft er toe
geleid, dat de organisatoren in het
Oude Dorp besloten hebben de activiteiten op een lager pitje te laten
doorgaan, ook ten aanzien van het
geluidsvolume.

De organisatoren in De Kwakel hebben besloten vanaf ca.18.00 uur de
activiteiten naar binnenshuis (Dorpshuis) te verplaatsen, ook met lager
geluidsvolume en eventueel vroegere eindtijd. De organisatie in De Legmeer heeft de eindtijd van de festiviteiten op het evenemententerrein
vervroegd naar 21.30 uur en heeft
ook de muziek op een lager volume gezet. Voor zover bij de gemeente bekend zijn deze afspraken door
betrokken organisatoren ordentelijk
nagekomen.
Met de politie is afgesproken dat
zij erop zouden toezien dat het gedrag van de bezoekers van de evenementen respectvol en in lijn met
de hierboven omschreven gedragslijn is. De politie heeft ons laten weten terug te zien op een rustige viering van Koninginnedag in Uithoorn
en De Kwakel en op een ordelijk verlopen vroegtijdige afsluiting van de
festiviteiten. De vlag bij het gemeentehuis is op 30 april om ca. 16.00 uur
halfstok gegaan.
Het gemeentebestuur van Uithoorn
betuigt zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van de calamiteit in Apeldoorn en dankt alle organisatoren en bezoekers die hebben bijgedragen aan het op gepaste
wijze laten uitdoven van de festiviteiten op Koninginnedag alhier.

Informatie over
Mexicaanse griep
Op de gemeentelijke website (www.uithoorn.nl) vindt u een link naar
de website van het RIVM. Daarop staan de meest actuele vragen en
antwoorden over de Mexicaanse griep.

Waar staan borden?

De komende periode staan de borden in De Schans en omgeving.

Extra controles

Op de plekken met borden wordt
extra gecontroleerd door de

De algemene regels

Nieuwe plaatsen doorgeven

Omwonenden kunnen bij voorkeur
via email (gemeente@uithoorn.nl,
o.v.v. hondenborden), of telefonisch
(513111) of schriftelijk (gemeente
Uithoorn, postbus 8, 1420 AA
Uithoorn) een plaats voor
tijdelijke hondenborden voorstellen.
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Feestje bij Brusselﬂat

De eerste fase van de renovatie van de buitenruimte Europarei is klaar
en dat wordt op vrijdag 15 mei gevierd met alle betrokken bewoners,
kinderen en organisaties in de Europarei.
Op 15 mei is er om 15.30 uur een feestelijke bijeenkomst op de speelplaats van de Brusselﬂat.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur ontvangst
15.45 uur openingshandeling met wethouder Levenbach
en wethouder Verheijen
16.00 uur rondwandeling met bewoners en wethouder Levenbach
Voor alle kinderen uit de Europarei worden er spelletjes georganiseerd, is er een springkussen en komt er een ballonnenclown.

Week van Respijt 2009

gemeentesurveillanten. Als zij een
overtreding constateren, kunt u een
boete krijgen.
Wat zijn ook al weer de regels? In
Uithoorn zijn de hondenroutes en
hondenlosloopgebieden duidelijk
aangegeven met opvallende borden en paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopgebied) plaatjes geven de grenzen
aan. Voor de losloopgebieden geldt
dat hondenpoep niet hoeft te worden
opgeruimd en dat honden lekker los
mogen lopen. Op de hondenroutes
moeten de honden zijn aangelijnd en
moeten de drollen op verhardingen
worden opgeruimd. In het groen mogen ze blijven liggen. Overal elders
moet altijd de hond zijn aangelijnd
en moet hondenpoep worden opgeruimd. Op speelplaatsen mogen
honden helemaal niet komen. Meer
informatie kunt u vinden op www.uithoorn.nl/in_uithoorn/wonen/honden
of in de ‘hondenfolder’ die u gratis
kunt afhalen bij de receptie in de hal
van het gemeentehuis.
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ALGEMENE INFORMATIE

Nieuwe plaats tijdelijke
hondenborden
Tijdelijk hondenborden

I

13 MEI 2009

POUXFSQFOJMMVTUSBUJFCSBNCBNOMiSFBMJTBUJFOIBSFOUFSUBJONFOU

G
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Weghalen ﬁetswrakken
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten deze wrakken weg te halen.
Dat gebeurt op maandag 18 mei a.s.
in de omgeving van de Europarei en
op maandag 25 mei a.s. in de omgeving van het busstation en de busbaan. Dit is een gecombineerde actie van politie, gemeentesurveillanten en de afdeling Wijkbeheer en Afvalinzameling van de gemeente. De
afgevoerde ﬁetswrakken gaan naar
de gemeentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.
We vinden een ﬁets een wrak als:
- deze technisch onvoldoende in
elkaar zit om er mee te kunnen
rijden. Er ontbreken essentiële
onderdelen;
- zodanig verwaarloosd zijn dat
mag worden aangenomen dat

-

de eigenaar er afstand van
heeft gedaan;
een zo geringe economische
waarde heeft dat opknappen
geen zin meer heeft.

Op 1 en 3 juni 2009 kunt u van 10.00
tot 11.00 uur en van 19.00 tot 20.00
uur op de gemeentewerf (Industrieweg 25 te Uithoorn) kijken of uw ﬁets
ertussen staat. Als u kunt aantonen
dat de ﬁets uw eigendom is, krijgt u
deze mee, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Fietswrakken die na 2 weken niet
opgehaald zijn, worden deﬁnitief afgevoerd en vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de gemeentesurveillanten. Deze
kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van maandag t/m
vrijdag tussen 10.00 uur en 10.30
uur en van 12.00 uur t/m 13.30 uur.

Deze week (tot 15 mei) organiseert
het Steunpunt Mantelzorg een “Week
van de Respijt Amstelland”. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger even vrijaf te geven. Deze
week wordt een aantal activiteiten
georganiseerd om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de zorg
van de mantelzorger tijdelijk over te
nemen.
Er zijn diverse (respijtzorg) voorzieningen die mantelzorgers de gelegenheid geven hun zorgtaken over
te dragen aan een vrijwilliger of beroepskracht. Vervangende zorg aan
huis is een voorbeeld van respijtzorg, maar ook een weekend logeren in een logeerhuis of een bezoek
aan een zorgboerderij of een andere vorm van dagbesteding. Er is veel
mogelijk met en zonder indicatie.

Ook op het gebied van aangepaste
vakanties is er een divers aanbod.
De week is op maandag 11 mei geopend met een informatiemarkt in
Zorgboerderij Inner-Art in De Kwakel. Op vrijdag 15 mei is er tussen
13.00 tot 16.00 uur een ontspannen
programma met een theatervoorstelling over mantelzorg, waarin duidelijk de behoefte aan respijt aan de
orde komt. Mantelzorgers zijn welkom in Restaurant de Veranda aan
de Amstelveenseweg 764 te Amstelveen. Tijdens deze bijeenkomst
zal de nieuwe “Respijtwijzer Amstelland” overhandigd worden aan
de betrokken wethouders en zullen
mantelzorgers kort hun ervaringen
met respijt vertellen.
Veel vormen van dagbesteding zijn
deze week een dagdeel open voor
publiek.

Onkruidbestrijding
met DOB-methode
Het onkruid tussen de tegels van
stoepen en paden en in de goten
wordt de komende weken in de hele gemeente verwijderd volgens
de DOB methode. DOB staat voor
Duurzaam Onkruid Beheer van bestrating. Het is een landelijke methode die is ontstaan in overleg met de
drinkwaterbedrijven.
Volgens de DOB methode is gebruik
van het chemische middel glyfosaat

toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijding duurt, is niet zeker. Als het
regent of gaat regenen, kan er niet
gewerkt worden, omdat het middel
dan te snel wordt weggespoeld. Gemiddeld neemt de onkruidbestrijding zo’n vier tot zes weken in
beslag.
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

UITVOERING

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis
(alle publieksbalies) op de volgende dagen gesloten:
donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 22 mei
gesloten
maandag 1 juni
Tweede Pinksterdag

Kent u iemand die een
lintje verdient?
Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja,
laat ons dat weten. Misschien
krijgt deze persoon dan in
april 2010 een lintje.

In Uithoorn en De Kwakel zetten veel
inwoners zich belangeloos en vaak
heel bescheiden in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen
kunnen in aanmerking komen voor
een Koninklijke onderscheiding, net
als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze
moeten dan wèl worden voorgedragen.

Hoe kunt u iemand
voordragen?

Iedereen kan voor een ander een
Koninklijke onderscheiding aanvragen. Er moet wel sprake zijn van
een of meer bijzondere verdiensten
van de persoon die u voordraagt. Op
www.lintjes.nl vindt u de criteria om
in aanmerking te komen. Op diezelfde site staat ook een aanvraagfor-

mulier. Het aanvraagformulier kunt
u ook telefonisch opvragen bij de gemeente Uithoorn, tel. 513 112.
En natuurlijk staan op de site van de
gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl
ook alle criteria. Lever de aanvrage
volledig ingevuld, ondertekend en
voorzien van de nodige ondersteuningsbrieven in, want anders ontstaat tijdverlies. We moeten dan immers de ontbrekende gegevens alsnog bij u opvragen.

Doe het voor 1 juli !

Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lintjesregen van april 2010 vόόr 1 juli 2009
bij de burgemeester binnen zijn.
Een onderscheiding kan ook bij een
bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, bij een jubileum bijvoorbeeld. De aanvraagtermijn daarvoor is vijf maanden. Voor inwoners
van Uithoorn en De Kwakel moet de
aanvraag gericht worden aan burgemeester mevr. H.L. Groen, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.

Dag van de Bouw
6 juni 2009

Project N201 Omlegging AalsmeerUithoorn geopend voor publiek
Het project N201 Omlegging
Aalsmeer-Uithoorn, is op zaterdag 6 juni tijdens de Dag van
de Bouw geopend voor publiek. Het is ook voor inwoners
van Uithoorn een bijzondere
kans om het project van dichtbij te bekijken. Bezoekers kunnen zich tussen 10.00 en 16.00
uur melden bij de hoofdkeet
van de Alliantie-N201 / aannemerscombinatie HeijmansBoskalis, aan de Aalsmeerderweg 141 in Aalsmeer of bij de
tunnel aan de Fokkerweg in
Oude Meer.
Tijdens de Dag van de Bouw is het
mogelijk een kijkje te nemen in de
tunnelbak bij de Ringvaart en bij de
werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg. Naast een rondleiding door
de tunnel voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar, zijn er ook activiteiten voor jongere kinderen. Speciaal voor deze dag is ﬁetsroute van zo’n 20 kilometer uitgezet. Deze tocht gaat
langs een deel van het
tracé van de nieuwe
N201 in Aalsmeer
en langs mooie
plekjes in

Aalsmeer. De route start bij de hoofdkeet in Aalsmeer en eindigt bij de tunnelbak in Oude Meer. Bezoekers krijgen vervolgens een rondleiding. Na
afloop brengt een pontje over de
Ringvaart u weer terug in Aalsmeer
nabij de hoofdkeet.Uiteraard is de
tunnel ook los van de ﬁetsroute te bezoeken. Hiervoor kan men vanuit de
hoofdkeet over de bouwweg naar de
aanlegsteiger lopen. Een pontje ligt
dan klaar om u naar de overkant te
brengen. Per auto direct naar de tunnelbak in Oude Meer wordt afgeraden
i.v.m. beperkte parkeerruimte. In de
tunnel is de rondleiding en voor kinderen onder de 8 jaar vinden naast de
tunnel activiteiten plaats. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn maakt onderdeel uit van de vernieuwing en verbreding van de N201 tussen de A4
en Amstelhoek. Dit is een project van
de provincie Noord-Holland. De nieuwe weg verbetert de bereikbaarheid,
leefbaarheid en de verkeersveiligheid
in het gebied. In het project wordt
samengewerkt met de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, De Ronde Venen en Uithoorn.
Op de website www.dagvandebouw.
nl staat het overzicht van alle projecten die op de Dag van de Bouw te bezichtigen zijn.

veld aangelegd voorzien van drainage. De doeltjes worden geplaatst als
de grasmat goed is aangeslagen.
Bij de Monnetﬂat worden ook de trottoirs aan de zuidzijde en de oostzijde van de ﬂat herstraat.

FIETSPAD LANGS
RANDWEG
(AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

•

LOPENDE
PROJECTEN

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

WEGWERKZAAMHEDEN
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de paden tussen de woningen waaraan
garages liggen herstraat. Op verzoek van het buurtoverleg worden
geel gekleurde plateaus aangelegd
ter hoogte van deze paden. Deze afwijkende kleur van de plateaus is gekozen om de snelheid van auto’s te
remmen en aan de weggebruikers
te laten weten dat er verkeer van
links of rechts kan komen. De kruisingen zijn hierdoor goed herkenbaar, maar door deze nieuwe opzet
wijzigt de verkeerssituatie. Er is namelijk geen sprake meer van uitritten, maar van gelijkwaardige kruisingen. Door de inrichting van de weg is
het niet mogelijk hard te rijden op deze kruisingen. Zonnedauw en Zegge zijn ook geen doorgaande route, de straten worden gebruikt door
bestemmingsverkeer. Volgens het
UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan) worden Zegge en Zonnedauw in 2010 een 30 km/uur zone.
Op de kruising Zonnedauw / Zegge wordt een gele cirkel op de weg
aangebracht. Deze cirkel attendeert
de weggebruikers op de kruising.
Dit gele straatwerk brengt ‘kleur en
ﬂeur’ in de wijk! Met vragen over de
werkzaamheden kunt u terecht bij de
heer E. Wanningen van de afdeling
Leefomgeving. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 51 59 08 99
op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur
tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 11
APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk bouwt de ﬁrma Bot Bouw 11
appartementen. In het eerste kwartaal van 2010 is de oplevering van
de appartementen gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor van der Linden,
tel.: 06-52092090.

RENOVATIE BUITENRUIMTE EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat en
Monnetﬂat

Vanaf september vorig jaar wordt in
de buitenruimte tussen de Briandﬂat
en de Brusselﬂat en aan de zuidzijde en de oostzijde van de Monnetﬂat
gewerkt aan het groen en de bestratingen. Deze werkzaamheden zijn
een onderdeel van de totale renovatie van de buitenruimte van de hele wijk Europarei. De plannen voor
deze herinrichting zijn samen met
de bewoners opgesteld in de zogenoemde werkateliers. De komende maanden tot het einde van dit
jaar worden de heesters vervangen,
nieuwe bomen aangeplant en de gazons vernieuwd. Tevens wordt bij de
Brusselflat en Briandflat een trap-

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds 6 mei in verband met de aanleg van de N201 afgesloten. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit
de volgende twee omleidingen: De
Randweg via de Noorddammerweg
naar de Legmeerdijk en v.v., of de
Randweg via Poelweg, N201 naar
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting
is nodig vanwege de aanleg van de
N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

Gemeente Uithoorn
werkt aan water...

Doe de enquête op uithoorn.nl
Om te achterhalen of er in Uithoorn grondwaterproblemen
zijn, is inzicht in de grondwaterstand noodzakelijk. Inzicht
wordt op twee manieren verkregen: door de grondwaterstand te meten en via een enquête onder inwoners.
Op 1 januari 2008 is een nieuwe wet
in werking getreden: de Wet gemeentelijke watertaken. Deze nieuwe wet
stelt de gemeente beter in staat een
bijdrage te leveren aan de aanpak
van watervraagstukken en -problemen in wijken, dorpen en steden.
Eén van de problemen kan schade
door grondwater zijn. Om inzicht te
krijgen in de grondwaterstand wor-

den alle inwoners van Uithoorn via
een enquête gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van grondwater en grondwateroverlast/onderlast (te hoge of te lage grondwaterstand).
Met de resultaten van de enquête wil
de gemeente in kaart brengen hoe
de inwoners binnen onze gemeente het water beleven, welke ideeen zij hebben en waar zij grondwateroverlast ondervinden. Vanaf 27
april 2009 ontvangt iedereen een
brief met daarin een uitnodiging voor
deelname aan de enquête. Doe mee
want om haar watertaken goed uit te
kunnen voeren, heeft de gemeente
uw hulp nodig!

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van
Uithoorn op donderdag 14 mei 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad.
Na een korte schorsing volgt om 22.00 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, ing. J.H. Hoogkamer

1

19.30-19.35

1.1
1.2
1.3

19.35-19.45
19.45-19.55
19.55-20.30

1.4

20.30-20.50

1.5

20.50-21.10

1.6

21.10-21.25

1.7

21.25-21.55

2

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

INFORMATIEF BERAAD

21.55

Voorzitter:
Dhr. R.A.J. Timmers
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio
Raads-/collegeleden
Meerjarenperspectief 2013-2020. Het college van b&w stelt voor het
meerjarenperspectief vast te stellen en richtinggevende kaders te formuleren
voor het ombuigen van het resultaat van het perspectief. Doel: Informatieve
bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding op politiek debat
en besluitvorming. RV09.16
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vinckebuurt. Het college van b&w stelt
voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de
Vinckebuurt vast te stellen. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met
het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.19
Financiële bijdrage Qui Vive, het college van b&w stelt voor, onder
voorwaarden, een ﬁnanciële bijdrage te leveren aan UHC Qui Vive.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV09.27
Benoeming accountant, de raadsleden van de auditgroep stellen voor het
bureau Deloitte accountants bv te benoemen tot accountant voor de controle
van de jaarrekeningen over de jaren 2009-2012. Doel: Informatieve bespreking
in de raad ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RI09.08
Tussenrapportage coalitieakkoord. Rapportage van de coalitiefracties in de
raad over de stand van zaken bij de uitvoering van het coalitieakkoord 2006.
Doel: Informatieve bespreking in de raad van de voortgang in de uitvoering van
dit akkoord ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RI09.09
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

22.00-22.30

Opening - stilte - primus

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - agenda Informatief Beraad

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 14 mei 2009
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 23 april 2009
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

22.30-22.40

3.1

22.40-23.10

23.10

4

23.15-23.30

4.1

23.30-23.40

4.2

23.40-23.45

23.45

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

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Raads-/collegeleden
Invulling rekenkamerfunctie, de werkgroep stelt voor de invulling van de
rekenkamerfunctie voor de gemeente Uithoorn te laten verzorgen door
De Lokale Rekenkamer BV.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI09.06
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
Raadsleden
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen-Schorsing
Politiek beraad fracties
(afhankelijk van de eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Verordening langdurigheidstoeslag RV09.17
2. Voorstel inzake rechtmatigheid RV09.26
3. Bekrachtiging geheimhouding Greenpark RV09.28
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

De Wmo-raad Gemeente Uithoorn zoekt betrokken en deskundige

voorzitter

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 ingegaan. Het doel van de Wmo is dat iedereen
mee kan doen in de maatschappij. De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk om bij de totstandkoming van Wmobeleid de burgers te betrekken. Daarom is op 24 juni 2008 de Wmo-raad in het leven geroepen. De Wmo-raad is
een adviesorgaan van burgemeesters en wethouders van Uithoorn op het gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De Wmo-raad bestaat uit maximaal 15 leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter.
Proﬁelschets
De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het proces binnen de Wmo-raad en de kwaliteit van de uit te brengen
adviezen. Om in aanmerking te komen voor benoeming als voorzitter van de Wmo-raad moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:
• u woont in de gemeente Uithoorn en weet wat er speelt in de gemeente
• u heeft het vermogen om onafhankelijk van deelbelangen te sturen op een breed
gedragen advisering aan het college van burgemeester en wethouders
• u heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• u heeft bestuurlijke ervaring
• u bent minimaal 3 dagdelen per maand beschikbaar
• u heeft een inspirerende en proactieve houding
• u geeft op representatieve wijze uitvoering aan de functie als aanspreekpunt en woordvoerder van de Wmo-raad.
Bijzonderheden
Het lidmaatschap bij de Wmo-raad is niet verenigbaar met:
• het lidmaatschap van de gemeenteraad in Uithoorn
• beroepsmatige functies bij instellingen of organisaties die zich bezig houden
met of betrokken zijn bij de Wmo in de gemeente Uithoorn
• een beroepsmatige functie bij de gemeente Uithoorn.
De Wmo-raad vergadert elke 2e woensdag van de maand van 10.00-12.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Benoeming vindt plaats door het college van B&W voor een periode van 2 jaar,
met de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar.
Interesse?
U kunt een schriftelijke sollicitatie voor 20 mei richten aan Gemeente Uithoorn,
afdeling Ontwikkeling, ter attentie van Fatima Abarkan, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Graag in de linker bovenhoek van de enveloppe vermelden “Sollicitatie voorzitter Wmo-raad”.

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender.
Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe
Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie
over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten
of evenementen niet te vermelden.
13 mei
15 mei
15 mei
16 mei
17 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22, 23, 24 mei
27 mei
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
6 juni
8 t/m 11 juni
10 juni

Buurtschouw De Legmeer, Zegge, Zonnedauw en
Legmeer-Zuid, start parkeerplaats bij Aldi, 19 uur
Feestelijke bijeenkomst met wethouders Levenbach en
Verheijen op speelplaats Brusselﬂat vanwege afronden
1e fase renovatie buitenruimte Europarei (15.30 uur).
bijeenkomst over respijt voor mantelzorgers in Restaurant
de Veranda, Amstelveenseweg 764 te Amstelveen (13-16uur)
Open dag Stichting help de Zwerfkat, Thamerweg 61
(12-17 uur)
Opening tentoonstelling Fotokring Uithoorn in galerie
Fort a/d Drecht door wethouder Oudshoorn (15.00 uur).
Expositie duurt tot 28 juni
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur
Buurtschouw De Legmeer, Zilverschoon, Zevenblad
en M buurt, start parkeerplaats bij Aldi, 19 uur
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel,
inschrijving 10.00 tot 12.00 uur.
Overzichtstentoonstelling “Van creativiteit tot
kalligraﬁsche Kunst in 50 jaar” van Josje
Castenmiller-van Breemen in Thamerkerk.
Buurtschouw De Legmeer, B en K buurt,
start parkeerplaats Boterbloem, 19 uur
Buurtschouw De Legmeer, Geertruidahoeve en R buurt,
start bij parkeerplaats Reigersbek, 19 uur
verkiezingen Europees Parlement
Feestelijke opening schoolplein SG Thamen
door onthulling kunstwerk (15-16 uur)
Dag van de bouw; melden bij Aalsmeerderweg 141 in Aalsmeer
of bij de tunnel aan de Fokkerweg in Oude Meer (10-16 uur)
Concert Soul- en Motownkoor D-F!NE: “D-F!NE’s Charity
Night”, The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1 (19-20.30 uur)
Avondvierdaagse
Buurtschouw Legmeer-West, start bij Evenemententerrein,
19 uur

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

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

1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Wijzigingsvoorstel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Uithoorn 2008. Info: mevrouw D. Veurink, tel: 0297-513941.
Inzageperiode : 9 april t/m 22 mei 2009
- Voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden en percelen. Info: mevrouw M.
Stappers, tel.: 0297-513276. Inzageperiode: 3 april t/m 14 mei 2009
- Wet milieubeheer, ambtshalve aanpassing vergunning Cindu b.v., AmsteldijkNoord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J. Vennik, tel.: 0297-513223. Inzageperiode: 3 april t/m 15 mei 2009.
- Ontwerp Structuurvisie Uithoorn, Info: de heer W.M van de Lagemaat tel,
0297-513111. Inzageperiode: 1 mei t/m 11 juni 2009
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Gerberalaan 65, vergunning voor het vergroten van een woning.
Bezwaar: t/m 17 juni 2009
- Drechtdijk 21, vergunning aan de exploitant van café Bolle Pouw voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2011;
- het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2009.
Bezwaar t/m 19 juni 2009
- Noorddammerweg 2, vergunning aan Uithoornse Hockeyclub Qui-Vive voor
het organiseren van het AB-feest op 9 mei 2009 en een later sluitingsuur op
10 mei 2009 tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 17 juni 2009
- Vuurlijn 51, vergunning aan sportvereniging KDO De Kwakel voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van 3
portocabins en 5 opslagcontainers t/m 31 december 2009.
Bezwaar t/m 17 juni 2009

WWW.UITHOORN.NL

Thamerdal
- Prinses Irenelaan, vergunning aan V.o.F. Hau Fook voor het innemen van een
standplaats voor het jaar 2009 met een mobiele verkoopwagen op zaterdagmiddag voor de verkoop van Chinese Snacks. Bezwaar t/m 17 juni 2009
Legmeer-West
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan sportvereniging De
Legmeervogels voor het organiseren van de KNVB-Bekerﬁnales op 15 mei
van 17.00 tot 24.00 uur en 16 mei 2009 van 9.00 uur tot 24.00 uur.
Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Le Ngo voor het innemen van een
standplaats voor het jaar 2009 met een mobiele verkoopwagen op maandag
en dinsdag de gehele dag voor de verkoop van Vietnamese Snacks.
Bezwaar t/m 17 juni 2009
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan Hoffman Outdoor Media B.V. voor het plaatsen van 20 driehoeksborden om bekendheid te geven aan de Dolle Dwaze Dagen bij PluxUithoorn. Bezwaar t/m 17 juni 2009
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 5, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Thamerdal
- Johan van Oldenbarneveldtlaan 45, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
Zijdelwaard
- Constantijn Huygenslaan 1, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een
woning.
Burg. Kootpark
- Burgemeester Kootlaan 57, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
terrasoverkapping.
BEKENDMAKING CONCEPT BELEIDSREGELS WET INBURGERING
Het college kan op grond van de Wet inburgering regels vaststellen over de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. Het
college heeft conceptbeleidsregels vastgesteld met betrekking tot de Wet inburgering.
De conceptbeleidsregels liggen van vrijdag 15 mei tot en met 26 juni 2009 ter inzage in het gemeentehuis, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben hun
zienswijze naar voren te brengen.
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Directeur Els Verhagen van
Amstelland Bibliotheken
neemt afscheid

Concertreis Amicitia naar
Berlijn een enorm succes
Uithoorn - Op 30 april jl. vertrokken het Oratoriumkoor Amicitia en
het Rijnmondkoor uit Vlaardingen
o.l.v. Toon de Graaf voor een vierdaags bezoek naar Berlijn. Dit was
de derde buitenlandse reis. Hiervoor waren er concerten in Praag
en Leipzig gegeven. Het hoogtepunt
van deze reis was de uitvoering van
het Requiem van Mozart met mede-

werking van vier solisten en de Berliner Symphoniker, waarbij het orgel
bespeeld werd door Eric Jan Joosse, repetitor van Amictia. De prachtige Gedächtniskirche was ’s middags tijdens de generale repetitie al
voor driekwart gevuld en ‘s avonds
stonden de mensen al een half uur
van te voren in de rij.
Het koor rees tot grote hoogte in de

uitvoering van het Requiem van Mozart . Het enthousiaste publiek in de
volle kerk reageerde na afloop met
een ovationeel applaus, en kreeg
een subliem gezongen Ave Verum
als toegift.
Al met al kunnen de koorleden terugzien op een zeer geslaagde, zonovergoten concertreis, waarover
nog lang nagepraat zal worden.

