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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”

Safari?

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Jubilerende collectanten
Hartstichting in het
zonnetje gezet
Uithoorn - Woensdag 14 mei werden in Brasserie de Waterkelder te
Uithoorn zeven van de negen collectanten voor De Nederlandse
Hartstichting in het zonnetje gezet.
Twee van hen, mevrouw R. Evers en
de heer E. Hirschfeld, waren afwezig, één wegens ziekte, de andere wegens vakantie. De collectanten hebben met volle overtuiging
en inzet tien jaar voor deze stichting
huis-aan-huis gecollecteerd voor dit
goede doel. Eén van hen, de heer
Theo Zeldenthuis (74) uit De Kwakel, zelfs 25 jaar waarvoor hij afzonderlijk werd gehuldigd. Zo kreeg hij
de Gouden Speld van Verdienste
opgespeld en was hij eregast op de
jaarlijkse ‘Vriendendag’ van De Nederlandse Hartstichting.
Namens de Vrienden van De Nederlandse Hartstichting gaf coördinerend wijkhoofd Wijnie Schmidt
samen met twee andere wijkhoofden, de dames Edith Rosenkrantz
en Sonja Plasmeijer, hun een groot
compliment. Dit voor hun niet aflatende ijver om zoveel mogelijk geld
in te zamelen om hulp te kunnen
bieden aan mensen met een hartkwaal. De collectanten, aan wie de
eer toekomt tien jaar op de been te
zijn voor De Hartstichting, zijn de
dames Rita Evers, Inge Commandeur, Annemarie Noorlag, Alice Albers, Wilma Jennekens en de heren E.W Hirschfeld, Job Dienske en
Harry Schoordijk. Zij zijn allemaal

afkomstig uit Uithoorn en De Kwakel. Theo Zeldenthuis heeft er inmiddels 25 jaar op zitten! In totaal
brachten zij bij de recente collecte
van een week bijna 9.256 euro bijeen. Verdeeld over de regio was dat
meer dan 7.270 euro voor Uithoorn
en ruim 1.985 euro voor De Kwakel.
“Dat is toch een prachtig resultaat
want sinds de invoering van de euro komt er toch relatief minder geld
binnen. Vroeger gaven mensen een
vijfgulden stuk, nu vaak een twee
euromunt. Omgerekend in guldens
scheelt dat toch een slok op een
borrel”, vertelt Wijnie Schmidt. “En
naarmate het leven duurder wordt
zal dit ook in de collectebus zijn te
merken. De meeste mensen blijven
echter geven aan dit goede doel,
omdat een hartkwaal iedereen kan
treffen. Dan ben je als gezond mens
blij dat je hebt kunnen bijdragen
aan herstel van een ander. En als het
jezelf treft ben je net zo blij; maar
dan omdat je het aan den lijve ondervindt wat het betekent om goed
geholpen te worden. Mede dankzij
alle goede gaven die de collectanten bijeen hebben vergaard.”
Wijkhoofden gevraagd
De Vrienden van De Nederlandse
Hartstichting is de organisatie die
zorgt voor de structuur en de organisatie waardoor collectanten een
wijk toegewezen krijgen en aan de
slag kunnen. Maar ook hier is er

‘verloop’ in medewerkers die om wat
voor reden dan ook, soms noodgedwongen, afhaken. Verder breiden
de wijken zich door nieuwbouw gestadig uit. De organisatie is dan ook
op zoek naar mensen die de functie van wijkhoofd op zich willen nemen. Dat is louter administratief en
organisatorisch werk. Er is behoefte
aan een wijkhoofd voor de wijk Zijdelwaard (rond de Burght), voor de
Legmeer (buurt van Riet, Raai, enz.)
en voor het Burgemeester Kootpark.
Het is gebleken dat het gebrek aan
wijkhoofden door mindere aansturing de opbrengsten van de collectes negatief beïnvloedt. De organisatie hoopt dat mensen zich beschikbaar willen stellen voor een
dergelijke functie zodat volgend jaar
een (nog) beter resultaat van de
collecte kan worden geboekt. Wie
belangstelling heeft kan contact opnemen met Wijnie Schmidt, tel. 0621613486.
Prijzenswaardige inzet
De collectanten zijn trouwe en herkenbare bezoekers die alle deuren
in hun wijk langs gaan en later nog
een keer extra een bezoek afleggen
als mensen de eerste keer niet thuis
zijn of op dat moment ‘toevallig’
geen contant geld in huis hebben…
De aanhouder wint want de collectant krijgt altijd wat in de bus. Opvallend is dat een ‘vertrouwde’ collectant vaak meer toegestopt krijgt

Politie fietsteam Bike2Play
in Moskou aangekomen
Uithoorn - Ruud Stolte, woonachtig
in Uithoorn, in dienst van het politiekorps Amsterdam-Amstelland en
deelnemer aan het politie fietsteam
Right2Play, is met zijn collega fietsers in Moskou aangekomen. Dat
staat in een e-mailbericht van hem
aan ons op 9 mei.
De karavaan met in haar gelederen
zo‘n 15 fietsers, vertrok op 13 april
jl. vanuit het Olympisch Stadion in
Amsterdam richting Beijing in China, waar men op 6 augustus hoopt
aan te komen bij de opening van de
Olympische Spelen.
Het is een barre tocht van 12.000 kilometer. De deelnemers aan deze
fietstocht willen met hun sportieve
activiteit 250.000 euro aan sponsorgeld bij elkaar fietsen voor de organisatie Right To Play van de wereldberoemde schaatser Johann Olav
Koss. Dé organisatie die zich inzet
om alle kinderen in de wereld te laten spelen en sporten en zich daarmee te ontwikkelen.
In Nederland is met het oog hierop destijds Bike2Play opgericht om
met een groep fietsers, voornamelijk
bestaande uit sportieve politiemen-

sen, geld in te zamelen voor goede
doelen. Dat sluit nu naadloos aan bij
Right To Play.
Ruud Stolte bericht ons dat er inmiddels 2.600 kilometer op de teller staat. “Het gaat goed. Elke dag
rijden we zo rond de 110 kilometer,
soms meer, soms minder.
Uitschieter was begin mei toen we
op een dag 170 kilometer hebben
gereden. Soms is het warm weer,
maar we hebben ook al sneeuw
en hagel over ons heen gehad. ’s
Nachts vriest het nog vaak maar gelukkig krijgen we hulp van onze buitenlandse collega’s die ons onderdak verschaffen.”
Slechte wegen
Uit de berichtgeving kan worden
opgemaakt dat de wegen in Polen
steeds slechter werden naarmate
het team verder door het land naar
het oosten reed. Vaak krijgt men politiebegeleiding omdat veel automobilisten daar niet gewend zijn zo’n
grote groep fietsers tegen te komen.
Dat heeft onder meer geleid tot een
kleine aanrijding van een van de
deelnemers. Gelukkig zonder noemenswaardig letsel. De wegen in

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

dan een nieuweling. Op zich zou
dat geen verschil moeten maken
want het gaat immers om het doel
Telefoon: (0297) 25 04 21
Korver Makelaars O.G. B.V.
op zich? Het is toch prijzenswaardig
(0297) 25 04 21
Telefoon:
Korver Makelaars
O.G. B.V.12, 3641
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl
Stationsweg
RG Mijdrecht
dat er mensen zijn die naast hun da- Stationsweg 12, 3641
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl
RG Mijdrecht
Internet: www.korvermakelaars.nl
tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl
het gemeentehuis
gelijkse beslommeringen tijd willen Locatie: tegenoverLocatie:
vrijmaken om onbaatzuchtig met de
collectebus langs de deuren te gaan.
De Hartstichting is heel blij met deze mensen, die ondanks vaak negatieve berichtgeving over hoge vergoedingen van de top, toch blijven
geloven in een positief resultaat. De
meeste collectanten geven aan dat
4)3
zij graag bereid zijn in hun vrije tijd
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4
wat te doen voor de gemeenschap.
    '# 
Dat dit geen loze kreten zijn bewijst
2!!$(5)30,%). (//&$$/20
de jarenlange trouwe inzet. De ‘jubilarissen’ kregen koffie met gebak
 $!'%. ,!.' %%.
aangeboden, een oorkonde uitge'2!.$)//3 02/'2!--!
reikt en ze werden letterlijk in de
bloemetjes gezet. De collecte heeft
dit jaar weer een mooi bedrag opgeleverd. Dat is niet alleen te danken aan deze collectanten die nu
voor het voetlicht worden gebracht,
WWWMEERJAZZNL
maar tevens dankzij de vele andere
van hun collega’s die ‘hun tien jaar’
nog niet hebben ‘vol’ gemaakt.
Zo dachten enkele Uithoornse ondernemers er ook over die deze
v MJ 08 Hoofdd.Courant.indd 1
05-05-2008
avond hebben verzorgd. Brasserie
De Waterkelder sponsorde de koffie, Bloemenboetiek C1000 bood
de bloemen aan en Warme bakker
Versteeg nam het overheerlijke gebak voor zijn rekening. Dat ging er
wel in! Namens de Vrienden van
de Hartstichting én de collectanten
hartelijk dank voor deze geste!
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Rusland – en dan wordt de M9 bedoeld – zijn soms heel slecht. Gaten
van een vierkante meter en 40 centimeter diep zijn eerder regel dan
uitzondering.
Dus is het oppassen geblazen waar
je met de groep rijdt. Ruud meldt
verder dat er onderweg weinig in-

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3+4
ternetcafés zijn en al helemaal geen
WiFi verbindingen. De mail wordt
vanuit het hotel verstuurd. Zodra er
weer berichten bij hen binnenko-

men zullen zij die in deze krant publiceren om u als lezer op de hoogte
te houden van de fietsvorderingen
van Bike2Play en Ruud Stolte.
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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.
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In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

Nieuwe Sportnota

Gemeente werkt samen met
sportverenigingen
De gemeente werkt de komende maanden aan het opstellen van
een nieuwe Sportnota. Alle sportverenigingen in Uithoorn en
De Kwakel mogen hieraan bijdragen. In juni doet de gemeente
al een groot onderzoek naar de deelname en behoefte aan
sport in Uithoorn. Na de zomer moet dit leiden tot een nieuwe
beleidsnota Sport, die ter instemming wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.
beleid voor recreatie, zorg, welzijn,
onderwijs en cultuur?

Verenigingen en individuele
sporters praten mee
In de eerste week van juni gaat het
project ofﬁcieel van start. Om te
beginnen is er een werkveldbijeenkomst. Vertegenwoordigers van alle
sportverenigingen in Uithoorn en De
Kwakel worden hiervoor uitgenodigd. Wethouder Jeroen Verheijen
geeft de aftrap. Hij zal uitleg geven
over de nieuwe Sportnota en hoe de
gemeente de verenigingen wil betrekken bij het maken ervan.
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ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Het huidige sportbeleid van de gemeente is al ruim twintig jaar oud.
Het is sterk gericht op het realiseren
van accommodaties en heeft succes
bewezen.
Uithoorn en De Kwakel hebben nu
meerdere buitensportlocaties, 2
sporthallen, 9 gymlokalen, een overdekt tenniscomplex en een instructiezwembad. Na twintig jaar is het
nodig om het sportbeleid opnieuw te
bekijken. De komende jaren wil de
gemeente zich voornamelijk richten
op sportactiviteiten.
En welke rol speelt de sport en
de sportvoorzieningen in het

E
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“De wijk leeft”!

Project voor scholen Meerwijk
Dit schooljaar doen De Kajuit en De Springschans in Meerwijk
mee aan het project “De Wijk Leeft”. Het project is op 13 mei
begonnen. Op woensdag 28 mei, de Nationale Straatspeeldag,
is de feestelijke afsluiting. Deze dag belooft een groot feest te
worden: Meerwijk Leeft!
De dag begint met een gezamenlijke
warming-up: kinderen en leerkrachten van beide scholen beginnen om
half negen op het schoolplein met
streetdance. De rest van het programma is als volgt:
In de ochtend vinden onder schooltijd de volgende activiteiten plaats:
• Poppentheater voor groepen 1
en 2: De kinderen maken eenvoudige handpoppen, spelen
ermee, en studeren liedjes in.
Ze geven aan het eind van de
ochtend een kleine presentatie
voor de ouders. Voor De Kajuit
vindt dat om 11.30 plaats op
het schoolplein, voor De Springschans om 11.50 bij de Laan
van Meerwijk. Dit wordt verzorgd
door poppenspeler Frans Hakkemars.

Interviews

De bestuurders van de sportverenigingen worden uitgebreid geïnterviewd over het reilen en zeilen bij iedere vereniging. Eind juni volgt een
tweede bijeenkomst met dezelfde
groep mensen. Dan wordt het huidige sportbeleid in diverse onderdelen besproken, zoals organisatie,
accommodaties, subsidies, tarieven
en stimuleringsmaatregelen.

Enquêtes

De eerste week van juni zullen enkele duizenden inwoners een enquête
in de brievenbus krijgen met vragen
over hun sportgedrag en sportbehoefte. Het onderzoek is verdeeld in
4 doelgroepen: Jeugd van 7-11 jaar,
jeugd van 12-17 jaar, volwassenen
van 18 -54 jaar en 55-plussers.

Half september resultaat

Met de resultaten van de werkveldbijeenkomsten en diverse onderzoeken wordt de nieuwe Sportnota
opgesteld. Het concept wordt half
september met de sportverenigingen besproken. Dit is vooraf aan
de vaststelling van de nota door
B en W en de gemeenteraad.
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Dans voor groep 3: De kinderen
oefenen onder begeleiding van
een dansdocente van De Hint
allerlei dansen. Aan het eind van
de ochtend is in het speellokaal
een optreden voor de ouders.
Schilderen voor groep 4: De
kinderen schilderen in groepen
op grote doeken. Het resultaat
is vijf kunstwerken, die afzonderlijk, maar ook als één geheel
tentoongesteld kunnen worden.
Corrie Eeltink van de Penseelstreek heeft deze activiteit onder
haar hoede.
Fotograﬁe voor groep 5: De
leerlingen fotograferen in groepjes leuke en minder leuke plekken in de wijk en schrijven erbij
waarom ze die plekken gekozen

•

hebben. Van het geheel wordt
een productie gemaakt, die onder de aandacht van buurtbeheer
Meerwijk wordt gebracht. Op De
Kajuit begeleidt Margot Fiechter
het fotograferen, op de Springschans Patrick Hesse.
Muziek voor groep 6: De leerlingen maken muziekinstrumenten
van kosteloos materiaal. Daarmee vormen ze een ‘rotzooiorkest’ en geven een uitvoering
aan het eind van de ochtend.
Twee docenten van De Hint voeren deze activiteit uit.
Koken voor groep 7:. In groepjes gaan de kinderen koken. Ze
maken een gerecht wat bij elkaar
een echte maaltijd wordt. Deze
wordt aan het eind gezamenlijk
opgegeten. Hierbij leren ze niet
alleen koken, maar ook samenwerken, opruimen, eten proeven.
Harriette Pouw begeleidt het koken.
Grafﬁti voor groep 8:. Onder
inspirerende leiding van een student gaan de kinderen met grafﬁti aan de slag.

’s Middags is er een programma
voor alle bewoners van Meerwijk op
verschillende plekken in de wijk. Op
het programma staat onder andere:
• Poppenvoorstelling.
Tussen
14.00 en 16.00 uur ﬁetst poppenspeler Frans Hakkemars
door Meerwijk en laat kinderen
lammetjes maken. Om 16.00 uur
is de poppenvoorstelling ‘Wolletje Tim’ door poppentheater De
Kleine Zon op de speelweide van
Flevomeer.
• Kinderzangkoor Xing. In het
voorprogramma van de poppenvoorstelling ‘Wolletje Tim’ zingt
het kinderzangkoor Xing onder
leiding van Ireen van Bijnen.
• Mega-schilderkunstwerk. Corrie Eeltink maakt tussen 13.00 en
15.00 uur samen met een aantal

kinderen een megakunstwerk
van de vijf geschilderde doeken
die ’s morgens zijn gemaakt.
• Kinderkookrestaurant. Tussen
13.00 en 16.00 uur is er op het
schoolplein een kinderkookrestaurant, waar bewoners, ouders
en kinderen kunnen komen eten.
• Oud-Hollandse spelen. Achter
bakker Versteeg in Kogge, Karveel en Klipper zijn onder leiding
van Ria Tammer allerlei spelactiviteiten voor kinderen.
• Oppimpen Caravans. Twee
caravans worden ’s middags opgepimpt door kleine grafﬁtikunstenaars. De caravans worden
ingericht als ‘schildercaravan’
en ‘kookcaravan’. Na het project
kunnen organisaties en particulieren de caravans huren om
activiteiten voor kinderen en volwassenen mee te organiseren.
Eén van de caravans rijdt door
Meerwijk om de festiviteiten op
28 mei aan te kondigen.
• Amstelduin in de Grote Lijster organiseert tussen 13.00 en 15.30
uur zijn jaarlijkse zomermarkt. Op
het plein rond het hoofdgebouw
wordt tussen 15.00 en 16.00 uur
een skelterrace gehouden.
De projectgroep voor deze dag
bestaat uit medewerkers van kunstencentrum De Hint, poppenspeler
Frans Hakkemars, Atelier De Penseelstreek en een heleboel vrijwilligers. Het project wordt mogelijk
gemaakt door subsidies van diverse
organisaties en de gemeente.

Helpen? Graag!

Er staan al een heleboel mensen
klaar om te helpen op woensdag 28
mei. Maar om alle activiteiten goed
te laten verlopen, zijn alle helpende
handen welkom. Aanmelden kan
bij Harriette Pouw via hcpouw@
caiway.com. Verdere informatie
krijgt u ook via de caravan die vanaf
13 mei door de straten van Meerwijk

Extra avondopeningstijden Publiekszaken

In verband met de aankomende vakantieperiode is deze maand de balie van Publiekszaken op donderdagavond 22 en 29 mei extra lang open. Op deze avonden is de balie geopend van 17.30 - 20.30 uur.

Uitgangspunten
Structuurvisie Uithoorn

Het college van B en W heeft zijn mening bepaald over de uitgangspunten voor de nog op te stellen Structuurvisie Uithoorn.
Een aantal in het oog springende punten is: het realiseren van
een mooi Dorpshart na omlegging van de N201; realiseren van
een mooi Amstelfront; verbeteren van het bedrijventerrein en
van het glastuinbouwgebied aan de Iepenlaan; versterken van
de natuurontwikkeling en de mogelijkheden voor (water-)recreatie; behoud van de groene identiteit van de wijken; verbeteren
van de woningbouw in de oudere wijken; versterken van de
sportboulevard en het verbeteren van de (sociale) voorzieningen voor ouderen en jongeren.
Het is een groslijst van uitgangspunten, waarbij nog géén voorkeur is
bepaald voor het ene uitgangspunt
boven een ander. De groslijst wordt
door het college ter instemming
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bespreking vindt plaats op 5 en 12
juni tijdens het Informatief Beraad en
op 26 juni vindt stemming plaats.

Structuurvisie

De Structuurvisie beschrijft de toekomstige gewenste ontwikkelingen
op onder meer het gebied van de
ruimtelijke ordening, het verkeer
en vervoer, wonen, natuur, economie, veiligheid en sociaal maatschappelijke onderwerpen. De visie
wordt het komend jaar opgesteld
in overleg met vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties
en het bedrijfsleven. Ook individuele inwoners en ondernemers
evenals de bestuurders van buurgemeenten en de provincie krijgen

de kans hun mening te geven. Voor
het opstellen van de visie heeft de
gemeente opdracht gegeven aan
het stedenbouwkundig bureau HzA
Stedebouw en Landschap. In maart
heeft het bureau een eerste ronde
van interviews gehouden met vertegenwoordigers (sleutelpersonen)
van organisaties in Uithoorn en De
Kwakel en buurgemeenten. Ook zijn
actuele beleidsnota’s van de gemeente bestudeerd en is een overzicht gemaakt van sterke en zwakke
kenmerken, kansen en bedreigingen van de Gemeente Uithoorn.
Het resultaat is een lange lijst van
uitgangspunten die moeten worden
meegenomen in het vervolgproces.

Zowel wonen als werken

Ze hebben zowel betrekking op het
wonen in Uithoorn, als op het werken en de recreatie. Zo wordt gesteld dat bijzondere aandacht moet
worden besteed aan zowel ouderen

als jongeren. Woonzorgzones en seniorenwoningen worden genoemd,
maar ook speel- en hangplekken
voor de jeugd en starterswoningen.
Ook zijn versterking van de horeca,
van de winkelcentra Zijdelwaard en
het Legmeerplein en van de recreatieve functies en kwaliteiten van het
Libellebos, de Amsteloever en het
water in Uithoorn als uitgangspunten opgenomen. De verrommeling
van het openbaar gebied en de natuurlijke kwaliteiten van het dorp en
de omgeving worden ook genoemd.
Tenslotte zou Uithoorn meer moeten
doen met het feit dat het met twee
forten deel uitmaakt van de Stelling
van Amsterdam.

Scenario’s

De volgende fase is het opstellen
van mogelijke scenario’s voor de
toekomst van Uithoorn. Ook dat gebeurt in eerste instantie in overleg
met sleutelpersonen. Na de zomer,
op 2 en 3 september, krijgen alle inwoners de kans om daarover mee
te praten. Op beide data worden
’s avonds workshops gehouden.
Iedereen die wil, is daar welkom.

Communicatie

Binnenkort zal de gemeente op haar
website meer informatie verstrekken over de structuurvisie, dat gebeurt op een speciale subsite: www.
uithoorn.nl/toekomst. Op woensdag
20 augustus verschijnt - als bijlage bij de Nieuwe Meerbode een speciale krant voor
bewoners.
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ALGEMENE INFORMATIE

Nieuws uit de
gemeenteraad

WERK IN
UITVOERING

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

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 15 MEI 2008

In de raadsbijeenkomst van 15 mei is door vier burgers gebruik gemaakt van
het recht om in te spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid stilgestaan bij:
• Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP).
• Speelbeleidsplan.
• Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 1e herziening Landelijk gebied
De raad heeft in een Extra Informatief Beraad gelijktijdig een hoorzitting gehouden voor burgers die een mondelinge toelichting wilden geven aan de
raad op hun ingediende zienswijze over het bestemmingsplan Landelijk Gebied.
In het vragenuur zijn mondelinge vragen gesteld door de fractie GroenLinks
over de gerezen problemen bij de Afval Energie Centrale (AEC) Amsterdam.
Door de PvdA fractie zijn ook mondelinge vragen gesteld over de problemen
bij de AEC in Amsterdam en daarnaast over de vraag wie het aanstaande
rookverbod in de horeca in Uithoorn gaat handhaven.
In het Politiek Debat heeft de raad nogmaals aandacht besteed aan:
• Richtinggevende Notitie Aanpak Accommodatiebeleid.
• Nota Communicatie “Om de goede naam en faam van de gemeente Uithoorn”.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen, amendementen en/of moties
aangenomen:
• Aanwijzing raadsleden in commissie evaluatie Rekenkamer DOUW.
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 29 mei
2008 . Deze vergadering wordt gehouden in restaurant Leenders, Drechtdijk
9-15 in De Kwakel. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de
grifﬁer (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
29 MEI 2008 (IN DE KWAKEL!)

De raadsvergadering van donderdag 29 mei is geheel gewijd aan twee
hoofdonderwerpen:
• De behandeling van de Jaarrekening 2007 en de bijbehorende accountantsrapportage. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2007.
• De behandeling van de Voortgangsrapportage 2008 en het Programmaplan 2009. Bij de besluitvorming hierover geeft de raad de voorwaarden aan voor de voorbereiding door het college van de Programmabegroting voor het jaar 2009. Deze begroting wordt in het najaar behandeld
door de gemeenteraad.
De behandeling en besluitvorming over deze onderwerpen vindt plaats in één
vergadering. Er is deze avond dan ook geen Informatief Beraad. Om 19.30
uur wordt direct begonnen met de Raadsvergadering en het Politiek Debat.
De avond wordt afgesloten met de stemmingen over deze onderwerpen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grifﬁer van de
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963.
De vergadering wordt gehouden in restaurant Leenders, Drechtdijk 9-15, in
De Kwakel en begint om 19.30 uur. De agenda en de raadsvoorstellen vindt
u vanaf a.s. vrijdag op de website van de gemeente Uithoorn. Volgende week
woensdag staat de agenda op de gemeentepagina.

Werkgroep
‘Slappe Bodem’

Vrijwillige bijdrage door gemeente

De gemeente heeft besloten deel te nemen aan de werkgroep ‘Slappe Bodem’. Gedurende drie jaar wordt 20 eurocent per inwoner bijgedragen aan de uitvoering van
het plan ‘Slappe Bodem 2007-2010’. De totale bijdrage
is € 5.500,-. De werkgroep bestaat uit de gemeenten van
Midden-Holland aangevuld door kennisinstellingen en
marktpartijen. Met de bijdrage wordt onder andere onderzoek geﬁnancierd naar de gevolgen van slappe bodem
voor bijvoorbeeld riolering en beplanting.
Door deelname aan deze werkgroep krijgt de gemeente meer kennis en kunde van onderhoud van grondgebied in gemeenten met slappe bodem. Dit leidt
uiteindelijk tot een onderhoudsbeleid op lange
termijn. Door de actieve rol in de aanpak van
deze werkgroep, heeft de gemeente vorig jaar een extra uitkering vanuit
het gemeentefonds van het
Rijk ontvangen van €11,per inwoner.

ding in heel Uithoorn duurt, is niet
met zekerheid te zeggen. Als het
regent of gaat regenen, kan er niet
gewerkt worden, omdat het middel
dan te snel wordt weggespoeld. Gemiddeld neemt de onkruidbestrijding
zo’n vier tot zes weken in beslag.

GROOTSCHALIGE
RENOVATIE
BUITENRUIMTE
EUROPAREI GESTART

ONKRUIDVERWIJDERING OP VERHARDING

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

Dit voorjaar is de eerste fase van
de renovatie van de buitenruimte
Europarei gestart. Het parkeerterrein van de Brusselﬂat wordt voorzien van nieuwe bestrating. Het zal
binnenkort weer helemaal klaar zijn
voor gebruik. Dit jaar wordt verder
het gebied tussen de Briandﬂat en
de Brusselﬂat en de omgeving van
de Monnetﬂat verbeterd. Er komt
nieuwe beplanting en de openbare
verlichting wordt opgeknapt. De
speeltoestellen worden in samenspraak met de kinderen uit de ﬂats
vernieuwd.

Totaalplan samen
met bewoners

De werkzaamheden zijn een onderdeel van de totale renovatie van de
buitenruimte van de Europarei. Het
totaalplan voor buitenruimte in deze
wijk werd een aantal jaren geleden
samen met de bewoners opgesteld.
Bij de renovatie wordt alle bestrating
opgeknapt, er komen meer parkeerplaatsen, de openbare verlichting
wordt aangepast en de onderbeplanting wordt vernieuwd.

Planning

De totale herinrichting gaat tot 2013
duren. Het werk vindt plaats in fasen, in aansluiting op de renovatie
van de ﬂats. Vorig jaar is het gebied
rondom ‘t Buurtnest al opgeknapt.

Eind dit jaar wordt gestart met het
opknappen van het parkeerterrein
van de Briandﬂat, het gebied tussen
de Brusselﬂat en basisschool de
Tweemaster, het gebied rondom de
Coudehoveﬂat en het parkeerterrein
van de Briandﬂat.

-

LOPENDE
PROJECTEN

Tijdelijke afsluiting Randweg
Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten

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

NOOIT EENS ERGENS
GELD VOOR ?
MOEITE OM
ROND TE KOMEN?

Groep 7 op de ﬁets

22 en 29 mei verkeersexamen
Op donderdag 22 en 29 mei gaan de leerlingen van groep
7 tussen 9.00 en 13.00 uur weer op de ﬁets door Uithoorn.
Het verkeersexamen is een praktijkproef ter afsluiting van
alle lesstof over verkeer die de kinderen in de afgelopen
jaren hebben gekregen.

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

Route

Start en ﬁnish zijn aan het Potgieterplein. De te rijden route gaat door
de Alfons Ariënslaan, Wiegerbruinlaan langs het winkelcentrum de
Heijermanslaan in. Daarna door de Arthur van Schendellaan, Achterberglaan en de Guido Gezellelaan.

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

betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een nieuwe bril, de eigen
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met

Houdt u er rekening mee?

Op deze donderdagen zijn er dus extra veel ﬁetsers op deze route.
Bent u op de genoemde tijden in de ﬁetsroute, houdt u dan rekening
met deze jonge weggebruikers. Alvast hartelijk dank!

een laag inkomen hiervoor in aanmerking.
Niet alleen voor mensen in de bijstand

Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het

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

Beleidsplan 2008 en
beleidsverslag 2007

Aalsmeer en Uithoorn maken
er werk van!
Jaarlijks stelt de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken
Aalsmeer-Uithoorn (kortweg GR Sociale Zaken) een beleidsplan
en een beleidsverslag op. Sociale Zaken is voor betrokkenen
beter bekend als het cluster Werk en Bijstand. De belangrijkste
doelstelling voor 2008 blijft, net als in 2007, het re-integreren
van uitkeringsgerechtigden.
Mensen met een uitkering weer aan
werk helpen is een belangrijke taak
van Sociale Zaken. Maar zeker niet
de enige taak. Ze houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met de inburgering
van nieuwe inwoners, het ontwikkelen en uitvoeren van inkomensbeleid voor mensen met een minimuminkomen, schuldhulpverlening
en voorlichting.

Nieuw in 2008

Nieuwe projecten voor 2008 zijn het
ontwikkelen van een regionaal werkgeversloket, de modernisering van
de WSW (Wet Sociale Werkvoorzie-

ning), jeugd en armoede en de aandacht voor participatie: Het sociaal
en maatschappelijk meedoen. Vrijwilligerswerk en mantelzorg vallen
hieronder.

Meer informatie

In het beleidsverslag 2007 staan de
resultaten van het afgelopen jaar.
De beleidsvoornemens worden genoemd in het beleidsplan 2008. Voor
meer informatie over het beleidsverslag 2007 en het beleidsplan 2008
kunt u bellen met het cluster Werk
en Bijstand op werkdagen tussen
9.00 en 11.00 uur op tel. 513 155.

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

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

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

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

Naam

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

Telefoonnummer

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

Adres
Postcode + Woonplaats

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
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
Uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening Uithoorn
2008.
Info: Dhr. H. Boud, tel. 514 468
Inzageperiode: t/m 28 mei 2008
Lozingenbesluit wet bodembescherming, onthefﬁng lozen
koelwater Piet Schreurs Holding BV, Hoofdweg 81, De
Kwakel.
Info: Dhr. J.J. Vennik, tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 29 mei 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Jan Luikenlaan 25.
Info: afd. Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 4 juni 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de
Roodhalsgans 37.
Info: afd. Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 4 juni 2008
Besluit om de containeropstelplaats aan de Witkopeend te
wijzigen. Deze wijziging optimaliseert de spreiding van de
containeropstelplaatsen.
Info: Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 11 juni 2008
Ontwerp-bestemmingsplan De Legmeer
Info: Mw. M. Stappers, tel. 513 276
Inzageperiode: t/m 19 juni 2008
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Uithoorn 2008-05-06.
Info: Afd. Dienstverlening/cluster Publiekszaken, Mw. P.
Zanoli, tel. 513 252
Inzageperiode: t/m 9 juni 2008
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de Briandﬂat te Uithoorn.
Info: afd. Leefomgeving, Mw. M.A. Vermaas, tel. 513 211
Inzageperiode: t/m 25 juni 2008
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het
indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 1A, reguliere bouwaanvraag voor
het plaatsen van een berging/carport.
- Noorddammerweg 7, reguliere bouwaanvraag voor het
oprichten van een bedrijfsruimte met kantoor.
- Fresialaan 1, lichte bouwaanvraag voor het vergroten
van een woning aan de zij- en achtergevel.
Meerwijk-Oost
- Eger 8, bouwaanvraag fase 1 voor het plaatsen van
een dakopbouw.
- Eger 10, bouwaanvraag fase 1 voor het plaatsen van
en dakopbouw.

-

Fender 8, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde.
- Fermoor 20, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van een schutting aan de zijkant van de woning.
Meerwijk-West
- Ganzendiep 19, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen
van 2 dakkapellen.
Dorpscentrum
- Amstelplein 227, reguliere bouwaanvraag voor het
plaatsen van een licht reclamebord.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/
VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Vishandel Kes
V.O.F. voor het innemen van een standplaats met een
mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop van
vis.
Bezwaar: t/m 24 juni 2008
- Marktplein 2R, vergunning voor het slopen op de begane grond alle voorzetwanden en de verlaagde plafonds.
Bezwaar: t/m 26 juni 2008
De Kwakel
- Boterdijk 142, vergunning voor het slopen van een woning. Bezwaar: t/m 26 juni 2008
- Drechtdijk/Steenwijkerveld, onthefﬁng van de geluidsnorm voor het werken met diverse wegenbouwmachines in de nachtelijke uren op 16 t/m 19 mei 2008 en 13
t/m 16 juni 2008.
De Legmeer
- Langs de Baan 60, vergunning voor het vergroten van
een woning.
Bezwaar: t/m 25 juni 2008
- Geertruidahoeve 8, kapvergunning voor een kronkelwilg, een rode prunus en twee lijsterbessen in de zij- en
voortuin.
Bezwaar: t/m 25 juni 2008
- In het Midden 21, vergunning voor het vernieuwen van
de kozijnen op de 1e en 2e verdieping aan de voor- en
achterzijde.
Bezwaar: t/m 26 juni 2008
- In het Midden 21, vergunning voor het verwijderen van
asbesthoudende gevelpanelen aan de voorzijde en
achterzijde.
Bezwaar: t/m 27 juni 2008
- Zegge 9, kapvergunning voor een els in de achtertuin.
Bezwaar: t/m 2 juli 2008
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 55, kapvergunning voor een conifeer in de achtertuin.
Bezwaar: t/m 25 juni 2008

Zijdelwaard
- Romeﬂat vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke ketenpark t.b.v. herinrichting Europarei. Bezwaar:
t/m 25 juni 2008
- Multatulilaan 27, vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 26 juni 2008
- Multatulilaan 29, vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 26 juni 2008
- Leopoldlaan 29, vergunning voor het plaatsen van een
overkapping aan de garage. Bezwaar: t/m 26 juni 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 88, vergunning voor het vernieuwen
en vergroten van het terras aan de achterzijde.
Bezwaar: t/m 25 juni 2008
- Amsterdamseweg 15, vergunning voor het gedeeltelijk
slopen van gevels, binnenwanden en een verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 26 juni 2008
TERINZAGELEGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “DE LEGMEER” (NIEUWE TERMIJN)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend
dat het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” met ingang van 23 mei 2008 gedurende zes weken ter inzage
ligt. Het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” heeft
betrekking op het gebied dat wordt begrensd door aan de
oostzijde: de Zijdelweg, aan de zuidzijde: het voormalig
spoorbaantracé, i.c. de toekomstige busbaan; aan de westzijde het voormalig spoorbaantracé tussen De Legmeer en
Legmeer-West en aan de noordzijde: de gemeentegrens
Amstelveen/Uithoorn (Hoofdtocht).
Het nieuwe bestemmingsplan betreft voornamelijk een
actualisering van de bestaande regelingen. Voor het centrumgebied en de huidige schoollocatie is een globale,
nader uit te werken bestemming opgenomen. Omdat de
plannen voor de geprojecteerde openbaar vervoervoorziening Uithoorn-Amstelveen v.v. op het aan de westzijde
(tussen De Legmeer en Legmeer-West) gelegen voormalig
spoorbaantracé nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt,
zijn deze gronden buiten het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan “De Legmeer” gelaten. Voor deze gronden zal binnen afzienbare termijn een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
Het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” ligt van 23
mei 2008 tot en met 3 juli 2008 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis en in de openbare
bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “De Legmeer” kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van
het bestemmingsplan.

WWW.UITHOORN.NL

(gratis advertentie)

Help slachtoffers cycloon Birma!
Tienduizenden mensen gedood.
Honderdduizenden dakloos.
Help nu!

Giro 555
Foto
t : AP/Re
P Report
porters
ers
r

Den Haag

SAMENWERKENDE
H U L P O R G A N I S AT I E S
www.giro555.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 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.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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,
NEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
IsDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950
EDItIE 3
oPlAAg 13.150
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-, foto-, en / of tekstmateriaal
NIET beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook NIET per
e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de
Uitgever!

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na tel.
afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129, 3645
DJ Vinkeveen tel: 0297-263758 fax:
0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: 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.

Duoconcert in de
Janskerk
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 24 mei wordt in de Janskerk in
Mijdrecht weer een Lenteconcert
gegeven. Deelnemende muziekverenigingen zijn Brassband Concordia
uit Vinkeveen en de Harmonie van
KnA uit Uithoorn. Dit alles onder het
motto : ”De klank van cornet en klarinet in één concert.” De gespeelde
werken kennen een grote variatie.
Zo speelt de Brassband o.l.v. Stephan Koppelaar, All in the april evening in een arrangement van Eric
Ball, The power of the megatsunami
van Carl Wittrock inhakende op de
actualiteit van vandaag. Daarna de
flugelsolo In Heaven van Tom Brevik, stem en tegenstem tussen cor-

De aanvang van het concert is om
20:00 uur in de Janskerk aan de
Kerkstraat 11 in Mijdrecht.
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur
en de toegang is gratis

Uithoorn - Op woensdag 28 mei
wordt in Het Hoge Heem de jaarlijkse voorjaarsmarkt gehouden. U
bent van harte welkom van 14.00 tot
17.00 uur.
Op 28 mei vindt u daar alles wat een
markt zo gezellig maakt.
Kraampjes met planten, babycadeaus, kaarten, sieraden, verkoop

Neem familie en vrienden mee. Zij
zorgen voor een gezellige middag.
U vindt Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan 29 in Uithoorn.

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

Een beetje eng
klein grut

sTIChTING IMET

De aimabele en kundige architect Jan Verwey renoveerde in de jaren 70 de
Wintertuin van Krasnapolsky en maakte zich tegelijkertijd het spelen op de
mondharmonica eigen. Als autodidact.
Aanvankelijk was het net zoiets als ‘wiskunde voor beginners’, vertelt hij.
‘Als je in een van die kleine gaatjes blaast is het een C, wanneer je inhaleert
komt de lucht terug als een D en als je de knop indrukt is het een cis’. Het
begon als een uitdaging, ‘soms om hels van te worden’, maar al snel werd
Jan verliefd op dat kleine instrument. Die liefde is nooit overgegaan. In de
jaren 80 werd hij beroepsmuzikant.
In 1990 was hij voor het eerst in Amerika, tijdens dat bezoek werd hij direct
uitgenodigd door producer Bill Goodwin om de cd ‘The Dutch Connection’
op te nemen. Sindsdien is hij uitgenodigd voor vele buitenlandse en Nederlandse festivals, waaronder het North Sea Jazz, en speelt hij in gerenomeerde jazz-clubs.
In eigen land speelt hij regelmatig in Elsa’s Jazzcafé (Amsterdam), Langs De
Lijn (Bussum), Graaf Wichman (Huizen) en Otterjazz (Loosdrecht).
Elke zondag presenteert hij ‘Holland Jazz’, live, op Radio 6.
In 2008 speelt Jan Verwey weer voor Charity Jazz:

Chazz 2008

28 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50 De Hoef

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

VVV/ANwB

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

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.

Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info: 09000101. www.slachtofferhulp.nl

Chazz2006: Jan Verwey met Ellen Helmus en Paul Poulissen.

Madelon van der Stap

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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!

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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. 09002359893.
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.

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

van handwerkjes, ansichtkaarten,
een grabbelton.
Voor de inwendige mens is er ook
voor elk wat wils!

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

zORG &
DIENsTVERLENING

Samenwerking de ronde venen

Sfeervolle Voorjaarsmarkt
in Het Hoge Heem

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

net en euphonium in Country scene
van Goff Richards. Diogenes van
Jacob de Haan, drie overgeleverde
verhalen over de filosoof Diogenes
en de Mars Castell Coch.
Het harmonieorkest o.l.v. Ruud Pletting speelt drie delen uit The Lord
of the Rings van Johan de Meij, An
American in Paris van George Gershwin, Emperata Overture van Claude T.Smith en Wedding March van
Jan van der Roost.

Stichting Ontwikkelings

O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................

In deze tijd van het jaar zijn ze
er weer : lammetjes in de wei
en jonge vogeltjes in de tuin.
Schattig vinden we dat. Van
aaibare jonge dieren kunnen
we maar niet genoeg krijgen.
Vaak vinden we ze veel leuker
dan hun ouders. Maar er zijn
ook dieren waarvoor dat juist
andersom geldt.
Denk maar aan vlinders. Die
vinden we mooi en we planten speciale planten in de tuin
om ze te lokken. Maar de jongen van de vlinder zien we
liever niet. Rupsen die ook nog
eens onze planten opeten …
brrr. Maar: zonder rupsen
geen vlinders. Dus die rupsen
moeten we wel gedogen als
we vlinders willen zien.
Er zijn nog veel meer insecten
met rupsachtige ‘jongen’ die
helemaal niet op hun ouders
lijken. Meestal worden ze larve
genoemd. Ook het allerschattigste lieveheersbeestje is als
jong dier een larve geweest.
Zou u die herkennen, bij u in
de tuin? Op de foto ziet u de
larve van een zevenstippelig
lieveheersbeestje. Een beetje
eng is die wel.
De larven zijn nu nog maar
heel klein. De ouders hebben zich na de winterslaap
eerst helemaal vol gegeten:
zo’n 100 bladluizen per dag.
In april/mei hebben ze ge-

paard en eitjes afgezet. Na
zo’n vier dagen komen daar
de jongen uit. En die beginnen al gauw aan hun favoriete voedsel: bladluizen. Ze
eten daar wel 200 à 600 per
dag van! Ze eten de luizen
niet echt op, maar zuigen ze
leeg. Na zes weken zijn de
larven groot genoeg om zich
te verpoppen. En dan worden
het de ons wel bekende lieveheersbeestjes. Vaak komt er
in de zomer nog een generatie. De ouders sterven voor
de winter. De jongvolwassenen eten hun buikje rond
en gaan op zoek naar een
overwinteringsplek. Ze kruipen dan met een groepje bij
elkaar in de grond, of in de
sponningen van het raam. En
dan wachten ze tot het weer
voorjaar wordt. Als u bladluizen in de tuin heeft, kijk dan
eens of u de larven van het
lieveheersbeestje ziet. Laat ze
zeker zitten, want het zijn dus
hele goede ongediertebestrijders. Ook in de glastuinbouw
worden ze daarvoor gebruikt.
En wist u dat er in Nederland
wel 60 verschillende soorten
voorkomen?
Ineke Bams,
IVN-natuurgids
(foto larve:
Sander van der Molen)

home.wanadoo.nl/ivnrvu

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

Shanna Elleswijk start eigen
Dancestudio in Uithoorn!
Uithoorn - Vanaf september 2008 is
het zover! Dansdocente Shanna Elleswijk gaat voor zichzelf beginnen.
Hiermee gaat een grote droom in
vervulling. In 2007 behaalde zij haar
diploma en nu in 2008 de start van
een eigen dancestudio! Shanna is al
3 jaar werkzaam als dansdocente in
Uithoorn en hierin zeker geen onbekende. Zo heeft zij al diverse keren
met kinderen/jongeren uit de regio
in de theaters gestaan.
In september start zij met een lesrooster vol dans en theater. Zo is
er de mogelijkheid voor het volgen
van een cursus jazz/musical showdance, klassiek ballet en ook de allerkleinsten kunnen aan de slag tijdens de cursus adv/peuterballet (35 jaar). Voor jong en oud van hip
hop tot musical, alles is mogelijk bij
Dancestudio Shanna Elleswijk. Natuurlijk laten alle leerlingen aan het
einde van het seizoen hun kunsten
zien tijdens een spectaculaire eindshow! Ook bieden zij musical/theater klassen. Voor jongeren en volwassenen die graag op het podium
staan en gek zijn op dans en theater. Het spelen van een stuk, het zingen van een nummer of het dansen
in een musical. Tijdens de musical
productie klas leren Shanna en di-

verse gastdocenten je de wereld van
theater kennen!
Ben je nieuwsgierig geworden? Lijkt
het je leuk om deel te nemen aan
een van Shanna’s cursussen? Zij
begroet je graag op een van de locaties in Uithoorn. Neem snel een
kijkje op www.dancestudioshannaelleswijk.nl
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Wie het nog snapt mag het zeggen

Is uw huisdier
zoek?

Zoekplaatje voor busreizigers,
automobilisten enz..
Mijdrecht – Het moet niet gekker
worden. Dat er gewerkt moet worden aan wegen zo nu en dan is begrijpelijk. Dat er dan dagen, soms
welken zijn dat dat overlast geeft
voor verkeer, ook dat is begrijpelijk. Dat het zelfs soms zo is dat alles
wordt afgesloten, vervelend, maar
ook dat accepteren de mensen nog,
maar geef dat dan wel even aan.. In
Mijdrecht doen ze dat dus niet.
Al weken wordt er gewerkt aan de
kruising bij winkelcentrum Adelhof.
Regelmatig kun je er moeilijk door,
maar sinds maandag jl. kun je er dus
helemaal niet meer door. Dat houdt
in dat je niet meer via de Kerkvaartbrug naar de diverse woonwijken
kan en visa versa.
Als je denkt dat zo’n enorme ingreep wordt aangegeven met borden? vergeet het maar. Onze redactie ging met de auto alle toegangswegen richting die kruising
a en eindelijk bij de rotonde aan de
Hoofdweg stond een bord ( zie foto), maar vanaf de Rondweg niks?

omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.

Foto 1: Kerkvaartbrug vanaf wijk Proostdijland Zuid. Opeens sta je voor een
afsluitingshek
bij de Anselmusstraat/Bozenhoven,
niks, Bij de Oosterlandweg, niks, bij
de Dorpsstraat, niks. Zelfs bij de Dr
van der Berglaan staat niks. Plotse-

Foto 4: De bewuste kruising waar al weken aan wordt gewerkt

Foto 5: Na lang zoeken vonden we 1 verwijzing

Bushaltes
Maar dat is nog niet alles. Door
deze afsluiting kunnen ook diverse bushaltes niet meer worden gebruikt. De busonderneming is kennelijk wel ingeseind en die schuiven oranje plastic mapje over hun
borden ( zie foto’s) maar er opzetten waar hun klanten nu heen moeten, vergeet het maar. Het is toch
te gek voor woorden. Zo ga je toch
niet met je klanten om busonderneming? en gemeente De Ronde venen.. hadden jullie niet net een prijs
gewonnen dat de dienstverlening zo
goed was? Wel hier mankeert toch
nog wel het een en ander aan.

Uithoorn - Er is nu een financiële meevaller van 1.8 miljoen en wat
daarmee te doen. Dat was eigenlijk de hamvraag bij het debat van
de fractievoorzitters. De PvdA in
de persoon van Jan Mollema wilde voordat de programmabegroting op 27 mei wordt besproken eigenlijk niet te veel prijsgeven maar
kwam toch met enkele aandachtspunten zoals jongerenparticipatie,
participatie van de burgers, jongerenbeleid en daarmee in verband de
speelgelegenheid en dan natuurlijk het ambitieniveau van het college “Erg hoog gesteld voor de PvdA.
“Hoe hoog willen we dat ambitieniveau en wat hebben we ervoor. Op
ambtelijk niveau blijkt er nog steeds
geharrewar te bestaan over dit ambitieniveau”. Robert Timmers (GB)
vond twee punten belangrijk het
spanningsveld tussen het ambitieniveau en het rekening resultaat en
de beschikbare capaciteit. “wij denken aan het steunen van de ondernemers in Uithoorn en dan met name de winkeliers. Ook kwam Ge-

te waard.
Het jubileumjaar zal verder worden
afgerond met een concert in Baambrugge en in Wilnis, maar daarover later meer. Het 87 leden tellende mannenkoor Immanuël staat iets
meer dan een jaar onder leiding van
de zeer gedreven en conservatori-

Brasserie ’t Bonteschort
heropent in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag
19 mei opende het geheel gerenoveerde pand van Brasserie ’t Bonte Schort haar deuren. Dit instituut in Aalsmeer heeft de afgelopen twee maanden een grondige
renovatie ondergaan. De brasserie
hoort sinds een half jaar onder de
vlag van HME Group, waarvan Michelinsterren chef-kok Ron Blaauw
culinair directeur is. Blaauw is verantwoordelijk voor het culinaire beleid van alle HME restaurants. In de
keuken zal chef-kok Petja Verweij,
eerder chef-kok bij restaurant ZIN
in Loosdrecht, de vernieuwde menukaart gaan presenteren. Men kan
de traditionele brasserie klassiekers verwachten en gerechten zoals
’t Bonte Schort dat gewend is ;de
Côte de boeuf, de rundercarpaccio
en het streekproduct; de gerookte
Westeinderpaling. Ook zal er iedere
dag Happy Hour zijn aan de bar met

Foto 3: achterzijde bushalte bordje:
is niet ingevuld

Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Twistvliet, poes, roepnaam: Droppie, oud
4 jaar, kleurstelling schildpad zwart met rood en wit gevlekt.
Hij is dik met kleine oren.
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kater, 3 jaar oud E.K.H., cypers,
kleurstelling grijs met bruin, een zwarte streep over de rug.
Er is een stukje uit linker oor. Chipnummer 945000000432455.
Roepnaam Binkie.
- Mijdrecht, omgeving Viergang, gecastreerde pers, 7 jaar oud,
kleurstelling wit/lichtgrijs, zwarte kussentjes onder voeten, lange
grijze plukken haar tussen tenen. Naam Itchy.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving In het Rond, poes, kleurstelling wit met licht
grijs gemêleerd. Wel erg mager. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Coudenhoveflat, kat, E.K.H., kleurstelling grijs
cypers, grote dikke kat. (06- 17515133).
- Vinkeveen, omgeving Demmerik, kat lapjes, kleurstelling zwart/
beige/wit. (06-17515133).
- Mijdrecht, omgeving Rechthuislaan, Herdershond, kleurstelling
bruin/beige. Chipnr.958000001323874. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kat Birmaan kater, kleurstelling
beige/zwart. (asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving oprit 201, kater, kleurstelling Cypers grijs,
groot postuur.
- Wilnis, omgeving Herenweg, poes, E.K.H., kleurstelling muisgrijs,
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kat, halve siamees, kleurstelling
crème, felblauwe ogen, pootjes mooi getekend (als een
kroontje), heel lief en aanhankelijk, onder de klitten en
doorgelopen pootjes. (Asiel Amstelveen).