Leerlingen van Tavenu
laten zich horen!
De Kwakel - Op vrijdagavond 15
mei zullen de leerlingen van Muziekvereniging Tavenu in het dorpshuis in De Kwakel laten horen wat
zij al geleerd hebben.

Na de workshop in de groepen 5
van Basisschool De Zon hebben
zich 31 leerlingen opgegeven voor
4 proeflessen bij Tavenu. De instrumentkeuze varieert van trompet, bugel, trombone, hoorn en saxofoon
tot trom. Op 15 mei zullen deze jonge muzikanten laten horen wat ze
al geleerd hebben. Ook de leerlingen die vorig jaar lid zijn geworden
van Tavenu zullen een stukje muziek
spelen. Ouders, broers en of zussen,
opa en oma’s, vriendjes en of vriendinnetjes, leerkrachten, iedereen
mag komen kijken en luisteren.
Iedereen die wil komen luisteren
is welkom op vrijdag 15 mei vanaf
19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur in het
dorpshuis in De Kwakel. De toegang
is gratis.

Drugs en drank bij St. Camillus
Uithoorn - EHBO-vereniging St.
Camillus heeft het seizoen onlangs
weer afgesloten. Ditmaal was er een
boeiende lezing van de Brijderstichting over alcohol- en drugsgebruik.
Er werd informatie over deze middelen gegeven maar ook tips waar
EHBO’ers rekening mee moeten
houden als er slachtoffers zijn waar-

bij alcohol en drugs meespelen. Er
werden nog net geen jointjes gerold maar belangstelling was er zeker wel! Drank vloeide rijkelijk bij de
borrel waarmee het EHBO-seizoen
genoeglijk werd afgesloten.
Denk eens na over een cursus
EHBO. Het kan altijd van pas komen

en dan sta je niet met twee linkerhanden! In september gaat er bij St.
Camillus weer een nieuwe cursus
EHBO van start.
Op de website kun je informatie vinden www.ehbo-camillus.nl of mail/
bel naar: secretariaat@ehbo-camillus.nl, A. van Zanten, tel. 0297561758.

Atalante Heroes kampioen!
Vinkeveen - Op zaterdag 9 mei
speelde het miniteam De Heroes,
gesponsord door Vinken Vastgoed
het finaletoernooi in Kudelstaart.
Ze waren helaas niet compleet, enkel Ivar en Danny waren van de partij, Gelukkig wilde de grote broer
van Ivar, Stefan wel meedoen. En die
gebroeders Post doen het hardstikke goed op een broodje bal van vader Post hebben we gezien.

Uitdagende tijd
“Het is voor bibliotheken een uitdagende tijd vandaag de dag om
vooral de oude kernfunctie van uitlenen van boeken toch wat breder
te maken. Dit heeft allemaal wel
met kennis, educatie, cultuur, informatie en literatuur te maken. Maar
we zijn er ook om mensen te inspireren en te verrassen”, legt Els Verhagen uit. “Daarnaast weten we ook
allemaal dat Google er is en internet. Daar moeten we als bibliotheek
toch een goed antwoord op geven en ons herpositioneren om betrouwbare en op maat gesneden informatie te bieden. Daar maken we
cursussen voor, nodigen wetenschappers, schrijvers en journalisten uit om daarover met elkaar van
gedachten te wisselen. Zo proberen
wij er vorm en inhoud aan te geven.
Dat zijn de voornaamste dingen van
de bibliotheekvernieuwing. Om die
reden maken de bibliotheken ook
een ontwikkeling door. Zo’n proces
vergt tijd en het moet ook bestuurlijk nog rondkomen. Politiek zijn we
met meer en minder intensiviteit
daaraan bezig geweest en per 1-12008 zijn de bibliotheken van Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer gefuseerd tot Amstelland Bibliotheken.
Die naam is gekozen omdat daarbinnen die van Uithoorn een voorname plaats inneemt. Bibliotheken
worden lokaal gesubsidieerd en behouden daarbij hun eigen naam en
identiteit. Als bibliotheek moet je
meerwaarde blijven bieden. Wij digitaliseren nu veel meer, zitten allemaal op glasvezel. We bieden zelfservice op basis van radiofrequente
identificatie, geven 24 uur de mogelijkheid om te kijken wat er aan boeken en informatie binnen is en mensen kunnen gewaarschuwd worden

als hun uitleentermijn verstreken is.
Je kunt een interesseprofiel van jezelf opgeven en meedoen aan het
programma dat wij jaarlijks uitgeven. Kortom, er is een goede start
gemaakt op 1 januari 2009. Het was
voor iedereen een spannend jaar,
zowel voor de medewerkers als onze klanten. En we zien graag dat deze laatsten natuurlijk ook lid worden
van de bibliotheek. Zelfs al is de service gratis en kan men vrij inloggen,
toch is er altijd geld nodig voor vernieuwing en om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen rond internet. Gelukkig hadden we vorig
jaar 5 procent meer bezoekers en
zijn er 2 procent meer bibliotheekpassen aan de man/vrouw gebracht.
Voor reserveringen moet men wel
een bibliotheekpas hebben. Het is in
veel opzichten de moeite waard om
een bibliotheekpas aan te schaffen,
niet alleen voor kinderen, maar ook
volwassenen zouden er goed aan
doen. De bibliotheek heeft zoveel te
bieden aan informatie en ontspanning. Een zinvolle service is dat de
uitleenfunctie van boeken gekoppeld is aan dat wat de collega bibliotheken te bieden hebben. Omdat
de bibliotheken samenwerken is er
ook veel meer beschikbaar. Het onderling lenen is gedigitaliseerd onder de noemer ‘Zoek een boek’. Je
kunt van huis uit via de PC zelf zoeken bij welke bibliotheek een be-

voortgezet onderwijs de banden
aanhalen en propageren tevens het
plezier in lezen. Met de bibliotheekpas kan men bij ons gratis een half
uur op internet. We hebben ook veel
databases die de gemiddelde inwoner thuis niet tot zijn beschikking
heeft. Bijvoorbeeld een krantenbank, een cao-bank en allerlei andere databases te bekijken. Dat kan
niet van huis uit want het heeft met
licenties te maken.”

paald boek is. Vervolgens kun je ook
nog kiezen bij welke bibliotheek je
het boek wilt ophalen. Bijvoorbeeld
in de plaats waar je woont. Dat is
heel prettig en een service waarvoor je niets hoeft te betalen. Je
mag het ook weer terugbrengen in
de dichtstbijzijnde bibliotheek. Amstelland Bibliotheken hebben een
bijzondere papieren collectie. Daar
wordt veel gebruik van gemaakt. Alle collecties verdienen onderhoud,
dus daar moet regelmatig wat uit en
weer aangevuld worden. De boeken
zijn opgenomen in een omvangrijke
database. Daar kunnen mensen volop uit putten.” Meer weten? Ga naar
de website:
www.amstelland-bibliotheken.nl.

taliseerd worden en daarnaast is er
dringend nieuwe ‘aanvoer’ gewenst
van jongeren, jonge volwassenen en
ouders van jonge kinderen. “Maar
ook mensen die geheel in de digitale wereld leven moeten we aan ons
zien te binden. De ontwikkelingen
dienen door te gaan, anders ga je
achterlopen. Er is nog een wereld te
winnen en te ontwikkelen.”
Els zal dat allemaal niet meer in
functie meemaken. Zij heeft dan al
afscheid genomen. Haar opvolger is
ook bekend. Dat is Christien Kempkes die zich inmiddels in een voortraject reeds aan het inwerken is.
Els Verhagen, het ga je goed. Namens talloze bibliotheekbezoekers
bedankt voor je jarenlange inzet en
betrokkenheid die geleid hebben tot
wat de Amstelland Bibliotheken nu
zijn: centra van kennis en cultuur
voor iedereen die voor deze onderwerpen belangstelling heeft.

“Ik ben een omnivoor”
Amstelland Bibliotheken verleent
veel ondersteuning aan het onderwijs. Els: “Wij willen ook met het

Els vindt het spannend om een keer
‘back tot the basic’ te gaan nu zij
straks met pensioen gaat. De zomer komt er aan waarin een heleboel leuke dingen mogelijk zijn. Els
zegt geen idee te hebben wat voor
liefhebberij(en) zij straks zal uitoefenen. Met een open blik gaat zij de
komende periode haar vrije tijd tegemoet. “Ik ben een omnivoor en kijk
wel wat er bij mij komt bovendrijven.” Verheugd geeft Els te kennen
dat nog dit jaar het interieur van de
bibliotheek in Uithoorn een behoorlijke opknapbeurt zal ondergaan. De
gemeente heeft daarvoor geld gereserveerd. Het gebouw is weliswaar
mooi en was ooit een (Rietveld)kerk,
maar minder geschikt als bibliotheek. Zo is er geen airconditioning
en ook de inrichting is achterhaald,
niet meer van deze tijd. Daar gaat
nu wat aan gedaan worden. Volgens Els moet er (nog) meer gedigi-

Dylan Brugman goed
op weg naar NK

Tussendoor steeds een hapje, en het
ging als een speer! Allebei waren ze
heel fanatiek om de ballen mooi
op te spelen. Dat was het toch wel
waard om een half uur voor in de
kantinerij te staan, toch?

Mijdrecht - Afgelopen zondag 10
mei turnde Dylan Brugman zijn ¼
finale in Sittard. Hij werd begeleid
door zijn trainer Jos van Klink van
Pax Haarlemmermeer.

Ook Danny Berkelaar speelt ieder
toernooi weer beter en wat nu opviel was dat hij heel goed in de gaten had waar de gaten zaten. Heel
scherp, veel punten gemaakt!
De vierde Hero was steeds een invaller van het jongste team de Ukketoppers. Dat was soms wel een
beetje wennen voor de jongens maar
het ging iedere wedstrijd steeds beter. Claudia, Lucia, Chanel en Roos
vonden het ook superleuk om om de
beurt mee te doen. Iedere eerste bal
onderhands opspelen i.p.v. vangen,
wow, wat ging dat ineens goed, zeg!
Na de laatste wedstrijd was er geen
finalewedstrijd omdat er maar één

Uithoorn - Op donderdag 14 mei
neemt Els Verhagen officieel afscheid als directeur van de Amstelland Bibliotheken waar zij vanaf
1 januari 2008 in die functie werkzaam was. Dat gebeurt tijdens een
officiële receptie van 17.00 tot 19.00
uur in de Bibliotheek Amstelveen
Stadsplein. Daarvóór was zij sinds
1993 directeur van deze bibliotheek.
Els is vrijwel haar hele werkzame leven in diverse plaatsen in Nederland
in de bibliotheekbranche werkzaam
geweest. Voor het merendeel in leidinggevende functies. Als domicilie
koos zij Amsterdam.
Een van de hoogtepunten van haar
activiteiten was het doorvoeren van
het gewijzigde beleid van de provincie Noord-Holland waarbij bibliotheken grotere organisatorische
eenheden moesten worden. Dit om
de kwaliteit, vernieuwing, professionalisering en digitalisering van het
bibliotheekwezen te kunnen realiseren. Uit die impuls van bibliotheekvernieuwing zijn de bibliotheken van Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer opgegaan in Amstelland
Bibliotheken. De Provincie heeft
daar ook in geïnvesteerd. Dat is een
traject geweest van zeven jaar. In
2001 is daarmee gestart en per 1 januari 2008 moest dat project zijn afgerond. Dat is ook gebeurd.
Mede onder leiding van Els Verhagen veranderde Amstelland Bibliotheken van een traditionele bibliotheek, waar men hoofdzakelijk boeken leent en leest, in een centrum
voor kennis en cultuur. In 2005 werd
Bibliotheek Amstelveen door Vrij
Nederland verkozen tot ‘Beste bibliotheek van Nederland’. Het is een
plaats geworden waar liefde en belangstelling ontstaan voor lezen,
schrijvers, literatuur, poëzie, films en
muziek en waar inwoners een breed
programma aan culturele en educatieve activiteiten wordt geboden. Dit
gegeven kan gezien worden als een
van de hoogtepunten in het werkzame leven van Els.

Dit jaar turnt Dylan voor het eerst
bij de Junioren 1 in de 1e divisie. Hij
startte zijn wedstrijd op brug, waar
hij gelijk het hoogste cijfer van de
wedstrijd neerzette, namelijk 12,50
punten.

poule was. Het team ging naar huis
met een deelnemersmedaille. Maar
tijdens de prijsuitreiking in de kantine werden de Heroes ineens omgeroepen als winnaars en dus als
kampioenen van de poule! De eer-

ste prijs werd door een ander Atalante-team in ontvangst genomen
en dinsdag tijdens de training overhandigd.
Ook Frans Steeneken en Kimo van
Boxtel kregen een medaille.

Vervolgens rek en vloer, waar hij
respectievelijk 10,35 en 11,90 punten voor scoorde. Hier liet hij een
paar tienden liggen. Als 4e toestel
voltige, het minst favoriete toestel
van Dylan. Op deze wedstrijd was
daar niets van te merken: hij zette
een keurige 10,45 neer, wat goed

was voor het 2e cijfer van de wedstrijd. Daarna volgde ringen, waar
hij met 11.15 punten wederom het
hoogste cijfer scoorde.
Als laatste zijn favoriete toestel:
sprong. Voor zijn gestrekte tsukahara kreeg hij terecht 13,75 punten, het hoogste sprongcijfer. Deze prestaties waren goed voor de
1e prijs. Een geweldig begin van het
wedstrijdseizoen. Volgend weekend
turnt Dylan de halve finale in Prinsenbeek, alwaar hij zich kan plaatsen voor het Nederlandse Kampioenschap.
Tijdens deze halve finale wordt ook
gestreden om plaatsen voor de toestelfinales. De beste 6 turners per
toestel mogen daaraan meedoen tijdens het NK in juni.

Kindercursus
De Kwakel -Vanavond, woensdag
13 mei om 19.00 uur, start Stichting
Atelier De Kwakel weer een kindercursus in het dorpshuis in De Kwakel. De cursus bestaat uit 6 lessen
en wordt gegeven door Rianne en
Cock Lek. De kosten van de cursus
bedragen 27 euro per persoon incl.
materiaal. Inschrijfformulieren kunt
u opvragen en weer inleveren bij W.
de Jong, repcoon@hotmail.com.
Aansluitend op de kindercursus is
er om 20.15 uur een open atelier.
Hier kan men gezellig met elkaar tekenen en schilderen. Voor zes avonden betaalt u 15 euro, voor een
avond afzonderlijk betaalt u 3 euro.
Materiaal moet zelf meegenomen
worden. Uiteraard bent u van harte
welkom om eens te komen kijken.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
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Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

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

Lekker lopen: Love at first step

Xsensible, where
technology meets fashion
Mijdrecht – Smit Schoenen in
Mijdrecht is helemaal klaar voor
de zomer 2009: alleen de allerbeste
schoenenmerken zijn geselecteerd
om u zomerklaar te maken. Xsensible, the stretchable shoe, is een van
die merken.
Een nieuwe mode, een nieuwe technologie. Xsensible staat voor schoenen met individuele pasvorm. Het is
de eerste en enige schoen met gepatenteerde stretchleder technologie. Xsensible veroorzaakt daarmee
een ommekeer in de conservatieve schoenenwereld. Het resultaat is
een frisse zomercollectie met individuele pasvorm voor elke voet.
Innovatief, gepatenteerd en een
puur Nederlandse ontwikkeling is
Xsensible. De basis ligt in gepatenteerd ademend stretchleer dat de
voet elastisch ondersteunt. Na het
dragen ‘onthoudt’ het leer de oorspronkelijke pasvorm en keert daarnaar terug. Elke stap in deze nieuwe

schoenen is een weldaad. Wellness
voor de voet tijdens stedentrips en
boswandelingen.
Xsensible wordt verkocht bij Smit
te Mijdrecht. Hier wordt niet alleen
de complete zomercollectie van deze wereldschoen aangeboden, maar
krijgt elke klant ook deskundig advies. En precies daar begint het zonnigste en mooiste seizoen van het
jaar, want lekker lopen is nog steeds
de basis voor veel plezier en dat kan
met Xsensible.
Xsensible-dag: woensdag 13 mei
Vandaag, woensdag 13 mei, wordt er
een speciale Xsensible dag gehouden bij Smit Schoenen in Mijdrecht;
deze dag zal geheel in het teken
staan van Xsensible en zal ook de
technisch directeur van Xsensible,
Ruud Krol, aanwezig zijn om u alles over deze unieke schoen te vertellen. U bent van harte welkom om
ook een kijkje te komen nemen en
de unieke eigenschappen van deze
schoen zelf te ervaren!

Stuntverkoop sportkleding
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Komende vrijdag 15 mei
en zaterdag 16 mei is het weer zover! Op deze dagen organiseert Intersport DUO wederom een stuntverkoop bij Amstelhof Health Club
aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn (vanaf de N201 te zien).
Intersport Duo biedt een enorme
partij sportkleding en –artikelen aan
met kortingen die op kunnen lopen
tot maar liefst 70%. Dè perfecte kans
om uw zomeroutfit te scoren!
Evenals vorig jaar wordt een grote
O’Neill monsterpartij aangeboden
met 40-70% korting. Deze partij bestaat uit de complete showroom da-

mes- en herencollectie van zomer
2009. De keuze bestaat uit spijkerbroeken, vt-pants, shorts, t-shirts,
blouses, singlets, zomerjacks en
sweaters.
U bent van harte welkom op vrijdag
15 mei van 14.00 tot 21.00 uur of op
zaterdag 16 mei van 10.00 tot 15.00
uur. Deze dagen is de stuntverkoop
gratis toegankelijk voor iedereen.
Tip bij mooi weer: kom op de fiets!
Locatie stuntverkoop Intersport
DUO: Amstelhof Health Club Noorddammerweg 30, Uithoorn/De Kwakel.

Goed geschoten...

Voor meer informatie en online reserveren: www.chazz.nl
Programma CHAZZ 2009
15.00-16.15
The Radio Town Jazz Band:
		
The essential New Orleans
Paul Poulissen presenteert:
16.30-17.30
The Colette Wickenhage Show
17.30-18.30
Benn Sims and friends
18.30-19.15
Launch of Young Talent: Primitivo Jazz Quartet
Avondprogramma
19.15-20.00
Ritmo Samba Squad		
Rio de Janeiro a/d Kromme Mijdrecht
20.00-21.00
Ginger-Nostalgics from the fifties
21.00-23.00
Swinging Gipsy’s:
		
The Basily Boys with Surprise Guest
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................

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

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

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

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

Vrachtwagen te water in
Vrouwenakker

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

Zoals u ziet belooft het muzikale programma van Chazz 2009 ook dit
jaar weer veel variatie en grote klasse.
Jazz is een op improvisatie gebaseerde muziekstijl die ontstaan is in
New Orleans als een kruisbestuiving van folk, blues, negrospiritual,
ragtime en klassieke muziek. Al die invloeden kunt u live beluisteren:

“Waarschijnlijk had de chauffeur zoveel haast om bij de koffieautomaat te
komen dat hij zijn handrem was vergeten.
De gevolgen waren niet mis”.
Ton Kamminga

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 13 mei 2009

KDO doet sportieve plicht
tegen Geinburgia
De Kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag de laatste wedstrijd
van het seizoen op het programma. Dit was zeker niet de eerste de
beste wedstrijd. KDO moest namelijk aantreden tegen koploper Geinburgia. Geinburgia stond voor deze laatste competitieronde één punt
voor op ZSGO/WMS. Ervan uitgaande dat ZSGO/WMS zou winnen moest Geinburgia dus ook de
volle drie punten pakken om kampioen te worden. In de thuiswedstrijd
tegen Geinburgia kreeg KDO pas in
de blessuretijd de 1-2 tegen, KDO
had dus nog wat goed te maken.
KDO moest aantreden zonder Rick
Kruit, Patrick Schijff en Paul Hogerwerf. Hierdoor kregen onder anderen Aad Rekelhof en Eric Verbruggen de kans om in de basis te starten. De eerste helft begon gelijkopgaand. Dennis Roolker was de eerste speler die gevaarlijk kon worden.
Hij miste helaas in kansrijke positie.
Vervolgens werd Geinburgia steeds
sterker. Door hard werken kon KDO
het niveau goed bijbenen. Enkele malen werd Geinburgia toch gevaarlijk maar dan stond een speler
van KDO weer op de goede plaats.
Al met al was het een levendige eerste helft met kansen over en weer.
In de rust sprak Ron Langhout de
spelers van KDO toe. Als er met dezelfde inzet zou worden gespeeld
als in de eerste helft zou er namelijk
nog best wat mogelijk zijn. De KDO
spelers waren er natuurlijk ook op
gebrand om het feestje van Geinburgia te verstoren. Doordat het elftal goed stond had Ron Langhout
geen reden om de tactiek te wijzigen.
Spanning
Je merkte tijdens de wedstrijd dat
de spelers van Geinburgia ook de

nodige spanning in hun benen hadden. Direct na de rust had KDO een
grote kans om de score te openen.
Helaas miste KDO het geluk om
voor een stunt te zorgen. In de 58ste
minuut was het dan toch zo ver. Na
een counter van Geinburgia kwamen zij met een man-meer-situatie
te staan. De rechtsbuiten van Geinburgia wist een goede voorzet te geven waarna de spits koelbloedig afrondde. Geinburgia liet zich steeds
meer inzakken, hierdoor kreeg KDO
meer ruimte om op te bouwen. Uit
de aanvallen van KDO kwam echter
niet het gewenste resultaat. Doordat KDO steeds sterker begonnen
te worden werden de spelers/supporters van Geinburgia steeds zenuwachtiger. Zeker op het moment
dat KDO vlak voor tijd een vrije trap
kreeg op de rand van de zestien meter. Dennis Roolker stond achter de
bal maar hij kon de bal helaas niet in
de touwen schieten. Ook uit corners
die KDO nog kreeg (de laatste corner zelfs met keeper Peter Onderwater in de strafschopgebied van
Geinburgia) wisten ze helaas niet
te scoren waardoor de 1-0 stand op
het bord bleef staan.
Al met al een leuke en zinderende wedstrijd voor de toeschouwers
en spelers. Na de festiviteiten van
Geinburgia op en naast het veld gaven de spelers van KDO een applaus aan de spelers van Geinburgia voor het kampioenschap in de
vierde klasse. Hierbij wil KDO ze ook
succes wensen in de derde klasse
volgend jaar. Doordat BSM wist te
winnen van ’t Goy zijn Ouderkerk en
’t Goy gedegradeerd. KDO sluit dit
seizoen af op een negende plaats
met 23 punten uit 22 wedstrijden.
Er zullen nog twee trainingen plaats
gaan vinden waarna iedereen de
welverdiende zomerstop in gaat.

Examens op Judoschool Blaauw
Uithoorn – Opnieuw heeft een aantal leden van Judoschool Blaauw
examen gedaan. Zeventien judoka’s
mochten laten zien wat zij het afgelopen seizoen hadden bijgeleerd.
Gadegeslagen door ouders, oma’s,
opa’s en andere belangstellenden,
die genoten van de verrichtingen,
lieten de judoka’s de worpen en de

grondhandelingen zien.
De examencommissie bestaande uit
David Siebeler, Ronald Oussoren,
Thomas van Emden, Sander Verlaan
en Edwin Blaauw konden na ongeveer anderhalf uur de volgende uitslagen bekend maken.
Gele slip, 6e Kyu
Isa Verbree, Lotte Rijnvis, Okke Peters, Ronan Focke, Suraj Ploegman

Gele band, 5e Kyu
Anouk Delsen, Finn Meeder, Flip van
Walraven, Jesse Versteeg, Max Dorlandt, Nick Dorlandt, Tim de Groot,
Tom Prager
Oranje slip, 5e Kyu
Sebastiaan Roozeboom
Oranje band, 4e Kyu
Bram Roelofsen, Martijn Roelofsen,
Robin Roozeboom

Legmeervogels F14 kampioen!
Glenn droeg zijn steentje bij; knappe jongen die er bij hem voorbij wilden komen. Uiteindelijk wist Dion
de eindstand op 6-1 te brengen.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 6 mei
jl. speelde Bridgevereniging De Legmeer haar derde zitting van de vijfde
parencompetitie, tevens de laatste
van dit seizoen. In de A lijn waren 11
paren. Op de eerste plaats eindigde
het paar dat nooit met elkaar speelt
maar zij deden het erg goed deze
avond: Jan en Gerda Schavemaker
met 61,46%, als tweede Luuk Smit
en Lijnie Timmer met 58,54% en als
derde Jan Egbers en Ben Remmers
met 55,31%. In de B lijn waren 12
paren. Het echtpaar Wille was flink
op dreef en legde dan ook beslag op
de eerste plek met 64,17%, met ruim
verschil maar goed voor de tweede
plaats Anne Tolsma en Bep de Voijs
met 58,33% en met een kleiner verschil als derde Cora de Vroom en

Cobie Bruine de Bruin met 57,50%.
In de C Lijn waren 13 paren als eerste die er met kop en schouder boven uitstak Tini Geling en Jo Wevers
met 66,67%, een gedeelde tweede
plaats voor het echtpaar Lotgerink
en Mieneke Jongsma en Anneke
Meijerink met 52,92% en vlak daaronder met een klein verschilletje als
vierde het echtpaar Breukmeulen
met 52,50%. Voor de volledige uitslagen: www. nbbportal.nl/1007/
index.html. Indien u geïnteresseerd
bent in bridge dan is het mogelijk
ter kennismaking een keer mee te
spelen. Neemt u dan wel vooraf telefonisch contact op met Mieke van
den Akker, tel. 0297-346027 of met
de secretaris Gerda Schavemaker,
tel. 0297-567458.