Projecten die afgesproken zijn
moeten afgewikkeld worden

Uitbundig jubileum-programma met
concert en CD-opname
Met gasten als de begenadigde sopraan Eveline Overtoom, een orgelvirtuoos, een pianogeweldenaar,
een hobo, met begeleiding van harp
en ….. nog veel meer. Ondanks dat
men nog niet alles kan verklappen,
is het vrijhouden van deze datum –
18 oktober 2008 – zeker de moei-

Foto 2: Bus halte.. even aan de achterzijde kijken..

ling sta je voor je afsluiting en geen
verwijzing hoe dan wel te rijden.

Christelijk mannenkoor Immanuel

Wilnis - Op 18 oktober a.s. wordt in
de RK kerk te Wilnis een groots jubileumconcert gegeven ter ere van
het 30-jarig bestaan van Chr. Mannenkoor Immanuël. Van het concert
zullen tevens opnamen worden gemaakt voor de speciale jubileum CD
die kort daarna zal uitkomen. Bij een
dergelijk evenement komt echt een
heleboel kijken en er gaat ook het
een en ander aan vooraf. U krijgt nu
alvast een kijkje in de keuken om te
zien wat er in dit jubileumjaar zoal
op het programma staat:
In de eerste plaats worden er voor
de zomer nog 4 concerten gegeven, te weten in Woerden, Maartensdijk, Den Helder en Mijdrecht.
Vervolgens stapt het koor begin juli
op de bus met bestemming Trier; jawel, het gaat groots worden. Onderweg daar naar toe, in Viande, wordt
een spontaan concert gegeven om
de stembanden al wat los te zingen.
Daarna is het nog maar een klein
stukje naar Trier, waar op zaterdag
en zondag een uitvoering in de kerken ter plaatse wordt gegeven. Dat
betekent voor dirigent en koor op dit
moment nog hard werken aan alle
voorbereidingen, maar volgens de
enthousiaste dirigent ligt het koor
op schema.
Trier
Dan, als in Trier het kerkdak eraf
gezongen is, komen de mannen
van Immanuël terug naar De Ronde Venen om zich voor te bereiden
op “Het Jubileum Evenement”: een
concert dat zijn weerga niet kent.

Dierenbescherming Aalsmeer en

hapjes uit de keuken.
‘Parel van Aalsmeer’
De HME Group wilde deze ‘parel van
Aalsmeer’ een nieuw gezicht geven.
Die zorg was toebedeeld aan interieurarchitect Wim Hoopman van HIP
(Hoopman Interior Projects), die tevens ook creatief directeur is van
de HME group. Zijn team heeft het
pand rigoureus gerenoveerd, zodat
het voldoet aan alle huidige eisen
op het gebied van comfort en uitstraling. Een intiem en smaakvol interieur, prachtige bar en een stamtafel, die niet mocht ontbreken. Er
is gebruik gemaakt van mooie warme kleuren, houten sleetse vloeren
en tafels, rijk gestoffeerde banken,
prachtig licht en een indrukwekkende vide, die de begane grond verbind met de eerste etage. Op deze
etage vind men ook het vernieuwde
terras dat een uniek uitzicht heeft

meentebelangen met hun stokpaardje een gemeentedag. In 2006
is daarover een motie aangenomen
er zijn veel ideeën gekomen maar
tot nu toe weinig van terecht gekomen. Er moet een WMO raad komen en dan is het accommodatiebeleid belangrijk. Joop Hoogkamer
van de VVD vond dat er wel kritisch
gekeken moet worden ondanks dat
er een financiële meevaller is. Wel is
belangrijk dat wat wij in deze raadsperiode hebben afgesproken ook
inderdaad afgehandeld wordt en in
2009 klaar is.
Stokplaardjes
Wat doen we met de 1.8 miljoen. In
2006 hebben we dat overgelaten aan
het college. De VVD heeft een optie het uitvoeren van het coalitiebeleid plus het programma van 2006.
Wat eventuele stokpaardjes van politieke partijen of wethouders betreft
zijn die wel leuk maar eerst moeten
punten één en twee klaar zijn. Ook
vindt de VVD het belangrijk dat er
nu eens wat gedaan wordt aan de
um opgeleidde dirigent Aldert Fuldner. Hij staat werkelijk te trappelen
om de diversiteit (van gospel, via
Deutsche Messe naar luchtige hedendaagse muziek) in een uiterst
aantrekkelijk jasje te steken.
Op de internetsite www.mannenkoor-immanuel.nl vindt u aanvullend nog veel meer informatie over
het koor , de concerten en het jubileum evenement. En mocht u het
persoonlijk willen horen, nou dan
neemt u toch gewoon contact op
met Wil van der Helm? Hij is de contactpersoon voor deze vereniging en
is bereikbaar op 0297-284854 en via
wilvanderhelm@hotmail.com.
over de Westeinderplassen. Een zomerse plek, waar je je ook ’s winters thuis kan voelen bij de grote
openhaard binnen. Brasserie ’t Bonte Schort staat voor kwaliteit, sfeer,
smaak en wil het culinaire hart van
Aalsmeer veroveren.
Aanstaande zondag 25 mei is er
open huis bij Brasserie ’t Bonte
Schort. Voor ieder die nieuwsgierig
is geworden en onder het genot van
een hapje en drankje kennis wil komen maken. Vanaf 16:00 tot 20:00
uur bent u van harte welkom.

Legmeer en Zijdelwaard winkelcentra. Het CDA (Trudy Veninga) was
diezelfde mening toegedaan. Het
CDA vond ook dat eerst het coalitieakkoord moet uitgevoerd worden en dat er goed gekeken moet
worden welke zaken naar achteren worden geschoven. Zo vindt het
CDA dat de oeververbinding van de
Amstel niet naar achteren geschoven moet worden. “Het probleem is
natuurlijk dat er onvoldoende gespecialiseerde mensen zijn. Expertise is moeilijk te krijgen op bepaalde gebieden”. Ook het stagnerende
beleid betreffende de winkelcentra
vond het CDA zorgwekkend “Er is
nu een patstelling bij Zijdelwaard
en dat heeft te maken met het bouwen van de parkeergarage. De projectontwikkelaar wil betaald parkeren en wij hebben gezegd niet betaald parkeren. En bij het Legmeerplein is het onduidelijk wie de wettelijke eigenaar is. Wat gebeurt er nu :
alleen verloedering”. Een andere belangrijk punt vond het CDA de veilige en legale kamerbewoning van

Waardig afscheid De Hoefsanghers
De Hoef - Zaterdag 17 mei 2008
was de datum waarop het koor De
Hoefsanghers uit De Hoef
haar laatste optreden gaf in de kerk
van De Hoef. Het was een afscheid
want na precies
55 jaar te hebben bestaan heeft
men moeten besluiten om de vereniging op te heffen.
De gemiddelde leeftijd lag erg hoog
en het werd steeds moeilijker om de
leden iedere
week bij elkaar te krijgen. Men is
niet in alle stilte vertrokken maar
men had gekozen om voor het laatst
een concertje te geven voor de aanhang van de leden, oudleden en genodigden. Tussen de liederen door
heeft de voorzitter Bram Keizer verhaald over een aantal hilarische citaten uit het notulenboek welke hij
ook had meegebracht. Naar voren kwam ook dat deze vereniging
zich niet alleen bezig hield met zingen maar ook vele andere zaken
deed zoals o.a. toneelspelen, wandeltochten liep en zelf ook organiseerde, muziekfetivals, het evenement Speel’s met Muziek, filmvoorstellingen. Het koor heeft zich

Artiestenparade
op Bloklandfeest!
Regio – Het Bloklandfeest is al jaren een begrip in de omgeving. Met
ieder jaar weer een nieuw programma, staat de tent in Nieuwveen vrijwel altijd vol. Dit jaar pakt de organisatie helemaal groots uit met drie
avonden lang de top artiesten van
Nederland. Er is daarom zelfs de

buitenlandse werknemers. Als laatste kwam Groen Links. Ook Ria Zijlstra vond ambitieniveau en beschikbare capaciteit belangrijke punten.
“De vraag is wat in 2008 op de rol
staat haal je dat zoals structuurvisie
en dergelijke. Wij krijgen het idee
dat er een beetje om de hete brei
heengedraaid wordt en vragen ons
af of de coalitie zich niet vergaloppeerd heeft met dit hoge ambitieniveau”. Ook Groen Links bracht Zijdelwaard ter sprake. “Wij zijn nu al
twee jaar bezig. Volgens ons is de
enige optie betaald parkeren. Het
dorpscentrum is er in drie weken
doorgejaagd (staat dat dan al vast?)
en hier zijn wij twee jaar mee bezig.
Maar er waren ook een aantal goede dingen volgens Groen Links zoals de samenwerking tussen scholen, de opvoedingsondersteuning
en het klimaatakkoord waarbij in
2040 de gemeente energie neutraal
moet zijn. Dat is niet vrijblijvend
vond Groen Links. “Duurzaamheid
staat bij ons hoog in het vaandel”,
aldus Groen Links.

donderdag bijgekomen, welke geheel in het teken zal staan van de
Jannen; Jan Keizer, de Jan van Brusselband en niemand minder dan Jan
Smit zullen deze avond namelijk optreden. Iedereen weet natuurlijk dat
Jan Smit een tijdlang uit de roulatie is geweest en nu weer terug is

in dit laatste optreden tot het uiterste gegeven en dat was ook te merken. Er werd o.l.v. Diny Houweling
uiterst geconcentreerd gezongen.
Een emotioneel moment was het
onverwachte optreden van Marleen
van Dijk, de sopraan die de afgelopen 10 jaar bij geen enkel concert
van De Hoefsanghers heeft ontbroken en die bij het derde werk stil
achter in de kerk binnenkwam en
mee ging zingen. Dirigent en leden wisten hier niets van en de verrassing was dan ook groot. Een ander gevoelig moment was het laatste werk op het programma, 55 jaar
geleden het eerste lied waar men
mee is begonnen. Het koor verliet
na het slotakkoord onder applaus
door het middenpad en met opgeheven hoofd de kerk.
Daarna vertrok men naar De Springbok om onder het genot van een
hapje en een drankje na te praten
en met de leden en oud-leden werd
deze dag besloten met een buffet.
Op deze wijze werd door het koor
De Hoefsanghers op waardige wijze afscheid genomen van de Hoefse bevolking.
van weggeweest. De feestband Pater Moeskroen is als vanouds op de
zaterdagavond te vinden. Speciaal
voor het Bloklandfeest zullen zij dit
jaar strijden tegen de feestband BZB
(Band zonder Banaan). Pater Moeskroen met zijn Ierse invloeden, dan
BZB met hun opzwepende feestmuziek. Sinds heden zijn de kaarten à
15,- euro voor dit spektakel te koop
via de voorverkoopadressen. Daarnaast is het ook mogelijk om e-tickets te kopen via de website: www.
bloklandfeest.nl.
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Servicepunt inburgering in
bibliotheek geopend
tweejarige proef waarbij door de
gemeente gekeken wordt of het
meerwaarde heeft en wie het servicepunt komen bezoeken. Els Verhagen, directeur van de Amstelland
bibliotheken, vertelde dat besloten
was om het servicepunt na de fusering van de bibliotheken te realiseren. “De bibliotheek is een veilige en
goede plek waar je informatie kunt
vinden en ook ondersteund wordt.
Het gaat dan om makkelijk leesbare boeken maar wel met een inhoud
op volwassen niveau.

Uithoorn - Natuurlijk is het altijd
moeilijk om, als je vanuit het buitenland naar Nederland komt en hier
komt wonen en werken, je aan te
passen aan je nieuwe land. Nieuwe wetten, andere gewoontes, ander eetpatroon, andere mensen, een
vreemde cultuur. Kortom: er liggen
genoeg obstakels op de weg. Maar
met een beetje geven en nemen,
en dan niet alleen van de Nederlanders maar ook van degenen die
naar ons land toekomen (tenslotte
moet je je aanpassen als je ergens
te gast bent), komen we al een heel
eind en daarbij is het spreken van
de taal van je nieuwe vaderland een
belangrijk iets. Een stap in de goede richting is het pas geopende servicepunt in de bibliotheek. Wethouder Monique Oudshoorn gaf dat
duidelijk aan in haar toespraak “Om
elkaar goed te begrijpen is het belangrijk om Nederlands te spreken
en kennis te hebben van Nederland
en de Nederlandse samenleving. In
Uithoorn zijn 55 personen inburgeringsplichtig. Maar ook veel mensen
hebben behoefte aan inburgering.
Ongeveer 625 mensen. Inburgeringbehoeftig wil zeggen dat deze mensen vaak al jaren in Nederland verblijven maar nog steeds moeite hebben met de taal en de kennis over
de Nederlandse samenleving. Dat
belemmert het meedoen in de samenleving en dat is dan een gemiste kans. Voor asielemigranten (24)
en personen met een generaal pardon (14) is er ook maatschappelijke
begeleiding door Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland”.
Deltaplan
De wethouder gaf aan dat het niet
alleen gaat om Marokkaanse en
Turkse bevolkingsgroepen die hier
verblijven maar dat met het nieuwe
Deltaplan de inburgering ook geldt
voor mensen die uit Oost Europa komen zoals de Poolse werknemers die in groten getale aanwezig

zijn. Dit jaar worden er 103 inburgeringvoorzieningen door de gemeente aangeboden. Die worden dan gecombineerd met scholing, begelei-

ding naar werk of soms ook opvoedingsondersteuning. Het is belangrijk om deze ondersteuning zo dicht
mogelijk bij de leefomgeving te laten plaatsvinden. Het is natuurlijk
ook mogelijk om deze inburgering
zelfstandig te doen. Maar of je het
nu zelfstandig of onder begeleiding
wilt doen voor beide groepen is nu
het servicepunt beschikbaar. Door
de gemeente is aan de toenmalige
bibliotheek Uithoorn (dat is nu Amstelland geworden) gevraagd of zij
hieraan wilde meewerken en de bibliotheek heeft daar positief op gereageerd.
Ook is het de bedoeling dat contact wordt gezocht met andere organisaties. Op het informatiepunt is
een speciale computer beschikbaar
maar er zijn ook boeken met eenvoudige teksten, cd’s en cd-rom’s
over Nederland, het leren van Nederlands. Het servicepunt is een

Realiteit
Dat kan fictie zijn maar ook realiteit.
“Het gaat om het plezier van het lezen, niet alleen in je eigen taal maar
ook in een tweede taal. Er bestaat
al het project voor peuters en kleuters van opstappen en opstapje en
wij hopen dat hierdoor zowel ouders
als kinderen gebruik zullen maken
van deze faciliteit. Daarom is ook
ons motto ‘Vind je weg in Nederland
via de bibliotheek’. De collecties zijn

uitgebreid, er zijn ook taalcursussen. Zoals gezegd leesboeken op
verschillend niveau en woordenboeken. “Moeders en vaders, ga samen met uw kinderen naar de bibliotheek!” Daarna werd de wethouder
nog even op de proef gesteld door
antwoorden te geven op een aantal vragen, dat ook bij de inburgeringsquiz behoort. Zoals: wat is een
smartlap; wat is een patatje oorlog:
oorlog heeft met bloed te maken,
dus ik denk met ketchup aldus de
wethouder); wie was de voorganger van Beatrix: je kunt ook vragen
wie was haar moeder vond de wethouder).
Maar helaas wist de wethouder niet
het antwoord op de vraag waar de
Rijn ons land binnenstroomt (toch
maar even op de kaart kijken).
En wat is een strippenkaart. Daarmee was het servicepunt voor inburgering officieel geopend.

Carême Catering en
‘de Dag van je Leven’
Uithoorn - Afgelopen week verzorgde Carême Catering uit Uithoorn in eigen huis een geweldige
avond voor 20 mensen met een verstandelijke beperking. Deze avond
werd in oktober vorig jaar afgesproken tijdens de Beursvloer Aalsmeer/
Uithoorn. Daarmee kwam een zogenaamde “Match” tot stand tussen dit in de regio zeer succesvolle

Cateringbedrijf van Alma Hak en de
Stichting Dag van je Leven.
Er werd een heerlijk driegangenmenu geserveerd in Marokkaanse
stijl. De bediening was in handen
van een aantal vrijwilligers van Uithoornse bedrijven.
Er werd in dubbel opzicht zichtbaar
genoten van deze heerlijke avond.

Samenwerkingsconcert
Uithoorn - Zondag 18 mei heeft het
opleidingsorkest van muziekvereniging KnA in samenwerking met het
beginnersorkest van Cresendo uit
Bussum een uniek samenwerkingsconcert gegeven in het KnA gebouw
te Uithoorn.
Om 10.00 uur zijn de leden van beide verenigingen bij elkaar gekomen
om met elkaar te gaan repeteren.

Na een korte lunchpauze hebben
zij een concert gegeven dat bezocht
werd door ongeveer 40 belangstellenden. Het programma bestond uit
een zeer afwisselende muziekkeuze waaronder muziek van de musical Tarzan de film Schrek, Soul Bossa Nova waarin Sanne Goossens en
Marja Ratterman een solo in speelde, tot aan muziek van de attractie
Villa Volta in de Efteling en de Se-

Er was veel enthousiasme bij de
gasten en hun begeleiders. Op de
achtergrond klonk vrolijke muziek
en na het dessert werd er zelfs nog
even gedanst.
Na afloop werd er buiten een
groepsfoto genomen in het avondzonnetje en kwam er een eind aan
een mooie avond, aangeboden door
Carême Catering.
cond Waltz van Andrieu Rieu. Dit alles onder de bezielende leiding van
Richard Wortel. Hij heeft beide orkesten onder zijn hoede en hierdoor
is het idee geboren om een keer gezamenlijk een concert te geven.
Nadat alle muziek onder beide orkesten verdeeld was, zijn zij afzonderlijk gaan repeteren en op 18 mei
hebben zij gezamenlijk eerst repetitie gehouden in het KnA gebouw en
daarna een concert gegeven in het
KnA gebouw.

24 Jaar Admiralencup
bij de scouts
Uithoorn - Voor 1972 bestonden
er vier padvindersverenigingen in
Nederland. Er was de NPV, Nederlandse Padvinders een jongensvereniging, de KV de katholieke vereniging en de NPG het Nederlandse padvinders en padvindsters gilde. In 1972 zijn die vier afdelingen
gefuseerd en is dat scouting Nederland geworden. Momenteel zijn
er 125.000 scouts in Nederland en
in de hele wereld 30 miljoen scouts.
Paul van den Broek voegt daar nog
aan toe “De padvinders, en nu de
scouts, hebben een beetje een suffig imago maar dat is absoluut onterecht. Als voorbeeld noemt hij
het feit dat bijna iedere astronaut
in zijn jeugd scout is geweest. Paul
van den Broek kan zich het laatste
kamp nog herinneren van de Katholieke vereniging, dat waren de landverkenners. Dat waren toen twee
welpen en vijf verkenners. De St. Jorisgroep die toen opgegaan is in de
Admiralengroep Uithoorn. Dat was
het begin van de Joramstam, onderdeel van de admiralengroep. Er
zijn nu 60 leden. De Jongste afdeling zijn de Esta’s in de leeftijd van
zeven tot elf, dan komen de Zeeverkenners van elf tot 16 jaar en de
Wilde Vaart is vanaf zestien tot achttien/negentien jaar en daarna blijf je
stamlid of kun je een leidersfunctie
krijgen. Het gaat bij de Admiralengroep voornamelijk om activiteiten
rond en om het water waarbij ook
vorming een belangrijk aspect is. Bij
de Esta’s gaat het dan om kamperen
en bij de Zeeverkenners en de Wilde Vaart zoals de term al aangeeft
speelt het water de voornaamste rol.
Er is ook een spel ontwikkeld voor
de welpen en de Esta’s naar aanleiding van Junglebook van Rudyard
Kipling.
Facetten
Daar komen verschillende facetten
aan de orde namelijk koken, huishouden, maar ook vogelhuisjes timmeren, omgaan met de natuur en
het zorgvuldig beheren daarvan,
beetje kennis van de planten en zo
min mogelijk schade aanrichten aan
de omgeving.
“Je moet het schoner achterlaten dan je het gevonden hebt” is
de stelregel waar iedereen zich
aan moet houden. Andere vaardigheden die de scouts leren zijn het
vanouds bekende knopen leggen,
en natuurlijk het pionieren waarbij ook een hoge toren behoort van
palen en touwwerk, een geknoopte vlaggenmast. Voor de zeeverken-

ners geldt het onderhoud van de
boot, leren roeien, zeilen, wrikken,
de boot op de kant brengen en veiligheid. Sociale vorming en samenwerking zijn een belangrijk iets aldus Paul van den Broek. En je moet
wel als groep kunnen samenwerken
anders kun je bepaalde activiteiten
ook niet tot een goed einde brengen. En dan waar het eigenlijk allemaal om draait de Admiralencup.
Het idee kwam oorspronkelijk van
Ferry Godschalk.
“Ik heb het eerst binnen mijn eigen groep uitgeprobeerd. Dat was
zo’n succes dat het de tweede keer
is uitgebreid met andere groepen
uit de regio en de vrijwillige brandweer en eigenlijk wordt het elk jaar
steeds meer uitgebreid en doen er
nu teams mee van Briele tot den
Helder. Er zijn nu vier klassen met
een 35 km afstand varen voor de
jongeren, een 35 km prestatietocht,
damesteams (hoewel die wel erg in
de minderheid zijn, dat is toch wel
jammer vindt zowel van den Broek
als Godschalk) en als laatste de 70
km tocht.
Thamerkerk
De start vindt plaats bij de Thamerkerk waar alle boten liggen aangemeerd. De teams die de 35 km varen
gaan over de Kromme Mijdrecht via
de Pondskoekersluis de polder van
Mijdrecht in naar de Oudhuijzersluis
naar de Kromme Mijdrecht en dan
terug naar Uithoorn.
Bij de 75 km wordt gevaren naar
Vrouwenakker, dan de Braasssemermeer, de ringvaart Aalsmeer,
daar is een etenspost door naar Amsterdam en terug naar Uithoorn. De

bedoeling is dat je alleen voortbeweegt met behulp van eigen spierkracht en de wind. Je mag dus geen
motor gebruiken. Je mag roeien,
zeilen of zoals vaak gebeurt bij het
laatste stukje, tot de finish zwemmen en de boot achter je aan trekken.
“Ideale omstandigheden zijn wind
uit noordelijke richting en dan het
laatste stuk wind mee en een temperatuur tussen de 16 en 20 graden.
Het moet droog zijn en geen felle zon. De teams mogen maximaal
uit zes man bestaan. Als er meer
dan één man op de boot is wordt de
boot geclassificeerd als een mannenboot.
Er zijn drie bekers te winnen en het
snelste team bij de 70 km krijgt bovendien nog een wisselbeker. Op
vrijdag 9 mei waren de voorbereidingen en op zaterdag werd officieel gestart om 09.15 uur bij de vlaggenmast met een toespraak van
burgemeester Berry Groen. De eerste boten vertrokken om 10.30 uur
voor de 70 km. In totaal waren er 31
boten voor de 70 km en 23 boten bij
de 35 km.
Er waren zes uitgevallen boten. Dat
had met het warme weer te maken
volgens Paul en Ferry. “Je moet dan
zelfstandig die beslissing nemen.
Daar werken wij als scouts ook naar
toe. Op zondag 11 mei was om 11.00
uur de prijsuitreiking eveneens bij
de vlaggenmast.”
De organisatoren waren heel tevreden over het goede verloop. Een extra bijkomstigheid is nog dat dit jaar
de scouts hun zestigjarig jubileum
vieren. Dus weer een reden tot feestelijke activiteiten.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 21 mei 2008

Neergestorte vliegtuigen in WO 2 onderwerp van intensieve hobby

“Ik heb de luchtoorlog boven Schiphol als
kind meegemaakt”
De Kwakel - De ingezonden brief
van Amy van Zanten in deze krant
op 7 mei trok onze aandacht.
Nieuwsgierig als wij zijn zochten wij
contact met de heer Joost Klootwijk
(76), woonachtig op de Boterdijk in
De Kwakel en maakten kennis met
een aimabele man die van neergehaalde vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog boven de Haarlemmermeer zijn hobby heeft gemaakt. Beter is te zeggen: een volledige studie, want wat Joost Klootwijk daarvan allemaal in huis heeft kent zijns
gelijke niet. Hij tekende met ongelofelijke nauwkeurigheid gegevens op
van de vliegtuigen zelf, de juiste locatie, onderzocht de namen van bemanningsleden en controleerde of
er overlevenden waren of dat er nog
bemanningsleden vermist werden,
sprak met betrokken mensen en
nabestaanden, ooggetuigen uit die
tijd (voor zover nog in leven), verzamelde en werkte gegevens uit, dook
in allerlei archieven, correspondeerde met verschillende overheidsinstanties in binnen- en buitenland
en ging meerdere keren zelf op verkenning uit. Dit met het voornaamste doel, zoals hij zelf zegt, informatie te geven aan de vele nabestaanden. Een aantal van hen is meer dan
zestig jaar na dato nog altijd op zoek
naar de plaats waar hun geliefden
om het leven zijn gekomen, hoe dat
is gebeurd en waar ze eventueel zijn
begraven. Of dat zij nog in het wrak
zitten… Maar ook om puzzelstukjes
van ontbrekende geschiedenis op
hun plaats te krijgen. “Daar doe je
het voor en dat geeft heel veel voldoening als je dat aan de weet kunt

mij om zeven
uur
wakker met
de
woorJoost Klootwijk:
den: ‘Joost
“Mijn hobby is er een voor
het is oorhet leven geworden”
log, je hoeft
niet
naar
school.’ En
toen werd
ik
kwaad
dat ze mij
niet eerder
uit bed had
gehaald.
Mijn eerste
oorlogservaring was
dat ze op
een overvliegend
vliegtuig
schoten. Dat
was van een
Nederlandse afweerbatterij die
in de buurt
van De Zilk
stond.
Er
kwamen
veel vliegtuigen over
in de Haarlemmermeer waarvan er verscheidene werden
neergeschoten.
Dat is tot
in de tweede helft van de oorlog te komen. Het ging daarbij om alle typen vliegtuigen, zowel geallieerde als Duitse. Daarnaast had ik ook
mijn werk bij de KLM en dat was al
een intensieve baan.
Daar komt bij dat als je met crashes
bezig bent dit een sneeuwbaleffect
veroorzaakt. Want ook Nederlandse en Duitse zoeklichtstellingen, afweerbatterijen en radiozendinstallaties werden onderdeel van de belangstelling. Alles daarvan is vanaf
1938 vastgelegd op kaartjes en plattegrond omschrijvingen. Het hoort
immers allemaal bij de luchtoorlog.”

ganisatie. Die had op Schiphol-Oost
een besloten club. Joost kon de club
bezoeken in het belang van zijn onderzoek naar vermiste bemanningsleden uit neergestorte vliegtuigen.
Hij kwam daar een militaire attaché
tegen die bij de Engelse luchtmacht
toevallig Wingcommander was. Hij
vroeg Joost de betreffende namen
naar hem toe te sturen en beloofde daarop een antwoord van betrokken instanties en mensen. “Dat
duurde bijna een jaar, maar ik kreeg
wel hun verhaal en daar ging het mij
om,” licht Joost toe. “Toen kwam ik

Een B-17 op de terugweg naar Engeland na een voedseldropping
rond Schiphol (7 mei 1945)
komen”, vertelt Joost die door betrokken familieleden uit binnen- en
buitenland, maar ook allerlei instanties, vaak wordt geraadpleegd of
hij wat weet over vermiste bemanningsleden van neergestorte vliegtuigen uit die tijd.
Hoogtepunt
Eén van de hoogtepunten die Joost
door zijn ‘hobby’ heeft ervaren was
de ontmoeting met Cy Grant (88)
op 4 mei in De Kwakel. Een Engelse
oorlogsveteraan die een crash in de
Haarlemmermeer met zijn bommenwerper overleefde. Hoewel beiden
elkaar al vele jaren kenden kwam
het er door omstandigheden nooit
van een ontmoeting tussen hen te
organiseren. Tot de 4e mei, de dag
dat wij de slachtoffers van o.a. de
Tweede Wereldoorlog herdenken.
Zelfs de nieuwsdienst van de Engelse BBC schonk er aandacht aan.
Joost Klootwijk heeft ruim 42 jaar als
technicus bij de KLM gewerkt. Als
kind had hij al grote belangstelling
voor alles wat met vliegtuigen en de
luchtvaart te maken heeft. Hij is geboren en getogen in Nieuw-Vennep,
waar hij ook de oorlogsjaren meemaakte. In 1955 trouwde hij met Nel
Sitvast uit De Kwakel en verhuisde
naar Amstelveen. Zij kregen twee
kinderen, een zoon en een dochter. Later verhuisde het gezin naar
De Kwakel waar Nel en Joost nu al
weer een groot aantal jaren wonen.
Wat weet hij zich nog van de oorlog te herinneren? “Veel, maar voornamelijk van de luchtoorlog en daar
ook nog het gedeelte van dat zich
boven de Haarlemmermeer afspeelde”, vertelt Joost. Eenmaal aan het
woord zou hij bijna een hele krant
nodig hebben om het allemaal te
vertellen, maar helaas…. Ook kan
hij nog steeds emotioneel worden
als het over die tiende mei 1940
gaat…
“Joost, het is oorlog”…
“Op die tiende mei maakte mijn zus

zo gebleven. Een aantal kwam ook
buiten de polder terecht, waaronder op palmzondag 29 maart 1942
in Mijdrecht bij de Tienboerenweg,
ook een Vickers Wellington, net zo
een als in Wilnis is neergeschoten.
Maar ook Schiphol werd gebombardeerd, dat konden wij zien en horen.
Maar je mocht er niet naar toe om
te kijken. Daar heb ik dus geen gegevens van. Iemand anders, Ab Jansen, kon dat kennelijk wel en heeft
er drie boeken over geschreven. Er
gebeurde zoveel dat je als kind geïnteresseerd raakte in de dingen die
om je heen gebeurden, ook al snapte je de zin en de achtergronden ervan niet. We zaten weliswaar niet
in de frontlinie maar ik heb vooral
’s nachts wel hele formaties vliegtuigen over horen komen die naar
Duitsland gingen om bombardementen uit te voeren. In bed hoorde je dat gezoem aanzwellen tot een
zwaar gebrom met daar tussendoor
het blaffen van het Duitse luchtafweergeschut. Let wel, toen verzamelde ik nog niets, dat kwam later pas. Op 26 juni 1943 stortte er
een kist neer op nog geen anderhalve kilometer bij ons huis vandaan. De volgende dag ben ik gaan
kijken. Het was een groot vliegtuig
geweest. Dat kon je aan de brokstukken zien die overal verspreid lagen. Een motor had een deel van het
huis afgeslagen. De echtgenote van
de boer die er woonde heeft daarbij het leven gelaten. Over deze voor
mij ‘eerste crash’ deden de wildste
geruchten en verhalen de ronde.
Dat voorval heeft mij toen aangezet
er eens wat meer over te weten te
komen. Dat is in de jaren zeventig,
dus 30 jaar na dato, het begin geweest van mijn onderzoek naar de
vliegtuigcrashes in de Haarlemmermeer. In totaal bleken dat er zo’n 25
te zijn. Die afbakening heb ik mijzelf toen opgelegd, want het bleek
zo veelomvattend dat je hier – toen
als hobbyist – al je tijd voor nodig
had om tot gedegen onderzoeken

Een Fokker T5 na een noodlanding in de Haarlemmermeer
(14 april 1940)

…65 jaar later zien Cy en Joost elkaar voor het eerst in
De Kwakel…
Cy Grant opgespoord
erachter welke bemanning bij welk
Joost had uitgezocht dat het neer- vliegtuig behoorde. Zeven bemangestorte
vliegningsleden
bij
tuig in de buurt
de Lancaster en
van hun huis in
drie bij een anN i e u w -Ve n n e p
der neergestort
een
Lancaster
vliegtuig waarbommenwerper
bij de bemanning
is geweest met 7
werd vermist of
bemanningsleden
bij leven krijgsgeaan boord. Hij
vangen was gevroeg zich af wat
maakt. Grant en
met hen gebeurd
een paar andewas. Tijdens zijn
ren overleefden
onderzoekingen
de crash, werden
kreeg hij vluchtkrijgsgevangelijsten met numnen. Hij was een
mers en namen
kleurling, afkomin handen van
stig uit Brits Guyvliegtuigen
die
ana die naar Endestijds hadden
Flight-Lieutenant Cy Grant
geland was gedeelgenomen aan
van de RAF
komen om te stubombardementsderen. Na het uitvluchten op Duitsland. Daarin kon breken van de oorlog nam hij als vrijhij de namen vinden. Via zijn werk williger dienst bij de Royal Air Forbij de KLM kreeg hij kennis aan een ce. Dat was toen een elitekorps en
collega die bij de Prinses Irene Bri- daarin was geen plaats voor kleurgade had gezeten. Hij bleek lid te zijn lingen. Hij kwam er toch bij omdat
van de Britse Royal Airforce Associ- men mensen nodig had. Hij schopation, een wereldomspannende or- te het uiteindelijk tot ‘flight-lieute-

Kinderen bekijken de restanten van een neergeschoten Duitse
Junkers 88 (10 mei 1940)

nant’. Na de
oorlog heeft
hij zijn studie afgerond
en werd jurist. Omdat
hij ook na
de oorlog in
dat vak niet
aan de bak
kwam werd
hij entertainer. Hij kon
namelijk
goed
zingen en musiceren. Hij
schopte het
ver daarmee
en de BBC
zond er programma’s
van uit. Verder speelde
hij in films
en schreef
boeken
over racistische verhoudingen.
Zelf was hij
ooit als zodanig misbruikt door
de nazi’s in
krijgsgevangenschap.
Ze
maakten een foto van hem
en plaatsten die samen met een verhaal als propaganda in een krant. De strekking was
dat de Engelsen ‘inferieure’ rassen
gebruikten om oorlog te voeren omdat ze zelf te laf waren… Cy is echter een innemend mens, inmiddels
88 jaar oud maar nog steeds actief.
In de jaren tachtig ben ik in Engeland op een herdenking geweest.
Daar waren nog een paar bemanningsleden van de Lancaster, maar
Cy Grant was er toen niet bij aanwezig. Wel hebben we via de telefoon
een keer met elkaar gesproken. Op
4 mei was het eindelijk zover. Toen
is hij hier in De Kwakel geweest om
mij op te zoeken. Dat was een emotioneel moment kan ik je vertellen.”
Stichting Crash
Cy Grant is niet het enige bemanningslid dat door Joost is opgespoord via intensieve onderzoekingen. Dat heeft hij ook gedaan van
vele andere bemanningsleden en
met betrekking tot gegevens van
de andere 24 neergestorte vliegtuigen in de Haarlemmermeer, inclusief welke ‘achter de dijk’ zijn neergekomen. Op verzoek stelt Joost
zijn kennis en documentatie ter beschikking aan de stichting Crash
(www.crash40-45.nl), waarbij hij inmiddels 10 jaar als vrijwilliger actief
is. Verder is hij lid van de stichting
Luchtoorlog 1939-1945, waarbij zich
hoofdzakelijk documentalisten hebben aangesloten.
Stichting Crash houdt zich sinds

naar Fort Rijssenhout. Joost: “We
zijn nu nog niet zover dat het museum open is want de zaak moet nog
worden opgebouwd. Wij hebben de
beschikking gekregen over het gedeelte van het Fort waarin de Brandweer heeft gezeten. Het is keurig ingericht en we kunnen er zo intrekken. Daar hoort ook een garagegebouw bij waarvan we eveneens een
deel mogen gebruiken om de unieke collectie aan vondsten van neergestorte vliegtuigen uit de Tweede
Wereldoorlog te kunnen exposeren.
Verder hebben we een 1 op 1 replica
van een Spitfire waarmee de luchtslag om Engeland tegen de Duitsers
is gewonnen. We kunnen overigens
nog wel wat vrijwilligers gebruiken
voor ons museum. Al was het alleen
maar om ons te helpen bij de openingstijden. Die zijn voornamelijk in
het weekend. Liefhebbers kunnen
zich aanmelden bij ons secretariaat
in De Kwakel als ze bij ons museum
actief willen zijn (tel. 0297-530667 of
via e-mail: crash40-45@hetnet.nl).
Men kan ook donateur worden van
de stichting. Dat kost slechts 14 euro per jaar en daar krijg je dan regelmatig interessante informatie
voor terug via een magazine en een
digitale nieuwsbrief. Natuurlijk heb
je ook altijd toegang tot het museum. Als het allemaal mee zit hopen we dat in september officieel
te heropenen. Dat willen we doen
met een evenement, in samenwerking met Keep Them Roling. Dat is
de organisatie die oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
verzamelt, opknapt en in rijdende
staat houdt. Daarmee gaan we misschien een tocht organiseren langs
historische plaatsen en monumenten in de regio.
Hobby voor het leven
Desgevraagd of hij nu klaar is met
zijn hobby nu de Tweede Wereldoorlog al zo lang verleden tijd is, geeft
Joost te kennen dat hij er nooit meer
vanaf komt. Wel heeft hij voor zichzelf het onderzoek in het gebied van
de Haarlemmermeer afgesloten.
Sommige vragen blijven volgens
hem onbeantwoord. Het spoor loopt
dan dood en dan kom je daar niet
verder mee. Hij heeft zich nu toegespitst op naslagwerken en het verzamelen van ontbrekend historisch
materiaal. Toen in De Ronde Venen
een paar jaar geleden de opgraving van de Vickers Wellington de
gemoederen plaatselijk bezig hield,
heeft hij samen met de stichting
Crash voor de nodige achtergrondinformatie gezorgd. Vanzelfsprekend kent hij in dit verband mensen
als Jan van Loo en Jan Rouwenhorst
heel goed. Destijds waren zij de initiatiefnemers voor de opgraving van
het wrak, de berging ervan en het
met militaire eer begraven van de
resten van de bemanningsleden.
Ook Wilnisser Piet Kroon die er een
boek over schreef, is Joost eveneens
niet onbekend.
“Ik heb de oorlogsperiode bewust
meegemaakt als jongen. Juist in die
periode word je gevormd en wil je

Joost Klootwijk bij de restanten van een in 1995 opgegraven
Marauder, neergestort bij Bovenkerk (3 november 1943)
1987 actief bezig met het onderzoek naar de luchtoorlog in de
Tweede Wereldoorlog. Het werkgebied strekt zich uit over heel Nederland, maar concentreert zich voornamelijk op de westelijke helft. De
stichting is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor luchtvaart
Archeologie (www.nfla.nl). Stichting
Crash heeft de beschikking over een
eigen Crash Air War Museum dat tot
voor kort was gehuisvest in Lisserbroek, maar sinds kort is verhuisd

de wereld ontdekken. Als het begin mei is herinner ik mij duidelijk
de gebeurtenissen uit die tijd. Die
neem je je leven lang mee.
Als ik nu nog langs de plaatsen
rijd of loop waar de crashes hebben plaatsgevonden, komt mij dat
altijd weer voor de geest. Het laat
mij nooit meer los. Mijn hobby is er
een voor het leven geworden!”, aldus Joost.
(Historische foto’s: collectie JK)

Een Avro Lancaster bommenwerper die in Nieuw-Vennep neerstortte
en waarin Cy Grant staartschutter was (26 juni 1943)
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Gemeente werkt met
sportverenigingen aan
nieuwe Sportnota
Uithoorn - In opdracht van het college van B en W wordt de komende
maanden gewerkt aan het opstellen van een nieuwe gemeentelijke
Sportnota. Alle sportverenigingen
in Uithoorn en De Kwakel krijgen
de kans daaraan bij te dragen. Ook
wordt in juni een grootscheeps onderzoek gehouden onder de bevolking met als doel de huidige deelname en behoefte aan sport te peilen.
Na de zomer zal dit leiden tot een
nieuwe beleidsnota Sport die ter instemming wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Verrassing van bakkerij
Versteeg
Uithoorn - De kinderen uit de klas
van juf Godelieve en juf Mascha
twijfelden even toen er een taart bij
hun school de Dolfijn bezorgd werd
door bakkerij Versteeg. De taart zag
er heerlijk uit, maar zou die wel echt

zijn?
De kinderen hadden immers al het
hele jaar een prachtige namaaktaart in de klas die ook gemaakt is
door deze bakker. Als de kinderen
jarig zijn mogen ze bij deze taart de

kaarsjes uitblazen. Nu vierden de
beide juffrouwen hun verjaardag en
de kinderen waren blij dat het deze
keer wel een echte taart was. Eindelijk met de hele klas eens lekker
smullen.

Integrale aanpak
Het huidige sportbeleid van de gemeente is al ruim twintig jaar oud.
Het is sterk gericht op het realiseren
van accommodaties en heeft succes
bewezen. Uithoorn en De Kwakel
beschikken over meerdere buitensportlocaties, 2 sporthallen, 9 gymlokalen, een overdekt tenniscomplex
en een instructiezwembad. Het is na
twintig jaar belangrijk om het sportbeleid actueel te maken. De komenden jaren wil de gemeente zich nadrukkelijker richten op sportactiviteiten, naast sportaccommodaties.
Ook wil zij het belang van sport en
de voorzieningen ervoor beoordelen

in relatie met beleid en voorzieningen voor recreatie, zorg, welzijn, onderwijs en cultuur.
Verenigingen en individuele
sporters praten mee
In de eerste week van juni gaat het
project officieel van start. Om te beginnen is er dan een werkveldbijeenkomst waarvoor vertegenwoordigers van alle sportverenigingen in
Uithoorn en De Kwakel worden uitgenodigd. Wethouder Jeroen Verheijen zal daar de aftrap geven en toelichten hoe de gemeente de verenigingen wil betrekken bij het maken
van de nieuwe Sportnota. Ook worden de bestuurders rond deze datum uitgebreid geïnterviewd over
het reilen en zeilen bij ieders vereniging. Eind juni volgt een tweede
bijeenkomst met dezelfde groep en
worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het huidige sportbeleid in diverse facetten (bijv. de organisatie, accommodaties, subsidies, tarieven, stimuleringsmaatregelen) met elkaar besproken.
In de eerste week van juni komen
ook enquêtes op de mat van enkele duizenden inwoners van Uithoorn

met vragen over hun sportgedrag
en -behoefte. Vier groepen inwoners kunnen een enquête verwachten: jeugd van 7-11 jaar; jeugd van
12-17 jaar; volwassenen van 18 -54
jaar en 55-plussers. Daartoe worden
steekproeven getrokken uit het inwonersbestand.
Na de zomer: resultaat
Met de resultaten van de werkveldbijeenkomsten en diverse onderzoeken wordt een nieuwe Sportnota
opgesteld. Het concept hiervan zal
medio september met de sportverenigingen worden besproken. Dit
is vooraf aan de vaststelling van de
nota door B en W en de gemeenteraad.
De Gemeente Uithoorn maakt voor
dit project gebruik van de expertise
van Cees van Loon, partner van extern bureau Drijver en Partners. De
heer Van Loon was in het verleden
o.a. adjunct-directeur van de Gelderse Sport Federatie en hoofd van
de afdeling Sport en Recreatie van
de gemeente Nijmegen. Hij heeft
daarna als zelfstandig adviseur diverse gemeenten geholpen bij het
opstellen van sportbeleidsplannen,
o.a. Hoogeveen, Middelburg, Emmen en Zwolle.

Lucia Boer van Cambridge dieet Uithoorn de ‘nieuwe
Sonja Bakker’?

Het Cambridge Dietcentre
Uithoorn een groot succes!

Wethouder Maarten Levenbach krijgt duwtje van raadslid Ria Zijlstra

Wethouder Levenbach op de fiets

Start Fietsbalans in Uithoorn
Uithoorn – Vorige week donderdag
startte de meetdag voor de Fietsbalans in onze gemeente. Maarten Levenbach, wethouder vervoer en coördinerend wethouder Milieu, gaf
officieel het sein voor de meetdag
door op de meetfiets te stappen.
Raadslid Ria van Zijl, fractievoorzitter GroenLinks, gaf de wethouder een duwtje in de juiste richting.
De Fietsbalans is door GroenLinks

onder de aandacht gebracht bij de
raad.
De Fietsbalans Uithoorn bestudeert
de ontwikkeling van het fietsklimaat
en de effectiviteit van het fietsbeleid. De volgende elementen worden door de meetfiets onderzocht:
fietsroute netwerk en meting van de
lucht- en geluidskwaliteit. Ook gezondheidsaspecten worden meegenomen. De plaatselijke fietsbond
heeft een onderzoek uitgevoerd met

betrekking tot fietsparkeren en stallingsmogelijkheden. Een telefonisch
onderzoek wordt gedaan naar de
fietstevredenheid in de gemeente.
Rapportage
Het onderzoek in Uithoorn wordt
vergeleken met gemeenten van gelijke grootte. De Fietserbond heeft
aangegeven dat zij in het eerste
kwartaal van 2009 met een rapportage kan komen.

Uithoorn - Lucia garandeert dat iedereen met haar hulp snel en gemakkelijk afvalt (gemiddeld 10 kilo per maand) en heeft hiervan vele
bewijzen van zielsgelukkige cliënten
die u zijn voorgegaan.
Mensen die ‘alles’ al geprobeerd
hadden en eigenlijk de hoop hadden opgegeven gaan nu slank en
gezond de zomer in! Dus als u ook
zo geschrokken bent van de foto’s
van de meivakantie is nu het moment aangebroken er daadwerkelijk
iets aan te doen! Vooral nadat zij in
oktober vele malen op TV was geweest is de praktijk een groot succes
geworden. Maar dat niet alleen, Lucia begeleidt iedereen met heel veel
passie en inzet, je staat er letterlijk
niet meer alleen voor maar hebt een
ervaren coach die je constant met
raad en daad terzijde staat: “Ik vind
het zo gewéldig dat ik deze mensen
heb mógen begeleiden”, zegt Lucia.
Ze doet dit dan ook met hart en ziel,
en de begeleiding is geheel gratis in
combinatie met het eiwitrijke/koolhydraatarme dieet van Cambridge.
En dat niet alleen, ze probeert haar
cliënten een geheel nieuwe levensstijl aan te leren zodat het resultaat
duurzaam is, anders is het ‘slechts
symptoombestrijding’ volgens haar.
Dat men snel afvalt wil niet zeggen
dat men ook weer snel aankomt,
want er is na het bereiken van het
streefgewicht een gedegen afbouwprogramma zodat het ‘jojo-effect
geen kans krijgt. Ook daarna blijft
men één keer per maand naar de
gezellige praktijk komen voor controle en het bespreken en eventueel
aanpassen van een menuplan.
Lucia heeft ook altijd recepten voorradig voor lekkere en gezonde maaltijden en in december komt zelfs
haar éérste, maar zeker niet haar
laatste, boek uit met vele gezonde
recepten en kant-en-klare weekmenu’s. Ook is er een kookclub waar
men onder haar begeleiding de lekkerste recepten kan bereiden.
Lucia is voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, levenscoach, hypnotherapeut én ervaringsdeskundi-

ge! Ze vertelt trots
dat maar liefst 95%
procent van haar
cliënten er in slaagt
om de door hem/
haar gestelde doelen te bereiken en
behouden met behulp van haar begeleiding en veel,
héél veel persoonlijke aandacht. Ze
heeft cliënten die
‘slechts’ 10 kilo willen verliezen, maar
ook cliënten die 20,
30, 40 of nog meer
kilo gewicht willen
of moeten verliezen. Die álles al geprobeerd hebben
en vaak wanhopig zijn en eigenlijk
stilletjes alle hoop
al hebben opgegeven. “Het geeft mij een kick als ik
mijn cliënten week na week gewicht
zie verliezen en beter in hun vel en
daardoor in hun kracht zie komen”,
vertelt Lucia enthousiast. Hun zelfvertrouwen neemt weer toe, ze gaan
weer strálen, krijgen meer energie
en voelen zich happy, wat wil je nog
meer? Snel afvallen houdt niet in
dat u daarna weer snel zult aankomen, het betekent alleen dat u niet
zo lang een dieet hoeft te volgen!!
Lucia is echt betrokken bij haar cliënten en biedt GRATIS e-mail en/of
telefonische coaching en begeleiding aan wat vooral de eerste weken nodig is. “En dat gaat heel ver”,
zegt ze lachend: “ik bel ze, sms ze,
mail ze, wanneer ze me nodig hebben bén ik er voor ze, het maakt niet
uit of het avond is of weekend, altijd
sta ik hun met raad en daad terzijde
en als ze het even niet meer zien zitten, sleep ik ze er doorheen met een
‘peptalk.” 1x per week komt men
naar haar gezellige praktijk aan de
Zegge 58 in Uithoorn om gewogen
te worden en alles te bespreken.
In combinatie met het Cambridge
dieet is de intensieve begeleiding

Musical in De Schutse
Uithoorn - Op zondagochtend 25
mei a.s. speelt de oecumenische tienertheatergroep Sowieso uit Hoorn
de musical ‘Abraham’ in kerkgebouw De Schutse aan de Merodelaan 1. Aanvang 10.00 uur. De musical wordt gespeeld door ongeveer
40 kerkelijke jongeren tussen 10 en
18 jaar uit Hoorn e.o. Iedereen tussen de 4 en 94 jaar is hartelijk welkom!