Zondagvoetbal

Legmeervogels begint aan
de nacompetitie
Uithoorn - Afgelopen zondag was
dan de laatste competitie wedstrijd thuis tegen Sporting Maroc.
Dit zelfde Sporting Maroc gaat volgend seizoen verder onder de naam
van SV Nieuw West. Althans dat is
de bedoeling. Er is dit seizoen veel
te doen geweest met betrekking tot
Sporting Maroc. In de competitie, uit
de competitie en dan tenslotte weer
teruggeplaatst. Dan denk je dat alles is geregeld. Helaas, niets is minder waar. Er was nog een strafzaak
niet afgehandeld en dat was het feit
dat men een aantal wedstrijden met
een ongerechtigde speler heeft gespeeld. Nu, ook deze zaak is afgehandeld. Maar dit heeft wel weer
vervelende gevolgen voor Legmeervogels en misschien wat minder
voor RKDES.
Al voor de aanvang van de competitie is bekend wie aan het eind van
het seizoen tegen wie speelt bij het
behalen van een periodetitel. Sporting Maroc wint de 1ste periodetitel
en Legmeervogels de 2e. Dan moet
de winnaar van de 2e periode titel
uit tegen de winnaar van de 3e periodetitel van de 3e klasse D. Maar
maandag 11 mei pas is de uitspraak
bekend geworden van de zaak met
betrekking het opstellen van de ongerechtigde speler door Sporting
Maroc. Dit heeft tot gevolg dat Legmeervogels nu de winnaar is geworden van de 1ste periode en RKDES, die 2e is geworden achter Legmeervogels, in de 2e periode deze
periodetitel mag overnemen en nu
donderdag gaat spelen in en tegen
Houten. Door het feit dat Legmeervogels nu is aangewezen als winnaar van de 1ste periode titel speelt
Legmeervogels/LG/UBA op donderdag 14 mei thuis tegen de winnaar
van de 2e periode in de 3e klasse D
en dat is geworden CDW. Het duel voor de nacompetitie Legmeervogels–CDW begint aanstaande donderdagavond 14 mei om 20.00 uur.
De return van dit duel is dan op
zondag CDW–Legmeervogels, aan-

vang is 14.30 uur. Naar de 2e ronde gaat dan dat elftal welke uit deze
twee wedstrijden de meeste winstpunten weet te behalen. Is dit gelijk
dan beslist het doelsaldo (voor-tegen). Is dit ook gelijk dan volgen er
direct na het duel CDW–Legmeervogels strafschoppen. Beide duels
worden geleid door de KNVB aangestelde scheidsrechters en assistend-scheidsrechters.
Trainer Danilo Raciti heeft voor de
laatste wedstrijd van de competitie
toch nog even moeten puzzelen om
tot elft representatieve groepspelers
te komen. Er was immers een viertal spelers geschorst en een aantal
spelers loopt de kans bij de eerstvolgende geschorst te worden. Uiteindelijk is Raciti er dan toch uitgekomen. Nu, de vervangers van
de vaste basihelft hebben het meer
dan uitstekend gedaan. Legmeervogels heeft in dit duel zelfs de betere kansen gehad om uiteindelijk als
overwinnaar van het veld te stappen. Vooral de beide vleugelspitsen
Bos en Kamsteeg zorgden voor veel
verwarring in de verdediging van de
gasten. Regelmatig zorgden zij er
voor dat de spitsen van Legmeervogels in kansrijke posities voor het
doel op konden duiken. Dan is het
jammer dat deze gelegenheidsspitsen telkens te veel moeite hebben
gehad om een treffer te produceren.
Men wilde het graag bij deze gelegenheid te mooi doen. De rust ging
dan ook in met de bekende brilstand op het bord. Ook na de rust
is Legmeervogels/LG/UBA de betere ploeg. Ook in de tweede vijfenveertig minuten nu willen de spitsen het weer zo graag mooi afmaken dat de verdediging van de gasten er telkens in slaagde om op het
laatste momnet in te grijpen. Aan de
andere kant moest Martijn Westra
zo nu en dan in actie komen. Maar
echt moeilijk heeft hij het niet gehad. beide partijen slaagden er ook
in de tweede helft niet in om tot scoren te komen. Het is en blijft 0-0.

De volgende examens zullen worden gehouden komende zaterdag
16 mei in de dojo van Judoschool
Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder tel. 0297–569865,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

En dan, het laatste fluitsignaal!
‘Kampioenen Olé Olé’ klonk het
over het veld. De jongens feliciteren elkaar, ontkurken de flessen
kinderchampagne en gaan zingend
het veld over. Toch was er ook nog
tijd om de tegenstander netjes te
bedanken voor de wedstrijd. Maar
daarna barstte het feest los! Namens de vereniging kregen de kinderen een medaille omgehangen.
Ook kreeg iedereen een echte kampioenenbeker en bloemen. Na het
douchen werden de kinderen in de
kantine door de club verwend met
patat, kroketten en frikadellen.
Trainer Carel Kruijer werd door de
kinderen uitbundig bedankt. Mede
dankzij zijn fantastische inzet zijn de
mannen van de F14 kampioen geworden!
Uithoorn - Zaterdagmiddag 9 mei
was een spannende middag voor de
jonge spelers van de Legmeervogels
F14. Zou het ze lukken om vandaag
kampioen te worden?
Wat de jongens echter niet wisten,
was dat directe concurrent Ouderkerk inmiddels punten had laten liggen en dat een gelijkspel genoeg
zou zijn voor het kampioenschap.
Met het idee dat ze in de wedstrijd
tegen Roda F13 nog vol aan de bak
moesten, was de spanning op het
gezicht van de ‘mannen’ af te lezen.
Een enkeling had zelfs last van een

gezonde kriebel in de buikstreek,
oftewel zenuwachtig!
Ondanks de zenuwen stond het al
vrij snel in de wedstrijd 1-0. Met in
de eerste helft Rens op doel, kwam
er geen bal doorheen. Ian, Dion,
Rick en Ludnardo wisten regelmatig de weg naar het doel van de tegenstander te vinden, alleen dat
2e doelpunt liet nog even op zich
wachten. Mart moest het opnemen
tegen jongens die minimaal een
kop groter waren, maar deed in deze wedstrijd niet voor ze onder! Ook
Mike wist de bal vaak voor de voe-

ten van de tegenstander weg te halen, om deze daarna door te spelen
aan één van zijn medespelers. Gelukkig was de stand bij rust al 2-0
en kon er met een gerust hart limonade gedronken worden.
Topscoorder deze wedstrijd werd
Ludnardo, na de rust ging hij helemaal los. In totaal scoorde hij 5
doelpunten. In de tweede helft verdedigde Luc vol passie zijn doel. Hij
deed een aantal knappe reddingen,
maar kon helaas niet voorkomen dat
er 1 bal van de tegenstander in het
net verdween. Ook kuitenbijtertje

Fietsen op
Hemelvaartsdag
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel wordt op 21 mei, Hemelvaartsdag, weer de Elisabeth Fietstocht
georganiseerd. Ook dit jaar gaat
de tocht weer door de mooie omgeving. Inschrijving is van 10.00 uur
tot 12.00 uur
Kosten 3 euro. Bij terugkomst in het
dorpshuis staat Piet voor u klaar
met een gratis consumptie en verrassing.

Voorjaarsstemming bij
Bridge Vereniging De Kwakel

28e Ute Hoirne Toernooi
Uithoorn - Op 20 juni start het jaarlijkse Ute Hoirne Toernooi. Op de 7
gravelbanen van TC Uithoorn op het
schitterende tennispark in de Biezenwaard. Voor de 28e keer zal dit
gezellige toernooi worden georganiseerd waarbij in 35 categorieën
wordt gestreden om de titel.
Uiteraard zal er veel strijd worden
geleverd maar het toernooi staat
ook al jaren bekend om de gezelligheid. Dit komt dit jaar extra tot uiting
door ook een aantrekkelijk toernooi
te zijn voor de startende tennissers.
Voor het tweede jaar zal er in de categorie 8 worden gespeeld. Dit voor
zowel de heren als de dames. Daarnaast in zowel de categorie enkel,
dubbel en gemengd dubbel. Dit
maakt het ook voor de beginnende tennisser aantrekkelijk om in te
schrijven en zodoende op het eigen

niveau ervaring op te doen in het
spelen van wedstrijden.
Naast het tennissen wordt er uiteraard ook gezorgd voor de nodige
gezelligheid. Dat start al bij de enorme inspanning die jaarlijks door de
barcommissie wordt geleverd. Zij
zullen dagelijks zorgen voor een
lekkere maaltijd tegen een aantrekkelijke prijs. Ieder jaar wordt er weer
iets bijzonders van gemaakt.
Daarnaast zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd. De Open
Toernooi Commissie is al weer druk
bezig met de voorbereiding hiervan. In ieder geval is er voldoende
reden om mee te doen aan dit gezellige toernooi. Inschrijven kan tot
8 juni via de site van de tennisclub:
www.tcuithoorn.nl . De commissie
hoopt weer veel mensen te mogen
ontmoeten.

De Kwakel - Het bridgeseizoen van
de BVK zit er bijna op en dat is te
merken aan de opkomst. Afgelopen
donderdag gaven slechts 36 van de
ca 50 paren ‘acte de présence’, dus
was het in de zaal aanzienlijk rustiger dan anders
Het rustige zat hem overigens niet
in de spellen. In alle lijnen vlogen de
slems (al dan niet gemaakt) je om
de oren en ook gedoubleerde contracten werden soms 3 of 4 down
gespeeld, zodat er grote getallen op
de computerkastjes verschenen.
In de A lijn lieten Han Mann en Fie
Brokke zien, dat hun score van de
vorige keer duidelijk een vergissing
was. Met hun score van deze week
van bijna 61% poetsten zij dit vlekje op hun conduitestaat vakkundig
weg en hiermee veroverden zij en
passant de 1e plaats.
Een sterke 2e plaats was er voor
Wan en Atie Overwater met 58,75%
en ook de gevreesde combinatie Joop de Jong-May Verhoef liet
weer eens van zich horen met een
3e plaats (55%).
Bep en Cor waren door het overslaan van 1 weekje bridge helemaal uit hun ritme en zij konden deze avond dan ook geen potten breken. Toch scoorden zij nog exact
40%, maar het betekende wel de rode lantaarn.
In de B lijn sloegen Piet v.d. Poel en
Gerard de Kuyer weer eens ouderwets toe. Zij scoorden bijna 63%. Op
de 2e plaats eindigden Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer (ruim 57%)
en Nel Bakker en Hans Wagenvoort

eisten met 56,7% de 3e plaats op.
Eefke en Piet-Hein Backers sloten
de rij met 42,5%
In de C lijn tenslotte de hoogste
score van de avond voor gelegenheidsduo Ria van Zuylen-Ineke Hilliard met maar liefst 69,6%. Met bijna 58% werden Emmy en Gerard
van Beek 2e en Toos Boerlage werd
met partner Bep Brockhoff 3e met
55,4%.
De totaalstand is wat onoverzichtelijk door het grote aantal absenties, wat leidt tot aangepaste scores. Erg veel grote sprongen in het
klassement worden er na 8 van de
10 speelronden ook niet meer gemaakt. De onderlinge verschillen
worden steeds kleiner. Zo heeft de
huidige nummer 10 een gemiddelde
van 52,26% en bij de huidige nummer 25 is dat 50,02%, een verschil
dus van 2,24% en dat is meer dan
het verschil tussen diezelfde nummer 10 en de huidige nummer 3
(54,37% gem.).
Van de top 5 van het klassement
ontbraken deze week 3 paren en de
beide anderen scoorden niet overdreven hoog.
Deze week de voorlaatste speeldag,
dan Hemelvaartsdag en op 28 mei
de grote finale.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Raadsvergadering weer ouderwets rommeltje

Wanneer zal Rondeveense
raad eens echt een raad
worden

Overdracht Uitkijktoren
Botsholpad
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
heeft de Ronde Tafel 169 van De
Ronde Venen officieel overgedragen aan het recreatieschap Vinkeveense Plassen.
Inmiddels een jaar geleden in het
voorjaar 2008 organiseerde de Nederlandsche Tafelronde 169 ‘De
Ronde Venen’ voor het eerst een
uniek eilandengolf evenement op
de diverse zandeilanden van de Vinkeveense Plassen. De opbrengsten
van dit evenement zijn gebruikt voor
de realisatie van een uitkijktoren in
het natuurgebied van de Botshol.
Voor de overdracht was het voltallig
bestuur van het recreatieschap aanwezig, onder wie de burgemeester
van De Ronde Venen (voorzitter van
het recreatieschap) en een afgevaardigde van Natuurmonumenten.
De Ronde Tafel was vertegenwoordigd met 10 man, onder wie de initiatiefnemers van het eilandgolf.
Door als eerste de trap van de toren te betreden bevestigde de burgemeester de officiële overdracht,
waarna door alle aanwezigen werd
geproost op een veelvuldig gebruik
van de wandelroute met dit prachtig
uitzichtpunt.
De toren staat langs het wandel-

pad van de stichting Natuurmonumenten, dwars door de Botshol en
de Noordplas, tussen de Botholsedijk en de Winkeldijk. Meer informatie over de wandelroute is te vinden

die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die
zo bijdraagt aan de ontwikkeling en
ontplooiing van al haar leden. Een

De Ronde Venen – Je kan voor of
tegen een herindeling van de gemeente De Ronde Venen zijn, maar
er zal toch niemand tegen een nieuwe raad kunnen zijn. Wat maakt
een groot deel van deze raad er
soms toch een rommeltje van. Of
de raadsleden zijn het zat, of ze begrijpen het niet meer of ze zien het
niet meer zitten. Wij weten het niet
maar normaal vergaderen is er bijna niet meer bij in de Rondeveense raad. Het is niet meer leuk om
het te volgen. Donderdagavond was
het weer raak. Een drukke agenda –
ook zoiets – de ene maand staat er
bijna niets op en zijn ze binnen een
half uur klaar en deze keer was het
zo’n gevulde agenda dat er wel drie
avonden voor uitgetrokken zouden
kunnen worden.
Nu werd het meest zware agendapunt er voor aanvang al door de
meerderheid van de raad afgehaald,
maar toch kregen de raadsleden het
weer voor elkaar om twee avonden
nodig te hebben. En heus, dat hoeft
niet. Ze praten teveel door elkaar,
luisteren niet naar elkaar. Vangen elkaar vliegen af. Maken de zaak vaak
nog onduidelijker dan het al is.
Neem nu het agendapunt vaststelling bestemmingsplan ‘omlegging

N201 De Ronde Venen’. Hierover is
uitgebreid gesproken in de RTG. Er
zijn agrariërs die er grote problemen mee hebben, dat is duidelijk,
maar niet daarover ging de meeste tijd aan op bij de discussie – nou
ja discussie-, maar het ging meer
over, wordt het nu een twee- of een
vierbaans. Of over het feit of de weg
misschien toch anders moet gaan
lopen dan nu bedoeld is.

Niet op ingaan
Allereerst is het jammer dat de voorzitter van deze raad blijkbaar niet
meer de moed of de kracht heeft om
hier in te grijpen. Zij behoort de vergadering te leiden en als raadsleden
praten over iets wat niet met de inhoud van het voorliggende agendapunt te maken heeft, behoort zij ze
af te hameren. Doet ze niet.
Jammer is het ook dat wethouder
Bram Roosendaal ook nog ingaat
op vragen die niets met het agendapunt te maken hebben. Daardoor maakt hij het nog erger. Wat
ook vreselijk irritant is dat raadsleden tijdens het spreken van of een
raadslid, of de wethouder, gaan zitten praten met andere raadsleden.
Dat ze heen en weer gaan lopen
naar een andere fractie en een ei-

gen vergaderingetje houden. Dat
er steeds twee raadsleden zijn die
de inhoud van de hele vergadering
blijkbaar niet interessant vinden, en
alleen maar met elkaar zitten te praten en te lachen, zo erg dat je als
journalist (die twee zitten vlak voor
ons) de vergadering bijna niet meer
kan volgen.
Niemand zegt er iets van. Het was
donderdagavond jl. zelfs zo erg dat,
toen de voorzitter uiteindelijk in wilde grijpen en een raadslid weer tot
de orde wilde roepen, ze gewoon
niet gehoord werd. Ze schoof driftig de stoel naar achter, zette haar
microfoon uit en zei: “Bekijk het, u
maakt er maar bloedworst van.”
De wethouder besloot op een gegeven moment gewoon maar te gaan
zitten en de voorzitter hamerde uiteindelijk het agendapunt af. En zo
ging het maar door. Geen wonder
dat de vergaderingen veel te lang
duren. Een groot deel van de raad
weet zich niet te gedragen (de goede niet te na gesproken) en de voorzitter heeft het niet meer in de hand.
Jammer. Gelukkig zijn er volgend
jaar (misschien zelf dit jaar) verkiezingen en hopelijk komt er dan eens
verbetering in.

Nieuw speelgoed en boeken
voor peuterspeelzaal
‘De Hummeltjes’
op www.natuurmonumenten.nl.
Vanaf de toren is een mooi uitzicht
over de prachtige natuur van dit gebied.
De Ronde Tafel is een vereniging die
onderlinge vriendschap bevordert,

club die aan service doet, dat zeker. Want naast vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren
van een gezamenlijke bijdrage aan
de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Vinkeveen - Dankzij de muntjesspaaractie van Super de Boer
te Vinkeveen heeft peuterspeelzaal “De Hummeltjes” 324,- ontvangen. Van dit geld hebben de juffen
Vera en Jannine nieuw speelgoed

en boeken gekocht. Alle kinderen
en ouders die het nieuwe speelgoed wil bewonderen en gebruiken zijn welkom op vrijdag 15 mei
a.s. tussen 9.30 uur en 11.30 uur op
pijlstaartlaan 1b (in het zwanenpark

in het gebouw van “De Parkieten”/
EHBO). De limonade, koffie en thee
staat klaar. Dus komt allen!
Super de Boer en alle mensen die
de peuterspeelzaal de muntjes gegeven hebben bedankt!

Ondertekening adoptieovereenkomst Stichting
De Bovenlanden en Westhoek Wonen

Westhoek Wonen steunt
natuurgebied het Veenwater

De Ronde Venen - Het Veenwater is een bijzonder natuurgebied
van ruim 4,4 hectare aan de Hoge
Dijk in De Hoef. Om plekjes als het
Veenwater mooi te houden, heeft de
Stichting De Bovenlanden geld nodig voor beheer en onderhoud. Tom
Burgers, directeur van Westhoek
Wonen, zette eind april zijn handtekening onder een adoptieovereenkomst. In 2003 is een deel van
het gebied van oude kleiputten en

rietland aan Stichting De Bovenlanden geschonken. Het Veenwater,
een overblijfsel van het stroomgebied van de Kromme Mijdrecht, was
oninteressant voor boeren en is niet
verveend vanwege de in de grond
aanwezige klei. Het gebied was bijna dichtgeslibd en onderhoud was
dringend gewenst. Met steun van
500 donateurs en de provincie, gemeente en bedrijven heeft de stichting het gebied weer in ere hersteld.

Microdermabrasie is
weer de trend
Mijdrecht - Al vele jaren bestaat
de mogelijkheid om de huidconditie te verbeteren en het structuur
te verfijnen met behulp van Microdermabrasie. Uiteraard werden in
de loop van de jaren de apparaten
en de methodes telkens verfijnder
en zijn er inmiddels ook apparaten
waarmee de gevoelige huid behandeld kan worden. Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverzorging, is gespecialiseerd in anti-ageing en huidverbetering. Sinds
een klein jaar heeft de salon haar
behandelaanbod dan ook uitgebreid met deze behandeling.
Wat is Microdermabrasie?
Microdermabrasie is een pijnloze,

soms licht gevoelige techniek om de
huid te verfrissen en te verjongen.
Tijdens een microdermabrasie behandeling wordt een fijne straal microkristallen door middel van vacuüm en druk op de huid geblazen en
vervolgens weer afgezogen. De kristallen ‘zandstralen’ zo steeds een
klein laagje van de opperhuid af. Het
is belangrijk dat de korrel van goede kwaliteit is en dat ze zeer fijn van
structuur zijn. Tevens moet het apparaat goed instelbaar zijn om het
gewenste resultaat te krijgen zonder huidbeschadigingen. Bij “Périne” is gekozen om te werken met
een apparaat dat twee verschillende
motoren bevat. Het voordeel hiervan
is, dat vooraf aan de Microdermab-

Voorzitter Jan Van ’t Riet vertelt
waarom niet-inheemse bomen als
de Italiaanse populier werden gekapt: “Ze horen niet in een gebied
als dit. Doordat ze veel wind vangen schudden ze een beetje waardoor grond loskomt en land verdwijnt. Zeker als ze omvallen, wat bij
sterke wind steeds vaker gebeurde,
trekken ze veel grond los.” De stichting heeft daarom nieuwe beschoeiingen aangebracht en gezorgd dat
rietkragen weer op kunnen groeien. “Nu de opknapbeurt achter de
rug is ben ik erg nieuwsgierig hoe
dit mooie gebied zich gaat ontwikkelen en of de roerdomp er weer terug komt.”
Door herinrichting, onderhoud en
beheer heeft de stichting structureel geld nodig. “Veel bijdragen zijn
eenmalig”, zegt de voorzitter. “Wij
zijn dan ook blij dat Westhoek Wonen het Veenwater voor een periode van vijf jaar heeft geadopteerd.”
Tom Burgers: “In ons nieuwe ondernemingsplan hebben we duurzaam
investeren ten doel gesteld. De zorg
voor het milieu en milieubewust
denken passen daarom uitstekend
bij onze organisatie. We ondersteunen dan ook van harte de activiteiten van stichting De Bovenlanden.”
rasie, de huid wordt behandeld met
een vacuümmethode. Deze vacuümmethode heeft een stimulerende
werking op de doorbloeding, waardoor de conditie van de huid wordt
verbeterd en de huid wordt voorbereid op de Micro-dermabrasie.
U ziet al resultaat na slechts 1 behandeling! Voor optimaal resultaat
wordt meestal een kuur van 10 behandelingen geadviseerd (afhankelijk van het doel).
Wilt u meer informatie over de Microdermabrasie of wilt u advies hoe
u uw huid kunt verbeteren?
Dan kunt u contact opnemen met
Beautysalon Périne in Mijdrecht,
tel. 0297-273121 of via info@perine.nl. Meer informatie vindt u op
www.perine.nl. U kunt ook langskomen op het inloopadviesuur. Deze is
op woensdag en donderdag tussen
9.00 uur en 10.00 uur en op vrijdag
tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Dagje uit voor ouderen
Wilnis - “In maart belde meneer
Brouwer de Zonnebloemafdeling
Wilnis/De Hoef. Hij wilde voor ouderen uit Wilnis een dagje uit organiseren. Met elkaar zochten we in april
een bestemming uit en vroegen we
mensen of ze met ons een geheel
verzorgd dagje mee uit wilden. De
mensen die mee gingen waren Zonnebloemgasten en andere ouderen
uit Wilnis. Ook gingen er 10 vrijwilligers mee onder wie een verpleegster.
Op 6 mei vertrokken we vanaf verschillende opstapplekken in Wilnis richting Avifauna. Hier aangekomen kregen we een lekker kopje koffie met een gebakje aangeboden. Na
de koffie kon iedereen op eigen gelegenheid in het park rondlopen en
genieten van de vele mooie vogels. In
een tropische kas kwamen heel wat
vogels naar de mensen. Die stonden
te wachten met een bakje voer en de
vogels aten letterlijk uit de hand.
Om 13.00 uur waren de mensen voldaan van de vele leuke indrukken die
ze opgedaan hadden in het park. En
werd er genoten van een goed verzorgde lunch in het parkrestaurant.
Daarna zijn we het park uitgelopen
en op een rondvaartboot gestapt
waar we onder het genot van een
glaasje of advocaatje genoten van
het uitzicht vanaf het water.
De bus stond op ons te wachten na
het varen. Hij bracht ons weer naar

Wilnis waar we bij Restaurant Lelie-Garden een heerlijk diner kregen
voorgeschoteld, met een ijsje toe.
Onderweg naar Wilnis en tijdens het
diner hoorde je aan vele kanten dat
de mensen genoten hadden. En ook
ik als begeleidster had deze dag met

volop gezellige en genietende ouderen zeker niet willen missen. Mijn
dank gaat mede namens de deelnemers uit naar de heer Brouwer die dit
mogelijk heeft gemaakt.”
Een begeleidster van
De Zonnebloem
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Moederdagactie
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bij winkelcentrum
Zijdelwaard meer
dan geslaagd!
De winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn hebben
weer heel wat harten gestolen van kinderen, maar zeker van de
moeders. We zijn van hen gewend dat ze het hele jaar door leuke
acties organiseren in het winkelcentrum, waarbij heel vaak de kids
worden betrokken. Voor moederdag hadden ze het helemaal gemaakt.
De kinderen konden, als echte schilders, op echt linnen, op een ezel en met
een palet, voor moeder een schilderij maken. Het was werkelijk een lust voor
het oog om de kinderen, gehuld in witte grote t-shits, tongetjes uit de mond,
met de kwast prachtige kunstwerken te zien maken. Onder deskundige leiding
van een heel aardige schilderes ontstonden de mooiste schilderijen.
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Uithoorn/De Kwakel - Het afgelopen
weekend werd voor de 34ste keer het
Sport en Spelweekend in De Kwakel gehouden. Dit jaar was het thema IK HOU
VAN HOLLAND. In totaal deden er 270
kinderen van groep 4 tot en met 8 mee die
waren verdeeld over 16 groepen. Goepen
met namen als De Tulpen, De Kaaskoppen, De Zeeuwsmeisjes, De Draaiorgels
en De Haringhappers. Op het moment dat
de kinderen aankwamen begon het te regenen, maar gelukkig was dit weer snel
verdwenen. Na de tenten ingericht te hebben gingen de groepen naar het handbalveld voor het openingsspel. Ook nu had de
materiaalgroep weer een spel rond de waterbak gemaakt en dit leverde hilarische
situaties op. De leiders van de groepen
moesten grote kazen tegen elkaar drukken waarbij één leider steeds verder naar
achteren werd gereden. Het openingsspel werd gewonnen door de Haringhappers die de mooie beker mee naar de tent
mochten nemen.