Wethouder Maarten Levenbach en raadslid Ria Zijlstra bekijken aandachtig de meetfiets van de Fietsersbond met Piet
van der Linden (Fietersbond)

Musical Abraham
‘Abraham’ is een 1½ uur durende musical, geschreven door Sander Huisman en Ton Heijboer. Ton is
pastor in de gereformeerde kerk van
Opperdoes. De muziek is gecomponeerd door Sander Huisman, Mathijs Arents en Bart Baas.
‘Abraham’ is de derde eigen productie van Sowieso. Sinds 1990 speelde Sowieso vijf bestaande musicals
over Bijbelverhalen (Jona, Openba-

ring, Saul, Jakob en Naäman).
Daarna drie zelfgemaakte stukken:
Getapte verhalen over Genesis 111; Ruth en Abraham. De volgende wordt een nieuwtestamentische
musical, die zal gaan over het boek
Handelingen. Pastor Ton en Sander
Huisman zijn al weer volop aan het
schrijven.
Stamvader Abraham
Abraham is de stamvader van drie
grote godsdiensten: jodendom,
christendom en islam. Zijn hele lange leven is hij op reis en op zoek
naar de vervulling van een dubbele belofte: een land en een zoon. Het
land blijkt een plek waar het leven
de moeite waard is, de zoon een teken van een goede toekomst. Het
beloofde land blijkt niet Luilekkerland te zijn... en ook de toekomst
komt niet vanzelf. Beloofd land blijkt
veelbelovend land.

geheel gratis. U betaalt slechts de
voeding v.a. 1,95 euro per complete maaltijd. Er zijn heel veel lekkere
varianten, dus keus genoeg en per
maaltijd te koop.
Voor meer informatie kunt u kijken
op haar site:
www.yourpersonallifecoach.nl
www.afslankcoach.info of
www.cambridgedieet.nl
(lees ook eens de vele succesverhalen onder het kopje ervaringen).
U kunt kiezen hoe snel en hoe
streng u wilt afvallen.
Lucia levert ‘maatwerk’ omdat geen
enkel lichaam hetzelfde is!
Erover denken om op dieet te gaan
is gemakkelijk. Zet echter je goede
voornemens nu eens zónder uitstel
om in dáden! Doe het nu!
Bel voor een gratis en vrijblijvend
intakegesprek naar Lucia Boer van
Toplife/Cambridge dieet Uithoorn,
tel. 0297-562163 of 06-54626618,
dan kunt u morgen nog beginnen
en volgende maand 10 kilo lichter
wegen, écht waar!
Lucia heet u van harte welkom!
Theatergroep Sowieso
Sowieso kun je het best karakteriseren als uit de hand gelopen kerkelijk
jeugdwerk. Zowel jongeren als volwassenen steken veel tijd en energie in het schrijven, produceren, instuderen en uitvoeren van musicals
over Bijbelverhalen. Ze spelen die in
binnen- en buitenland en ontlenen
daaraan veel plezier en voldoening.
Bijbelverhalen lijken niet de favoriete stof voor moderne tieners. Toch
zijn ze er blij mee. Vijf maanden
lang is er elke zondag gerepeteerd.
Je merkt aan de manier van spelen, dat ze er o.l.v. regisseur Sander
Huisman diep ingedoken zijn. Het
is geen gemakkelijke stof, maar ze
spelen de rollen op heel natuurlijke
wijze. Dat is een prestatie van formaat. We zijn erg blij dat Sowieso
nu in Uithoorn deze bijzondere musical zal opvoeren, als een speciale invulling van de zondagse kerkdienst in De Schutse. Iedereen is
van harte welkom om dit mee te
maken. De toegang is gratis.
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Speelbeleidsplan gelijkmatig
over wijken uitvoeren

Thamerthuis viert tienjarig
jubileum
Uithoorn - “Een goede dokter is een
aardige dokter, maar een aardige
dokter is niet altijd een goede dokter”, besloot Jan Dalmeijer ‘stamvader’ van ThamerThuis zijn toespraak
tijdens het tienjarig jubileum in de
Thamerkerk. ThamerThuis is een
bijna-thuis-huis waar terminaal zieke mensen hun laatste levensfase
kunnen doorbrengen. Hoe is zo’n
bijna-thuis-huis ontstaan. De eerste arts die met dit initiatief kwam
was de Zwitserse arts Dr. Elisabeth
Kübler-Ross. Zij durfde als eerste te
spreken over het taboe rondom de
dood en schreef daar ook een wereldberoemd boek over ‘Lessen voor
levenden, gesprekken met stervenden’. Zij nam emoties serieus en gaf
aandacht aan verdriet en boosheid
waar de medische zorg eigenlijk te
kort schoot. Tien jaar geleden kwam
Jan Dalmeijer, jarenlang huisarts in
Uithoorn, op het idee om ook een
bijna-thuis-huis in Uithoorn en De
Kwakel op te richten. Er kwam een
werkgroep en een stichting en op 16
mei werd alweer het tienjarig jubileum gevierd. Er moest toen nog een
geschikte ruimte gevonden worden.
Toen iemand aarzelend met het idee
kwam om de pastorie in De Kwakel
om te bouwen werd daar eerst niet
op gereageerd, maar eigenlijk bleek
dat best wel een goed idee te zijn.
Jan Dalmeijer gaf het al aan in zijn
toespraak dat zonder de hulp van
bouwfonds De Kwakel en de morele steun van de bevolking dit niet
gerealiseerd had kunnen worden.
Er kunnen maximaal twee terminale

gasten opgenomen worden waarbij
ook de mogelijkheid bestaat voor de
partner om in het huis te verblijven.
De gasten komen uit de regio, dus
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en
De Kwakel. In ThamerThuis wordt
zoveel mogelijk de sfeer van thuis
benaderd.
Oorzaak
“Als thuis niet meer mogelijk is door
wat voor oorzaak ook, dan biedt
ThamerThuis een opvangmogelijkheid. Van de gasten wordt een eigen
bijdrage gevraagd van euro 12,50
per dag die vaak via de aanvullende
verzekering wordt vergoed. Per jaar
zijn er ongeveer dertig gasten. Verder drijft de Stichting op subsidie en
donateurs. “Wij zijn afhankelijk van
sponsors en giften”, aldus Ploegmans. Er worden ook regelmatig acties op touw gezet om geld te verwerven waarbij ook de diverse serviceclubs betrokken zijn. En dan natuurlijk de vrijwilligers. “Dat is een
zware taak en soms moet of wil je
als vrijwilliger even afstand nemen
nadat iemand afscheid heeft genomen” aldus Maarten Ploegmans,
bestuurslid. De verpleegkundige
zorg wordt verricht door Amstelring
waar ook de vrijwilligers een opleiding krijgen. Er zijn vier verpleegkundigen verbonden aan ThamerThuis. Door de gezamenlijke inzet
van de huisartsen uit Uithoorn en
Aalsmeer wordt de medische begeleiding verzorgd. Theo, één van de
vrijwilligers, die al een aantal jaren
meeloopt, zegt dat ieder overlijden

Veilig
De gasten voelen zich ook altijd veilig omdat er altijd iemand is. Je kunt
ze een hand reiken, even knuffelen
en eenvoudig erbij zijn.” Jan Dalmeijer constateerde dat er destijds weinig mogelijkheden bestonden voor
terminaal zieke mensen maar wel
veel behoefte. “Er bestond een taboe rond sterven en de dood en dat
moest doorbroken worden. Daarna
kwam professor Wouter Zuurmond.
“Er zijn zoveel factoren die meewerken in die laatste fase van iemands
leven. Vroeger was het normaal om
een Aspro te geven voor pijnbestrijding en dan had je het wel gehad. Maar er zijn een heleboel zaken die om aandacht vragen. Zoals
vermoeidheid, angst, verdriet en andere lichamelijke klachten. De palliatieve zorg (dus de zorg voor terminaal zieke mensen) gaat verder dan
alleen lichamelijke zorg. Ook psychologische zorg valt daaronder. De
spirituele problematiek, de zorg voor
de familie en de nazorg. Maar ook
massage en ontspanning zijn heel
belangrijke factoren. Er is vaak grote eenzaamheid en daarbij komt dan
de massaliteit van de ziekenhuizen.
Volgens onderzoek scoren thuis en
bijna thuis sterven het hoogst. Wel
benadrukte professor Zuurmond
nog dat je als vrijwilliger geen dokter moet gaan spelen, maar blijf vrijwilliger. Als tweede spreker kwam
Bert Keizer, verpleeghuisarts en columnist “Een tweede thuis houdt in
het falen van andere instellingen.

‘Gratis parkeren is een
must’ vindt de raad
wat daarmee bedoeld wordt, want
een gebruiker ben je altijd. Door
verschillende fracties werd het punt
van de Heijermanslaan naar voren
gebracht. Men vroeg zich af hoe nu
al een besluit over deze weg genomen is om die tot 30 km te bombarderen, vooral omdat duidelijk is
dat de verkeersintensiteit toeneemt.
Volgens de wethouder is dit alleen
maar een voorstel.
Overdekt
Verder vroeg de VVD met name aandacht voor de mogelijkheid tot overdekt parkeren voor fietsers en Gemeentebelangen constateerde dat
het openbaar vervoer van Alphen
aan den Rijn naar De Kwakel en vice versa een belangrijk punt is. Het
CDA merkte op dat er een tweezijdige ontsluiting moet komen voor alle
wijkontsluitingswegen. Verder wil-

K-buurt in Meerwijk, de Nicolaas
Beetslaan en de Wilgenhof.
Onzeker
Wat de financiële kant betreft is
dit nog onzeker, hoewel in eerste instantie wordt gepraat over
een bedrag van eenmalige kosten
3.740.400 euro en structurele kosten 926.987 euro. De raad was niet
zo blij met de onzekere situatie wat
betreft de financiën. De PvdA sprak
zelfs van een ‘zeer grote raming die
nergens op gebaseerd is’ en de VVD
stelde voor om met de proefprojecten te beginnen, dan kijken naar
de kosten en mochten die tegenvallen dan kan de raming nog gewijzigd worden. Maar volgens wethouder Verheijen is dit niet mogelijk
omdat het bedrag van twee ton al
beschikbaar is gesteld en dat men
graag wil beginnen maar dat alles
samenhangt met het speelbeleidsplan, dus dat gevraagd wordt om inhoudelijk met het beleidsplan in te
stemmen. Ook het CDA maakte zich
zorgen dat men moet waken dat er
een ‘gat’ ontstaat om het jeugdbeleid van 12 tot 18 jaar aan te pakken. GroenLinks stelde voor dat het

speellandschap in Thamerdal in samenwerking met de Regenboog zou
kunnen plaatsvinden. Volgens de
wethouder wordt gekeken naar de
mogelijkheid een multifunctioneel
gebruik van het speellandschap in
Legmeer West omdat dit vlak bij de
brede school ligt.
Niet optimistisch
Wat het Thamerdal betreft was de
wethouder niet erg optimistisch.
Verder is het zo dat de bestaande
speeltoestellen die onder het beheer van de scholen vallen niet zijn
meegenomen bij de plannen. “Het
gaat niet alleen om de speelplekken
zelf, maar ook het opwaarderen van
de omgeving”, aldus de wethouder
die de nadruk legde op het feit dat
getracht wordt om, in de vier jaar die
gepland is voor de realisering van
het speelbeleidsplan, dit per wijk
zo regelmatig mogelijk te verdelen. De bestaande plekken worden
opgewaardeerd en er komen nieuwe speelzones bij. Die gelijkmatige
verdeling komt in samenspraak met
buurtbeheer. Ook het speelbeleidsplan wordt verder besproken in het
politiek debat

iets bijzonder is. “Ik ben van huis uit
verpleegkundige en nadat ik gestopt
was vond ik dat er eigenlijk nog zoveel te doen was. Ik ben maar een
heel klein radertje in de verzorging
van deze mensen, maar voor mij is
het zo belangrijk dat ik wat kan betekenen voor de familie van de gasten en de gasten zelf.

“Ik was als co-assistent vaak teleurgesteld over de begeleiding van artsen bij het stervensproces.” Wethouder Monique Oudshoorn overhandigde namens de gemeente een
cadeau bestaande uit vier dvd spelers en als laatste verrassing speldde burgemeester Berry Groen nog
het lintje van ridder in de Orde van
Oranje Nassau op het jasje van Jan
Dalmeijer die aangaf dat het lintje
eigenlijk voor iedereen bedoeld is,
omdat hij dit niet alleen had kunnen doen. Vrijwilligers die zich willen aanmelden voor ThamerThuis
kunnen zich aanmelden via e-mail
info@thamerthuis.nl of telefonisch
0297-540536.

Uithoorn - Het gaat nu hard met
het UVVP (Uithoorns Verkeer en
Vervoer Plan). Bij de raad was dit
een van de punten die besproken
werden. Er is veel inspraak geweest
met als eerste datum mei 2007. Naar
aanleiding van de diverse reacties
van klankbordgroepen is uiteindelijk het beleidsplan voor het UVVP
voor de periode 2008 tot 2015 vastgesteld waarbij volgens zeggen
van de wethouder de projectenlijst
nog aangepast kan worden. Door
de raadsleden werd nog een aantal punten aangestipt zoals het parkeerbeleid. De raad vindt wel dat
gratis parkeren in Uithoorn moet
blijven. Volgens wethouder Maarten
Levenbach is de parkeernota waarin
dit wordt aangegeven maatgevend.
“In ieder geval voor de gebruikers”,
voegde de wethouder daar aan toe.
Hoewel niet helemaal duidelijk is

Uithoorn - In september 2007 zijn
door de raad de uitgangspunten
voor een nieuw speelbeleidsplan
voor de periode van 2008-2012 aangegeven. In het kort komt het erop neer dat bij 40 van de 46 huidige speelzones rekening wordt gehouden met het inrichten van een
tweede speelplek. In de andere zones namelijk Kofschip, Eems, Rietgans, Geertuidahoeve, Distellaan en
Wilgenhof is daar geen ruimte voor.
35 Bestaande speelplekken worden ontdekplekken. Dat houdt dan
in dat de speelplekken meer uitdagingen moeten bieden en dan met
name voor de jeugd van 0 tot 8 jaar.
Omdat de speellandschappen een
succes zijn is bepaald dat elke wijk
een speellandschap krijgt voor de
jeugd van 8 tot 12 jaar. Qua ruimte
is er nog een probleem bij het Thamerdal/Dorpscentrum dat bekeken
gaat worden.
Door de raad is een bedrag van
200.00 euro beschikbaar gesteld
voor proefprojecten die dan betrekking hebben op het speelbeleidsplan waarmee trouwens pas in
2009 kan worden gestart. Die proefprojecten worden uitgevoerd in de

de Gemeentebelangen weten hoe
dat gaat met de bereikbaarheid van
de winkelcentra, omdat de mogelijkheid bestaat dat de Wiegerbruinlaan dicht gaat slibben. Volgens de
wethouder is het niet de bedoeling
dat er al een besluit wordt genomen en gaat het alleen om het vaststellen van de nota. Wat de aanleg
van de nieuwe N201 betreft wordt
na 2015 gekeken hoe ook de provincie Utrecht hier bij betrokken
kan worden. Het college is wel een
voorstander van tweezijdige ontsluitingswegen. Wat het inrijden van
de nieuwe parkeergarage betreft is
het altijd de bedoeling geweest dat
je die vanaf Uithoorn kunt inrijden.
Gemeentebelangen pleitte verder
nog voor aandacht voor een veilige
oversteek bij Vrouwenakker. Op 12
juni wordt het UVVP verder besproken in de raad.

Open Dag ‘Help De Zwerfkat’ buitengewoon geslaagd
Uithoorn - Als je over de Thamerweg komt rijd je er gemakkelijk aan
voorbij. Tenminste, dat overkwam
mij de eerste keer. De Molenlaan.
Wijs geworden parkeer ik mijn auto
op de Thamerweg en loop de gezellige laan in gelijke pas met een dame aan wie ik vraag of zij misschien
ook naar Help de Zwerfkat op weg
is. Het antwoord is bevestigend.
“Maar”, voegde de dame er nog
aan toe “ik dacht dat het ergens op
het Industrieterrein zat.” “Nee”, antwoord ik ”al heel veel jaren is stichting Help de Zwerfkat hier gevestigd en dit is precies de juiste locatie, gezellig, met genoeg ruimte voor
de katten.” Dat is de dame met mij
eens. Aangekomen bij het huis waar
Stichting Help de Zwerfkat is gevestigd zie ik dat er rekening is gehouden met het slechte weer door over
de verschillende kraampjes zeildoek

te spannen. Toch heeft dat ook wel
iets knus en de bezoekers laten zich
er in ieder geval niet van weerhouden en trotseren de regen om toch
even een kijkje te gaan nemen. Van
alles is er te koop. Vanaf kattenvoer
tot allerlei leuke hebbedingetjes. En
een kopje koffie of thee met een
plak cake gaat er natuurlijk ook altijd wel in. De katten vinden het ook
best en overal zie je wel een kat opduiken die wel even geaaid wenst te
worden. Dat laten vooral de aanwezige kinderen maar ook de ouders
zich niet ontgaan en soms moet een
kind meegetrokken worden want ‘ik
wil hem nog even aaien. Dat vindt
hij zo leuk’. “Druk, druk, druk”, vertelt Els Verkerk van Stichting Help
de Zwerfkat.
“Zoveel mensen zijn er niet eerder
geweest, misschien heeft het te ma-

ken met het slechtere weer. Het precieze aantal bezoekers kon Els niet
zeggen, maar het waren er in ieder
geval veel.
Er zijn veel cadeauartikelen verkocht. Ook de kinderloterij was een
groot succes en heel veel donateurs
en adoptieouders uit het hele land
kwamen een kijkje nemen. Zelfs
vaste bezoekers uit België waren
aanwezig en gelukkig veel nieuwe
bezoekers. Het eindresultaat was
ook geslaagd te noemen: In totaal
hebben zich 17 nieuwe donateurs
aangemeld en zijn zeven katten financieel geadopteerd. En een nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld.
Zoals elk jaar waren ook nu weer de
kramen cadeau gedaan en ook de
cake was gratis van de bakkerij.
Els en Annemieke kunnen samen
met hun vrijwilligers terugkijken op
een geslaagde dag.
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Legmeervogels F1 wint
toernooi in Leiden en valt
in de prijzen

Qui Vive MC4 kampioen
Uithoorn - Het supergezellige meidenteam MC4 van QuiVive is afgelopen zaterdag in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen kampioen geworden. Met een overtuigende 7-0 overwinning op de nummer drie, Kikkers MC2 uit NieuwVennep, werd na het winterkampioenschap ook het echte kampioenschap behaald.
Dat QuiVive zo makkelijk haar laatste wedstrijd zou gaan winnen was
vooraf niet verwacht. De Kikkers
hadden de laatste wedstrijden ook
goed gespeeld en met ruime cijfers
gewonnen, zodat nummer twee uit
de poule, Castricum MC4, vooraf
had gevraagd om per mobiel geinformeerd te blijven over het verloop
van de wedstrijd. Bij een eventuele (halve) misstap van QuiVive kon
Castricum er nog met de titel van-

door gaan.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
QuiVive de gevaarlijkste ploeg. Al in
de eerste minuut kreeg QuiVive een
grote kans, maar de ingeslagen bal
werd goed gestopt door de Kikkerskeepster, die deze middag nog veel
meer mooie kansen van QuiVive zou
verijdelen. Maar ook Kikkers kwam
de eerste helft een aantal keren gevaarlijk voor het vijandelijke doel
waar de QuiVive keepster een keer
of twee goed moest ingrijpen.
Uitbraak
Na ongeveer een kwartiertje spelen
was het na een snelle uitbraak toch
QuiVive dat 1-0 scoorde en weer 10
minuten later uit een strafcorner 2-0.
Met die stand werd de rust bereikt.
Tijdens de rust werden nog even de
puntjes op de “i” gezet en doorge-

sproken hoe de tweede helft aangepakt zou worden. Omdat de verdediging van Kikkers de zwakste linie
was, zou de aanval de beste verdediging zijn.
Na rust was het, net als in veel andere wedstrijden dit seizoen, éénrichtingsverkeer naar het vijandelijke doel. Met enorm veel inzet en
leuke combinaties werd Kikkers helemaal weggespeeld en na vele gemiste kansen viel eindelijk de bevrijdende 3-0. Daarna zaten de Kikkers
er doorheen en liep QuiVive nog vrij
gemakkelijk uit naar een dikverdiende 7-0 overwinning.
Daarna kon het kampioenschap
worden gevierd met de vele aanwezige ouders en supporters, bloemen, taart en een fotoshoot tussen
de spandoeken die het kampioenschap al hadden voorspeld.

Uithoorn - Legmeervogels F1 heeft
een unieke prestatie neergezet door
op 17 mei voor het derde opeenvolgende jaar de Marcel Straathofcup
bij GHC in Leiden te winnen. Marcel Straathof was een voetballer van
GHC die 4 jaar geleden op 37-jarige
leeftijd overleed en door zijn sportvrienden in herinnering wordt gehouden door een jaarlijks toernooi.
De te winnen cup heeft een hoogte
van 105 cm, dus enorm. Legmeervogels F1 bleef ongeslagen in de poulewedstrijden tegen DHC (Delft),
Meerburg (Zoeterwoude), GHC
(Leiden) en BSM (Bennebroek). Als
poulewinnaar moest vervolgens sc
Buitenveldert F1 (Amsterdam) bestreden worden; een gelukkige 1-0
winst leidde tot de finaleplek tegen
het organiserende GHC. Legmeervogels liet zien de terechte winnaar
te zijn, door GHC met 2-0 te verslaan. Ongeslagen bleven Lev, Bo,
Dálian, Mike, Dino, Tim, Koen, Daan
en Max; er werden 20 doelpunten
gescoord en geen enkel tegendoelpunt! Of die enorme cup al niet genoeg was, waren er ook nog 2 indi-

viduele prijzen: beste speler van het
toernooi werd Dálian van Damme en
winnaar van de penaltybokaal werd

Max Rood. Op de foto Legmeervogels F1 met alle gewonnen prijzen.

Voetballers Legmeervogels
C5 kampioen
Examens Judoschool
Blaauw

Uithoorn - Zaterdag 26 april en 17
mei waren er weer judoexamens bij
Judoschool Blaauw. Er hadden zich
34 kandidaten opgegeven.
De zaal werd bevolkt door ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de verrichtingen wilden
gadeslaan.
De judoka’s lieten aan de examencommissie uitgebreid zien wat zij
het afgelopen seizoen geleerd hadden aan beenworpen, schouder en
armworpen. Ook op de grond moest
het nodige gedemonstreerd worden
zoals armklemmen, verwurgingen
en houdgrepen.
De examencommisie, bestaande uit
David Siebeler, Ronald Oussoren,

Ruud Koolmoes, Sander Verlaan en
Edwin Blaauw was van mening dat
het judo op een goed peil lag. Na
ongeveer twee uur konden de volgende uitslagen bekend gemaakt
worden.

Gele slip, 6e Kyu
Annemijn Trommel, Bente de Jong,
Jesse Versteeg, Jorn Hansen, Mats
Koolmoes, Pascalle Opentij, Pawan
Ratra, Remco Kuiper, Tomas van
der Made, Tristan Roelofs, Romano
Vermeulen.
Gele band, 5e Kyu
Bo de Jong, Floris Kok, Jordy Twaalfhoven, Menno van der Made, Raynor v.d. Weijden, Stan Turkenburg,

Uithoorn - Uithoorn is weer een
kampioenenteam rijker.
Op zondag 18 mei speelde hetb tean van Legmeervogels C5 een voetbaltoernooi in Monnikendam.
De wedstrijden duurden 20 minuten
en er werd niet van speelhelft gewisseld.
In een poule van 4 teams begonnen de Legmeervogels het toernooi
uitstekend en eindigden de eer-

ste wedstrijd met een klinkende 60 overwinning.
De tweede wedstrijd begon wat
moeizamer en aanvankelijk werd er
door zwak samenspel niet gescoord.
In de slotfase vonden de middenvelders en aanvallers van de Legmeervogels elkaar weer. Na een sterke
lslotfase werd de wedstrijd met 3-0
gewonnen.
In de laatste wedstrijd van het uit-

stekend georganiseerde toernooi
wonnen de mannen van de C5 met
2-0 en hiermee werd LMV C5 ongeslagen winnaar.
Met een totaal van 11 doelpunten
vóór en nul tegen bleek het team
van leiders Wilfred Kuijlenburg, André de Groot en Co Baars over de
meest doeltreffende voorhoede, het
beste middenveld en de meest solide verdediging te beschikken.

Thomas Bleijswijk, Wessel Vroon,
Wouter Zoethout.
Oranje slip, 5e Kyu
Daniel Hofman, Jelle v.d. Berg, Lianne Opentij, Luc Gieling, Rutger Hofman, Pascal Blok.
Oranje band, 4e Kyu
Amber Hartgers, Bo van Vliet, Emiel
Blok, Joren Tebbertman, Maurits
Kok, Nick Kohne, Nico Broersen.
Groene band, 3e Kyu
Jeroen Trommel.
De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 24 mei
in de dojo van Judoschool Blaauw

Legmeervogels E9
kampioen!
Uithoorn - Legmeervogels E9 is
kampioen geworden. Na een zeer
succesvol seizoen waarin alleen de
laatste twee uitwedstrijden met 1
doelpunt verschil verloren werden
moest het team zaterdag 26 april
aantreden bij SV Sloten. Met nog
twee wedstrijden te gaan hadden de
jongens al uitgerekend dat ze met 07 konden verliezen en dan nog kampioen werden. Aangezien we thuis

met 8-0 van Sloten gewonnen hadden moest dat toch lukken.
Na het eerste doelpunt van Max
volgde Rolf waarna de tegenstander 1-2 scoorde. Leonard maakte
in de tweede helft het karwei met
twee doelpunten af zodat er een 14 op het scorebord stond. Dit geweldige resultaat was natuurlijk ook
het werk van de achterhoede, Stan,
Menno, Christijn, Thomas en niet

te vergeten keeper Zander die een
paar goede reddingsacties liet zien.
De inhaalwedstrijd tegen Buitenveldert die al twee keer werd afgelast
wegens het slechte weer, hoefde
niet meer gespeeld te worden.
Nog een paar toernooien en dan
kunnen de jongens volgend seizoen
als D junioren aan de slag. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
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Techniek- en
Wetenschapsdag zeer
succesvol verlopen
Eli Nails opent studio in Amstelhoek

“Uiterlijke verzorging moet
met elkaar in lijn zijn”
Amstelhoek - Uiterlijke verzorging staat de laatste tijd steeds
meer in de belangstelling. Steeds
meer vrouwen zien de toegevoegde waarde van een goed verzorgd
uiterlijk. En ook steeds meer mannen zijn bereid hierin te investeren. Dat begint uiteraard met goede kleding, maar ook nagels, makeup en kapsel zijn bij de uiterlijke verzorging een zeer belangrijk punt. Eli
Nails is een nieuwe studio in Amstelhoek, die zich richt op het totaalplaatje van haar klanten. De studio
biedt nagels, make-up en hairstyling
onder één dak aan. Uiteraard kunnen de disciplines ook afzonderlijk
van elkaar worden verzorgd.
De drijvende kracht achter Eli Nails
is Elisa Wilms. Met het gereed komen van de nieuwe studio werd een
droom van haar verwezenlijkt. Zelf
zegt ze daarover: “Ik ben al geruime
tijd bezig met nagels, make-up en
hairstyling. Het leek me echter leuk
om dit voor mezelf te gaan doen.
Vandaar dat ik Eli Nails heb opgestart. We hebben geprobeerd om
echt iets speciaals van de studio te
maken. Het moet immers een feestje zijn als wij met iemand aan de
slag gaan. Een belangrijk uitgangspunt bij ons is ook de aantrekkelijke
prijs. We leveren kwaliteit, dat staat
voorop. Maar we willen graag dat
een goed verzorgd uiterlijk voor iedereen bereikbaar is.“

Speerpunt
Een belangrijk speerpunt van Eli
Nails is het verzorgen van nagels.
Elisa Wilms geeft aan hoe belangrijk
de verzorging van nagels is: “Veel
mensen beseffen niet dat je handen een heel belangrijk visitekaartje zijn. Daarom is het ook zo belangrijk om er van tijd tot tijd ruim aandacht aan te besteden. Bij Eli Nails
kunnen mensen terecht voor manicure, gel-, fiberglass- of acrylnagels. Samen met de klant bepalen

wij wat de beste keuze is.” Naast nagels verzorgt Eli Nails ook make-up
(visagie) en hairstyling voor belangrijke feesten en/of gelegenheden.
Zo’n belangrijk moment is uiteraard een bruiloft. Bij het maken van
de proefmake-up wordt de uiteindelijke look voor de trouwdag met
de aankomende bruid bepaald. De
eventuele combinatie met nagels en
hairstyling wordt ook optimaal gemaakt. Zo ontstaat er letterlijk en figuurlijk een prachtig eindplaatje. Eli
Nails heeft ook speciale arrangementen voor andere bruidsgasten
zoals moeder, schoonmoeder, zusjes of getuigen. Dat maakt het allemaal nog aantrekkelijker. Tenslotte biedt Eli Nails ook nog een zeer
leuk arrangement voor een vrijgezellendag. Na de uitgebreide introductie van materialen en stijlen kunnen de deelneemsters aan de vrijgezellendag bij elkaar aan de slag.
Dat leidt tot leuke en soms zelfs hilarische taferelen. Een leuker begin
van de vrijgezellendag is er niet.
De studio van Eli Nails is zeer makkelijk bereikbaar in het centraal in
de regio gelegen Amstelhoek en
ligt op een steenworp afstand van
de N201. Behandelingen gaan alleen op afspraak, omdat er voor iedereen voldoende tijd beschikbaar
moet zijn. Voor meer informatie kijk
op www.elinails.nl of bel voor een
afspraak met Elisa Wilms:
06 – 22 27 48 83.

Eerste bal ‘Juni Beweegt’
voor vijftigplussers
Mijdrecht - Maandag 19 mei sloeg
wethouder Ingrid Lambregts van de
gemeente De Ronde Venen symbolisch ‘de eerste bal’ bij Tennisvereniging Mijdrecht (TVM) aan de Dr.
J van der Haarlaan. Daar bleef het
niet bij, want de wethouder draaide vervolgens even ‘warm’ met een
mooie set. Met haar sportieve actie
gaf zij het startsein voor de promotie van ‘Juni Beweegt’ voor 50-plussers in de gemeente.
De tennisbal staat voor de activiteit
‘Tennissen voor 50-plussers’ als onderdeel van het door de gemeente gesubsidieerde project ‘Juni Beweegt’. Tennis is als sport voor de
tweede keer binnen de bewegingsactiviteiten opgenomen. Behalve
tennis zijn er tal van andere (nieuwe) sportieve mogelijkheden voor
de 50-plussers om aan deel te nemen. Diverse sportverenigingen en
organisaties, waaronder de stichting Spel en Sport 55-plus’, nemen
deel aan het evenement. Zij organiseren voor inwoners van de gemeente De Ronde Venen van 50 jaar
en ouder verschillende sport- en beweeginstuiven, maar ook cursussen
om een sport te leren beoefenen.
Wie wil (gaan) tennissen kan via
zo’n ‘instuif’ op een laagdrempelige
manier daarmee kennismaken. Dat
kan dit keer gedurende drie donder-

dagmiddagen op 5, 12 en 19 juni a.s.
van 13.00 tot 15.00 uur. De Tennisvereniging Mijdrecht verzorgt deze
kennismakingsinstuif en stelt daarvoor ook een instructeur beschikbaar. Voor slechts 10 euro kan men
aan alle drie middagen deelnemen.
Wie daarna verder wil kan overwegen lid te worden van de TVM afdeling veteranen, of van een andere
tennisvereniging natuurlijk. Vanzelfsprekend zijn er vele andere mogelijkheden om spel en sport te bedrijven binnen de eigen gemeente.
Iedereen kan direct meedoen
Ervaring van de deelnemers bij een
instuif is niet vereist, zelfs de materialen als tennisrackets of jeu de boules ballen hoeft u niet te hebben;
wel gemakkelijk zittende (sportieve)
kleding, passende schoenen en niet
te vergeten een flesje water. Voorts
een redelijk goede gezondheid en
wat conditie.
Als dit laatste er niet is kan daaraan onder deskundige begeleiding
gewerkt worden. Bijvoorbeeld door
deel te nemen aan de activiteiten
van de stichting Spel- en Sport 55plus. Allemaal zo veel mogelijk in eigen (aangepast) tempo. Het sportevenement ‘Juni Beweegt’ is een initiatief van de gemeente De Ronde
Venen en wordt gecoördineerd door
Sportservice Midden Nederland.

Sportconsulent bij de gemeente.
Erik Leus is daarvoor het aanspreekpunt, bereikbaar via e-mail info@
sportinderondevenen.nl of per telefoon 06-43093929. Nadere informatie kan men aanstaande zaterdag 24
mei ook krijgen aan de marktkraam
van Sportservice Nederland op de
Mijdrechtse braderie. Alle inwoners
tussen de 50 en 65 jaar hebben onlangs een uitgebreid programma
thuisgestuurd gekregen met daarbij
een aanmeldingsformulier.
Die kan men na invulling afgeven bij
Rabobank Veenstromen. Liefhebbers kunnen zich ook aanmelden
via internet:
www.sportinderondevenen.nl (aanmeldbutton op de homepagina aanklikken) en het inschrijfformulier invullen. Aanmelden voor een instuif
is niet verplicht maar het is wel handig als men zeker wenst te zijn van
deelname (vol is namelijk vol). Iedereen kan op elk moment meedoen!
Leeftijd is niet belangrijk. Zelfs als
er beperkingen zijn door een chronische aandoening of een functiebeperking kan men gewoon deelnemen aan een activiteit. De handicap
dient men vooraf wel even te melden aan de begeleider. Veel sportieve genoegens toegewenst met ‘Juni
Beweegt’ dat dit keer voor de derde
achtereenvolgende keer wordt georganiseerd!

Mijdrecht - Op zaterdag 17 mei jl.
werd er in Party- en Congrescentrum de Meijert een Techniek- en
Wetenschapsdag gehouden voor
leerkrachten, ouders, kinderen van
de basisschool en techniekgeïnteresseerden. Deze bijzondere dag
werd mogelijk gemaakt door gemeente De Ronde Venen, Dividend
voor de samenleving Rabobank
Veenstromen en Onderwijsorthopedagogisch bureau “`t Hart voor kinderen en onderwijs”.
C1000 Mijdrecht en de Hema sponsorden de lekkertjes en het drinken
voor de kinderen. Mede door het
regenachtige weer trokken er veel
mensen op uit om van deze dag te
komen genieten.
Vooraf werden door maar liefst 60
instanties, basisscholen, Science
Centra, technotheken (waaronder
uiteraard de technotheek gevestigd
in de OBS Willespoort te Wilnis),
musea, en o.a. educatieve uitgeverijen stands ingericht, waarna om
14.00 uur de dag van start ging. Suzanne `t Hart, techniekcoördinator
basisonderwijs gemeente De Ronde Venen en tevens organisator van
deze dag opende met een woord
van welkom en de zaal applaudisseerde voor Harry Valkenier (de docent vanuit InHolland ), die de afgelopen twee jaar al de techniekcoördinatoren van het basisonderwijs in
onze gemeente middels nascholing
(nog) enthousiast(er|) heeft weten
te maken voor techniek. Harry Valkenier had tevens een nieuw techniekboekje geschreven, dat hij op
het podium overhandigde aan Jan
Noordam, landelijk projectleider van
de vereniging techniek in het basisonderwijs (VTB). Jan Noordam gaf
aan erg trots te zijn op de enorme
betrokkenheid van scholen in de
gemeente voor techniek en moedigde scholen aan zo door te gaan.
Koploper
De gemeente De Ronde Venen is
daarmee een van de koplopers op
het gebied van techniek in het basisonderwijs in Nederland.
Vervolgens verwoordde wethouder
Jan van Breukelen (Onderwijs) het
enorme belang om techniek al jong
aan kinderen aan te bieden en de
mooie koppeling van techniek en
maatschappelijke betrokkenheid te

maken. Marc Klein Essink, ambassadeur van Day for Change benadrukte daarop aansluitend hoe belangrijk de klasse!actie Day for Change
is en riep alle basisscholen op om
volgend jaar ook middels microkrediet een bijdrage aan de bestrijding
van de wereldarmoede te leveren.
Nadat Harry Valkenier, wethouder
Jan van Breukelen en Marc Klein
Essink een mooi techniek shirt hadden aangetrokken, werd door Marc
Klein Essink afgeteld en door Jan
van Breukelen een enorme kettingreactie (gemaakt door de studenten van de nascholingscursus Onderwijskundig Coördinator Techniek van de inHolland Academy) in
werking gezet. Er vonden heel wat
overdragingen van krachten plaats
via trapconstructies, rijdende treintjes een stuk knallende ballon en
een verdampende vloeistof. De constructie eindigde uiteindelijk achter
een donker doek waarachter, nadat het doek gevallen was, de jarige prinses Máxima (look-a-like, gespeeld door Claudia Prange) bleek
te staan. Spontaan begon de zaal
voor haar “Lang zal ze leven” te
zingen en ook Máxima sprak een
woord van blijdschap uit over deze techniek- en wetenschapsdag,
waarin ook Day for Change (die zij
eerder ondersteunde met een toespraak) centraal stond.
Flitsend

Na deze flitsende opening konden alle mensen langs de grote diversiteit aan stands schuifelen om
daar, onder het genot van een kopje thee of koffie, lekker met techniek
en wetenschap aan de slag te gaan.
Zo werden o.a. bij de Ontdekplek
de leukste bouwwerken van papier
gemaakt, bij het Nemo werden interessante proefjes gedaan, onder andere met luchtdruk, bij proefjes.nl werd met zeepbellen geëxperimenteerd, bij Space Expo kon je
een heus astronautenpak aantrekken, bij Opitec werden leuke tech-

niekwerkstukjes in elkaar gezet, bij
de Radboud Universiteit kon er live
hersenmeting plaatsvinden, bij CreaBeadS konden de mooiste kettingen met o.a. ketteltechniek gekocht
worden etc. En er was een te kust
en te keur aan technisch speelgoed.
De sfeer was gemoedelijk, gezellig
en goed en het bruiste van de activiteiten.
Ouders, techniekgeïnteresseerden,
leerkrachten en kinderen genoten
zichtbaar en voor velen had de dag
nog wel veel langer mogen duren.
Na afloop kregen de belangstellenden nog een leuk proefje mee naar
huis en werden de meeste standjes
pas een half uur na de officiële afloop afgebroken. Het was absoluut
een middag met een gouden randje

Bart van Bemmelen tweede op N.K
Regio - “Op 18 mei jl. werd het N.K
BMX gereden in Heiloo. Mijn naam
is Bart van Bemmelen, ben 7 jaar en
mocht meefietsen met deze wedstrijd. Ik ben lid van UWTC, fiets 2
keer in de week en ben erg fanatiek.
Ik rij veel wedstrijden zoals A.K west,
T.C (topcompetitie) , N.H (noord hollandcup) en N.K nederlands kampioenschap). Verleden jaar ben ik bij
de N.K 6de geworden, mocht daarom met nummer 16 rijden. Bij de A.K
werd ik kampioen, en dit jaar kreeg
ik een uitnodiging om weer mee te
mogen fietsen in Heiloo. Er reden 11
jongens mee in mijn klasse, we reden in 2 klasse, ik moest 3 keer bij
de eerste 4 rijden, maar ik werd 3
keer 1ste, dus mocht ik door naar
de finale, samen met 7 andere jongens, en daar stond ik dan, mocht
als tweede naar boven, eenmaal van
start lag ik 3de, maar snel reed ik
naar voren naar een 2de plek. Teun
Kievit werd 1ste en Bart 2de. Ik, Bart,
wil graag mijn sponsor Berto Blom
en mijn trainer en coach Willem Pietersen bedanken, door jullie inzet en
dat van mijn ouders en vrienden ben
ik in Heiloo 2de geworden.” Groetjes Bart
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In dankbare herinnering:
Bertus en Greet de Zwart-Koot

Viering van Wilnis 900 in 1985

Zaterdag 24 mei nemen Martien en Hans de Zwart
tijdens een informele receptie op de Herenweg 35
in Wilnis afscheid van hun ‘Slijterij, Wijnhandel en
Limonadefabriek fa. B. de Zwart & Zn’.

IN
GESPREK
MET

Vanzelfsprekend ook van hun klanten aan wie zij jarenlang met persoonlijke aandacht en service het nodige
op het gebied van drank, attributen voor feestjes en
partijen en relatiegeschenken hebben geleverd. Hun afscheid valt samen met de viering van het tachtigjarige
bestaan van de zaak. Na ruim 48 jaar het slijtersvak
te hebben uitgeoefend zetten zij er een punt achter.
Martien en Hans zeggen dit werk tot op de dag van
vandaag met plezier te hebben gedaan onder het motto: ‘Een tevreden klant schept een band.’ Grondleggers
van de huidige firma waren hun ouders, vader Bertus
(Limonadefabriek) en moeder Greet Koot (Café De
Vriendschap). Martien: “Zonder hen waren wij nooit in
dit vak terecht gekomen. Mede om die reden én het
jubileum willen wij dit interview ter nagedachtenis aan
hen opdragen.”
U hebt te kennen gegeven dit jaar uw activiteiten
bij de firma te willen beëindigen. Over ruim anderhalf jaar zou u 50 jaar aan de zaak verbonden zijn
geweest. Was dat geen mooiere optie om op dát moment afscheid te nemen?
Martien: “Wij hebben samen nog wel overwogen om
door te gaan totdat ik mijn vijftig jaar zou hebben vol
gemaakt. Aan de andere kant hebben wij altijd zakelijk
moeten handelen op het moment suprème. En dat is nu
het geval. Recentelijk kwam Peter Bruijgom in beeld
die ons een aantrekkelijk voorstel deed om de zaak over
te nemen. De gesprekken verliepen in een goede sfeer.
Hij kent de markt, snapt de handel en verstaat zijn vak.
Daarnaast was het voor hem geen probleem met de bestaande medewerkers door te gaan. Dat was overigens
een van de voorwaarden die wij hebben gesteld. Mijn
zus Ria is al 36 jaar hier werkzaam, Kees Kroon 34 jaar,
Lidy Breewel 18 jaar en Jan de Haan al weer 8 jaar. Dan
ben je iets aan deze mensen verplicht. Continuïteit is
voor hen, maar ook voor Peter, een belangrijk gegeven.
Kortom, het was plezierig te weten dat Peter veel van
onze wensen kon inwilligen.
Hans: “Mijn plezier van het ondernemen is de laatste
jaren tot een dieptepunt gedaald. Sommige veranderingen in de markt kunnen wij niet compenseren. De
grondstofprijzen rijzen de pan uit en alle wet- en regelgeving die er de laatste jaren is bijgekomen, trekken
een wissel op je doen en laten. Ze hebben het één
nog niet verzonnen of het volgende komt er al weer
aan. Vaak zijn er kosten aan verbonden en die moet
je eerst maar weer terugverdienen. Dus gaan je prijzen
omhoog en is de consument uiteindelijk het kind van
de rekening. De verpakkingsbelasting die ze nu hebben
ingevoerd is voor mij de bekende druppel… Je hebt
bijna een volledige kracht extra nodig om dat allemaal
bij te houden. Ik heb daar geen zin meer in.”

Martien & Hans
de Zwart
mee bezig op een met kolen gestookt fornuis en op petroleumstellen. Mijn vader runde het café, moeder was
dag en nacht bezig en de kinderen werden daarbij ingezet. Dat was toen zo in die tijd. Vakantie was er niet bij.
We zijn in onze jeugd met elkaar op een weekend twee
keer een dagje uit geweest. Eén keer naar Zandvoort
en een keer naar Artis. Vader kon de zaak niet sluiten
natuurlijk. Als kinderen zijn we ook wel eens ‘kachel’
geweest. Toentertijd werd er veel advocaat geschonken. Na afloop werden de glaasjes gespoeld met zoete
witte wijn wat dan voor de bediening was bestemd. De
kinderen kregen de restjes die met melk waren verdund.
Onze broer Kees had zich een keer vergist en de ‘verkeerde’ glaasjes aan de kinderen gegeven. Die waren na
twee glazen onder zeil…Tot grote verbazing van onze
ouders die niet snapten hoe dat nou toch kwam… Dat
was in de tijd dat we pakweg 7 jaar oud waren. Later
zijn wij als jongens in de limonadefabriek bij het likeur
maken ook nog eens lazarus geweest. Een unieke tijd
als je daaraan terug denkt.”

Het (privé) ‘slijtersmuseum’ van Hans de Zwart

1971 een punt achter gezet. Eerst is het nog tijdelijk gebruikt als winkel, later is het nieuwe pand er
gekomen. Mijn vader vond het jammer, maar het was
nu eenmaal een feit. Hij besloot toen ook maar met
pensioen te gaan.”

In 1979 werd er een nieuwe limonadefabriek achter
de slijterij gebouwd op de plaats van de oude. Was
dat op basis van de stijgende resultaten?
Martien: “Gedeeltelijk. De Keuringsdienst van Waren
begon steeds strengere eisen te stellen aan de productiemethoden. De oude fabriek voldeed niet meer
aan de eisen. Reden dat er een nieuwe fabrieksruimte
is gebouwd. Daarin hebben wij ons toen toegelegd op
het produceren van nieuwe producten. Zoals sorbetsaus en siropen voor de ijsindustrie en postmix voor
de horeca onder privat label (=eigen merk). Maar de
concurrentie was moordend en dat was al gauw een
aflopende zaak. Bleven over de bekende limonadesiropen. Dat is jarenlang een succes geweest. Totdat door
veranderingen in de markt de productie terug begon te
In 1969 bent u samen als firmant in de zaak geko- lopen. Elk jaar verdween er een stukje afzet. Daarnaast
men. In 1971 werd de huidige winkel gebouwd op werden de grondstoffen in steeds grotere verpakkingen
de plaats waar ooit het café stond. Dat hield op te aangeleverd. Op zeker moment bleek de voorraad ingekochte grondstoffen de totale productie van siropen te
overtreffen. Veel grondstof is door ons vernietigd, want
terug geven aan de leverancier is er niet bij. Al met al
moest er dus steeds vaker geld op worden toegelegd.
De laatste klap is de invoering van de verpakkingsbelasting. Wel hebben we getracht onze receptuur bij andere fabrikanten van siropen onder te brengen. Maar
niemand werkt meer met 100 procent zuivere suiker
zoals wij dat doen. Het zijn allemaal kunstsuikers en
zoetstoffen geworden. Dat is goedkoper. En dat betekent simpelweg dat men de kwaliteit van onze siropen
nooit zal evenaren. Einde verhaal dus.”

Altijd een vrolijke noot bij Slijterij De Zwart
Kunt u zich nog wat herinneren uit uw kinderjaren
toen de limonadefabriek er nog maar kort was en
Café De Vriendschap hier op deze plaats stond?
Martien: “Ja daar weten Hans en ik nog heel veel van
uit die tijd. Maar we beperken ons tot enkele anekdotes. Ons gezin telde op gegeven moment negen kinderen, zes jongens en drie meisjes. De jongens werden
vaak ingezet bij werkzaamheden in de limonadefabriek.
De meisjes deden het huishoudelijke werk in het café,
zoals schoonmaken, afwassen en inrichten van de zaal
achter het café voor bruiloften en partijen. Dat was
een activiteit die mijn moeder had bedacht om geld te
verdienen. Er werden daar boerenbruiloften en familiefeesten gehouden. Mijn moeder kookte dan de feestmaaltijd voor soms 80 (!) aanwezigen en was daar uren

Wijnproeverij

bestaan. Was dat omdat het cafébezoek terugliep?
Hans: “Dat kun je wel zo zeggen. Kijk, Café De
Vriendschap draaide goed toen de Veldzijde polder nog
een plas was waar ’s winters kon worden geschaatst en
zomerdag gevist werd. Schaatsers en vissers kwamen
dan een borreltje drinken en er waren vaste stamgasten
uit het dorp. Het aantal vissers en schaatsers nam na
verloop van tijd af en De Vriendschap werd een gewoon
dorpscafé. In de buurt was nogal wat concurrentie, zoals van Café De Krom en De Vergulde Wagen. Verder
moest onze moeder om gezondheidsredenen afhaken
bij de bruiloften en partijen. Dus ook daar kwam de
klad in. Bovendien nam de productie in de limonadefabriek veel tijd in beslag. Omdat het café niet meer
rendabel was en ook niet meer zou worden is daar in

Wilnisse braderie

Blijft er nog wel wat aan traditionele producten over
van datgene waardoor firma De Zwart zoveel bekendheid in de regio heeft gekregen?
Martien: “Jawel. De Korenmolenbitter, onze jus d’orange
die op een speciale manier wordt gemaakt en wie weet
toch nog de Mix van Trix. Omdat mijn vader het van
de Warenwet niet meer op zijn manier mocht maken,
is het recept van de Korenmolenbitter lang geleden al
naar een distillateur in Leeuwarden gegaan. Die maakt
nog zo’n duizend liter voor ons. Wij vullen dat af in 0,7
liter of 0,5 liter kruiken. Onze jus d’orange wordt ook
elders gemaakt bij een fabrikant die het identiek produceert zoals wij dat steeds hebben gedaan. Wij leveren
dat aan de consument onder eigen etiket. De Mix van
Trix zou ook misschien nog kunnen, maar die zal dan
naar verwachting duurder zijn als gevolg van de hogere
grondstofprijzen. Als de prijs hoger wordt vraag ik mij
al of men het nog wil kopen. Misschien de echte liefhebber die het als een stukje nostalgische exclusiviteit
in huis haalt.”
In zakelijk opzicht zijn er heel wat hoogtepunten geweest in uw werkzame leven. Wat schiet u zoal te
binnen?
Martien: “Dat zijn er te veel om op te noemen. Ik herinner mij de vele geslaagde en gezellige wijnproeverijen
die we georganiseerd hebben, de wijnveilingen en de
Wilnisse braderieën waaraan we hebben deelgenomen.
Een van de meest succesvolle activiteiten is wel ge-