Ouders naar huis
Na het openingsspel gingen de ouders
naar huis. Er werd gegeten en een groepsspel gedaan en om half negen was het tijd
voor de disco. Als de kinderen even uit de
disco wilden stonden er vele spelletjes
opgesteld die ze dan konden doen. Nadat
de disco was afgelopen gingen de groepen naar hun tenten voor een korte nacht.
Sommige kinderen gingen snel slapen,
maar er waren kinderen die het erg lang
hebben volgehouden en die er een erg korte nacht van hebben gemaakt. Toch goed
om te zien dat op zaterdagochtend iedereen weer fris klaarstond om naar Poldersport te gaan. Bij Poldersport werden de
kinderen de hele ochtend beziggehouden
met alle spelen die hier staan. Vele spelen bevonden zich boven het water, dus
een nat pak was niet uitgesloten. Na het
poldersporten weer terug naar het Sport
en Spelterrein. ‘s Middags werden er diverse onderdelen als midgetgolf, creatief,
atletiek, circuit of The Battle afgewerkt. Bij
creatief werden er potjes en tegeltjes beschilderd en werd er door de leiding een
groot doek met ‘Oudhollandse’ spreuken
gemaakt. Er was ook nog een draaimolen
die gezellige muziek speelde en vele ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden waren aanwezig.

Middagprogramma
Na afloop van het middagprogramma
stond het avondeten op het programma
waarbij de kinderen per groep werden
opgeroepen om patat te komen eten. Nadat alle groepen waren geweest was het
tijd voor het avondprogramma. De kinderen werden verdeeld over twee groepen
waarbij één groep in de kantine spelletjes
ging doen en de andere groep in de kleine sporthal het Ik hou van Holland spel
speelde. Twee teams moesten tegen elkaar strijden en proberen de vragen goed
te beantwoorden. Er waren muziekfragmenten, filmpjes, etcetera. Iedereen deed
enorm enthousiast mee en het was enorm
gezellig. Nadat iedereen zowel de spelletjes als het Ik hou van Holland spel had
gehad was er nog een playbackshow voor
iedereen tegelijk. De leiders hadden een
aantal acts ingestudeerd welke door een
deskundige jury werden beoordeeld. Er
werd veel gelachen en gedanst. Na afloop
gingen de groepen weer naar hun tent toe
en was het snel stil geworden.
Zondagochtend weer vroeg uit bed om
het zaterdagmiddagprogramma te vervolgen. Er was een heuse poffertjeskraam
aanwezig die alle kinderen en bezoekers
van poffertjes voorzag en ’s middags was
er ook nog een dweilorkest dat over het
terrein liep. Om kwart voor vijf de sluiting
waarbij de groepen één voor één tussen
de bezoekers doorliepen naar het handbalveld. Ook de sluiting was weer erg gezellig en zo werd het prachtige weekend
in stijl afgesloten. Voor de organisatie van
het Sport en Spelweekend zijn vele vrijwilligers nodig. Mensen van de eetgroep,
de materiaalgroep, de avondgroep en creativiteit, allemaal dragen ze hun steentje
bij om het weekend succesvol te laten
verlopen. Volgend jaar het 35ste Sport en
Spelweekend!
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Twelfth Night

op het Veenlanden College
Acteerprestatie op hoog niveau

“If music be the food of love, play on;
Give me excess of it”
Deze versregel, bij monde van hertog Orsino, zet
meteen de luchtige toon van Twelfth Night, een
komedie van William Shakespeare, voor het eerst

uitgevoerd in 1602 in de grote zaal van Middle
Temple te Londen. Twee identieke tweelingen, Viola en Sebastian, komen door een schipbreuk terecht op een vreemd eiland in het koninkrijk Illyria en raken elkaar kwijt.
Viola verkleedt zich als haar broer om in dienst te
treden bij de hertog Orsino, die een jonge dame
Olivia het hof wil maken terwijl er kapers op de
kust zijn. Donderdag- en vrijdagavond speelden
leerlingen van de bovenbouw van het VeenLanden College dit stuk in het Engels in de aula van
de school in Mijdrecht.
Dit jaar was het voor de achtste keer dat de sectie
Engels het aandurfde met leerlingen een stuk van
Shakespeare op de planken te zetten, daarbij geholpen door docenten van de beeldende vakken
en grote groep leerlingen voor geluid, licht, decors en kostuums.

Oogverblindende kostuums
De prachtige, naar onze tijd vertaalde kostuums,
ontworpen en gemaakt door Michelle Liesveld
(leerling 5 VWO) en docente Marian van Klaveren
oogstten grote bewondering. Ook de gedurfde
abstracte decors van docent Adriaan van der Veer
maakten indruk. Vier maanden hebben de acteurs, geholpen door de docenten Paula Wilcox en
Rob Vreeken geoefend op de Engelse teksten en
het resultaat was indrukwekkend. Niet voor niets
kregen alle medewerkers na afloop een staand
applaus van het uitgelaten publiek en bloemen
van rector Karin van Oort, die in haar dankwoord
niet onder stoelen of banken stak hoe trots men
bij het VLC is op dit soort initiatieven. In de afgelopen 30 jaar heeft de school zich ontwikkeld
tot een regionale school voor voortgezet onder-

wijs met uitstekende onderwijsresultaten, maar
ook activiteiten op het gebied van sport, talentenjacht, musical en een traditie van Shakespeare
voorstellingen in het Engels.

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

Ja! Ja! Schoonheid
Zomaar een dag? Nee,
niet zomaar een dag
maar een wonderlijke
dag. Een dag van
schoonheid. Ja! Ja! Een
schone dag. Moederdag. Schoonheid, kleur en
geur. Iets beleefd op die uitzonderlijk mooie
Moederdag? Ik wel. Liefde, zon en vlinders
hebben mijn dag goed gemaakt. Waarom zal
ik dan beginnen met het te berde brengen van
kritische noten. Het was onverwacht eigenlijk
de mooiste dag van het jaar. Toch? Wij waren
in het Amstelpark. Het Amstelpark dat als basis
diende voor de Floriade. Het park blonk uit in
schoonheid. Kent u het niet? Overal bankjes
en zonnig gras en bloeiende bomen, mooie
volwassen grote bomen. Jammer. Een rit langs
de mooie Amstel brengt je er en je kunt vlak
voorbij de molen Rembrand parkeren en naar
binnen gaan en zelfs op de trein stappen. Het
is nu in deze tijd een bezoek dubbel en dwars
waard. De rododendronvallei staat in bloei.
Ja! Ja! De rododendronvallei staat in bloei.
Honderden rododendrons en azalea’s in alle
kleurschakeringen tussen wit, geel en paars
zijn er te bewonderen. Paden, dwarspaden en
pleintjes met banken met steeds weer andere
uitzichten. Je kunt je ogen haast niet geloven.
Het is een sprookje. De blije bezoekers worden
overdonderd van de kleurenpracht. Het geluk
straalde van de mensen af die er naar kijken.
Duizenden foto’s worden er genomen. Ma
tussen de bloemen, vrouw tussen de bloemen,
samen tussen de bloemen. Het is een sprookje.
Stelletjes in het verzorgde gras. Omaatjes
in rolstoel geduwd door kinderen, tieners
kinderen, ouderen, alles en iedereen geniet.
Overal bankjes waar je even kan neerzijgen
en genieten van al dat mooie groen en die
blije mensen. Het geluk straalt, echt waar, van
de gezichten af. Geen herrie van brommers,
geen hinderende fietsers met jongeren die
zich normaal tegenwoordig nergens een barst
van aan trekken. Ikke, Ikke en de rest kan
stikke mentaliteit was even niet aanwezig. De
terrasjes zitten vol en van de midgetgolfbaan
en het treintje wordt druk gebruik gemaakt.
Telkens vol bezet. Bij de midgetgolfbaan kosten
de frisdranken of een flesje bier, let wel, een
flesje bier 1,80 euro en een tosti 2,50 euro. Dat
verwacht je niet. Daar kun je in De Ronde Venen
niet voor terecht. En een vlotte bediening. Er
was geen koude wind zoals nu. Ja! Ja! Het was
mooi. Nog iets leuks. Mijn tortelduifje heeft een
doffer gevonden en ze zijn aan het nestelen in
de hangende mand op het balkon. In een nacht
hebben ze een nest gebouwd. Delen van takjes
liggen op de grond onder het nest. Het is zes

uur en ik hoor haar roepen. Kom mannetje.
Kom mannetje het is voorjaar. Het is mooi weer.
Kom mannetje. Hij komt. De tortelman komt
met takjes in zijn bek. Mooi hè. Ja! Ja! Dat is
mooi. Ze trekken zich nergens iets van aan. We
lopen er onderdoor, we hangen de was aan
de lijn, we halen de was er weer af. Het geeft
niet. Maar niet kijken. Niet blijven staan en
kijken. Ze voelen zich beschermd. Ja! Ja! Maar
overal loeren de kraaien. En de kouwen en de
eksters. Zijn die rovers nog de enige vogels die
hier in de gemeente rondvliegen? Waar zijn
de mezen, de mussen en de vinken gebleven?
Waar zijn die gebleven. Waar zijn de kieviten
en de grutto’s gebleven? Gesneuveld door de
ontwikkeling. Weggejaagd door de bemoeienis
van de mensen. Weggejaagd door de steeds
verder opdringende bebouwing en verstening
en de verdichting. Alle wegen worden ineens
volgebouwd. Op elk groen plekje tussen de
huizen moeten weer nieuwe huizen komen,
zodat de open wegen van waaruit je de
weilanden en de polders kunt bekijken worden
dichtgebouwd en die vogels verdwijnen. De
tuintjes bevatten geen grond meer, maar
steen. Waar kunnen de vogeltjes nog nestelen.
Waar kunnen ze nog voedsel vinden voor hun
piepkleine jongen? Wie doet er nog iets voor ze.
Wij hebben een mooi educatief centrum voor de
natuur. Dat is goed, maar je kunt er alleen nog
maar kijken naar wat er vroeger was. Jammer
toch. Voeger hadden wij tussen de zwarte elzen
achter in ons wandelpaadje bosplantsoen, je
weet wel van allerlei soorten struiken, zoals
krentenboompjes, forsythia, vlier en spirea staan.
Vroege bloeiers, late bloeiers, verschillende
kleuren Nu en in de herfst. Nu staat er een
soort struik, altijd groen, maar saai, saai. Tjonge,
wat saai. Vraag de bewoners maar. Bewoners
in Proostdijland-noord tellen in onze gemeente
niet mee. Wij hebben het vijf jaar geleden
echt wel gevraagd, maar nee hoor. Gewoon
saaie struiken neerzetten waar zelfs geen
merels in willen zitten. Alles eenheidskoek, die
vogeltjes hebben niets waar ze zich op kunnen
oriënteren. Jammer, ik ben alweer aan het eind
van mijn blad. Niet aan het eind van mijn Latijn,
hoor. Zou ons gemeentebestuur naar gewone
burgers luisteren? Projectontwikkelaars. Naar
hen wordt geluisterd. Maar gewone burgers,
daar luistert die kliek echt niet naar. Ja! Ja! Heel
even tijdens de verkiezingen beloftes. Ja! Ja!.
Maar die worden zo snel vergeten. Burgers zijn
lastig. Ze zouden alleen met de verkiezingen
even hun kop boven de grond moeten steken
maar verder ...
John B. Grootegoed

Windmolen in Mijdrecht,
Burgemeester en Wethouders
gefeliciteerd!
Donderdag 7 mei moet voor B&W een
heuglijke dag zijn geweest.
Op die dag verrees een ca. 125 meter hoge windmolen. Vol trots zullen de verantwoordelijke politici langs deze reusachtige grijze constructie gefietst of gereden hebben. Deze gigantische totem is zo
hoog dat je er een stijve nek van krijgt. En
dan nog het continu zoeven van de drie
wieken, dat klinkt toch als groene muziek
in de oren. De groene politiek binnen de
Gemeente heeft nu haar symbool.
Het rendement van één windmolen is uiteraard beperkt. Het is daarom aannemelijk dat de politici onder het mom van, één
windmolen is geen windmolen, meerdere
van deze 125 meter hoge constructies zullen realiseren. Of blijft het slechts bij deze
ene windmolen? In dat geval kun je je zeker afvragen wat het nut en de noodzaak
is. Symbool politiek?
Met het verrijzen van deze windmolen,
heeft de skyline van Mijdrecht definitief
haar onschuld verloren. Vanuit elke windrichting kon je rijdende naar Mijdrecht, de
contouren zien van de diverse kerktorens
en een watertoren omgeven door prachtige luchten. Een typisch Hollands tafereel met een pittoreske uitstraling. Als
Mijdrechtenaar kon je daar terecht trots
op zijn. Dit alles is nu opgegeven omwille
van de politiek. De Mijdrechtse gemeenschap wordt nu opgezadeld met een 125
meter hoge windmolen.
B&W, nogmaals van harte gefeliciteerd.
De uitverkoop van het Mijdrechtse landschap is gestart voor pure symbool politiek. Wat volgt?
Robert C. Peppinck,
Mijdrecht

Gekweld Land
Een synoniem voor Marickenland schijnt volgens het
IVN in een artikel van vorige week Gekweld Land te
gaan worden.
Dat lijkt mij een betere benaming voor dit gebied dan
het historisch gekunsteld Marickenland.
Maar waar het in dit promotende stuk van IVN over
gaat is natuur in wording, waarbij de taak voorlichting
op onjuiste gronden, letterlijk en figuurlijk, wel heel
vaag en misleidend worden voorgesteld.
De inklinking wordt wel heel ruim en onjuist weergegeven, zoals de laatste officiële rapporten ook op
hoogtekaarten laten zien. Zelfs de commissie Remkes
ging hiermee in de fout door naar het verhaal van twee
oud-landbouwers te luisteren.

Bewoners sturen open brief aan burgemeester en wethouders:

“Verbied vrachtverkeer tussen de
twee rotondes op Dukaton”
Reactie politiek
Direct na het ontvangen van deze brief reageerde de fractie van
de Combinatie, met een brief naar
het college. In deze brief stellen zij
o.a.: “Onze fractie roept u op deze
klacht serieus te nemen. Zo zou u
tenminste in overleg kunnen treden
met de VIB, teneinde diens medewerking en inzet te vragen om de diverse transportbedrijven, waaronder
vele lokale, te bewegen geen (onnodig) gebruik te maken van de Dukaton als doorgaande route.
Daarnaast kunt u uiteraard, met
eenzelfde verzoek, de in de brief genoemde lokale transporteurs rechtstreeks benaderen. Mocht dit niet
tot de gewenste oplossing leiden,
dan stelt onze fractie voor over te
gaan tot echte verkeers- belemmerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld:
- alleen openstelling voor bestemmingsverkeer (zodat wél de winkels
bevoorraad kunnen blijven); of
- een fysieke barrière voor vrachtwagens (op te heffen door bestemmingsverkeer en hulpdiensten).
Graag verzoeken wij u met klem
snel de nodige actie te ondernemen
om aan de gerechtvaardigde klachten van de aanwonenden afdoende
tegemoet te komen”, was getekend
Toine Doezé.
Lawaai
Ook de fractie van het CDA reageerde direct op de brief: “Door bewoners aan de Dukaton zijn diverse
malen klachten geuit over verkeerslawaai op de Dukaton. Na de afsluiting van en de werkzaamheden aan
de N201 in 2005 is het verkeer op
de Dukaton merkbaar toegenomen.
Daarmee ook de overlast door het
lawaai dat vooral veroorzaakt wordt
door het vrachtverkeer en de motoren. De snelheid van het overige

verkeer is in het algemeen hoger tot
fors hoger dan toegestaan.
Tijdens de voorlichtingsavond over
het wijkplan en de daarbijhorende
maatregelen aan de wegen is bezwaar geuit tegen het aanbrengen
van busvriendelijke drempels of asfaltkussens. Zowel op de Dukaton,
de Van de Berglaan als in overige
straten van Hofland Noord. Het argument dat deze maatregelen geen
enkel remmend effect hebben op
dat verkeer dat de overlast veroorzaakt is ter zijde geschoven.
Volgens de richtlijnen moeten deze maatregelen een remmend effect
op het verkeer in 30-km zones hebben en zijn asfaltkussens de enige snelheidverlagende maatregelen
die toegestaan zijn op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Althans volgens de ambtenaar in 2003.
De drempels in de Aquamarijn en
de Diamant zijn weggehaald, asfaltkussens zijn daarvoor in de plaats
gekomen en tevens aangebracht op
de Dukaton ter plaatse van de kruisende wegen Aquamarijn en Kogger en op de Van de Berglaan ter
hoogte van de Rozenobel en de Leicester”, aldus het CDA.
Schoolkinderen
“Is het de wethouder bekend”, zo
vervolgt het CDA, ”dat vlak voor
de Rozenobel een oversteekplaats
vooral voor schoolgaande kinderen
op een drempel ligt die een goed
remmend effect heeft op de snelheid van de voertuigen op de van de
Berglaan waardoor de asfaltkussens
feitelijk overbodig zijn?
Dat op de Dukaton asfaltkussens
zijn aangebracht in de nabijheid
van de oversteekplaats die op een
drempel ligt. Deze drempel werkt
snelheidsverlagend. Komende vanaf
de rotonde “van de Berglaan” ligt er
een asfaltkussen direct na de drem-

pel van de oversteekplaats.
Dat net voor de kruising met de
Aquamarijn een asfaltkussen ligt en
50 meter verder een voor de kruising met de Kogger??
Antwoord
Is het de wethouder bekend dat een
aanwonende een klacht heeft geuit
over vooral de trillingen die het asfaltkussen voor de Aquamarijn veroorzaakt door vrachtverkeer? Deze bewoner heeft van de Servicelijn
diezelfde dag een brief gekregen
met de manier waarop de klacht
kan worden afgehandeld. Waardering daarvoor, maar is het de wethouder bekend dat een medewerker
verkeer 3 dagen later een brief heeft
geschreven met de mededeling dat
het asfaltkussen niet verwijderd zal
worden en dat de bewoner zelf moet
aantonen, door het inschakelen van
een erkend bureau tegen hoge kosten, dat de trillingen die door vooral
het zwaardere verkeer veroorzaakt
worden als zij over het asfaltkussen rijden schade veroorzaken aan
de woning?
Het kan toch niet zo zijn dat, als de
gemeente een maatregel neemt op
een weg en die maatregel overlast
en mogelijke schade aan belendende percelen veroorzaakt, de betrokkenen op eigen kosten moeten aantonen dat overlast en schade veroorzaakt worden door de maatregel
van de gemeente?
Kleine auto
Geachte wethouder Dekker, u heeft
zelf geconstateerd op de Aquamarijn dat de asfaltkussens geen snelheidsremmend effect hebben op alle voertuigen die groter zijn dan een
Fiat Panda of een Ford Ka bijvoorbeeld. Vrachtauto’s en auto’s met
aanhanger rijden met onverminderde snelheid door over de Dukaton
waardoor de lading klapt, trillingen

veroorzaken in de ondergrond en
bij containervervoer een ongelooflijke herrie ontstaat. Dit kunt u de bewoners niet aandoen. De gemeente moet het boetekleed aan trekken
en de overlast veroorzakende maat-

Het is bewezen dat het polderpeil in ruim 130 jaar
drooglegging 70 cm is bijgesteld. En dat na 1000 jaar
deze veengrond door die boze mens, de boer, is uitgeput lijkt mij, als dit waar is, een kwestie van een gebruik waarbij de bodemvruchtbaarheid niet op peil is
gehouden.
Dit heet roofbouw en zal geen toekomst hebben voor
gebruiker. (Après nous...). Het beheer van deze natuur
is ook nog een hele kluif voor de beheerder, zoals op
de Demmerikse polder is waar te nemen. Daar heeft
men wat langer ervaring met dit soort idealen en dat
valt tegen.
Aales van Leeuwen, Wilnis.

regelen ten spoedigste verwijderen.
De brief van de medewerker verkeer
(registratienummer
200900905)
past niet in “Samen sterk met de inwoners”.
Nog een laatste opmerking.
Vorig jaar hebben bewoners van de
Agaat een berekening bij de gemeente ingediend waarin wordt
aangetoond dat de geluidsbelasting
op de gevels aan de achterzijde te
hoog zou zijn door het verkeerslawaai. De klacht zou meegenomen
worden bij het totale verkeersonderzoek binnen Mijdrecht. Tot nu
toe hebben de indieners niets vernomen. Service: is ook de betrokkenen op de hoogte houden van

de voortgang. Ik verneem graag op
korte termijn uw standpunt in deze”,
aldus Aad Hoogstraten namens het
CDA.
Tot slot ook nog D66: “Dukaton is
een gebiedsontsluitingsweg, welke
maatregelen is het collegevoornemens uit te voeren om:
a. Het (vracht)verkeer dat geen bestemming heeft binnen het gebied,
dat middels Dukaton wordt ontsloten, te weren?
b. De geluidsoverlast van de omwonenden van Dukaton terug te brengen tot een acceptabel niveau?”, zo
vraagt Cees Houmes namens D66.
Aan het woord nu wethouder Dekker.
Wordt vervolgd.
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Showballet Nicole vol in de prijzen
bij Dance Event!
Mijdrecht - Afgelopen zondag 10
mei was het zover, Dance Event 2009
in Hoofddorp. Drie groepen van jazz
en showballet Nicole vertegenwoordigden de dansschool op moederdag in theater De Meerse onder leiding van Edith van Wijngaarden en
Judith van Eijk. Ook dit keer waren
er verschillende leeftijds- en danscategorieën.
De nadruk lag dit jaar meer op het
Freestyle element, en dat was duidelijk te merken. Alle leeftijdscategorieën waren goed vertegenwoor-

digd bij de Freestyle, dus er was
veel concurrentie en het niveau lag
erg hoog. Een vakkundige jury van
4 personen beoordeelde alle dansen. Gelet werd op uitstraling, kleding, techniek, gelijkheid, originaliteit. Aangemoedigd door meer dan
55 eigen supporters was het wel
weer kicken in het theater.
Groep 9, de Teeners, mocht als eerste hun dans laten zien in categorie 2, dit keer met een groep van 20!
Hoe meer mensen, hoe moeilijker
het is om alles spatgelijk te krijgen,

maar Birdiesmix stond als een huis.
Zo onwennig nog in Wageningen,
zo zelfverzekerd en stralend stonden ze nu op het podium. En dat
werd beloond: een tweede plaats
voor Nicole’s Teeners!
Selectie 2 mocht als tweede aantreden, zij deden mee in categorie 3
met hun nummer El dia festivo. Voor
selectie 2 was het hun eerste wedstrijd, allemaal best wat nerveus,
dus af en toe een nerveuze blik,
maar eenmaal bezig met de dans
viel de spanning weg en kregen ze

er steeds meer plezier in, daardoor
zag het geheel er goed uit. Jammer
dat de organisatie steeds de stroboscoop aanzette, dat had dit nummer helemaal niet nodig. Helaas
mag je bij dit soort wedstrijden geen
lichtplan inleveren en ben je afhankelijk van de lichtman in het theater.
Categorie 3 bestond uit de meeste
deelnemers, de concurrentie was bij
selectie 2 dus best groot en helaas
vielen zij net buiten de prijzen. Maar
meiden, jullie hebben het echt geweldig gedaan!
Selectie 1 en showgroep waren als
laatste aan de beurt met hun Insanity, zij hebben het langst moeten
wachten op hun beurt en dat maakte dat de zenuwen steeds meer toenamen. Maar een beetje gezonde
spanning komt het resultaat vaak
ten goede en ook deze meiden knalden van het podium af. Voor sommigen pas de eerste wedstrijd, maar
wel met ervaring van diverse optredens, wisten zij de jury er van te
overtuigen dat ook zij een prijs verdienden: een tweede plaats voor selectie1 en showgroep!
Voor degene die de dansen verzint
en maakt, de choreograaf, is het ook
elke keer weer spannend, laten de
groepen de dansen wel zien zoals
het is bedacht? ‘Durven ze echt te
dansen of doen ze alleen wat pasjes?’, ‘stralen ze wat uit?’
Choreografe Judith van Eijk kan
meer dan tevreden terugkijken op
deze wedstrijd, want alle drie haar
groepen stonden geweldig te stralen en de dansen werden bijna foutloos uitgevoerd.
Mocht u nu nieuwsgierig geworden
zijn naar deze winnende dansen,
kom dan kijken naar de complete show van jazz- en showballet Nicole op 6 of 7 juni in de Phoenixhal
in Mijdrecht. De voorverkoop van de
kaarten begint op woensdag 20 mei
om 19.00 uur op de dansschool.