Goede wijn behoeft geen krans

weest het feest rond het 900 jarig bestaan van Wilnis
in 1985. Samen met schoolkinderen hebben wij een
etiket voor die datum laten ontwerpen voor ‘900 jaar
oude limonade’. Leerlingen van de basisscholen mochten bij ons ook limonade maken in de fabriek. Het werd
een ‘supermix’. Dat werd een geweldig succes want we
verkochten in een half jaar tijd meer dan 10.000 flessen van die siroop. We hebben toen met de zaak heel
veel rond Wilnis 900 georganiseerd. Daarvoor kregen we
zelfs een medaille op het gemeentehuis uitgereikt voor
de meest originele activiteiten die we hadden bedacht.
Hans: “Mij schiet het feestje rond Kees Kroon te binnen
toen hij dertig jaar bij ons in dienst was. Hij werd op
straat rondgereden met een ‘fietscafé’ en dat baarde
nogal opzien. Natuurlijk vergeet ik ook nooit meer dat
we door het Slijtersvakblad in 2007 tot de tien beste
slijters van Nederland zijn genomineerd. Dat was vorig
jaar waarbij Erik Hulzebosch ons op een ludieke manier
interviewde tijdens de finale van de prijsuitreiking op
een feestelijke bijeenkomst bij drankengroothandel De
Monnik in Oldenzaal. Wat zouden onze ouders trots op
ons en onze medewerkers zijn geweest als ze dit hadden mogen meemaken.”
Wat vrijwel niemand weet is dat Hans Café De
Vriendschap 1 op 1 in zijn huis heeft nagebouwd. Er
is zelfs een klein biermuseum. Hoe kwam je op dat
idee en wanneer ben je ermee begonnen?
Hans: “Ik denk zo’n dertig jaar geleden. Maar ik heb
alleen die dingen verzameld welke waardevol zijn. De
complete tap, de tapkast, allerlei glazen en attributen
die het karakter van een kroeg bepalen. Natuurlijk ook
het uithangbord. Maar je kunt er geen echt biertje tappen. Het is een nabootsing van iets uit vervlogen tijden. Toen wij nog in de Margrietstraat woonden had ik
alles in dozen verpakt om te bewaren. Later kochten we
het huis op de Herenweg en toen de kinderen op zichzelf gingen wonen heb ik het op de bovenverdieping
gebouwd. Op zolder is het ‘bier- en drankenmuseum’
met een ongelofelijk assortiment glazen, flessen, vlaggen, vaantjes, apparatuur, vaten en noem maar op. Ik
heb overigens ook 36 jaar bij de Vrijwillige Brandweer
in Wilnis gezeten. Daarvan verzamel ik ook oude voorwerpen, zoals helmen, de eerste walkie-talkies en noem
maar op.”
En hoe staat het met de liefhebberijen van Martien?
Heeft die ook bijgedragen aan de hobby van Hans?
Anders gezegd: wat gaat hij straks doen in zijn vrije
tijd?
Martien: “Indirect heb ik natuurlijk ook bijgedragen
aan wat Hans in zijn huis heeft gebouwd. We werkten
immers samen in de zaak. Eigenlijk heb ik nooit tijd
gehad voor liefhebberijen. Ik was altijd met de zaak
bezig. Maar de laatste tijd richt ik mij op wat sportieve
zaken. Ik tennis en fiets graag met mijn echtgenote
Ans, we houden van reizen en voor een partijtje golf
zijn we ook wel te porren. Maar eigenlijk zou ik ook
graag een biografie willen schrijven. Ik heb natuurlijk
vanaf mijn zestiende jaar heel veel meegemaakt in de
zaak. Ook hoe bepaalde zaken in de loop van de jaren van je af zijn gedreven door marktveranderingen
en regelgeving. Iets waar je niet aan kunt doen, het
overkomt je gewoon. Natuurlijk is er ook altijd nog vrijwilligerswerk. Maar dat houd ik in beraad. Ik ben nog
niet zo ver.”
Als de nieuwe ‘baas’ van De Zwart, Peter Bruijgom,
nog een keer een beroep op u zou doen te assisteren
bij een bijzondere gelegenheid, zou u daarop dan positief reageren?
Hans: “Ja natuurlijk. Maar dan zoveel mogelijk in een
adviserende rol. Wij willen Peter graag onze kennis en
ervaring in bepaalde zaken ter beschikking stellen.
Inmiddels hebben wij daarvoor met hem op afroep een
aantal uren af gesproken. De continuïteit van de zaak is
immers in ieders belang. Totdat Peter alle bijkomende
zaken en activiteiten hier in de regio onder de duim
heeft, willen wij hem daarbij helpen.”
U wilt u uw klanten nog even bedanken voor hun
klandizie al die jaren?
Martien: “Bij deze! De klandizie van al mensen die regelmatig bij ons over de vloer zijn geweest is ons mooiste cadeau! Daarom willen wij geen afscheidspresentjes
en dergelijke. Ook geen donaties voor een goed doel,
want dan verplichten wij de mensen tóch weer om wat
te doen. Veel gezelliger vinden wij het om u op onze
afscheidsreceptie te ontmoeten en het glas met u te
heffen om u te bedanken. Tezelfdertijd organiseren we
voor de laatste keer een kleine wijnproeverij, waarbij
u tevens kunt kennis maken met de wijnen van Peter
Bruijgom’s Henri Bloem. Voor de kinderen schenken we
gratis limonade. Zij kunnen bovendien nog profiteren
van de cadeautjes uit te grabbelton die wij tot 31 mei
in de winkel hebben staan. Maar wat meer is: als wijnliefhebber komt u ook bij Peter Bruijgom zeer wel aan
uw trekken met mooie en betaalbare wijnen, want ‘het
leven is te kort om slechte wijn te drinken’. Het ga u
allen goed!”

Café De Vriendschap in model
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De Avondvierdaagse
Mijdrecht-Wilnis gaat
weer van start!
De Ronde Venen - Van dinsdag 10
juni t/m vrijdag 13 juni 2008 is het
weer een wandeldrukte van belang
in de omgeving van Mijdrecht en
Wilnis. De 37e editie van de avondvierdaagse gaat dan weer van start.
Vanaf de startlocatie, het sportterrein Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht, is het mogelijk om vier
avonden lang 5, 10 of 15 Km te
wandelen. De routes lopen door
Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek. Iedereen is welkom in de
Ronde Venen voor een paar sportieve wandelavonden. Zoals ieder jaar
zijn ook dit jaar de routes weer aan-

gepast om zoveel mogelijk van de
mooie omgeving en nieuwe wijken
te laten zien aan de wandelaars
Inschrijven kan op 28 en 29 mei
2008 van 20:00 uur tot 22:00 uur op
Diamant 45, Mijdrecht en op Blauwe
Zegge 92, Wilnis. Het inschrijfgeld
met medaille is 3,00 per persoon,
zonder medaille is dit 1,50 per persoon. Inschrijven kan ook op dinsdag 10 juni in het startlokaal vanaf
18:00 uur, dit is dan wel 0,50 duurder. Wandelaars die maar één avond
willen wandelen, zijn ook welkom
en kunnen zich inschrijven voor
een avondtocht op één van de vier

avonden. Dit kan op alle afstanden
en men ontvangt een aparte herinnering. Opgeven op de startlokatie,
kosten 1,50 per persoon.
Het defilé wordt afgenomen op vrijdagavond 13 juni om 20:30 uur op
de Dorpsstraat bij het gemeentehuis in Mijdrecht in aanwezigheid
van een afvaardiging vanuit het college van B&W van de Ronde Venen
en andere organisaties.
De Avondvierdaagse MijdrechtWilnis is onderdeel van de KNBLO
Wandelsportorganisatie.
Inlichtingen: Mw. W. Hannes, Dijkgraaf 13, Wilnis, tel. 0297-287659.

2e jeugdwielerronde van
Uithoorn 18 mei

Basketball meiden gezocht
Mijdrecht - Volgend jaar start Argon Basketball een meidenteam van
12 en 13 jarigen. We kunnen nog
wat versterking gebruiken! Dus dit
is het moment om met basketball te
starten. Deze sport is echt heel leuk
vanwege de dynamiek die er in zit.
Voor iedereen, niet alleen voor lange
meiden, want kortere dames kunnen vaak beter dribbelen en van afstand scoren.

9 jarigen. Hier stonden 2 jeugdrenners van de Uwtc zelf aan de start.
Voor Leon Buijs was het zijn debuut
tijdens een jeugdronde en hij behaalde een 17e plaats. Daniel Wiegmans reed een goede race en eindigde als 10e.In de derde categorie stonden er geen Uwtc’ers aan
de start, maar in cat 4 de elfjarigen stond Jeroen van Goor aan de
streep. Hij behaalde een 26e plek.
Waar het voor de 1e 3 categorieen
allemaal wat nieuw is met een heuse knwu jury, een materiaalcontole
,rugnummerlotingen
is het voor de overigen categorieën
al een echte wedstrijd en rijdt er al
een heel peleton.
Na de pauze ging om 13.00 uur cat
5 van start,waar Rick van Wieringen
op een 29e plaats eindigde.
In cat 6 de 13 jarigen hebben we
ons grootste deelnemersveld. Daar
stond onze nederlandse kampioen aan de start Andre Looij. En
zoals een kampioen won hij de-

ze koers met overmacht hij dubbelde het hele deelnemersveld. Etienne Lenting behaalde een 18e plek,
Jeroen van Pierre een 33e en Sem
Hagenaars een 34e plaats. Na elke
wedstrijd was het de beurt aan de
rondemiss Melissa om de winnaars
te huldigen en bekers en bloemen
uit te reiken plus de nodige zoenen. De rondemiss was dit jaar gekleed door de Loods casuel fashion
uit Mijdrecht,de bekers werden gesponsord door Albert Heijn Jos van
de Berg Uithoorn en de rozen door
Kordes Roses uit de Kwakel.
Na 6 mooie wedstrijden moest cat
7 van start ,alleen zat daar de gang
niet zo in. De speaker vroeg al of ze
een drukke week op school hadden gehad, maar de 29 renners waren niet bereid om harder te rijden.
De knwu jury besloot daarop ook de
koers in te korten. Thijs Leijgraaff
behaalde een 4e plaats, Silvie Haakman een 8e en Hidde Schelling eindigde als 12e.

Dressuurclinic Lotje
Schoots bij LR&PC Willis

Het samenspel is erg belangrijk en
iedereen draagt voor de score een
steentje bij. Verder is het erg gezellig met de activiteitencommissie
“Actionbreak” die verschillende toernooien en van de zomer weer een
basketballkamp organiseert. Argon
heeft meerdere meiden teams: een
van 14 en 15 jarigen, een van 18-22
jaar en twee dames teams. Ben je
benieuwd of basketball wat voor jou
is, kom dan donderdag van 19:00 –
20:00 uur in Sporthal de Eendracht
tot aan de zomervakantie gratis
meetrainen.
De oudere meiden trainen op
woensdag om 19:00 uur.
Of vraag informatie aan bij argonbasketball@planet.nl.

Frans van Heteren tweede
bij triatlon Woerden
Regio - Het wedstrijdseizoen voor
de triatleten van het Oceanus/Multi
Supplies Triathlon Team is goed begonnen. De eerste triatlon in openwater was op tweede Pinksterdag
in Woerden. Aalsmeerder Frans van
Heteren behaalde daar een tweede
plek, voor Corné Klein. Afgelopen
weekeinde werden de broers Freek,
Joost en Stef de Boer bij een teamwedstrijd in Enschede derde met
hun team. Carla van Rooijen werd in
het Zeelandse Kruiningen derde dame op een halve triatlon.
Bij de eerste openwatertriatlon van
het seizoen in Woerden werd gevreesd voor koud water in de Singelgracht. De zon had goede invloed op het water, waardoor de
temperatuur met 19 graden goed te
doen was. Aalsmeerder Frans van
Heteren en Kwakelaar Corne Klein
kwamen beiden voorin uit het water.
Ook Pieter van der Meer volgde kort
op snelste zwemmers in het veld. Op
de fiets bleven de twee teamgenoten elkaar in het zicht houden, maar
uiteindelijk liep Van Heteren harder
door de straten van Woerden. Hij finishte in 1.48.35 uur, een minuut
voor Klein. In de totaaluitslag werd
Van Heteren tweede en Klein derde. De Aalsmeerder won daarmee
de wedstrijd in de categorie Heren
40. Achter Klein finishte Jan van Heteren uit Aalsmeer op een 25e plek
in 2.00.44 uur. Op de fiets voelde hij

Uithoorn - Zondag 18 mei werd de
2e jeugdronde georganiseerd door
de UWTC. Gelukkig was het na een
regenachtige zaterdag een prachtige dag om een mooi tournooi te rijden.
Om klokslag 10.00 uur was alles in
gereedheid gebracht en kon de 1e
categorie 8 jarigen van start gaan.
Gelijk in deze categorie was het debuut voor Gulia de Wagt die haar 1e
wedstrijd reed op haar eigen parcours. Het was nog even wennen zo
in een groepje rijden maar ze reed
de koers dapper uit.
Totaal hebben er 170 kinderen deelgenomen van 8 t/ m 14 jaar deelgenomen aan ons tournooi. Allemaal
maakten ze na inlevering van hun
rugnummer kans op een prijs beschikbaar gesteld door de firma Decathlon. De keuze bestond uit verschillende artikelen, een prachtige
fietshelm, een paar sokken, koersbroeken, bandjes enz.
Na cat 1 was het de beurt aan de

al kramp op komen, waardoor het
lopen niet meer zo soepel ging bij
hem. Bij Aalsmeerder Pieter van der
Meer verliep het looponderdeel juist
verrassend goed. Op de fiets verloor hij nog veel plekken, maar veel
daarvan maakte hij met een snelle
10 kilometer lopen weer goed. Hij
finishte in 2.02.10 uur op een 33e
plaats. Marcel Krijtenberg uit Uithoorn draaide in Woerden een solide wedstrijd en finishte in 2.27.27
uur.
Triathlon Enschede
In Enschede stonden triatleten van
het Multi Triathlon Team aan de
start van een bijzondere teamwedstrijd. De dag was verdeeld in een
ochtendwedstrijd en een middagserie. Eerst werd ’s ochtends een individuele triatlon over 175 meter
zwemmen, 7 km fietsen en 2 km lopen afgelegd. De opgetelde prestaties van de teamleden bepaalde de
startvolgorde voor de middag, waarin de teams met vier atleten samenwerkten voor een goed resultaat.
Zwaanshoeker Freek de Boer deed
in de ochtendserie al goede zaken
door de tweede tijd neer te zetten.
In de middag streed hij samen met
zijn broers Joost en Stef en gelegenheidsteamlid Frank Heestermans uit
Ede. Het was een spannende strijd
doordat de zes snelste teams met
de ontstane tijdsverschillen van

start gingen. Alles lag dicht bij elkaar, maar uiteindelijk was het team
met drie Duitsers het sterkst. Met
een minuutje achterstand eindigde
het team op een derde plek.
Halve Triathlon Kruiningen
Carla van Rooijen koos afgelopen
weekeinde voor een halve triatlon
in het Zeelandse Kruiningen. De
Aalsmeerse dame finishte de wedstrijd over 2,5 km zwemmen, 76 km
fietsen en 20 km lopen in 4.34.57
uur. Daarmee werd ze derde dame,
achter een sterke Belgische en een
Nederlandse concurrente. Ook voor
Van Rooijen begon het seizoen dus
goed.

Pieter van der Meer liep hard in
Woerden.

Wilnis - Op 29 mei 2008 komt Lotje Schoots een dressuurclinic geven bij LR&PC Willis. Lotje Schoots
is Nederlands meest succesvolle juniorenamazone en heeft dit jaar de
overstap naar de Young Riders gemaakt. Lotje begon haar sportcarrière bij de pony’s waar zij een paar
keer Nederlands kampioen werd.
Bij de junioren werd zij maar liefst
twee keer Europees kampioen en
behaalde ook drie keer teamgoud.
Lotje zat zowel in 2005 als in 2006
in het Rabo Talententeam en zit
met drie paarden in het A kader. Op
de KNHS Jaarhuldiging in Utrecht
werd zij uitgeroepen tot het Rabo
Talent van 2007. De dressuuramazone uit Abcoude sleepte het afgelopen seizoen de Nederlandse titel
en een Europese gouden teammedaille bij de Young Riders (16 - 21
jaar) binnen.
Om 16.00 uur begint de eerste ponyclinic, gevolgd door elk uur een
nieuwe groep ruiters (3 ruiters per
groep). Omca. 21.45 uur is de clinic afgelopen. Toeschouwers zijn
natuurlijk van harte welkom aan
de Bovendijk 16 te Wilnis (naast de
golfbaan)!

AKU in zinderende
Rondehoep en Visé
Regio - De lopers groep van AKU
had zich deze Pinksterzondag verdeeld over de polder bij Ouderkerk
en het Belgische heuvelland bij Visé. De overeenkomst was de zomerse temperatuur van 26 graden, het
verschil de hoogte waarop werd gestreden.
Op zee niveau, over de kronkelende
dijkjes langs de Oude Waver en de
Amstel, snelden Karin Versteeg en
Corrie van Dam naar een tweede en
derde prijs op de 17 km.
Karin bedwong de Hoep in de prima
tijd van 1.21.08 en Corrie behaalde
haar eerste prijs met hardlopen ooit!
in 1.58.23 bij de 55 plussers.
Jaap Bouwmeester was de rapste
AKU-er in 1.12.14 en werd daarmee
knap vierde bij de 55 plus. Theo Noij
bleef als veteraan 55+ senior Bram
van Schagen met 1.18.21 14 seconden voor. Paul Stevens deed het
keurig in 1.21.04 en Arie Ligtvoet
had toch wel wat last van de warmte gezien zijn 1.39.35.
Op de 5,5 kilometer liet John Celie

26.08 noteren en verraste Jaap Verhoef met een zesde plaats in 27.09.
Vlak bij het ”dak van Nederland”, net
over de grens bij Vaals en Maastricht, startte Marjan de Bruin in de
Maas marathon die van Visé naar
Maastricht en weer terug naar Visé liep.
Ondanks de hoge temperatuur,
waarbij in Rotterdam een jaar eerder de race zelfs gestaakt werd,
presteerde ze uitstekend en kwam
als vijfde dame en eerste Nederlandse in haar klasse, opmerkelijk
fris in 4.01.16 binnen.
Semi
Elisabeth van den Berg en Maarten
Breggeman kwamen uit in de semi marathon, waarvan het parcours
gedeeltelijk de marathon volgde en
verder over en langs de oevers van
de Maas liep.
Een ernstig probleem waren echter de afstand kilometer bordjes die
door het gedeeltelijk volgen van het
marathon traject de Belgische land-

meter kennelijk in verwarring had
gebracht.
Na 6 km kwam onverwacht 9 km
en dat bleef zo doorgaan tot het 18
km. punt , daar kwam een haakse
bocht en moest men, in de zinderende hitte zonder enige schaduw,
op weg naar een keerpunt dat maar
niet leek te willen komen!
Uiteindelijk terug tegen de stijve
oostenwind in en langs het verlokkende water van “de la Meuse”, met
als toetje een steile struikel klim om
op en over de Maasbrug te geraken
teneinde de finish in Visé te kunnen
bereiken. De tijd van 2.22.53 was
eigenlijk niet om over naar huis te
schrijven, maar dat kwam niet door
Elisabeth!
Verder niets dan lof voor de organisatie welke in Visé een groots onthaal met veel (bier)drinken en eten
en muziekkale begeleiding van doedelzak tot hoempapa had geregeld.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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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!
Nu hebben wij nog niet veel
muggen in Mijdrecht. De natuur
zorgt dat het grootste deel van de
muggen verdwijnt voordat zij in
grote aantallen aanvallen op ons
bloedeigen blote armpjes gaan
doen. Neefjes ( Mannetjes muggen. Kleiner.) zweven er genoeg,
maar... de vrouwtjes zijn de boosdoensters. De vrouwtjes zijn in de
natuur vaak de werksters en de
verspreidsters van onheil. Ik heb
geen hekel aan vrouwtjes, hoor.
In de tijd dat de eieren gelegd
worden en de jongen groot worden gebracht vreten de vogels
enorm veel muggen op. Elk meesje, vinkje en graspieper en zwaluwen weten er honderden insecten per dag te verschalken. Dat is
voor de opbouw van de botten en
de veren en alles voor hun jongen. Hun kinderen. Zelfs de wespen doen mee. Zaden en brood
zijn in deze tijd ‘Uit den boze’. De
vogels gaan, als de jongen groot
zijn, weer over op zaden. Daar
wordt vet mee gevormd voor de
rui en voor de trek. In dezelfde
periode vreten de jonge vissen de
larven, die in het water zweven,
van de muggen op. Daarom zijn
er in deze tijd veel minder muggen dan in juli en de rest van het
jaar. Ja! Ja! Wethouder mevrouw
Lambregts viert feest. Waarom?
Waarom fiert ze nu weer feest.
De lol kan niet op. Wij krijgen
nu in de gaten dat wij bij de verkeerde Wethouder zijn voor begrip en een antwoord dat in daden wordt omgezet. Zij is volgens
de berichten de enige wethouder
die luistert naar de inwoners van
De Ronde Venen. Ja! Ja! Mooi
niet. Echt waar. Mooi niet. Wat
een onzin zo’n prijs. Hoe slecht
moet het dan in andere gemeenten dan wel zijn. Ja! Ja! Je moet
niet bij Rosendaal zijn en niet bij
Van Breukelen en helemaal niet
bij Dekker. Je moet bij Lambregts

zijn. Die kreeg de beker. Ik hoop
dat het een wisselprijs is, anders
worden wij er nog jaren aan herinnerd. Ja! Ja! Weet je wat heel
duidelijk is in De Ronde Venen,
“Wie het dichtst bij het vuur zit
warmt zich het best.” Welk deel
van de gemeente zit het dichtst
bij het vuur. De winkeliersvereniging van Mijdrecht. Die krijgen alles voor elkaar. Die lopen
de deur bij de wethouders plat.
Die hebben vele kilometers voorsprong op de winkeliersverenigingen van Vinkeveen en Wilnis.
De Raad beweert wel dat ze het
behoud van winkels in de laatste
2 gemeenten van groot belang
vinden, maar ze doen er weinig
aan. Wanneer je wilt dat de winkels in Wilnis en Vinkeveen blijven bestaan moet je voorwaarden scheppen die ten nadele van
Mijdrecht zijn en daardoor ten
voordele van de andere. Toch?
Ja! Ja! Je moet de kakkers of
stoepenschijters of wandelsokken (bijnamen) in Mijdrecht als
het ware een beetje tegenwerken. Ze halen met medewerking
van B&W toch al alles, alle evenementen, naar zich toe. Denk
maar aan Sinterklaas en Koninginnedag. Die gezellige dag op
de Kerklaan in Vinkeveen is ook
al nagenoeg om zeep geholpen.
Dus allemaal maar weer naar
Mijdrecht. Toch? Veel energieverspilling en milieuvervuiling. Je
kunt op een moment een maatregel nemen die ten goede komt
aan de milieuproblemen en de
parkeerproblemen en het behoud
van de winkels in Vinkeveen en
Wilnis. Ja! Ja! Iedereen weet dat
de helft van de kilometers die met
de auto gereden worden gemiddeld minder dan 5 km bedragen.
De korte afstanden. (Dat zijn de
meest vervuilende kilometers).
Ja! Ja! Het ergste is het in de winter wanneer de ramen een beet-

je bevroren zijn. Lekker de motor laten draaien en 5 minuten
krabben. Ga er maar eens achter
staan. Wat een stank. Ja! Ja! Wat
een stank. Dat is dus heel slecht
voor het milieu. Wat te doen.
Overal rond de winkels parkeergeld vragen. Minstens 1,00 euro per uur. Net zoals overal in de
grotere gemeenten om ons heen.
Ja! Ja! Als je parkeergeld vraagt
dan gaan een heleboel mensen nadenken of het wel nodig
is om met de auto boodschappen te doen en de kinderen met
de auto naar school te brengen
enz. Nu kost een ritje van Vinkeveen naar Mijdrecht 16x 0,30 euro = 4,80 euro, waarvan ca 2,00
euro brandstof. Dat merk je nauwelijks, dus je blijft gewoon doorrijden. Toch? Maar!!!!! 1,00 euro in
de meter gooien dat merk je wel.
Daar denk je bij na en je … jut
binnensmonds. Dan zoeken een
heleboel mensen andere winkels
in de buurt. Minder gerij. Minder
milieuvervuiling. Minder rondtuffen om een parkeerplaats te vinden. Minder stationair draaien bij
het wachten op een opengevallen
plaats enz. Voordelen, allemaal
voordelen. Zal het de gemeente
niets opleveren, maar verliezen
doet ze er zeker niet aan.
Ja! Ja! Dat wil de winkeliersvereniging in Mijdrecht helemaal
niet. Begin er niet over, want dan
staan ze op hun achterste benen.
Als de ‘milieubewuste” D66 hierover zou beginnen of daarvoor
zou stemmen is de aanhang meteen geslonken tot 00000. Het beleid wordt niet bepaald door de
Raad. Heus niet. Ze hebben geen
donder te vertellen. Net zoals
bij het besluit over die brug. De
sloop van die brug is alleen maar
in het belang van Mijdrecht en
niet in dat van het Amstelplein in
Uithoorn. Ja! Ja! Je zult toch maar
wethouder in Uithoorn zijn en ingewreven worden dat je het Amstelplein naar den donder hebt
geholpen. Raad, help die winkels
in Wilnis en Vinkeveen in stand
houden en uitbreiden. Wat een
giller, hè? Die fietsbrug. Te smal
voor fietsen. Echts iets voor de
D.D.
John B. Grootegoed