Gratis workshop bij koor Passion
Uithoorn - Deze week kan er nog
ingeschreven worden voor de open
avond met gratis workshop op maandagavond 18 mei van het koor Passion uit Uithoorn.
Om 20.00 uur maken deelnemers in
’t Startnest in Uithoorn in een workshop kennis met het eigenzinnige
koor Passion. Onder leiding van de
zeer ervaren dirigent Rutger van Leijden wordt samen met het hele koor
een nieuw nummer ingestudeerd. Na
de workshop geeft het Passion een
optreden om een indruk te geven van
de diversiteit en dynamiek van het
koor.
Wie is Passion? Passion is een zeer
dynamisch koor dat liederen uit de
hele wereld vertolkt. Het koor brengt
nummers uit landen van Frankrijk tot
Afrika en Zuid-Amerika. De choreografie geeft een extra dimensie aan
de passie van het koor. De leden variëren in leeftijd van 30 tot 60 jaar en
komen uit de gehele regio. Passion
zoekt om het koor te versterken enthousiaste nieuwe leden. Met name
jonge mannen en vrouwen wil Passion motiveren om ook toe te geven
aan deze geweldige uitdaging. Neem

voor meer informatie en inschrijven
contact op met Yolanda van Dijk op

tel. (020) 4539829/(06) 18085442 of
mail yolandadijk@hotmail.com. Kijk

ook op de website www.passionkoor.
nl voor meer informatie.

IVN-gids met de natuurkoffer op
bezoek bij Gerardus Majella
Mijdrecht - Op woensdag kwam de
IVN-gids op bezoek bij de bewoners
van Geradus Majella.
Met een bos bloemen langs de sloot
geplukt. De ouderen kunnen dat
niet meer gaan plukken dus brengen zij de natuur binnen.
De bloemen werden bekeken, er

werd aan geroken. De dovenetel
werd zelfs even geproefd.
Toen kwamen de potjes met slakken langs, de verhalen kwamen los
en dat is nou juist de bedoeling van
de natuurkoffer. Vervolgens keken
ze nog een aantal foto’s, daar wisten de mensen ook veel over te ver-

tellen. Hierna werden er twee witte
bonen in een potje met natte watten
en twee bruine bonen ‘ gepoot.
De week erna kwamen de IVN gidsen weer terug om te kijken wat er
gebeurd was, en ja hoor, uit de witte bonen was een mooi plantje gegroeid. De bewoners keken naar de

stengels rabarber en proefden de
meegebrachte klaargemaakte rabarber. De meningen waren verdeeld. Van ‘ik hoef niet meer’ tot
‘mag ik nog een hapje!’
Ook hadden de foto’s van vogeltjes
en de bloesem veel succes. Er werd
gepraat en gepraat, tot er een pissebed uit het mos kwam kruipen, hilariteit alom...
De IVN zoekt nog mensen die bij
andere verzorgingshuizen langs willen gaan met de natuurkoffer.
Inlichtingen bij Lia (286918) of
lia.rademaker@gmail.com

Zaterdag autobeautydag
Aalsmeer - Komende zaterdag 16
mei is het ABS-autobeautydag bij
Autoschade Pijnaker op het Schinkeldijkje 2 in Aalsmeer. Behalve voor
uw deuken en kleine lakschades kunt
u ook bij Pijnaker terecht voor Kikaknuffelberen & –sleutelhangers. Kika

Bij dansschool Colijn:

Workshops van Gianinni,
Salsa met Club Fiera
Uithoorn - Op zondag 28 juni a.s.
zal Danscentrum Colijn zijn deuren openen tijdens de OPEN DAG
voor iedereen die belangstelling
heeft voor de balletafdeling van
het Danscentrum. De balletafdeling
wordt gevormd door de lessen Popshowmusicaldance, Hip Hop en de
Breakdancelessen, in de leeftijdscategorie 4 t/m 30+.
Sinds september 2009 heeft Danscentrum Colijn docente Merel in
dienst. Zij is HBO opgeleid aan de
academie van Lucia Marthas en
heeft een zeer succesvol seizoen afgerond bij Danscentrum Colijn met
een spetterende eindshow op 6 juni a.s. Tijdens deze show zullen ook
de breakers van het danscentrum
laten zien wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd o.l.v. docent
Sylvain.
Ook in het nieuwe seizoen hebben
Axel en Heleen Colijn weer nieuwe
plannen voor de balletafdeling; docenten Merel en Sylvain blijven natuurlijk en het aantal lessen zal worden uitgebreid.
Een nieuw item binnen het danscentrum zal worden de deelname
aan het wedstrijdprogramma van de
IDO Holland.
Het is de bedoeling dat er een wedstrijdtraining komt voor verschillende leeftijdscategorieën. Hiervoor zullen audities worden gehouden en op de open dag kan men
zich hiervoor opgeven! Nadere info m.b.t. deze audities en voor deelname aan de wedstrijdtraining volgt
op de open dag.
Op de open dag zal een tweetal
workshops worden gegeven door
docente Merel en Gianinni, bekend
van ‘So you think you can dance’
(beginners en intermediate). De
workshops van Merel zijn gratis toegankelijk, de workshops van Gianinni kosten 15,00 euro per workshop.
Dit is inclusief een Meet and Greet
met Gianinni!! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en op deze
workshops moet dan ook van tevoren worden ingeschreven.
Stijldansen jeugd en paren
Deze dansvorm blijft de belangrijkste plaats innemen in het Danscentrum. Axel en Heleen Colijn zitten allebei alweer zo’n 20 jaar in het vak.
Hun enthousiasme en onvermoeibare inzet hebben al heel wat leerlingen een geweldige tijd bezorgd in
het danscentrum. Zowel de beginnende socialdanser als ook de fanatieke wedstrijddanser voelt zich
op zijn/haar plaats bij Axel en Heleen. Ook Stella Colijn levert nog altijd een belangrijke bijdrage aan de
wedstrijdsport.
Salsa
Nieuw bij Danscentrum Colijn zijn

Scouting verkoopt plantjes!
Mijdrecht - De Scoutinggroep Jan
van Speyk organiseert ook dit jaar
weer de jaarlijkse tuinplantenactie.
Op 13 ,14 en 15 mei zullen de leden weer door de verschillende wijken van Mijdrecht en Wilnis gaan
om plantjes te verkopen. Ook is het
mogelijk om de plantjes te kopen op
het clubhuis.
De Oudercommissie van de Jan van
Speyk groep heeft de ‘huistuinder’ al
bezocht om er overtuigd van te zijn
dat de kwaliteit en kwantiteit weer
ver boven de norm zullen liggen. De
plantjes zijn allemaal flink van formaat en individueel gezaaid of gestekt in potjes.

zet zich landelijk in voor onderzoek
naar kinderen en kanker. Door een
beer te kopen steunt u de kinderen
die moeilijke tijden doormaken. Een
betere behandeling, genezing, kwaliteit, minder pijn en strijd! En... voor de
prijs hoeft u het niet te laten!

Het kleurige assortiment bevat onder andere de bekende klassiekers
als fuchsia’s en geraniums, maar
ook andere populaire plantjes zoals
staande en hangende geraniums,
ijsbloemen en Spaanse margrieten.
De plantenactie zal waarschijnlijk
evenals voorgaande jaren zeer succesvol zijn. Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kan
de Scoutinggroep echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop in de wijken ook elke actiedag
verkoop bij de Scoutingboerderij
aan de Oosterlandweg in Mijdrecht.
Op woensdag 13 mei, donderdag 14
mei en vrijdag 15 mei vanaf 15.00
uur. U bent van harte welkom!

de salsalessen gegeven door docent Sederick van Club Fiera. Deze club staat al een aantal jaren
hoog aangeschreven in de salsawereld en verzorgt naast geweldig leuke salsalessen ook bachatalessen,
bootcamps en salsafeesten.
Zumba
In de maand april is het danscentrum gestart met lessen Zumba.
Deze snelgroeiende dansvorm is
swingend en uitdagend en je hebt
er geen partner voor nodig. In het
nieuwe seizoen zal het aantal lessen
Zumba worden uitgebreid. Zumba is
een beschermd merk en mag alleen
worden onderwezen door gecertificeerde Zumba-instructeurs. Dit is
van belang omdat zij de juiste lesopbouw beheersen en een duidelijke uitleg kunnen geven over de
dansbewegingen.
Nieuwe studio
Gezien het feit dat de balletafdeling
van Danscentrum Colijn groeit, de
Zumbalessen een succes zijn en er
ook salsalessen zullen worden aangeboden, hebben Axel en Heleen
Colijn besloten de bovenverdieping,
tot nu toe in gebruik als extra partyzaal, om te laten bouwen tot een
prachtige dansstudio. Deze dansstudio kan vanaf september a.s. worden gebruikt voor de lessen van het
Danscentrum, als trainingszaal voor
de wedstrijdparen en is eventueel te
huur voor andere activiteiten.
Bezoekt u de website! Het Danscentrum biedt naast de vertrouwde stijldanslessen een keur aan mogelijkheden voor jong en oud en houdt
vast aan kwaliteit!! De inschrijving
voor het seizoen 2009/2010 is geopend! www.colijndancemasters.nl
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Legmeervogels C4 kampioen
Uithoorn - Het is Legmeervogels C4
zondag gelukt om kampioen te worden. Een geweldige prestatie na een
moeilijk jaar.
Ondanks een paar moeilijke periodes is de C4 een zeer hechte groep
geworden. Tegen de sterke tegenstanders in de competitie Roda,

RKDES en NFC C1 werd er allemaal gewonnen. Vriendschappelijke
wedstrijden tegen ARC MJ1 (kampioen geworden in de hoofdklasse)
en CSW (tweede klasse) werd fantastisch gevoetbald en gewonnen.
Ook werd er wel eens verloren.
Twee keer gingen ze in de competitie onderuit, en in de kwartfinale van

de beker moesten ze hun meedere
erkennen tegen Foresters. Maar dit
hoort bij voetbal. Zondag werd het
kampioenschap dan binnengehaald
in een bloedstollende wedstrijd tegen NFC C1.
Na een 2-2 ruststand werd het uiteindelijk 4-2 voor de Vogels. Een
kampioen waardig!

Legmeervogels B1 wint toernooi
Stop Zinloos Geweld
Uithoorn - Afgelopen zondag 10
mei is het toernooi in de B categorie gespeeld. De weersomstandigheden waren uitstekend, strak blauwe lucht en een uitstekende sfeer
op sportpark De Randhoorn.
Er moesten 5 wedstrijden van 25 minuten worden gespeeld over de hele dag verspreid. Tussen de wedstrijden door werd er nog gestreden
voor een penalty bokaal. Zelfs voor

een lunch was gezorgd. Legmeervogels B1 speelde achtereenvolgens
tegen Hercules 1-2, tegen DWS 0-0,
DSS 2-0, VSV Velserbroek 5-0 en tot
slot tegen het sterke Zeeburgia 2-0.
Aangezien er uiteindelijk 3 ploegen
met 10 punten eindigden gingen de
onderlinge resultaten hiervan meetellen. Het was dus een spannende
poule met als uiteindelijke winnaar
Legmeervogels B1.

De fraaie wisselbeker werd door het
trotse team in ontvangst genomen
van de toernooicommissie.
Legmeervogels
complimenteert
de uitstekende organisatie van het
toernooi en de catering, dit alles met
behulp van de nodige sponsors.
Volgend jaar zal de beker weer verdedigd moeten worden en is B1
weer van de partij.

Softbal aspiranten verliezen
van Spaarnwoude
Uithoorn - Zaterdag 9 mei speelden de softbal aspiranten van Thamen tegen Spaarnwoude. Via echte
landweggetjes werd het softbalveld
bereikt en begonnen de aspiranten
meteen met de warming up onder
leiding van de coaches Linda en Petra. Voor nieuwkomer Lisan was het
spannend, want zij speelde haar
eerste wedstrijd, maar ook voor Lisa
en Romy was het nog wennen, want
zij speelden pas hun tweede wedstrijd. Uiteraard konden zij rekenen
op de steun en aanmoedigingen van
Nicky, Melany, Anne, Daphne, Madelon, Ashley en Iris. Thamen begon
aan slag, maar wist de rake klappen
niet in punten om te zetten. Spaarnwoude was beter op dreef. Zij scoor-

den in de eerste inning maar liefst
7 punten. De tweede slagbeurt van
Thamen begon goed. Nicky kwam
door een goede honkslag en een
foute aangooi van de derde honkspeelster naar het eerste honk, meteen op het 3e honk terecht.
Een goede uitgangspositie om een
punt te scoren. Dat punt kwam er tijdens een geweldige 3honkslag van
Ashley. Jammer dat die klap net niet
hard genoeg was voor een homerun.
Door een goede actie van de pitcher
naar het 1e honk, waren er 3 uit en
kon Ashley geen punt meer scoren.
Inmiddels stond Madelon op de pitcherplaat en had Ashley het catcherpak aangetrokken. Deze slag-

beurt haalde Spaarnwoude slechts
2 punten. Met 2 keer 3slag en een
snelle bal van Madelon naar Anne
op het eerste honk was deze inning
snel voorbij. Nu mocht Thamen het
weer gaan proberen, maar het zat er
niet in. Melany wist nog wel te scoren, maar omdat er 2 mooie slagen
gevangen werden en er dit keer wel
goed aangegooid werd naar het 1e
honk, bleef het daarbij.
Spaarnwoude ging nog even door
en haalde nog 3 punten. Eindstand
12-2. Helaas verloren, maar komende zaterdag gaan ze het gewoon
opnieuw proberen. Dan speelt Thamen thuis tegen Onze Gezellen om
10.00 uur aan de Vuurlijn.

Qui Vive jongens B1 houdt
één helft stand
Uithoorn - Het was in de laatste minuut van de eerste helft in de derby tussen Qui Vive B1 en Pinoké B1
afgelopen zaterdag, toen de gasten
de score naar 0-1 tilden. Een mooie
wedstrijd, waarin de Amsterdammers twee ronden voor het einde
van de competitie kampioen konden
worden in de Inter District Competitie. Qui Vive, gehandicapt door een
schorsing en blessures, kon tegen
deze ploeg de sterke reeks na de
winterstop niet doortrekken. In de
voorronde delfde Pinoké nog het
onderspit, nu was het Qui Vive dat
in deze tegenstander z’n meerdere
moest erkennen: 0-6.
Qui Vive startte de wedstrijd voortvarend met direct enkele goede doelkansen. Het publiek genoot
van attractief hockey van twee ploegen, die beide gebrand waren op de
overwinning. De opdrachten werden
weer goed uitgevoerd en de hard
werkende Dutch Flower Group-boys
wisten elkaar uitstekend te vinden.
Met name de rugdekking was goed
verzorgd, waardoor de bal keer op
keer veroverd kon worden en de
druk op de Pinoké-defensie hoog
bleef. Uiteraard bleven de uitbraken van Pinoké bijzonder gevaarlijk,
maar de Qui Vive verdediging, die
helaas Marc van Zijverden moest
missen, ving de aanvallen beheerst
op en keeper Mats Kaas hoefde
slechts enkele keren in actie te komen. Jesse Kolenberg, die een puike wedstrijd speelde, miste na een
mooi opgezette aanval met Reinout
Rovers, op een haar na het doel van
Pinoké. Ook waren er scoringskansen voor Jacob Veerhuis en Rein-

out Rovers, en groot was daarom de
desillusie toen Pinoké vlak voor rust
met een overigens prachtig backhandshot keeper Kaas passeerde.

Tweede helft onfortuinlijk
De tweede helft van Qui Vive begon
ongelukkig: een strafcorner van Qui
Vive werd door Pinoké goed geblokt
en met een razendsnelle uitbraak
tekende Pinoké voor de tweede treffer. Pinoké domineerde op het middenveld en wist steeds de spitsen te
vinden, die genadeloos toesloegen.
Binnen de kortste keren stond het
scorebord op 0-6, terwijl toch verdediger Bastiaan Vink een van de
Qui Vive-uitblinkers was, met een
stuwende rol in de aanvalsopbouw.
Qui Vive kreeg in de tweede speel-

helft diverse kansen, waaronder vijf
strafcorners. De keeper van Pinoké
wist deze, door onvoldoende krachtig aangeven en gebrek aan variatie, echter steeds te keren. Jasper
Pluijter, die de laatse tien minuten
inviel, was nog twee keer dicht bij
een doelpunt, maar de eindstand
bleef 0-6.
Na de opmars van Qui Vive vanaf de winterstop was dit het eerste forse verlies van de Dutch Flower Group-boys. En omdat nummer twee Cartouche steken liet vallen tegen SCHC, betekende dit tevens het kampioenschap voor Pinoké. Qui Vive speelt a.s. zaterdag
om 13.00 uur nog thuis tegen Cartouche en besluit de competitie op
23 mei in en tegen Almere.

In de tweede helft werd Qui Vive overklast door kampioensploeg Pinoké

Veldzijde Heren 2 Kampioen
Regio - Na een enerverende strijd
op de Zaanse Golfclub, heeft het 2e
herenteam van Golfclub Veldzijde
uit Wilnis het kampioenschap behaald. Veldzijde stond bij het ingaan
van de laatste speelronde op een
gedeelde eerste plaats met het team
van de Lingewaalse Golfclub, de te-

Rolstoelers Veenshuttle
spelen eerste toernooi
Regio - Zaterdag 9 mei speelden
de rolstoelers van badmintonvereniging Veenshuttle hun eerste toernooi. Door de badmintonvereniging
Almere Buiten werd een gezelligheidstoernooi georganiseerd waar
zowel rolstoelers als valide badmintonners aan mee konden doen.
Een heel goed initiatief dat bleek
aan te slaan en meer dan tachtig inschrijvingen opleverde.
Naast Veenshuttle waren natuurlijk Almere Buiten, maar ook Arcade uit Almere, Poona uit Medemblik en ’t Gooi uit Naarden aanwezig. Er werden dubbels een mixen
gespeeld, voor jeugdspelers, recreanten en competitiespelers. Voor de
rolstoelers was dit de eerste gelegenheid zich te meten met rolstoelers van een andere vereniging. Deze bleken echter al vele jaren actief en waren duidelijk een stap verder. Het enthousiasme van hun eer-

ste jaar heeft echter een basis opgeleverd waardoor er lekker gespeeld
kon worden. Ook konden ze zien
hoe de andere rolstoelers het spel
beheersten.
Naast de rolstoelers hadden nog 12
Veenshuttle-leden zich ingeschreven, waaronder 3 jeugdteams. Vanaf 10.00 uur ’s morgens werd er in
poules gestreden voor de punten.

Om 19.00 uur werd duidelijk dat
Veenshuttle met maar liefst 3 eerste
prijzen naar huis ging. Bij de jeugd
werden Stefan Payralbe en Jarmo
Hoogendoorn eerste in hun klasse.
In de mix voor de oudste jeugd behaalden Daisy Kolijn en Lars Frinking
de eerste plaats. Tenslotte scoorden
Richard Geerts en Ruud Doodkorte eveneens een eerste plaats bij de
heren dubbels door in de finale van
twee poules in drie zeer spannende
games de winst binnen te halen.
De foto toont twee Veenshuttle rolstoelers in actie.

genstander van zondag. Gelet op de
lagere handicaps van de Lingewaalse waren er weinigen die in de kansen van Veldzijde geloofden.
Na de ochtendwedstrijd was de
stand 3-3, zodat de middagpartijen
de beslissing moesten brengen. Na
een gelijkopgaande strijd wist het

team van Veldzijde bestaande uit
Captain Dick Jonkers en Chiel Aufenacker, Wim van Bodegom, Martin
Poortinga, Rinus Romein, Peter van
Dis en reserve Rutger van Rossum
de strijd op de laatste holes te beslissen. Met het kampioenschap is
ook de promotie een feit.
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Postduivenvereniging Rond de Amstel

Bosse & Zn. en Ton
Duivenvoorde winnaars
Regio - Zaterdag jl. stonden twee
vluchten op het programma, de vierde Vitesse (korte) vlucht vanuit het
Belgische Nivelles/Nijvel gemiddelde afstand 187 km, en de eerste Dagfondvlucht vanuit het Franse
Ablis met een gemiddelde afstand
463 km. Door het mooie weer met
een wind die draaide van zuidoost
naar zuidwest, werden het twee
vlotte vluchten met snelheden van
ruim 82 km per uur vanuit Ablis, tot
ruim 95 km per uur vanuit Nivelles/
Nijvel. De duiven die naar Nivelles/
Nijvel waren, werden om 09.10 uur
aldaar gelost, en de eerste duif arriveerde bij Bosse & Zn in Uithoorn
om 11.08.03 uur, en maakte een
snelheid van 1587,497 meter per minuut ruim 95 km per uur.
Hiermee werden ze 66e en 85e in
het Rayon. Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen werd 2e, en scoorde een
74e en 76e in het Rayon, Wim Wijfje uit De Kwakel werd 93e en 96e in
het Rayon. Hans Half uit Amstelhoek

zette een mooie prestatie neer, vorig jaar speelde hij een paar vluchtjes op de Navluchten mee, en op Nivelles/Nijvel scoorde hij zijn eerste
Toptien notering.
En de eerste in de B-groep Grote klasse!! De vlucht vanuit Ablis
ging iets minder snel, maar dat was
ook zo’n 280 km verder dan Nivelles/Nijvel, en dan gaat de snelheid
meestal omlaag. De duiven werden
daar met een veranderlijke wind om
07.30 uur gelost, en Ton Duivenvoorde uit De Hoef klokte de eerste duif
om 13.06.25 uur, en deze maakte 1373,181 meter per minuut, ruim
82 km per uur. Ginkel & Berg uit De
Kwakel werd 2e, en eerste in de Bgroep. In het rayon werd Ton 35e en
71e , Ginkel & Berg 43e en 44e, Bosse & Zn 48e en Hennie Pothuizen de
90e prijs. Minder spectaculair dan
voorgaande weken, maar door de
overwegend zuidwestenwind logisch en volgende week vanuit het
Franse Laon nieuwe kansen.

Uitslagen
Nivelles/Nijvel
290 duiven en 20 deelnemers
Bosse & Zn
C. Pothuizen
W. Wijfje
H. Half
H.P. Snoek
P.J. van Schaik
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
C. van Bemmelen
R. den Boer
Ablis
471 duiven en 18 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
Ginkel & Berg
Bosse & Zn
C. Pothuizen
W. Wijfje
Verweij-Castricum
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik
P. de Haan
C. van Bemmelen

Spannende ontknoping
van biljartcompetitie
2008-2009

De Ronde Venen - Na een lang
seizoen van 36 wedstrijden moet
het zaterdag a.s. gaan gebeuren.
De twee sterkste teams, DIO 1 als
kampioen van de 1e periode en De
Vrijheid/Biljartmakers als kampioen
van de 2e periode, gaan uitmaken
wie algeheel kampioen 2008-2009
wordt. Het belooft zaterdag a.s. in
de Willisstee (zie foto) in Wilnis,
aanvang 13.00 uur, een prachtige
afsluiting van het biljartseizoen te
worden. Het afgelopen seizoen was
er te genieten van prachtige biljartsport in De Ronde Venen. Er is op
vele groene lakens fel maar sportief gestreden. Een schaduw was
het ongeluk dat een paar spelers
van De Paddestoel 2 trof. Dit jon-

ge team had zich graag gemengd in
de strijd om de 2e periodetitel. Heel
verheugend en goed voor het biljarten is het grote aantal jeugdige spelers. Het imago van “ouderensport”
wordt hiermede gelogenstraft. Zaterdag de finale tussen de plaatselijke biljartgrootmachten Dio 1 en
De Vrijheid/Biljartmakers. Tevens
een confrontatie tussen een gelouterd Dio 1 met corryfeëen als Paul
Schuurman, Herman Turkenburg,
Bert Dijkshoorn en Eric Brandsteder
tegen de in grote vorm zijnde ”biljartkeien” van Bert Loogman. Bert
zal zeker geflankeerd worden door
Bart Dirks en Dave Meyer. De invulling van de 4e man zal nog een
verrassing zijn. Maar ongeacht hoe

de opstellingen van de teams zullen
zijn, men zal kunnen genieten van
mooie sport.
Hoogste
Afgelopen week no.37 was de week
van Dave Meyer met de kortste partij van 13 beurten en Alan Knightley met de procentueel hoogste serie van 18 = 38% van zijn te maken
caramboles. Kromme Mijdrecht 2
had met 7-2 geen kind aan het driemansteam van Bob’s Bar 1. Dio 1
heeft alleen nog oog voor de finale en verloor met 0-9 van De Paddestoel 2.
De Kuiper/van Wijk zette zijn opmars
voort met een 7-2 tegen De Merel/
Metaal Mijdrecht 2. Stieva Aalsmeer

Argon futsal 1 verliest
laatste wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag ging
Argon/De Huifkar voor de laatste
competitiewedstrijd naar de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Daar
moest worden aangetreden tegen
Buitenveldert 12. Twee weken eerder had Argon ook al tegen deze
tegenstander gespeeld en met 6-4
gewonnen. Deze keer ging het echter een stuk moeizamer. Zonder Rene Dekker, Maykel Krimp en Michel Kooiman moest Argon aantreden. Daarbij waren er ook nog lichte
blessures van Remco von Lindheim
en Jeroen Kannekens.
Argon begon goed aan de wedstrijd,
met veel balbezit domineerde men
de wedstrijd. De mannen konden
toch niet voorkomen dat na 10 minuten spelen Buitenveldert scoorde. (1-0)
Argon liet de hoofden niet hang en
schakelde een versnelling hoger dat
al snel resulteerde in de 1-1 van Leroy Leijgraaff. Na een mooie pass
van Albert Mens schoot hij de bal
fantastisch binnen. Dit was tevens
de ruststand.
In de tweede helft had Argon het
betere van het spel. Er werden ook
voldoende kansen gecreëerd. Jeroen Kannekens, Albert Mens en
Remco von Lindheim raakte de paal
en Frans Ruizendaal raakte de lat.
Tussendoor verrichte Bas Immerzeel

nog een paar goede reddingen. Uiteindelijk werd het toch 2-1 voor Buitenveldert. Een knullig doelpunt, de
balde rolde tergend langzaam het
doel in. Daarna probeerde Argon
nog van alles, een goed schot van

Stand 2e periode:

1. De Vrijheid/Biljartmakers
2. Kromme Mijdrecht 2
3. De Kuiper/van Wijk
4. De Paddestoel 2
5. De Merel/
Metaal Mijdrecht 4

111 pnt,
89 pnt.
89 pnt.
87 pnt.
83 pnt.

digd in de stand. Hiermee kwamen
zij net te kort om meteen in het eerste jaar kampioen te worden. Volgend jaar maar op herhaling in de
vierde klasse en wie weet zit er dan
meer in.
Via deze weg willen wij Tuincentrum
De Huifkar bedanken voor de sponsoring van Argon Futsal 1 dit seizoen. Ook volgend seizoen zijn deze
jongens weer het vlaggenschip van
Argon in de zaal en gaan zij proberen om weer mee te doen om het
kampioensschap.

Oproep aan oud-leden:

Korfbalvereniging Unitas
viert haar 40-jarig bestaan
De Ronde Venen - Alweer 40 jaar
geleden werd in Mijdrecht de volleybalvereniging Unitas opgericht.
Dit feest gaat groots gevierd worden met een feestelijke bijeenkomst
voor leden, oud-leden, sponsors en
donateurs. Plaats van handeling:
Café De Wave in Sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Vanaf 20.30 uur starten de feestelijkheden die – de Mijdrechtse volleyballers kennende – wel tot in de
kleine uurtjes zullen duren.
Wel vraagt het bestuur van de vereniging om u van te voren aan te

melden. Dit kan via www.unitasmijdrecht.nl of als u geen internet
heeft middels een (kort) briefje aan
het secretariaat van Unitas, Molenwiek 79, 3642 BP Mijdrecht.
Iedereen met een volleybalhart en/
of verleden is van harte welkom. Wilt
u uw oud-teamgenoten weer eens
spreken van het seizoen 84-85? Of
eens bijpraten over de onvergetelijke Communitas-weekenden?
Meldt u aan! Hoe meer zielen, hoe
meer vreugde.
Mag Unitas u op vrijdag 12 juni a.s.
verwelkomen?

MiLa junioren van AKU
maken een vliegende start
Regio - Afgelopen vrijdagavond
8 mei hebben de middenlange afstand atleten van AKU hun eerste
echte test van dit prille baanseizoen
gehad en met prachtige prestaties.
Op de winderige baan bij AV Zaanland in Zaandam werden verschillende afstanden afgewerkt. Kim Hittinger kwam bij de meisjes junioren
C1 (14 jaar) als eerste aan de start
op de 600m. Deze won ze in een tijd
van 1.45.95. Een prachtig persoonlijk record. Op de 2000m kwamen
Wouter Heinrich, Remco Sprenger
en Lotte Krause aan de start op dit
wat incourante onderdeel. Wouter
Heinrich won deze afstand met een
hele nette tijd van 6.11.00 min. Remco Sprenger liet een mooie vlakke
race zien, wat de opdracht was, en
kwam uit op een mooie 6.37.12. Lotte Krause liep een prima wedstrijd
totdat fysieke ongemakken haar

dwongen tot uitstappen. Een domper nadat ze wat moois had willen
laten zien na een meer dan geslaagde trainingsstage in Portugal. Githa
de Wildt kon wel laten zien dat de
trainingsstage direct al z’n vruchten afwerpt door een dik pr te noteren op de 400 meter van 61.58 seconden. Linda Sprenger laat ook
zien dat al het harde trainen loont
met een dik persoonlijk record van
63.44 seconden Op de 1500m tenslotte kwam Jasper Bosschaart ook
nog in actie op de 1500 meter. Na
een snelle start waarbij Jasper bijna
in een persoonlijk record doorkwam
op de 1000m kwam hij uit op een
mooi pr van 5.22.65. Tot slot kwam
de trainer zelf, Remi Bouwmeester,
ook nog uit op de 1500 die hij met
een hele snelle slotronde van 61 seconden nog wist te winnen in een
eindtijd van 4.11.00.

Jongensgym bij Veenland
Wilnis - Gymnastiek voor jongens
wordt steeds populairder. De goede prestaties van topturners als Yuri van Gelder en Epke Zonderland
zorgen voor grote bekendheid van
de sport. Ook in de regio hebben
we een paar topturners. Bij gymnastiekvereniging Veenland is het
aantal jongens ook flink toegenomen. Daarom is er besloten om de
groep te splitsen en zijn er weer wat
plekken vrijgekomen. De jongens

Luc en Kees naar play-off
NK turnen
De Ronde Venen - Ze plaatsten
zich nét niet rechtstreeks, maar Luc
Verwijs en Kees van den Brand zijn
nog in de race voor de finale van het
Nederlands Kampioenschap turnen.
Bij de halve finale afgelopen weekend in Sittard eindigden ze als negende en tiende. Volgend weekend
krijgen ze een herkansing. De 9-jarige turners uit Wilnis en Mijdrecht,
die bij TOOS Waddinxveen trainen,
begonnen een beetje zenuwachtig aan de wedstrijd. Ze komen uit
in de categorie instap eerste divisie, een sterk veld met 27 deelnemers uit heel Nederland. Ze moesten bij de eerste acht eindigen om
zich rechtstreeks te plaatsen voor
het NK begin juni. Tijdens wedstrijden in het voorseizoen hadden ze
al ontdekt waar ze stonden. Op een
goede dag deden ze met de besten

Remco Kooiman ging over en Albert Mens stuitte op de keeper. In
de counter maakte Buitenveldert de
3-1 en 4-1 en zo verloor Argon zijn
laatste competitiewedstrijd.
Argon is dit seizoen tweede geëin-

kon het met 4-5 net niet bolwerken
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht
3. Heel sterk was het optreden van
Hans van Rijn die Pieter Coenen in
19 beurten het nakijken gaf. Cens 1
won op het nippertje met 5-4 van
De Schans. De Vrijheid/Biljartmakers was in een schitterende wedstrijd Cens 2 met 5-4 de baas. Alle
partijen waren in maximaal 22 beurten uit. Dave Meyer met winst in
13 beurten en Bert Loogman in 17
beurten zorgden ook voor het extra
punt. Dio 2 haalde met 7-2 een regelmatige overwinning op de Paddestoel 3. Hennie Hoffmans had
maar 16 beurten nodig om een “arme” Ralph Dam te verslaan.
Bob’s Bar 2 trok met 5-4 aan het
langste eind tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 1. Hekkesluiter De
Paddestoel 1 won verrassend met 72 van De Merel/Metaal Mijdrecht 4.

mee. Lieten ze een steekje vallen,
dan zou directe plaatsing lastig worden. De jongens begonnen met een
ronde rust, wat de concentratie niet
ten goede kwam. Op het eerste toestel, vloer, kwam bij Kees de handstand heffen niet zo uit de verf. Hij
liet wel een mooie overslag zien, die
vervolgens bij Luc mislukte. De scores (17,45 voor Kees en 16,90 voor
Luc) vielen een beetje tegen, vooral voor Luc, maar waren in het totale veld nog best goed. Daarna, op
voltige, was het Kees die door een
fout in de 16 punten terechtkwam.
Ook Luc turnde minder strak dan
normaal, maar scoorde nog wel
een 18,05. Na een korte peptalk van
hun trainer, gooiden de jongens alle
schroom van zich af. Kennelijk vonden ze het zelf ook mooi geweest en
in de rest van de wedstrijd lieten ze

zien wat ze echt konden. Kees turnde een fantastische ringenoefening
(18,05). Er waren maar twee turners
beter, zodat hij zich in ieder geval
voor de finale op dit toestel plaatste.
De toestelfinales worden in hetzelfde weekend als de NK meerkamp
gehouden. Per toestel doen zes turners mee. Ook Luc had een mooie
ringenoefening (17,20) maar net niet
goed genoeg voor de toestelfinale.
Op het volgende toestel, sprong,
zijn de verschillen doorgaans klein
en dat was ook in deze halve finale het geval. De jongens lieten nette sprongen zien, maar ze staken er
niet bovenuit. In ieder geval zaten ze
weer goed in de wedstrijd toen ze
bij de brug met gelijke leggers aankwamen. Dit is een lastig onderdeel,
waarop een fout snel gemaakt is en
je zo een paar punten lager kunt uitkomen dan de rest. Kees moest als
eerste aantreden. En voor het eerst
dit seizoen deed hij dat heel goed.
Een mooie kip, prachtige handstanden en nette afsprong leverden hem
een score van 17,75 op: precies ge-

noeg voor een plek in de toestelfinale. Luc was daarna aan de beurt.
Ook hij zwaaide mooi naar handstand, maar hij bleef niet de vereiste
twee seconden staan, zodat hij iets
lager uitkwam op 17,05. Wel was de
afsprong prima en deed hij, net als
Kees, voor het eerst een ‘spitz’: een
extreem gehoekte zwaai. Toen restte er nog één toestel: rek. De jongens wisten toen al dat ze net te
laag stonden om zich rechtstreeks
te plaatsen voor de NK. Zoals al het
hele seizoen maakten ze het onderling wel weer heel spannend. Omdat Luc door een super-wegzetsalto
iets hoger uitkwam dan Kees, eindigde hij met een puntentotaal van
105,30 als negende en Kees met
105,00 als tiende. Komende zaterdag 16 mei is de play-off in Prinsenbeek. Dan mogen ze met twaalf jongens strijden om nog zes plekken
in de finale, zodat er in totaal veertien jongens meedoen aan de meerkamp. Hoe ze daar ook eindigen,
Kees heeft in ieder geval de garantie van twee toestelfinales.

trainen, onder leiding van Anja, op
maandag in de Willisstee in Wilnis.
Om 16.00 uur is dit voor de leeftijd
6 t/m 8 jaar en om 17.00 uur voor 9
jaar en ouder. Wil je eens proberen
of je het leuk vindt, dan ben je van
harte welkom om eens mee te doen.
Aanmelden om mee te doen is niet
nodig, maar kom gewoon langs en
neem je gymkleding mee. Voor meer
info en foto’s kun je kijken op de site
www.veenland.nl
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U.W.T.C. 3e Jeugdronde
Jos van den Berg AH
toernooi

25ste Ronde Hoep Loop
gezellig evenement
Regio - Op zondag 10 mei werd
de 25ste editie van de Ronde Hoep
Loop gehouden.
Mede vanwege het samenvallen
met moederdag en de AMC loop op
zaterdag 9 mei kon de recorddeelname van 2007 tijdens deze jubileumloop niet worden verbeterd, maar
met in totaal 685 deelnemers op de
verschillende afstanden, waarvan
425 lopers op de 17 km., kijkt de
organisatie terug op een zeer geslaagd evenement. Nadat om 10.00
uur een groep van 49 wandelaars
was vertrokken, werd het al snel een
oergezellige drukte rond de sporthal
Bindelwijk en het aangename voorjaarsweer droeg daar sterk aan bij...
Het startschot voor de 17 km loop,
de Polderloop van 5,5 km en de
Jeugdloop werd opnieuw gegeven
door burgemeester Blankers-Kasbergen, die daarna op de fiets stapte om te volgen hoe het de lopers
verging tijdens hun soms lange race
door de polder.
De 17 km loop werd dit jaar opnieuw
gewonnen door Michael Woerden
uit Mijdrecht in een tijd van 56 minuten en 49 seconden (in 2008 tijdens
warm weer 59 min. en 39 sec.).
Bij de dames was Daphne Wehman
uit Amsterdam de winnares in een
tijd van 1:08.33.
De snelste Ouderkerkse dame was
dit jaar Sabine Logtenberg met een
tijd van 1.14.36 en de snelste Ouderkerker werd Giorgio Tsie in een tijd
van 1.11.43.
De Polderloop over 5,5 km. werd gewonnen door Bas de Laat uit Ouderkerk in een tijd van 0.18.54 en bij de
dames door Jacinta van t Schip uit
Alphen aan de Rijn in 0.22.38.
Er werden dit jaar geen parcoursrecords verbroken, maar die zijn in
de voorgaande edities ook behoor-

lijk scherp gesteld, en het zal geen
eenvoudige opgave zijn om die parcourrecords te verbeteren.
Aan de Jeugdloop over 2 km., die in
de plaats is gekomen van de Scholenloop, namen dit jaar 73 kinderen
in de leeftijdsklasse t/m groep 6 van
de basisschool deel en 33 kinderen van de groepen 7 en 8. De nieuwe opzet met 2 leeftijdsgroepen van
jongens en meisjes en de nieuwe
kleuren van hun loopshirts zorgden
voor een leuk evenement dat voor
herhaling vatbaar is.
De volledige uitslagenlijst wordt vermeld op de website
www.rondehoeploop.nl
Voorafgaand aan de prijsuitreiking
door wethouder Kees den Blanken
werden de jubileumlopers in het
zonnetje gezet.
Ouderkerker Gerard Bakker en Kees
van Setten uit Duivendrecht hebben
alle 25 edities van de Ronde Hoep
Loop gelopen; met hen werden ook
Johan Baas uit Mijdrecht, de heer
Mooij uit Amsterdam en Kees van
Beek uit Ouderkerk gehuldigd als
‘harde kern’ van de Ronde Hoep
Loop deelnemers .
Na afloop waren er weer in en rond
de Bindelwijk veel tevreden gezichten te zien naar aanleiding van dit
gezellige loopevenement.
In de namiddag werden in het clubgebouw van IJsclub De Amstelbocht de vrijwilligers die aan de 25
edities hebben meegewerkt tijdens
een gezellige bijeenkomst bedankt
voor hun inzet
Zonder vrijwilligers kan dit evenement niet worden georganiseerd.
De Amstelbocht kijkt terug op een
zeer geslaagd evenement en dankt
alle vrijwilligers en sponsors voor
hun bijdrage.

Dart It Out kampioen!
De Kwakel - Dart It Out (DIO) is aan
het begin van de competitie in 2008
opgericht door vijf vrienden. Onder
leiding van captain Rick Fransen
(The Cap) hadden Jeroen Verhaar
(Gap), Joris Voorn (Sterretje), Alex
Adema (Alie) en Dennis van Dillen
(Redneck) zich als doel gesteld om
kampioen te worden. Als startend
team vindt er automatisch indeling
plaats in 4e divisie van de DORA
(Darts Organisatie Regio Amsterdam). Aan het begin van de laatste
wedstrijdavond keek DIO aan tegen
een gedeelde eerste plaats.
Bij gelijke stand geldt het onderling
resultaat. DIO had twee keer gewonnen van zijn rivaal Ranger Boys,
zodat om zeker te zijn van het kampioenschap de laatste wedstrijd gewonnen moest worden met mini-

maal dezelfde cijfers. Omdat op verschillende locaties werd gespeeld,
konden beide teams elkaar niet in
de gaten houden en dat betekende
dat alleen bij een winst van 9-0 het
kampioenschap zeker was. Marc,
eigenaar van Bar ’t Fort in De Kwakel, de thuishaven van DIO, heeft
dan ook halverwege de wedstrijd de
bierkraan dichtgedraaid. “Eerst winnen en dan haal je de schade maar
in” waren zijn verstandige woorden.
Het niet voor mogelijk gehouden
gebeurde. Na een 9-0 overwinning
kon de schade worden ingehaald en
was het feest compleet. DIO promoveert naar de 3e divisie van de DORA. Nog groter werd het feest toen
Bak BV 1, die eveneens in Bar ’t Fort
de thuiswedstrijden speelt, ook het
kampioenschap binnenhaalde en
promoveert naar de eredivisie.

Uithoorn - Op zondag 10 mei tijdens een zonovergoten moederdag
werd op het UWTC parcours aan de
Randhoorn UWTC’s 3e jeugdronde
georganiseerd.
Tijdens dit toernooi werd tevens
het districtskampioenschap voor
Noord-Holland verreden en konden
er dubbele punten verdiend worden
voor deelname aan het NK te Berghem op 13 juni.
In totaal deden er 200 renners mee
aan dit evenement.
Ook de rondemissen ontbraken
niet: Kaylee, Anouk, Roxan en Demsey die het stralende middelpunt
van deze dag waren. Zij werden gesponsord door De Loods Casual Fashion te Mijdrecht en mochten de
prijswinnaars voorzien van handen,
kussen, bloemen, bekers en medailles. Na elke koers mochten zij twee
huldigingenen voltooien, een voor
de jeugdronde en een voor het dis-

enne Lenting, Kevin Schelling en
André Looij. Zij deden dit over een
wedstrijd van 26 rondes (30km). Gelijk in de eerste ronde gingen de renners al flink op de pedalen, waarbij
één renner demarreerde en André
de achtervolging inzette, maar in
de eerste bocht reed André lek en
moest hollend terug naar de finish
om zijn wiel te wisselen. Toen dit gelukt was, kon hij weer aansluiten en
ging de wedstrijd in hoog tempo
door. Er volgde ook hier weer vele
ontsnappingen en achtervolgingen
maar de renners van UWTC hielden
goed stand. Uiteindelijk kwam het
op een massasprint aan. Deze werd
door André ruim gewonnen, Kevin
en Etienne werden 18de en 24ste.
Jeroen wist zijn wedstrijd op karakter uit te rijden en werd 32ste.
Na afloop van hun wedstrijd konden de renners hun rugnummer inleveren en ontvingen zij een attentie

trictskampioenschap.
Om 10.00 uur was het de beurt aan
de jongste renners van UWTC, Eric
Looij en Owen Geleijn. Er werden 4
rondes hard gefietst, waarbij Eric en
Owen goed meedraaiden, zij finishten als 7de en 8ste .
In categorie 2 was de UWTC niet
vertegenwoordigd, wel in categorie 3 (10-jarigen) door Daniël Wiegmans, Leon Buys en Arjan Looij.
Hun wedstrijd ging over 12 km. Er
werd vanaf het begin flink doorgereden, waardoor het peloton gelijk
al uiteenviel.
De drie renners van UWTC reden in
de 2e groep en werkten goed samen, dit bleef zo tot het einde van
de wedstrijd. Ze werden respectievelijk 25, 23 en 21ste.
Om kwart voor twaalf was de start
voor Wesley van Dijk en Erik Kramer.
Erik en Wesley wisten een tijd lang
aan de staart van het peloton mee
te komen, maar uiteindelijk moesten
ze loslaten. Erik kon het hoge tempo niet volhouden en stapte helaas
af. Wesley heeft zijn wedstrijd goed
uitgereden. Na de pauze mochten
de renners van Cat 5 strijden om het
districtkampioenschap. Hierbij ging
Jeroen van Goor voor de UWTC van
start, hij moest gelijk vol aan de bak
en wist op karakter de wedstrijd tot
een einde te brengen.
Jouke Schelling, Rik van Wieringen
en Sil van de Wees hadden om 14.00
uur de taak om hun punten te pakken voor het NK. Jouke begon gelijk
met een demarrage maar werd teruggereden, hierop volgde nog van
verschillende renners andere ontsnappingen maar telkens werden ze
teniet gedaan. Jouke en Rik bleven
goed voorin rijden en konden hierdoor de wedstrijd goed controleren.
Bij de massasprint werden zij 10de
en 13de, Sil reed zijn eerste wedstrijd goed uit.
Hierna was het de beurt aan de kanjers van Cat 7 Jeroen van Pierre, Eti-

plus roos van rozenkwekerij Ed Sassen om aan hun moeder te geven.
De organisatie van de jeugdronde
wil alle vrijwilligers, de EHBO vereniging, die gelukkig niet al te veel
werk had, en sponsors bedanken
die er voor zorgen dat UWTC deze
dag heeft kunnen organiseren.
De organisatie hoopt dat iedereen
zijn/haar weg weet te vinden naar
het UWTC- parcours voor de volgende ronde in september 2010 tijdens
het 75-jarig bestaan van UWTC.
Zaterdag 9 mei was er een jeugdwedstrijd in Amersfoort. Van UWTC
waren er 3 renners aanwezig in het
zonnige en winderige Amersfoort.
In categorie 6 mocht Jouke Schelling als eerste UWTCer starten. Vanaf de start werd er goed doorgereden maar het peloton bleef bij elkaar. Ondanks de diverse demarrages kon de koers niet echt spannend genoemd worden. In het op
een na laatste rondje zat Jouke
achter iemand die begon te remmen en daardoor kwam hij achter in
de groep terecht en kon niet meer
meesprinten voor de overwinning.
Ondanks dat hij een goede aanvallende wedstrijd reed kwam hij niet
verder dan een 15e plaats.
In de categorie hierna mochten Jeroen van Pierre en Etienne Lenting
hun 20 rondjes afleggen om te kijken of zij de prijzen mee naar huis
konden nemen. Vanaf de start zat
het tempo er goed in en moesten
Jeroen en Etienne flink doortrappen om in het peloton te blijven. In
het 3e rondje werd er gedemarreerd
en moesten de 14- en 15-jarige jongens en meisjes flink op de pedalen om in de race te blijven. Voor
Jeroen ging het wat te snel en hij
moest het peloton laten lopen. Etienne, volgens de speaker de kleine
turbo van UWTC, kon de groep wel
bijhouden en kwam als 25ste over
de finish terwijl Jeroen op de 31ste
plek is geklasseerd.

Volleybal

Atalante Kanaries kampioen
Vinkeveen -Op zaterdag 9 mei was
in Kudelstaart de laatste minidag en
dus de finale voor de allerkleinste
volleyballers. Er worden 3 à 4 wedstrijden gespeeld en de eerste wedstrijd van de Kanaries was erg spannend, het ging echt strak tegen elkaar op. Maar het Kanarie kwartet
raakte steeds beter op elkaar ingespeeld en vaak werd er netjes ‘los’
geroepen. Of de naam werd geroepen van degene die de derde
bal over het net ging spelen, allemaal heel goed en duidelijk. De eerste set eindigde met een gelijke 1515, superspannend. De tweede set
ging ook gelijk op. Het team speelde
erg goed samen en vooral Juriaan
van der Spoel maakte verschillende
mooie professionele duiken naar de
bal. Sayuri Iwasaki gooide de ballen erg mooi op, lekker hoog en
niet te dicht op het net. Ook speelde ze steeds meer lekker ver in het
achterveld. Tess Theijsmeijer scoorde vele punten met de slimme héél
korte balletjes net over het net. Richard van der Spoel had het letterlijk “goed in de gaten”. Vooral met
de diagonale ballen achterin scoorde hij veel slimme punten. Goed bezig allemaal en van de scheidsrech-

ter kregen ze ook nog de complimenten voor het mooie samen spelen! Uiteindelijk trokken de Kanaries
aan het langste eind en wonnen de
2de set!
De derde wedstrijd leek een veel
makkelijker tegenstander, de eerste set werd met gemak gewonnen.
De tweede set echter bleven de kanariepieten lang op achterstand
en pas in de laatste minuten kwamen ze weer bij. Echt net aan wonnen ze die tweede set, fieuuuwww..
dat scheelde niet veel. En toen werd
omgeroepen dat de Atalante Kanaries de finale gingen spelen, nóg
spannender dus! Het begon allemaal een beetje zenuwachtig. Foutjes bij het serveren, terwijl ze dat allemaal zo goed kunnen! Maar het
ging steeds beter lopen en met 1514 wonnen ze set 1. Hoezo spannend? En het bleef spannend maar
de Kanaries waren goed op dreef en
letten goed op. Er werd slim en fanatiek gespeeld en in de laatste minuut wisten ze een paar punten op
voorsprong te komen en dat gaven
ze niet meer weg... luid gejuich toen
de zoemer ging, de Kanaries, gesponsord door Vinken Vastgoed, zijn
kampioen geworden!

Derde plaats Emese Kroon
Regio - Afgelopen zaterdag werd in
Amersfoort de regiofinale geturnd
van de vijfde divisie turnen regio
Midden Nederland. Drie turnsters
van GV Atalante hadden een finaleplaats bereikt. In de eerste ronde
startte Emese Kroon al om 8.30 uur.
Na een ronde stond zij 29e, na twee
rondes 20 e en na drie rondes al op
de 8ste plaats. Na haar laatste on-

derdeel werd zij naar voren geroepen om de medaille in ontvangst te
nemen voor de derde plaats. In ronde twee mochten Demi Aarsman en
Annick Stokhof starten, zij eindigden
op een 20ste en dertiende plaats in
deze wedstrijd. Gefeliciteerd. Emese
en Annick mogen door deze resultaten nog door naar een finale in het
district op 13 juni. Veel succes.

UWTC fietscross in
Uithoorn en Heiloo

‘Ups en Downs’ sluit
gezellig bridgeseizoen af
Mijdrecht - De afsluiting van het
bridgeseizoen valt dit jaar vroeg.
Iedereen kan zich winnaar voelen,
want het was een sportief en gezellig jaar.
Natuurlijk zijn er ook echte winnaars, namelijk de bridgers met de
beste resultaten.
In de laatste competitie cyclus zijn
dat de volgende paren.
A-lijn:
1. Carla en Ingrid
55,34 %,
2. Ada K. en Irene
53,10 %,
3-4-5 Miep en Ria / Riet en Martha
/ Nel en Els allen boven de 52 %
B-lijn:
1. Ada G. en Annie
2. Greet en Margreet
3. Cor en Marga

56,13 %,
55,31 %
55,06 %.

Mooie resultaten, waarbij zij volgend seizoen zeker een kans maken
om in de A-lijn te komen.
Cor Jacobs heeft ook nog het jaarresultaat berekend. Het seizoen
2008-2009 heeft als winnaars: Carla
Bosman en Ingrid Voskamp. Proficiat dames, een mooie prestatie!
De Einddrive is een bijzondere drive
geworden. Iedereen heeft spellen
gespeeld tegen alle bridgers.
Steeds 2 A-spelers tegen 2 B-spelers. Veel wisselingen dus.
Als winnaars kwamen na veel telwerk uit de bus: in de A-lijn Ada en
Irene en in de B-lijn Willy en Anja.

Uithoorn - Op 3 mei was de eerste
crosswedstrijd voor de Noord Holland Cup op de thuisbaan van UWTC
in Uithoorn. Dankzij veel vrijwilligerswerk lag de baan er keurig bij. Voor
deze competitie werd het met 167
inschrijvingen een grote wedstrijd
die erg soepel is verlopen. Veel van
de nieuwe rijders konden zo kennismaken met een echte wedstrijd. Zeker voor deze beginners is de NH
cup een leuke competitie.
Afgelopen zondag lag de lat iets hoger in de BMX West Competitie. Hier
strijden rijders en rijdsters uit de regio west tegen elkaar. Met maar
liefst 37 rijders was de UWTC op deze zonovergoten moederdag rijk vertegenwoordigd in Heiloo. Een crossbaan die bekend is om vooral de
eerste bult na de start. Om hier niet
teveel op de concurrentie te verlie-

zen moet de techniek goed worden
beheerst. Op deze baan wordt hier
vaak al een groot deel van het verloop van de race bepaald. Door goede manches te rijden wisten veel
rijders uiteindelijk in de A of B finalerondes in hun klassen te komen. Hier werd heftige strijd geleverd door Evert en Gerard die eindigden als resp. 2e en 3e. Ook spannend was het voor Maarten die zijn
2e plaats wist zeker te stellen. Minder geluk had Roan. Die kwam in de
finale hard ten val en moest de strijd
staken met problemen aan pols en
ribben. De uitslagen van deze dag
zijn als volgt:
In de eigen klasse reden in de A-finale: 1e Jayvi Lee Vink en Jochem
v.d. Wijngaard. 2e Bart de Veer, Erik
Schoenmakers, Kevin de Jong, Donne van Spankeren, Maarten v.d.
Mast. 3e Roberto Blom, Melvin v.d.
Meer, Bart van Bemmelen. 4e Michael Schekkerman, Wouter Plaisant
v.d. Wal, Max de Beij. 5e Sam Verhulst, Tom Brouwer, Joey Nap en Izar
van Vliet. 6e Mitchell Vink en Scott
Zethof. 7e Wiljan Brouwer, Moreno
Blom en Wesley ter Haar. In de B-finale waren de uitslagen: 2e Mats de
Bruijn, Mike Veenhof,Evert de Jong
en Jurre Overwater. 3e Thomas v.d.
Wijngaard, Danny de Jong, Gerard
de Veer. 4e Peter Wiebes, Sven Wiebes. 5e Lars Wiebes.
Voor de dagzege in de open klasse reden 12 UWTC rijders mee in
de finalerondes. Hiervan 2 podiumplaatsen: Tom Brouwer 1e en Bart
de Veer 3e. De volgende wedstrijd is
weer een BWC wedstrijd in Rijswijk
op zondag 17 mei. Voor verdere informatie over BMX, zie de website:
www.uwtc.nl

Vrouwenfietsclub van start
Wilnis - Op dinsdag 5 mei is de
Vrouwenfietsclub Wilnis weer van
start gegaan. Al tientallen jaren (!)
bieden de voortrekkers van deze
club u elke dinsdag gelegenheid om
al fietsend de wijde omgeving van
De Ronde Venen te leren kennen.
Zij fietsen in een rustig tempo van
ca. 16 km per uur een route, met
onderweg een stop voor koffie. Die

koffie moet u zelf betalen, maar verder zijn er aan het meerijden geen
kosten verbonden.
Het startpunt is vóór Dorpsstraat
22, Wilnis. Het vertrek is om 0.900
uur en de dames zijn rond 12.00 uur
weer terug.
Enthousiast en vrouw? Dan graag
tot dinsdag!
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Tiende internationaal
scootertreffen
De Kwakel - Van 29 mei t/m 1 juni organiseert Heinkelklub ”De Kwakel” al weer voor de 10e keer haar
internationale scootertreffen. Dit, om
de drie jaar terugkerend, festijn zal
plaatsvinden op sportcomplex De
Randhoorn te Uithoorn. Er worden
ongeveer 300 deelnemers verwacht
onder andere uit Nederland, België,
Duitsland en Zwitserland. De meeste deelnemers zijn in het bezit van
een oldtimerscooter van het merk
Heinkel, Vespa of Lambretta, maar
er wordt ook een aantal dwergauto’s verwacht.
Heinkelklub “De Kwakel” bestaat
sinds 1977 en werd opgericht in het
plaatsje De Kwakel, onder de rook
van Amsterdam. Alle leden van deze club zijn in het bezit van tenminste 1 voertuig van het merk Heinkel.
In de meeste gevallen betreft dat
een Heinkelscooter. In de loop der
tijd is de club gegroeid tot een landelijke vereniging met ca. 400 leden.
De club organiseert voor haar leden
o.a. tourritten en voorziet in service
en onderdelen.
Heinkel was in de zestiger jaren een
zeer populair scootermerk evenals
Vespa en Lambretta. Het opmerkelijke aan de Heinkelscooter was dat
de meeste modellen waren uitgerust met een viertaktmotor. De Heinkel stond bekend om zijn degelijkheid en werd wel de Rolls Royce onder de scooters genoemd. Naast de
scooters produceerde Heinkel ook
een “dwergauto” op drie wielen genaamd cabine en de Perle bromfiets. In 1953 rolde de eerste Heinkel de fabriek uit. In 1967 sloot de
fabriek de poorten wegens gebrek
aan vraag naar scooters en dwergauto’s. Veel Heinkels verdwenen in
schuurtjes en verhuisden naar zoldertjes en werden in de loop der jaren met een dikke laag stof bedekt.
Menige Heinkel werd in die staat jaren later weer teruggevonden om
in de handen te vallen van een liefhebber. Ieder Heinkelvoertuig is momenteel dus minstens 40 jaar oud,
al zie je dat er vaak niet aan af. De
meeste clubleden hebben hun Hein-

Sportief triatlonfeest op
30 augustus

kel grondig onder handen genomen.
Zo is menige motor gereviseerd en
zijn veel Heinkels van een nieuwe
laklaag voorzien.
Programma
De deelnemers aan het treffen,
met als thema “Scootercircus”, zal
een gevarieerd programma worden
voorgeschoteld. Zo is er op vrijdagavond een tourtocht met een bezoek aan een museum in Nieuwkoop en op zaterdagmorgen een
tourtocht met een bezoek aan het
De Wijde Blick, het verkeersleidingscentrum van Rijkswaterstaat in Velsen. Zaterdagmiddag zal het treffen
omstreeks 14.30 uur officieel worden
geopend door de Burgemeester van
Uithoorn, mevrouw Groen. Verder is
er zaterdagmiddag op het treffenterrein een kleine onderdelenmarkt,
zorgt een dweilorkest voor een vrolijke noot, showt de Heartbeat Corvette Club enkele voertuigen en zullen
er
scooterbehendigheidswedstrijden gehouden worden op het terrein. Belangstellenden zijn dan van
harte welkom. Sportcomplex “De
Randhoorn” is gelegen aan de Randhoornweg te Uithoorn. Zondag, eerste pinksterdag, is er een grote tourtocht van ongeveer 140 kilometer die
onder andere zal voeren door Nieuwveen, Nieuwkoop, Kamerik, Breukelen, Abcoude Vinkeveen, Uithoorn en
uiteraard ook door De Kwakel.
Tijdens deze toertocht zijn er diverse
controleposten waar belangstellenden ook van harte welkom zijn. Deze
controleposten zijn te vinden op de
volgende locaties;
1) Van 10.30-12.00 uur
Hoogenboom Staal op de
Schoterhoek in Nieuwveen.
2) Van 11.30-13.15 uur
Raadhuisplein in Nieuwkoop.
3) Van 12.30-14.15 uur
Oortjespad in Kamerik.
4) Van 13.45-15.45 uur
Parkeerterrein bij Albert Heijn
in Breukelen.
5) Van 15.00-17.00 uur
Dorpshuis “De Quakel”
in De Kwakel.

Jeu de boules

Promotietoernooi
Boule Union Thamen

De Kwakel - Heeft u ooit een partijtje jeu de boules gespeeld op de
camping in Frankrijk of heeft u alleen maar staan kijken? Jeu de boules is in Frankrijk een volkssport en
wordt beoefend door jong en oud.
Aanstaande zondag 17 mei krijgt u
de gelegenheid om bij Boule Union Thamen deze tak van sport zelf
eens te proberen. Boule Union Thamen organiseert dan een promotietoernooi. Er worden drie partijen
gespeeld en uiteraard worden waar
nodig de spelregels uitgelegd en
technische en tactische aanwijzingen gegeven. De eerste partij start

Inschrijving Triathlon Aalsmeer geopend

om 13.00 uur. U kunt zich voor deelname aanmelden op de baan vanaf 12.15 uur. U kunt deelnemen als
doublette (tweetal), maar ook individueel aanmelden om dan gekoppeld
te worden aan een lid van BUT.
Maar ook als kijker bent u van harte
welkom Het toernooi vindt plaats op
de bouleaccommodatie van BUT aan
de Vuurlijn 24 in De Kwakel naast het
clubhuis van de Honkbalvereniging.
Start om 13.00 uur, einde ca. 17.00
uur. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met Henk van
Rekum, tel. 0297-565377 of Günther
Jacobs, tel. 06-18541219.

ABN-AMRO hoofdklasse
toernooi bij sv Argon
Mijdrecht - Aanstaande zondag 17
mei staat bij Argon het ABN-AMRO hoofdklasse toernooi op het programma. Al een aantal jaren staat
dit toernooi garant voor top jeugdvoetbal. Ook dit jaar biedt dit toernooi, waar de ABN-AMRO bank
voor het derde jaar haar naam aan
verbonden heeft, weer een interessant programma.
Het toernooi is over drie jeugdafdelingen verdeeld: C 1 en D1 teams en
de E- top. De E top zijn tweedejaars E
pupillen die in de reguliere competitie in de D afdeling spelen.
Bij de C1 junioren spelen Argon,
DWV, FC Utrecht en Westlandia in
poule A. In Poule B zijn dit Roda ’23,
Hollandia, Alphense Boys en Elinkwijk. De D1 pupillen zijn ook verdeeld over twee poules en daar spe-

Michael Woerden ongenaakbaar in Ronde Hoeploop
Regio - Voor de derde maal in
successie was Veenloper Michael
Woerden de snelste in de Ronde
Hoeploop in Ouderkerk aan de Amstel. Hij liet op de 17 km lange ronde
alle medelopers minstens 3 minuten
achter zich.
De lopers hadden afgelopen zondag eens goed weer in Ouderkerk.
Bijna altijd is het warm en staat er
een harde wind, vooral lastig op het
open gedeelte van het parkoers in
de omgeving van Nessersluis. Nu
bleef de wind liggen tot in de middag en was het niet te warm.
Michael Woerden won de afgelopen
twee edities van de Ronde Hoeploop
en was er op gebrand om ook de jubileumeditie – de 25e – op zijn naam
te zetten. Al na 1200 meter maakte
Michael zich los van z’n naaste belager en soleerde in een hoog tempo naar de overwinning. Hij deed
dit in z’n snelste tijd ooit op dit parkoers: 56.46, een snelheid van precies 18 km/h.
Een andere opvallende Veenloper
was Johan Baas. Hij werd geboren
langs het parkoers en nam zondag
maar liefst voor de 24e keer deel
aan de Ronde Hoeploop. Ditmaal
had hij daarvoor 1.09.15 nodig.
Willem van Leeuwen liep in Ouderkerk aan de Amstel een goede wedstrijd. Hij had voor de 17 km 1.05.45
nodig. Frans Woerden had nog de
AMC-loop van zaterdag in de be-

Atletiekclub AKU doet het
goed in de competitie
Regio - De jongste kinderen, geboren in 2002, wisten zelfs allebei
in beide klassementen in de prijzen te vallen. Anders Hoek werd
eerste op de driekamp en eerste
op de 600 meter. Kick van Eijk werd
in zijn eerste wedstrijd derde op
de driekamp en wist met een laatste eindsprint zijn zilveren medaille op de 600 meter veilig te stellen.
Viggo Overes kwam uit bij de kinderen geboren in 2001 en sloot de
driekamp af met een bronzen medaille. Ook op de 600 meter was hij

succesvol en greep daar het zilver.
Bij de meisjes in dezelfde categorie kwam Robin van Donselaar aan
de start. Op haar eerste wedstrijd
bracht ze meteen een bronzen medaille op de driekamp en een gouden medaille op de 600 meter mee
naar huis. Haar één jaar oudere
broer Yoran deed ook voor het eerst
mee en werd op de driekamp meteen eerste met slechts 5 punten verschil met de nummer twee. In dezelfde ploeg deden ook Stijn Ruijter, Thijs Anderiessen en Storr Hoek

len in Poule A: Argon, DWV, Geinoord
en Elinkwijk. In Poule B spelen Spartaan`20, Hollandia, Westlandia en
Zeeburgia.
Bij de E-top spelen in Poule A: Argon,
Legmeervogels, Haarlem en DWV en
in Poule B: Alphense Boys, Hollandia,
Houten en Elinkwijk.
Kortom, een interessant jeugdtoernooi dat voor alle voetballiefhebbers
het bezoeken waard is. De wedstrijden beginnen om half tien ‘s morgens en de prijsuitreiking staat om
15.15 gepland. Het volledige programma is te vinden op
www.svargon.nl onder de button
“toernooien”. Bijgaand op de foto het team van de ABN-AMRO uit
Mijdrecht die voor het derde jaar op
rij de organisatie van dit toernooi
mogelijk heeft gemaakt.

mee. Zij werden respectievelijk vierde, vijfde en negende in het drukbezette veld. Als ploeg staan zij als
eerste in het ploegenklassement. Op
de 1000 meter behaalde Stijn Ruijter na een mooi opgebouwde race
de eerste plaats, terwijl Thijs Anderiessen beslag legde op de derde plaats. Kirsten Heemskerk moest
het bij de meisjes alleen doen. Hoewel ze mooie resultaten had op de
driekamp, was vooral haar 1000 meter in een tijd van 4.33.24 min. een
hele mooie race. De jongens gebo-

nen. Hij finishte toen nipt naast het
podium met een vierde plaats. Hij
moest nu genoegen nemen met een
tijd van 1.07.40. Mark Baas liep de
ronde om de polder in 1.13.18.
Henny Buijing liep vorige week een
mooi persoonlijk record op de halve
marathon. Nu liep hij wederom een
goede wedstrijd op deze incourante 17 km. Henny liep 1.15.12. Theo
Noy komt terug van een vervelende blessure. De wedstrijden gaan
steeds beter. Hij liep nu 1.16.44. Bert
van Diemen en Jos Bunschoten ontliepen elkaar niet veel, 1.18.25 om
1.19.30. Enige Veenloopster op de
langste afstand was Claudia Reuvekamp. Zij liep een tijd van 1.22.35.
Rob van Zijtveld finishte in 1.30.14.
Zijn dochter Karin nam deel aan de
5,5 km. Zij behaalde een mooie derde plaats bij de dames senioren.
Over haar tijd kon ze tevreden zijn:
24.51.
Afgelopen weekend was er ook nog
een opvallende prestatie van Julitta
Boschman. Zij behaalde een uitstekende tweede plaats op de 10 km
tijdens de AMC-loop.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

ren in 1999 kwamen ook met een
volledige ploeg uit. Na de eerste
competitie stonden Thimo Maijenburg, Bram Anderiessen, Sam Houdijk, Bram van Eijk en Tim Zandee
op een derde plaats in het ploegenklassement. Thimo was met drie
persoonlijke records op verspringen, kogelstoten en de 1000 meter
het meest succesvol. Sam verbeterde zijn sprint en verspringen en leidt
nog steeds het puntenklassement.
Bram van Eijk liep een gewaagde
1000 meter door blind de eerste loper te volgen. Het bracht hem op
een verbetering van zijn record met
maar liefst vijf seconden tot 3.54.02
min.
Tim stootte voor het eerst boven de
vier meter en kwam meteen op 4,25
meter. De meisjes uit 1999 hadden eveneens een volledige ploeg
en staan nu op de vijfde plaats
in het ploegenklassement. Isabel
Hooijman verbeterde haar 60 meter sprint iets, maar haar verbetering met kogelstoten was spectaculair. Met 5,21 meter stootte zij ruim
een meter verder dan ooit. Mariëlle
Hooijman kwam op nieuwe spikes
naar de wedstrijd.
Dat leverde inderdaad twee nieuwe persoonlijke records op. De 60
meter sprint verbeterde zij tot 10,71
sec. en de 1000 meter tot 3.58.37
min. Adinda Maijenburg wist opnieuw verder te stoten en kwam dit
keer tot een afstand van 5,83 meter. Cindy Burg kon geen persoonlijke records noteren, maar liep de
4x60 meter estafette met de andere
drie meisjes naar de mooie tijd van
43,13 sec. Thijs Heemskerk, geboren in 1998, verbeterde zichzelf met
hoogspringen tot 1,05 meter. Al met
al een zeer succesvol begin van het
competitieseizoen voor AKU.

Regio - Eind augustus staat
Aalsmeer weer een uniek en spectaculair sportevenement te wachten. De Multi Supplies Triathlon
Aalsmeer 2009 wordt namelijk op
zondag 30 augustus georganiseerd.
Het belooft weer de mooiste zondag
van het jaar te worden. De inschrijving van het Aalsmeerse sportevenement is al enkele maanden geopend op www.triathlonaalsmeer.nl.
De 22e editie van Triathlon Aalsmeer
wordt zonder twijfel een sportief
spektakel voor iedereen: jong en
oud, recreant en topper. Triathlon
Aalsmeer is daarom ook voor publiek een leuke sportieve dag. Stichting Triathlon Aalsmeer (STA) organiseert net als voorgaande jaren
wedstrijden over drie afstanden: mini, achtste en Olympische afstand.
Voor iedereen wat wils.
Voor de jongste deelnemers (6 tot 13
jaar) klinkt om 9.30 uur in zwembad
De Waterlelie het startschot voor
hun mini-triatlon (250 meter zwemmen-10 km fietsen-2,5 km lopen).
Deelnemers voor de achtste (500
meter zwemmen-20 km fietsen-5
km lopen) starten om 10.30 uur vanaf het surfstrand bij de Westeinderplassen. Om 11.30 uur rennen vanaf
datzelfde strandje de deelnemers op
de Olympische afstand (1500 meter
zwemmen-40 km fietsen-10 km lopen) het water in.

dames junioren A en B starten om
13.45 uur en de heren junioren A
en B starten om 13.50 uur vanaf het
surfstrand.
In een spectaculaire stayerwedstrijd
over de sprintafstand (750 meter
zwemmen-20 km fietsen-5 km lopen) gaat de Nederlandse juniorentop de strijd met elkaar aan. Voor de
jongste triatleetjes tot 13 jaar is hun
wedstrijd over de mini-afstand net
als vorig jaar het Nederlands kampioenschap voor aspiranten.
Inschrijving
De inschrijving voor Triathlon
Aalsmeer is al enkele maanden geopend. In totaal hebben zich inmiddels al ruim honderd deelnemers ingeschreven voor één van de
drie wedstrijden. Hoewel de startlijsten voorlopig nog niet vol zijn,
is het toch raadzaam vroegtijdig in
te schrijven. Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website:
www.triathlonaalsmeer.nl.

Trio-Triatlon
Het is dit jaar ook weer mogelijk om
als trio-team aan de Olympische afstand mee te doen. Ieder teamlid
neemt dan een van de drie onderdelen voor zijn rekening in een estafettevorm. Een ideale kennismaking met de triatlonsport. Een team
is snel gevormd: iedereen kent wel
iemand die kan hardlopen, fietsen
of zwemmen. Met drie specialisten
in een team gooi je al gauw hoge
ogen!
NK jeugd en Junioren
De Nederlandse Triathlon Bond
(NTB) heeft voor 2009 wederom het
Nederlands kampioenschap voor
jeugd en junioren aan Aalsmeer
toegekend. De laatste startserie van
de dag vormt daardoor net als vorig jaar het NK voor junioren. De

Opnieuw eredivisie darts
in Bar ‘t Fort
De Kwakel - Slechts één seizoen heeft BAK BV 1 nodig gehad
om terug te keren naar de Eredivisie van de Amsterdamse Dartbond.
Na de degradatie uit de eredivisie
werd vorig jaar zomer onmiddellijk de balans opgemaakt. Het team
werd uitgebreid met de talentvolle
Kudelstaarter Danny Zorn. Na een
paar trainingssessies kende BAK
BV 1 een uitstekende start van het
seizoen. 8-1; 7-2 en 9-0 waren de
uitslagen van de eerste drie competitiewedstrijden. 170-finishes in deze wedstrijden van Rob Broeren en
Danny Zorn wekten ontzag bij de
nog te ontvangen tegenstanders in
Bar ’T Fort. Het gehele seizoen was
het dartteam uit De Kwakel dan ook
favoriet voor de titel. In ‘No Illusions’
had BAK BV 1 een geduchte tegenstander. Het gehele seizoen zat dit
team de Bakkies op de hielen. In
het slot van de competitie werd de
thuiswedstrijd ook nog eens met 36 verloren. Mede hierdoor kon de
champagnefles pas de laatste wedstrijd van het seizoen ontkurkt worden. Dit gebeurde in Hoofddorp tegen de nummer drie ‘The Birds’. Er
waren slechts twee punten nodig.
De spanning was groot, maar nadat
het tweede punt binnen was werd
er uiteindelijk ‘gewoon’ met 6-3 gewonnen. BAK BV 1 terug in de Eredivisie, goed voor DARTS in deze regio! Het team bestaat uit 7 spelers;

op een speelavond mogen slechts 5
spelers een pijltje gooien.
Dat het team prima in balans is werd
bewezen in de wedstrijden voor de
bekerkampioenschappen.
Een andere basisopstelling, een andere volgorde en een andere samenstelling van de koppels brachten BAK BV 1 tot de halve finale. Deze ging verloren na de meest
sensationele avond van dit seizoen.
Tegen eredivisieploeg Piri Piri werd
na een 1-4 achterstand en wedstrijden vol spanning elk volgend punt
gewonnen tot een 4-4 stand op het
scorebord stond. Onder toeziend
oog van de vele toeschouwers werden in de allesbeslissende Teamgame helaas de dubbels gemist.
Direct na het behalen van de titel werden vorige week de handtekeningen gezet. Het team blijft intact en er komen géén nieuwe spelers bij. Captain Rob Broeren ziet het
volgend seizoen met vertrouwen tegemoet. Het team weet nu wat het
te wachten staat in de eredivisie.
Handhaving is natuurlijk de doelstelling !
Voor meer informatie over darts in
de regio kunt u terecht op de regionale site www.poelseye.nl .
In Bar ’t Fort begint deze week een
toernooicyclus, een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met
darts; www.barhetfort.nl .

Boven v.l.n.r.: Danny Zorn, René Kruit. Midden: Gerard Bak, Mike Kouwenhoven, Jeroen van den Helder. Onder: Rob Broeren, Corné de Jong.

Nieuwe Meerbode - 13 mei 2009

pagina 29

Korfballers van Atlantis E2
hopen op kampioenschap
Mijdrecht - In het nieuwe buitenseizoen zijn de eerste punten voor
Atlantis E 2 al binnengehaald. Op
Luno is een mooie overwinning geboekt door met 0-6 te winnen. Tijdens een leuke wedstrijd in een
heerlijk zonnetje waren alle kinderen uitblinkers. Het harde werken
op de trainingen werpt zijn vruchten af. Dit dankzij 3 enthousiaste
trainers/caoches: Niels van Oudenallen, Iris Facee Schaeffer en Wilco
Kuijlenburg.
De tweede wedstrijd was in Almere tegen EKVA. Ook dit team is geen
onbekende van de door de Hoop
Interim Management gesponsorde ploeg. Zowel EKVA als Luno zat
in het zaalseizoen ook bij de E2 in
de competitie. Alle wedstrijden wa-

ren door Atlantis gewonnen. Ook nu
weer waren er alleen al in de eerste helft 8 goede kansen. Maar helaas gingen ze mis door pech en
veel wind. Gelukkig scoorden in de
laatste 10 minuten Rick en Suzanne
ieder 2x. Atlantis ging dus opnieuw
naar huis met een mooie overwinning van 0-4.
De zaterdag daarop was de return
tegen Luno. Thuis voor eigen publiek werd er een spannende wedstrijd gespeeld. Al snel, in de eerste
minuut, opende Zoë de score. Emma
zorgde voor de volgende 2 doelpunten. In de tweede helft was het Saskia die de 4-0 maakte. Luno scoorde het eerste tegendoelpunt van de
competitie. Een zeer mooie aanval in
de laatste minuut van de wedstrijd,

waarbij alle spelers betrokken waren, bezorgde Atlantis E2 de derde
overwinning. 5-1.
Na de vakantie moesten de jonge spelers meteen aan de bak tegen ESDO uit Kockengen. Zij staan
2e net achter de talenten van Atlantis E2. Het werd de spannendste wedstrijd tot dan toe. Dit kwam
doordat ESDO veel invallers uit hogere teams had ingeschakeld. Toch
hield de Mijdrechtenaren stand.
Mede dankzij het goede verdedigen van Elise en een mooie bal
van Rick werd het 0-1 voor Atlantis. Vier wedstrijden gespeeld en alles gewonnen; het kampioenschap
komt langzaam dichterbij. Atlantis
E2 HOOPt op een mooie afsluiting
van dit seizoen.

Meisjes F1 van CSW nu
ook Voorjaarskampioen
Wilnis - Na het behalen van het Najaarskampioenschap is CSW MF1 in een poule hoger - afgelopen zaterdag ook Voorjaarskampioen geworden.
De vorige week verloren wedstrijd
zorgde voor de nodige spanning
vooraf. De boodschap waarmee de
meiden het veld in werden gestuurd
was dan ook simpel: winnen!
En dat tegen BFC uit Bussum, de
nummer 2 van de ranglijst en hun
grote concurrent. Het werd een titanenstrijd die de coaches én het
massaal meegekomen publiek het
zweet op de kuiten deed uitbreken.
Het spel golfde aanvankelijk op en
neer met kansjes over en weer. Gelukkig stond de verdediging met

Zoë, Maartje, Julia en Fernande als
een huis. Ryanne op het middenveld
zorgde voor een perfecte aanvoer
naar voren en de voorhoede met
de watervlugge Michelle, de handige Jessie en hardwerkende Sarah
creëerde een aantal goede kansen.
Keepster Verity speelde haar beste
wedstrijd en wist haar doel brandschoon te houden.
Na een klein kwartier voetballen
werd spits Sarah vanaf links prachtig alleen voor de keeper gezet. Ze
twijfelde niet, haalde droog uit en
scoorde de bevrijdende 0-1. Niet dat
de meiden daardoor vleugels kregen; het bleef reuze spannend.
De 0-2 kwam -op enigszins gelukkige wijze- pas halverwege de tweede

helft tot stand. Een door Fernande
genomen hoekschop belandde via
een BFC-er in het eigen doel. CSW
maakte dat natuurlijk niet uit. Nu
was het een kwestie van de wedstrijd uitspelen. Maar niet nadat
Jessie na een schitterende aanval
voor 0-3 had gezorgd en daarmee
het lot in stijl bezegelde.
Het laatste fluitsignaal zorgde voor
een prachtige ontlading. ‘Kampioenen, kampioenen, olé, olé, olé’ klonk
het luidkeels uit de kelen van de
rood-blauwen.
Coaches Ger en Sebastiaan, sponsor BvCM - Tailormade Credit Management én ALLE ouders zijn hartstikke trots op de meiden van MF1.

Overwinning voor Super C2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelden de aspiranten C2 van De
Vinken de belangrijke streekderby
tegen hun korfbalvrienden van Atlantis uit Mijdrecht. Met als inzet
de tweede plaats in de poule gingen beide teams met enthousiast
korfbalspel van start. Het resulteerde in een 2-1 tussenstand bij rust. In
de tweede helft bleek de thuisploeg
veel sterker, waardoor een ruime 61 overwinning kan worden bijgeschreven.
Winst verwacht
Het door Super De Boer gesponsorde jeugdteam van De Vinken
heeft Kelvin Hoogenboom en Rebecca Strubbe als trainer-coaches.
Gezien de eerdere uitslagen in de
poule durfde coach Hoogenboom
de uitspraak aan dat hij winst wel
verwachtte. De geblesseerde Wiske
Kamminga viel hem hier in bij: “Ik
denk ook wel dat we winnen vandaag.”
Maar dat bleef nog lang onzeker. De
Vinken startte met Marieke Oosterom, Britt Augustijn, Tijn van Vliet en
Kevin van Vliet in de aanval. Dit vier-

tal wist met fel aanvalsspel diverse
kansen te creëren. Het ontbrak hen
wel aan scherpte in de afronding.
Menig mooie doorloopbal miste net
de mand.
Echter ook de aanval van de bezoekers had weinig in te brengen tegen het solide verdedigen van Denise Bultena, Quincy Steen, Martin
Versloot en Niek Nagtegaal, waardoor tot vijf minuten voor rust de
brilstand op het scorebord bleef.
Atlantis bleek vervolgens minder
verkwistend met hun spaarzame
kansen om te gaan. De eerste echte doelpoging was direct raak. Voor
de Supervinken het signaal om er
een schepje bovenop te doen. Direct hierna scoorde de voor Marieke
in het veld gekomen Wies van Beek
het eerste Vinkendoelpunt: 1-1.
Diverse onderscheppingen en legio
fraaie scoringskansen onderstreepten het veldoverwicht van de thuisploeg. Niek Nagtegaal wist dit voordeel met een prima doorloopbal te
verzilveren, zodat de Vinkeveners
toch met voorsprong de thee konden opzoeken.

Evenwicht
Ook na rust hielden de teams elkaar nog enige tijd in evenwicht.
De meeste doelkansen ontstonden
evenwel aan de kant van De Vinken. Waar de uit de D-pupillen invallende Tess Verwey in het veld
kwam voor Denise Bultena, wist
diens eveneens invallende ploeggenootje Britt Augustijn een door Marieke Oostrum keurig aangespeelde
doorbraak met een fraai doelpunt af
te ronden: 3-1.
Beide teams bleven elkaar de bal
voortdurend afsnoepen. Doordat zij
het samenspel net iets beter verzorgden kwamen de Supervinken in
het doelgerichte aanvalsspel echter
steeds beter op dreef. Uiteindelijk
resulteerde dit in twee fraaie doorbraken van Kevin van Vliet, gevolgd
door eenzelfde treffer van de hand
van Martin Versloot.
Met deze 6-1 voorsprong kon de
thuisploeg de wedstrijd rustig uitspelen. Vooral tevreden met deze
overwinning kwam De Vinken C2
van het zonovergoten kunstgrasveld
op sportpark De Molmhoek.

Hizi Hair sponsor van TVM!
Mijdrecht - Afgelopen week heeft Tennis Vereniging Mijdrecht er een sponsor bij. Hizi Hair gevestigd op de Dorpsstraat 46 heeft een prachtig reclamedoek laten maken en siert daarmee de baan 3. Om dit te vieren heeft Hizi Hair
een wel heel sportieve aanbieding! Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de TVM krijgt u maar liefst 20% kennismakingskorting op al uw behandelingen.

Jongens van Argon E3
krijgen er geen genoeg van!
V.l.n.r. staand: Rebecca (coach), Marieke, Vincent (Super de Boer), Quincy, Wiske, Bas (Super de Boer), Denise. V.l.n.r.
gehurkt: Niek, Kevin, Tijn, Joris Claassen (geblesseerd), Martin en Kelvin (coach)

Mijdrecht - Berichtten wij u vorige week in deze krant dat Argon E3
na winterkampioen ook zomerkampioen was geworden, op zaterdag 9
mei lieten de jongens zien dat ze er
nog geen genoeg van hebben! Tijdens het toernooi op de Mijdrechtse voetbalvelden lieten zij weer een

aantal spannende wedstrijden zien!
Uiteindelijk hing het wel of niet eerste worden bij de laatste wedstrijd
tegen Nieuwkoop af van het aantal
doelpunten. De spanning was zowel
op het veld als langs de lijn om te
snijden. Door wéér goed samenspel
en tikken was de eindstand 6-2 wat

inhield dat de E3 de eerste plaats
had behaald! Van vreugde doken
de mannen weer in tenue onder de
douche, terwijl de prijsuitreiking nog
plaats moest vinden!
Druipend namen ze dan ook hun
beker in ontvangst! Goed gedaan,
mannen!!
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CSW ME2 kampioen
Wilnis - Afgelopen zaterdag is de
ME2 van CSW kampioen geworden
van haar afdeling.
De meiden draaiden onder leiding
van coach Hans van der Meer een
superseizoen.
Tot de winterstop werd er flink strijd
geleverd met ondermeer SV Huizen

DOB uit Nigtevecht, maar die strijd
werd nipt verloren. Tijd dus voor revanche in de tweede helft van het
seizoen. De meiden zelf hoefden zaterdag niet meer te spelen, maar de
naaste concurrent, jawel weer DOB,
wel. Een delegatie van het team van
CSW onder leiding van coach Hans

ging de wedstrijd van DOB zelf aanschouwen. Het heeft geholpen. Op
doelsaldo zijn de meiden van CSW
kampioen geworden.
Van harte gefeliciteerd Lotte, Maroesja, Anouk, Susanne, Janice,
Amy, Floor, Isabelle, Tanja en Valerie! En natuurlijk Hans.

Argon A4 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 9 mei is Argon A4 kampioen geworden. Het
team van coaches Peter Tegelaar
en Gerard Brokking en trainer Dirk
Hogenboom had aan een gelijkspel
genoeg om de titel binnen te slepen.
De wedstrijd werd thuis om 15.00
uur gespeeld. De tegenstander was
Hertha A1. De spanning was gedurende de hele wedstrijd voelbaar. Uit
een vrije trap van Jesse kopte Joost

S. onhoudbaar binnen. In de eerste helft kwam Hertha gelijk. Gelukkig kon Argon door een fraai doelpunt van Mark met een voorsprong
gaan rusten. De tweede helft bleek
zenuwslopend. Er waren kansen
voor beide ploegen, echter er stonden zeer goede keepers onder de
lat. Argon’s Michael had een paar
zeer goede reddingen maar kreeg
in de slotminuut toch de gelijkma-

ker nog “om de oren”. De aftrap
daarna was het laatste wapenfeit.
De scheidsrechter floot af waarna
het feest kon beginnen. De champagnekurken knalden en het publiek kwam toegesneld. Vanuit handen van Klaas-Jan de Jong, namens
de sponsor Verhoef Infra, ontving
aanvoerder Nick een prachtige beker. Het feest kon beginnen en heeft
lang geduurd.

De Vinken doet
zichzelf tekort

Tennissers Mijdrecht
geven nog niet op
Mijdrecht - Het kan raar lopen, want
waar vorig seizoen de Mijdrechtse tennissers nog tot op de laatste
speeldag meededen om promotie
naar de eredivisie, bungelen ze nu
onderaan de hoofdklasse.
Trainer Matthijs Deken weet wel
waaraan het ligt. ,”De competitie is
echt veel sterker dan vorig jaar. Tevens hebben wij deze winter minder
trainingen met elkaar kunnen draaien. Maar het belangrijkste is dat een
aantal spelers niet in vorm is. Dat
heeft ons dit jaar al aardig wat punten gekost.’’
Mark Derksen (27) is daarin dit jaar
een positieve uitzondering. Hij is namelijk één van de weinige ‘zekerheidjes’ die de Mijdrechtse tennisploeg dit wél seizoen heeft. In de
vier voorgaande wedstrijden wist
hij drie singlepartijen winnend af
te sluiten. Voor de enige nederlaag
die hij leed heeft Derksen, in het dagelijks leven tennisleraar, een goed
excuus. ”We speelden destijds op
smashcourt, een langzamere ondergrond dan waar wij normaal op spelen.’’ Zondag weet hij zijn ongeslagen reeks op gravel voort te zetten.
Met een eenvoudige zege (6-0, 64) pakt de oudste telg van de Derksen-broeders het eerste punt van
de dag. Belangrijk, want Mijdrecht
is gebaat bij een ruime overwinning
op concurrent Vredenburch.
Waar Derksen met een glimlach van

de baan verdwijnt, staat bij teamgenoot Steffan Kokkelink het gezicht
inmiddels op onweer. Wist hij vorig
jaar nog al zijn singlepartijen te winnen, dit seizoen stapte hij pas één
keer als winnaar van de baan. ”Alles valt of staat met vertrouwen. Dat
mis ik nu’’, vertelt Kokkelink eerlijk,
net nadat hij van de baan af is. Na
een lange driesetter (4-6, 6-4, 2-6)
trekt hij ook nu uiteindelijk aan het
kortste eind.
Na de laatste twee singles staat de
stand inmiddels op 1-3. Zowel Yoeri
Mayer als Erwin Derksen krijgt tennisles op zijn eigen sportpark. Beiden verliezen hun partij met 6-1 en
6-3.
”Toch geven we niet op’’, klinkt Deken
strijdlustig voorafgaand aan de twee
dubbelpartijen. Deze opbeurend bedoelde woorden blijken slechts één
dubbelkoppel te helpen. Mark Derksen wint samen met Harold Reitsma na een bloedstollende partij (64, 6-7, 6-2) het tweede Mijdrechtse punt van de dag. Mark’s broertje Erwin, samen met Stefan Kokkelink, kan niet voor het gelijkmakende
punt zorgen. Sterker nog: zij weten
slechts één game te pakken...
Zelfs na de laatste oorwassing blijft
trainer Deken opvallend positief gestemd. ”Doordat medelaagvlieger
Haarlem met 6-0 verloren heeft, zijn
we vandaag twee punten ingelopen.
We leven dus nog.’’

Weer geen punten voor
Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
trad het door Pimentel Fasteners
bv. gesponsorde Atlantis 1 aan tegen Thor 1 in Harmelen. Waar in
de thuiswedstrijd nog maar net aan
verloren werd, was de uitslag deze
keer wat groter: 18-12 in het nadeel
van Atlantis.
Toch was het lange tijd een vrij spannende wedstrijd. Pas in de slotfase werd het verschil gemaakt. Door
dit verlies zal het erg lastig worden
om beslissingswedstrijden of zelfs
directe degradatie te ontlopen. Ze
staan nu op de zevende plaats en
de nummers zeven en acht moeten
de klasse verlaten.
De wedstrijd werd begonnen met
Peter van de Wel, Jelmer Steen, Lisanne van Doornik en Chantal Poolman in de aanval.
Net als de vorige wedstrijd opende Atlantis de score, dit keer met
de stipbal waar de afgelopen weken
veel op geoefend is. Ook het tweede doelpunt kwam van Atlantis, en
zo leek het toch weer een goed begin. De 2-1 kwam helaas vrij snel
daarna.
Maar ook de tweede aanval van Atlantis bestaande uit Pim de Munter,
Auke van der Zijden, Sandra Pronk
en Masha Hoogeboom wist weer
snel te scoren en de voorsprong uit
te breiden.
Bijna de hele eerste helft wist vlaggenschip van Atlantis de voorsprong te behouden, ondanks het
feit dat niet alle factoren mee wilden
werken. Er werd over het algemeen
goed verdedigd, maar toch kon niet
voorkomen worden dat Thor op gelijke hoogte kwam vlak voor rust.
Met een stand van 6-6 waren alle opties nog open voor de tweede
helft.
In de rust kreeg Atlantis aanwijzingen van coach Paul Plaatsman.
Het baltempo moest omhoog en er
moest slimmer gelopen worden. De
coach benadrukte dat de tweede

helft als een nieuwe wedstrijd benaderd moest worden, de scheidsrechter moest worden vergeten, alleen het eigen spel telde. Bovendien
was er nog steeds een goede kans
dat Atlantis hier punten mee naar
huis kon nemen.
Er werd dan ook weer met frisse
moed na de rust begonnen. Het eerste doelpunt kwam dan ook weer
van de Pimentel Fasteners bv. ploeg.
Jammer genoeg kwam Atlantis hierna toch op een achterstand. Deze werd in eerste en ook in tweede instantie nog wel ongedaan gemaakt, maar na de 10-10 moest Atlantis toch wijken.
Ondanks dat er goed geknokt werd,
kwamen de doelpuntjes niet meer
voor Atlantis en steeds makkelijker
voor Thor. Ook de wissel van Berry
de Jong, die er in kwam voor Auke
van der Zijden, kon hier geen verandering in brengen.
In de slotfase scoorde Thor wel erg
gemakkelijk van grote afstand. Hiertegen was Atlantis niet gewapend
wat resulteerde in een eindstand
van 18-12. Opnieuw geen punten
voor Atlantis terwijl ze de punten zo
hard nodig hebben om te overleven
in de derde klasse. Hiervoor moet
op zijn minst nog een plaatsje gestegen worden in het klassement,
dus er zullen nog wat punten gepakt moeten worden.
Volgende week speelt Atlantis weer
thuis. Dit keer tegen koploper Vriendenschaar dat nog maar weinig
punten heeft laten liggen. In de uitwedstrijd werd met 11-7 verloren,
maar Atlantis heeft wel vaker bewezen beter te spelen tegen hoger geplaatste teams, dus er zijn altijd nog
kansen voor Atlantis.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Vinkeveen - Het eerste team van
korfbalvereniging De Vinken had
afgelopen zaterdag, na een beschamende wedstrijd de week ervoor,
wat goed te maken. In Utrecht tegen HKC 1 kwam De Vinken voor
de eerste overwinning van het seizoen. De Fortisformatie zette een
prima eerste helft neer met een 58 voorsprong. Gedurende de tweede
helft kwamen de Utrechters langszij en misten de Vinkeveners de rust
om de wedstrijd in eigen voordeel te
doen eindigen. Met een eindstand
van 14-12 had er voor De Vinken
meer in gezeten.

Eerste overwinning voor
het jongste Vinkenteam

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het jongste Vinkenteam
haar eerste thuiswedstrijd. De Vinken F2 - want daar gaat het over - is
het nieuwste team bij de Vinkeveense korfbalvereniging. Sinds een paar
weken doet dit mee aan de korfbalcompetitie, met echte wedstrijden.
De kinderen keken daar al tijden
naar uit. Want trainen is wel leuk,
maar echte wedstrijden zijn natuurlijk nog veel leuker.
De ploeg, bestaande uit Meike Rijdes, Romy de Jong, Mellanie Leeflang, Jiska Kroon, Daniel Verweij, Thom Boerlage en Mark de Rooij,
speelde de eerste twee competitiewedstrijden uit. Daarin speelden ze
twee keer gelijk. Allereerst een 2-2
gelijkspel tegen Fiducia F3 en vervolgens 1-1 tegen Luno F3. In beide
westrijden werd er dus gescoord en
dat is voor een beginnend team al
heel knap. Voor de wedstrijd was er
nog een spannend moment. Sponsor Bas Bobeldijk van Super de Boer
Vinkeveen was aanwezig en nadat
Bas Bobeldijk uitgebreid door de
kinderen bedankt was voor de shirtjes, gingen ze op de foto.
Deze keer was Fiducia F3 uit Vleuten/De Meern wederom de tegenstander. In de eerste wedstrijd de-

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Bij de kaartavond van
dinsdag 5 mei was blijkbaar iedereen nog onder de indruk van Koninginnedag, waardoor er minimaal
werd gescoord. Theo Kranendonk
wist uiteindelijk eerste te worden
met 4988 punten, 2e. Gerrit de Busser met 4962 punten, 3e. Martien de
Kuijer met 4951 punten, 4e. Ferry

den de ploegen nauwelijks voor elkaar onder. Het zou dus weer een
spannende strijd worden. De coaches Pauline Koedijk en Mariëlle Wilde hadden er alle vertrouwen
in dat de punten dit keer in Vinkeveen zouden blijven. ”De ploeg gaat
elke week een stukje beter spelen
en ook op trainen zie ik dingen die
steeds beter gaan”, vertelde Pauline
Koedijk voor aanvang van de wedstrijd. De zeer jonge ploeg, die Mellanie Leeflang miste in verband met
ziekte, startte voortvarend en kreeg
de meeste kansen. Maar scoren is
op deze leeftijd nog wel heel moeilijk en dus bleef het zeer lang 0-0.
Desondanks ging de bal lekker snel
rond en werden er veel ballen onderschept. In de rust was het nog 00, maar met zoveel kansen kon een
doelpunt toch eigenlijk niet uitblijven. Het duurde echter tot 2 minuten voor tijd dat er gescoord werd.
Thom Boerlage wist als enige de
korf te vinden. Na het laatste fluitsignaal waren de kinderen dolblij
met hun eerste overwinning. Ook in
de afsluitende strafworpreeks ging
het lange tijd gelijk op. Daarin trok
Fiducia aan het langste eind, maar
gelukkig tellen deze niet mee voor
de stand in de competitie.
Verbraak met 4903 punten, 5e.Rob
van Achterbergh met 4757 punten.
Bep Schakenbos was de gelukkige
met de poedelprijs van 3939 punten.
Met nog twee avonden te spelen
word het spannend tussen Edwin
van der Schaft en Gerrit de Busser die met nog 423 punten verschil
hem op de hielen zit. 23 mei tijdens
de feestelijke prijs uitreiking zal blijken wie uiteindelijk de beste kaarten heeft gehad,

Fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag voor ‘Get a Life’
Wilnis – In het kader van het gemeenteproject “Get a Life” is voor
Hemelvaartsdag 21 mei a.s. een
mooie en verrassende fietspuzzeltocht van ongeveer 25 km uitgezet die geschikt is voor jong en oud.
Bij gebouw ‘de Roeping’ in Wilnis
kan tussen 13.30 en 14.30 uur gestart worden en onderweg is een
pleisterplaats ingericht om even bij
te komen. Daarnaast is voor noodgevallen een bezemwagen oproepbaar. Voor slechts 2,50 euro per persoon (met een maximum van 7,50
euro per gezin) kan iedereen meefietsen. Uit de goede oplossingen
wordt een winnaar geloot die de
prijs thuisbezorgd krijgt. Bij slecht

weer op 21 mei gaat de fietspuzzeltocht niet door maar wordt deze
verplaatst naar tweede pinksterdag,
maandag 1 juni.
De Hervormde Gemeente zet zich
van januari t/m juni 2009 in voor
project “Get a Life”. Met dit project
wordt het Green Pastures Hospital
in Nepal ondersteund, waar men de
helpende hand biedt o.a. aan mensen die te maken hebben met de
gevolgen van Lepra. Meer info over
het project vindt u op
www.hervormdwilnis.nl. Voor vragen of inlichtingen over de fietspuzzeltocht kan gemaild worden:
nepal-wilnis@live.nl .

Samenspel
Voor het vlaggenschip was deze
wedstrijd nog steeds belangrijk om
het gat van vier punten te dichten
met de één na laatste van de competitie. Voor tegenstander HKC, de
nummer drie, staat er niet meer zoveel op het spel.
Pascal Kroon kon vanwege ziekte niet spelen, hierdoor kwam Kelvin Hoogenboom in de basis. Aanvallend begonnen aan Vinkenzijde
Mariska Meulstee, Martine Koedijk,
Peter Kooijman en Peter Koeleman.
Verdedigend startten Joyce Kroon,
Helene Kroon, Kelvin Hoogenboom
en Rudy Oussoren.
Het achttal van coach Siemko Sok
begon scherp en ging met veel inzet op zoek naar de openingstreffer. Die kwam al snel uit handen van
Martine Koedijk, waarna ook HCK
met een afstandschot van de nul
af kwam. Nadat Kelvin de bal prima onderschept had kon Ruud deze verzilveren. Snel daarna was het
de beurt aan Kelvin die vanuit een
schot een wegtrekbal achter de korf
scoorde. Er werden volop high-fives
gegeven en er werd goed voor elkaar geroepen. Verdedigend kon
door het terugzakken van onder anderen Joyce en beide Peters de aanval snel gevoerd worden.
Na de 2-4 scoorde Helene van afstand en ook HCK wist opnieuw te
scoren. De Vinken kwam vier punten voor door twee prachtige schoten van Peter Kooijman. De HCK’ers
hadden aanvallend grote kansen,
met name vanuit het wegtrekken

achter en naast de paal waaruit veel
geschoten werd. De aanvallen aan
Vinkenzijde waren de laatste tien
minuten van de eerste helft rommelig. Een trainingsoefening werd gescoord door Rudy op aangeven van
Helene. Net voor rust schoot HCK
de 5-8 door de korf.
Geforceerd
Begin tweede helft was HCK meteen weer gevaarlijk met de dreigende acties naar binnen. Een strafworp maakte het verschil tot twee
punten. Na de vakwissel scoorde Rudy van afstand, nadat de posities duidelijk en snel waren ingevuld. Peter Koeleman lepelde de 79 erin met zijn typische kans achter
de korf. Hierna had het achttal een
doelpuntloze fase met vaak een te
gehaast aanvalsspel. HCK wist wel
te scoren en zag het gat tot het minimale verschil komen.
Een fraaie doorloopbal werd koelbloedig afgemaakt door Kelvin. Ook
nu kwam De Vinken weinig tot scoren en wist HCK prima van de verdedigende fouten te profiteren.
Met een doorloopbal en twee stippen kwamen de Utrechters voor het
eerst op voorsprong een kwartier
voor tijd. HCK bracht een aantal wissels in die extra power in de formatie brachten. Na een aantal geforceerde aanvallen wist Joyce Kroon
de stand weer gelijk te trekken. Ingrid Hagenaars werd ingezet om
met haar schotkracht de aanvallen
te versterken. Alhoewel beide teams
veel kansen hadden in de slotfase,
kreeg HCK beide winstpunten door
een afstandschot en opnieuw een
strafworp te scoren.
Zo ziet De Vinken de kans om de
competitie onderin spannender te
maken steeds verder wegglijden. Er
had in deze wedstrijd meer gezeten,
maar dan hadden de Vinkeveners
de lijn van de eerste helft tot en met
het einde van de tweede helft moeten doortrekken. Alle invallers, reserves en het meegereisde publiek
bedankt! Aanstaande zaterdag 16
mei speelt De Vinken 1 thuis tegen
Sparta 1 uit Nijkerk. Deze wedstrijd
zal om 15.30 uur aanvangen.

Atlantis 2 neemt geen
punten mee naar huis
Mijdrecht - Atlantis 2 moest het
opnemen tegen DKV in IJmuiden.
Atlantis 2, gesponsord door Fortis begon vol goede moed aan deze
wedstrijd. In de hoop nog 2 winstpunten mee naar huis te kunnen
nemen. Op dit moment kan Atlantis
2 de punten nog goed gebruiken.
Met een volle bank reserves begon
Atlantis 2, gesponsord door Fortis met de volgende opstelling in
de aanval: Melissa v.d. Stap, Tamara Gortenmulder, Jimmy de Koning
en Berry de Jong. Helaas wist DKV
(IJ) het eerste doelpunt te maken. Al
snel kwam Atlantis terug met een
mooie doorloopbal. Het verdedigingsvak bestond uit Wilma Kranenburg, Sandra Gortenmulder, Alex
van Senten en Wouter Drubbel.
Al snel in de eerste helft wist DKV
uit te lopen met een voorsprong. Na
diverse kansen ging het gesponsorde Fortis team de rust in met 8-3.
Kort na de rust werd Jimmy de Koning door een eerder opgelopen
blessure gewisseld door Bas Bogaard. Atlantis 2 had veel moeite
met scoren, maar door een goed samenspel wisten ze weer te scoren.
Eline Laaper kwam nog het veld in

voor Wilma Kranenburg. Uiteindelijk
wist Atlantis de wedstrijd te eindigen met 15-8 op het scorebord.
Deze week mag Atlantis 2 weer aantreden op het eigen veld tegen SDO
(K) 3 om 13.30 uur. Hopelijk weet
Atlantis 2 dan punten te pakken en
daarbij Fiducia en De Vinken onder
zich te laten.