Rotte appels ook in het
politiekorps
Naar aanleiding van een nieuwsbericht in de vorige Nieuwe Meerbode van 14-5-2008 wil ik graag
reageren.
Mijn man is afgelopen zaterdag
naar het AJOC festival geweest.
Hartstikke gezellig. Omdat het
afgelopen was om een uur of 2,
ging hij op weg naar huis met zijn
fiets. Omdat er met hem nog een
paar honderd mensen naar huis
gingen, was het fietspad op de
Oosterlandweg vol met voetgangers. Hij had licht op zijn fiets en
er was geen autoverkeer, dus besloot hij op de autoweg te gaan
fietsen tot aan de Windmolen. Dit
is een klein stukje. Direct kwam
er een politieagent naast hem
fietsen en sommeerde mijn man
te stoppen en op het volle fietspad te gaan rijden. Mijn man attendeerde de agent op de stroom
voetgangers die daar al liepen en
stapte weer op zijn fiets. De agent
duwde hem hierop met zijn elleboog aan de kant en trok hem
van zijn fiets. De agent hield vervolgens mijn man aan zijn t-shirt
vast alsof hij van plan was weg
te rennen. Hierop trok mijn man
zich los en de agent besluit om direct pepperspray in zijn gezicht te
spuiten. De agent roept versterking op en mijn man wordt gearresteerd voor mishandeling van
een agent. De agent zou geslagen
zijn op zijn fietshelm. Hij zou hierdoor hoofdpijn en nekpijn hebben
opgelopen. Geen letsel dat waarneembaar zou zijn. Vreemd!
Mijn man heeft namelijk geen
vinger uitgestoken, trouwens nog
nooit iemand geslagen. Mijn man
wordt meegenomen naar het cel-

lencomplex in Houten. Ik, zijn
vrouw, en onze drie kleine kinderen werden de volgende dag niet
ingelicht (dit mag niet volgens de
wet) en hebben dus stad en land
afgezocht en allerlei scenario’s in
ons hoofd gehaald. Dus iedereen
in paniek. Waar is papa? Nooit
aan een arrestatie gedacht, want
hij is nog nooit in aanraking geweest met de politie.
Zondagavond belde een politieagente mij om mij mee te delen
wat er aan de hand was. Eigenlijk
mocht ze dit niet doen, maar vond
het voor de familie ‘onmenselijk’.
Na het hele pinksterweekend vast
te hebben gezeten en als zware
crimineel behandeld te worden,
moest mijn man dinsdag voorkomen en werd voorlopig vrijgelaten. Zijn rechtszaak komt volgende week. Dit allemaal door leugens van een waarschijnlijk gefrustreerde agent. Er is geen vinger uitgestoken. Dit terwijl de betreffende agent bij zijn collega’s in
het korps bekend staat dat deze
vaker dit soort dubieuze situaties
veroorzaakt.
Ook staat hij als heethoofd bekend en schijnt het niet zo nauw
te nemen met de waarheid. Een
agent heeft een eed afgelegd en
spreekt dus altijd de waarheid,
volgens de wet? De dupe is dus
de ‘gewone burger’! Iedere corrupte agent kan dus een verhaal
uit zijn duim zuigen. De rechtbank
gaat er altijd van uit dat de agent
de waarheid spreekt. Als burger
kan je hier niets aan doen of veranderen. Mijn man staat dus te
boek als leugenaar en crimineel.
De fiets die hij achter moest la-

ten is intussen ook gestolen. Leuk
zo’n avondje AJOC.
Nu nog een rechtszaak afwachten. Sowieso erg flauw, om mensen die een leuke avond achter de rug hebben, lastig te vallen met boetes voor wildplassen,
geen identiteitskaart bij zich hebben, kapotte fietslampen of het
niet snel genoeg doorlopen op
het fietspad. Maar goed, hier is
de politie toe bevoegd. Misschien
moeten ze meer aandacht schenken aan de echte criminaliteit in
De Ronde Venen.
We hebben veel klachten over de
politieoptredens gehoord, zowel
bij AJOC als op de kermis eind
april. Maar door ene rotte appel in
het korps hebben wij ons vertrouwen in de politie en rechtstaat helemaal verloren!
Naam bij redactie bekend
Nog vast
Een 38-jarige man uit Mijdrecht
zit op dit moment nog in voorlopige hechtenis.
Zaterdag 11 mei fietste hij na afloop op de rijweg tussen het
drukke verkoor door in plaats van
op het fietspad. Een politieagent
sprak hem hierop aan, maar de
man weigerde te luisteren. Toen
de agent hem staande wilde houden kreeg hij twee vuistslagen in
zijn gezicht en raakte hierbij gewond. Collega’s van de agent hebben de Mijdrechter aangehouden
en geboeid overgebracht naar het
politiebureau. Hierbij is ook pepperspray gebruikt. De Mijdrechter zit nog vast en wordt vandaag
voorgeleid bij de rechtercommissaris.

Drempels, drempels en
nog eens drempels
Vinkeveen - Sinds een aantal weken staan er op de Zuwe (het stuk
weg vanaf Vinkeveen dorp naar
Baambrugge) in Vinkeveen nieuwe verkeersdrempels en obstakels.
Vroeger stonden er 2 drempels:
1 Ter hoogte van de Plashoeve
2 Ter hoogte van het duikertje.
Deze drempels lagen in het midden van de weg. Met ernaast ruimte voor fietsers voor beide richtingen. Auto’s en fietsers konden TEGELIJK langs de drempels.
Nu staan er 3 (of 4) verspreid over
alleen het 1ste stuk (Vinkeveen
dorp - duikertje oftewel Klinkhamer).
Deze drempels liggen aan één
kant van de weg. Eerst links, dan
rechts, en dan weer links. Op die
wijze moeten de verkeersstromen

op elkaar wachten. En dat remt inderdaad de snelheid af.
Nu is het zo dat fietsers er in principe aan de kant van de drempel
net aan langs kunnen zonder dat
auto’s voor ze hoeven af te remmen. In de praktijk is het zo dat
elke auto af moet remmen, anders ram je elkaar. Fietsers die dus
aan de andere kant van de drempel aankomen, kunnen NIET langs
de drempel. Omdat de oet### die
deze drempels heeft ontworpen
een één of andere bakstenen barricade heeft geplaatst aan de andere kant van de weg.
Mijn vriendin woont aan het einde
van de Zuwe, dus ik fiets die route
dagelijks. Ze is voor deze nieuwe
drempels in 5 jaar tijd misschien 8
of 9 keer bijna aangereden. Sinds
deze drempels er zijn is het elke
keer weer de vraag of je er veilig
langs kunt, of dat een automobilist

je aanrijdt. Op de 1ste dag dat ze
er stonden is mijn vriendin al bijna 3 keer aangereden. En dat gaat
gerust verder.
Ik heb toen naar een ambtenaar
gemaild met de vraag: “kunnen
die stenen niet weg, zodat fietsers
er veilig langs kunnen?”
Het antwoord was natuurlijk: nee.
Maar: ‘hij zou het wel rapporteren’.
Wat hebben alle mensen daar
nou aan? Ik hoor heel veel mensen klagen over de situatie. En ik
dacht het lijkt mij een goed idee
dat de krant hier iets over rapporteert. Ik weet bijna zeker dat degene die dit ontworpen heeft er
zelf nooit hoeft te rijden! En dat
hij geen idee heeft wat hij fietsers
aandoet. Dit kan niet door de beugel vind ik zelf!
Vincent Veenenberg

Toeval??

Bruggetje en bushaltes
Allereerst hulde voor het artikel
over het bruggetje bij de Pondskoekersluis. Een prachtige foto en een duidelijk stuk, maken
goed duidelijk hoe belachelijk die
situatie is. Jullie gaan met name
in op het recreatieverkeer. Bewoners langs de Kromme Mijdrecht
zijn een aantal maanden geleden
geconfronteerd met deze situatie. Op weg naar Mijdrecht hebben zij de keus tussen het met
veel moeite nemen van deze hindernis, of een eind omfietsen. Bewoners die klagen schijnen vast
te lopen op de gemeente en het
waterschap die naar elkaar verwijzen. Ik hoop dat jullie artikel bij
zal dragen aan een oplossing.
Iets anders waar ikzelf meer betrokken bij ben zijn de ‘bushaltes’
in de Baambrugse Zuwe. Ik noem
ze bushaltes, omdat ze daar op
lijken, maar het zijn heuvels die
het verkeer af moeten remmen.
Op zich vrij zinloos en alleen maar

vervelende situaties opwekkend.
Als fietser die bijna dagelijks gebruik maakt van deze weg, stoor
ik me echter voornameijk aan het
gevaar dat dit voor fietsers oplevert.
De fietsers worden gedwongen om zich tussen het gemotoriseerd vervoer te begeven en
dat wil je liever niet. Ik zie dagelijk grote groepen schoolgaande
kinderen voor wie deze weg veel
gevaarlijker geworden is. Tijdens
de aanleg heb ik vele telefoontjes gepleegd naar de gemeente,
met als doel om een strook vrij te
houden voor fietsers, zodat deze
de hindernis aan de andere kant
kunnen passeren. Steeds waren
de betreffende mensen echter
niet bereikbaar en als ik ze dan te
pakken had, dan bleek dat ik toch
weer bij een ander moest zijn. Op
een gegeven moment waren de
bushaltes af en was ik het zat. Je

bent er ook niet eens helemaal
met zo’n fietsstrook. Er ontstaan
sowieso rijtjes van wachtende auto’s en daar kom je als fietser ook
al tussen. Het zijn gewoon helemaal ondingen. Ik heb het toen
maar opgegeven. Toch knaagt het
nog een beetje aan me. Wat als er
straks werkelijk ongelukken gebeuren? Dan zal ik mezelf verwijten dat ik niet doorgezet heb.
Ondertussen zie ik dat dezelfde
bushaltes ook in Waverveen zijn
aangelegd. Waarschijnlijk gaan ze
op meer plaatsen in de gemeente verschijnen, want per tien zijn
ze zeker voordeliger en het levert
een nog mooier kerstpakket op.
Kortom: in de Baambrugse Zuwe
vind ik dat ze gevaarlijke situaties
oproepen en verder vrees ik dat
ze op meerdere plaatsen gaan
verschijnen.
Rinus Zeldenthuis

Mijdrecht - Na onze oproep in
de Nieuwe Meerbode om onze
vermiste kater terug te vinden,
kwamen we in een apart verhaal
terecht.
In januari besloten wij om uit het
asiel twee katten te halen. Onze
Casper viel als een blok voor de
wat oudere Elmo en onze Melger
voor de twee jaar oude Witje.
Na een ‘kat uit de boom kijk’-periode brak de tijd aan dat ze naar
buiten konden gaan. Witje vond
het geweldig en Elmo moesten
we bijna over de drempel naar
buiten tillen.
Toen gingen wij dus met voor-

jaarsvakantie en nam Elmo de
kuierlatten. Wat bleek nu het
geval? ‘Onze’ Elmo bleek vanaf zijn jonge jaren aan de overkant van de Hoofdweg te hebben
gewoond en was vorig jaar maart
de buurt gaan verkennen. In juni is hij door de dierenambulance
opgehaald vanaf de Meerkoet en
naar dierenasiel Amstelveen gebracht. Daar is hij tot tweemaal
toe geplaatst in een gezin in Amstelveen en weer teruggebracht
vanwege allergieproblemen van
de bewoners. Zo is hij dus uiteindelijk bij ons gekomen.
Na meer dan een jaar stond er

ineens een dikkere versie van de
eens zo slanke ‘Robijn’ bij de vorige eigenaar voor de deur!
En wat nu?
Tja, na wat wikken en wegen laten we Elmo/Robijn beslissen...
Hij komt weer terug in Proosdijland, maar wie weet komt iemand
hem vroeg of laat weer tegen in
Twistvlied.
In ieder geval bedankt voor het
plaatsen!
Fam. Aarsman
Proosdijland Mijdrecht
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Topdrukte bij afdansen

Twee nk-kampioenen
voor danscentrum colijn
Uithoorn - Afgelopen weekend was
het weer topdrukte voor Axel en
Heleen Colijn en hun paren.
Het begon al op de vrijdagavond.
De medaltest voor de paren, voor
vele paren de afsluiting van het
dansseizoen. Familie Colijn: “We
merken dat mensen weer meer belangstelling hebben voor de medaltest, in de volksmond het afdansen.
Ze vinden het leuk om de danslessen op deze manier af te sluiten. Het
is natuurlijk niet een examen zoals
op school. Wij maken er altijd een
gezellige avond van met een professionele jury. De prestaties van de
kandidaten staan natuurlijk voorop
maar daarnaast maken wij het extra
gezellig voor ze met hapjes en een
demo van één van onze wedstrijdparen. Op deze avond gaven Ramses v.d. Dussen en Mireille Piest een
geweldige dansdemonstratie latijns
amerikaans. Mensen zoeken gezelligheid en persoonlijke aandacht.
Dit vormt een belangrijk onderdeel
van onze bedrijfsvoering.”
Al met al was het een geweldige
avond en was het danscentrum bevolkt met zo’n 200 mensen en natuurlijk is iedereen geslaagd.
Familie Colijn: “Natuurlijk is het leuk
als de kandidaten het goed doen, de
achten en negens waren dan ook
niet van de lucht, maar ook de pa-

ren die dan misschien wat minder
hoge punten halen zijn voor ons wel
zo belangrijk. Wij vinden het leuk als
mensen graag dansen en daar energie in willen steken. Ook al hebben
ze dan misschien wat minder talent.
Voor ons is dat een reden om ons
extra in te zetten, zodat ze het uiteindelijk toch goed leren en leuk
over de vloer gaan en wat nog belangrijker is: ze hebben plezier. Dat
is onze kracht!”
Wedstrijden
Daarnaast stond er nog een tweetal belangrijke wedstrijden op stapel: Het NK ballroom en latijnsamerikaans van de NADB en van de
DMN. Op zaterdagavond vond het
NK voor senioren plaats. Jan en Marianne Kooijman behaalden hier een
prachtige 4e plaats in de senioren
A-2 klasse. Op zondag wisten Sze Ar
Wong en Yvo v.d. Bosch de kwartfinale te behalen van de Hoofdklasse
Ballroom, de hoogste klasse van het
land! De zondag stond in het teken
van het NK van de DMN. Een grote wedstrijd met een groot deelnemersveld in een sporthal. Altijd een
geweldig spektakel om te zien. Voor
de paren van Danscentrum Colijn waren de prestaties niet gering:
Twee kampioenstitels: voor Ramses
en Mireille in de A-klasse ballroom

en voor Selmar Smit en Charlotte
Rietveld in de B-klasse. Daarnaast
werden er ook nog prijzen in de afdeling latijns amerikaans behaald:
Dion v.d. Klaauw en Angela Eshuis
een mooie 5e plaats in de C-klasse, Erina Bassaly en Christiaan van
Toor een 3e plaats in dezelfde klasse. Ramses en Mireille behaalden
ook nog een 6e plaats in de Hoofdklasse. Deze paren waren natuurlijk
zo trots als een pauw en hun trainers/coach natuurlijk niet minder!
Kortom: een prachtige afsluiting van
het seizoen.
Familie Colijn: “Hoewel het seizoen
nog niet helemaal op zijn eind is,
maken wij ons al weer op voor een
nieuw seizoen met ook weer nieuwe
uitdagingen waaronder de verbouwing van onze bar. Naast het verzorgen van kwalitatief goede danslessen is het ook belangrijk dat je
oog houdt voor de omgeving waarin dit plaatsvindt. Wij vinden het belangrijk dat het danscentrum er verzorgd, schoon en eigentijds uit ziet.
Wij zijn zelf ook nog jong en willen
nog 20 jaar door met dit bedrijf, dan
moet je ook blijven investeren, zodat onze leerlingen, ook in de jaren die komen, zich prettig voelen.”
Meer info over het nieuwe dansseizoen of inschrijven? www.colijndancemasters.nl

Nachtafsluiting afrit A2
Vinkeveen (afslag 4, N201)
Regio - Vanaf 16 mei 2008 tot 31
december 2011 werkt Rijkswaterstaat aan de viaducten bij het
knooppunt Vinkeveen om de verbreding van de A2 mogelijk te maken. Het verkeer op de provinciale
weg N201 zal hiervan enige hinder
ondervinden.
In de avond en de nacht van 6 op 7
juni wordt de af- en toerit Vinkeveen
afgesloten vanaf 21.00 uur ’s avonds
tot 06.30 uur de volgende ochtend.
Het gaat daarbij alleen om de richting Utrecht-Amsterdam. Het verkeer wordt met borden omgeleid.
Het verkeer uit de richting Amsterdam kan gebruik blijven maken van
de afrit en de N201. Op de N201
worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer om-en-om
langs het werk kan worden geleid.
Werkzaamheden
De nachtelijke werkzaamheden van
Rijkswaterstaat zijn nodig om de
N201 en het fietspad een stukje te
verleggen, zodat het mogelijk is de
bouwwerkzaamheden aan de fun-

daties en pijlers van de nieuwe viaducten uit te kunnen voeren. Ter
hoogte van de viaducten wordt de
weg deels verplaatst en versmald.
Op het smalle stuk wordt een maximumsnelheid van 30 km/u ingesteld. Het verkeer op de N201 zal

hierdoor tot eind 2011 enige vertraging ondervinden.
Voor meer informatie kunnen weggebruikers terecht op www.vanAnaarBeter.nl of bel (gratis) 08008002, de landelijke informatielijn van
Rijkswaterstaat.

‘De Onorthodoxen’ in
Galerie Fort a/d Drecht
vrienden en kunstenaars verzamelt
zij deze zakjes,
wast en droogt ze
en naait ze aan elkaar tot ‘zakjesjurken’, juweeltjes van
grafische vormgeving waarvan de
tekst het dessin
verbeeldt.
Daarnaast vervaardigt zij textiele objecten van organza die zij bewerkt
met een stofverharder en/of polimethaan. Beeldhouwen met stof,
noemt zij het. Haar
armbanden, ceintuurs en haarbanden zijn draagbaar
en hebben qua
kunst een hoog
kwaliteitsgehalte.
De zware wandkleden van de jaren
1960/’70 hebben
bij Franken plaats
gemaakt voor ragfijne ‘japonsilhouetten’ als wanddecoratie.

Hard oefenen voor
musical Jungle Book
Mijdrecht - Dezer dagen wordt er
hard geoefend en gerepeteerd door
de kids van Kindermusicalkoor De
Regenboog. Op zaterdag 24 mei en
zondag 25 mei a.s. brengen zij in
partycentrum De Meijert de bekende musical Jungle Book op de planken.
Na maandenlang oefenen op teksten, liedjes en danspassen, kon deze week voor het eerst worden gespeeld met decorstukken en konden
Baloe, Bagheera, Shere Khan, Mowgli, Shanti, de apen, de olifanten, de
wolven, de gieren en de slang oefenen in hun fraaie kostuums.
Aan de voorstelling nemen zo’n 30

kinderen deel; achter de schermen
zijn ca. 20 vrijwilligers betrokken bij
de voorstelling onder leiding van
Mary Verlaan, Berna van der Wilt en
Erica Handofsky.
Van de vele versies die er van Rudyard Kipling’s oorspronkelijke verhaal uit 1894 bestaan, is die van
Disney wellicht het meest bekend.
Deze wijkt echter behoorlijk af van
het originele verhaal. Dat geldt ook
voor de versie die De Regenboog op
de planken brengt. Een aantal van
de oorspronkelijke liedjes werd geschrapt en liedjes uit andere bekende musicals werden toegevoegd,
na te zijn vertaald en bewerkt door

Hans van Veen en Mary Verlaan.
Het verrassende resultaat is te zien
en te beluisteren op zaterdagavond
24 mei om 19.30 uur en zondagmiddag 25 mei om 14.00 uur in Partycentrum De Meijert aan de Dr v.d.
Haarlaan 6 te Mijdrecht.
Toegangskaarten kosten 10 euro
voor volwassenen en 7,50 euro voor
kinderen en 65-plussers
Reserveren kan online op www.regenboog-mijdrecht.nl. Na 21 mei
kunnen kaarten alleen nog worden
afgehaald en betaald voorafgaand
aan de voorstellingen op zaterdag
en zondag.

Uithoorn – In Galerie Fort aan de
Drecht is vanaf zondag 25 mei
15.00 uur de expositie ‘De Onorthodoxen’ te zien. Met deze tentoonstelling laat de Galerie dit keer haar
licht schijnen op een totaal andere
kunstvorm dan de gebruikelijke. De
installaties – collages –assemblages
–gemanipuleerde foto’s en objecten
die door de kunstenaars worden gepresenteerd, laten een ontwikkeling
zien van de nieuwe kunst zoals deze zich aan het begin van de 20ste
eeuw, voor het eerst, manifesteerde.
Daarbij is het niet vreemd dat bij eigentijdse kunstenaars in de huidige
wegwerp -maatschappij het accent
ligt op recyclemateriaal.

Fotobijschrift: De kinderen van de Regenboog zijn hard aan het oefenen voor de voostellingen. (Foto: Jeannet Driessen).

Marlijn Franken, van oorsprong
couture ontwerpster, trekt met haar
buitengewone originele kunstwerken veel aandacht. Haar installaties
zijn opgebouwd uit gebruikte plastic
drinkwaterzakjes die zij in Afrika bij
duizenden op straat en in het vuilnis
vindt. Samen met haar Afrikaanse

Een ander gebruik
van recyclemateriaal is te zien in
het werk van de
Afrikaan Eza Komla uit Togo. Zijn
wanddecoraties noemt hij ‘Peintures Sandalettes’. Ze zijn vervaardigd
van ‘versleten slippers’ die hij verzamelt, reinigt en in vormen knipt.
Vervolgens worden zij samengevoegd tot een beeldende compositie
in een collage van kleuren. Van hetzelfde recyclemateriaal vervaardigt
Eza ook tassen die door hun exceptionele afkomst (versleten slippers)
een geschiedenis met zich meedragen.
Ninette Koning toont haar assemblages en objecten van vaak aardse materialen. Haar bouwstenen zijn
veelal metalen, sisal, hout en polystyreen. Zij vindt inspiratie uit contrasten die een spanning bewerkstelligen die fascineert.
“Zonder de fotografie geen moderne kunst”. Annette van Waaijen is fotografe met een liefde voor het ambachtelijke en een fascinatie voor
lijnen, licht en structuur. Deze passies komen tot uitdrukking in haar
gemanipuleerde, geborduurde foto’

s, in het lijnenspel van elektrische
bedradingen en bewegende dieren
in hun natuurlijke omgeving. Tot de
ontwikkeling van de fotografie die
in haar werk plaatsvindt, mag zeker
gerekend worden de in een frame
afgedrukte beelden op aluminium
en de foto’s die ingebed zijn in het
kunststofprocedé Dimond.
Ook de sieraden van deze tentoonstelling zijn voor een deel vervaardigd uit recycled materiaal. De originele kettingen en armbanden van
Liesbeth Gales zijn alle gemaakt
van wat er overbleef na het gebruik van rubber fietsbinnenbanden. Al knippend, knopend, vouwend, plakkend en experimenterend komen Liesbeths ontwerpen
tot stand. Leer, been, kralen, siliconen, papier en glas geven aan het
geheel een kleurrijk effect dat hier
en daar wordt opgelicht door toegevoegde lak.
Jet Naftaniel Joëls laat zij zich inspireren door allerlei materialen
als plastic, koperdraad, latex, fiber en glas. Zelfs gedroogde vruchtenschillen, en koffiepats gebruikt
zij voor haar sieraden. Huis- en fabrieksafval krijgen bij haar zo een
nieuwe bestemming.
De expositie ‘De Onorthodoxen’ is
te zien t/m 28 juni. Tijdens de opening zondag wordt de muziek verzorgd door ’The Romantic Fools’ (gitaar en saxofoon).
De openingstijden zijn: donderdag
en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en
zaterdag en zondag van 12.00 tot
17.00 uur. De Galerie is gevestigd in
het Fort aan de Drecht, Grevelingen
50, Uithoorn.
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Hockey meisjes E1
Mijdrecht kampioen

Ouder&Kind Golftoernooi
ten bate van Unicef bij de
Golfclub Veldzijde
Wilnis - Op 12 mei is het ABN AMRO Ouder&Kind golftoernooi bij
Golfclub Veldzijde gespeeld. De 33
koppels hebben een bedrag van 495
euro bij elkaar gespeeld voor Unicef. Het winnende koppel Rutger en
Bram van Rossum heeft zich gekwalificeerd voor een van de twee Nationale Halve finales die worden gehouden in oktober. Daarnaast was
er een wedstrijd op de Par3 baan die
gewonnen is door Jaydee en Hans
van Scheppingen.
De prijzen nummers 1, 2 en 3 werden beschikbaar gesteld door ABN
AMRO kantoor Mijdrecht. Tijdens
het toernooi, gespeeld onder uitstekende weersomstandigheden, wer-

den nog een aantal prijzen uitgereikt. Zo ging de prijs voor de longest drive op de grote baan naar
Bas Butzelaar en Guur van Acker, en
de prijzen voor de neary naar Kim
Versleijen. Op de Par3 baan heeft
Loek Snijders uit Mijdrecht zowel de
prijs voor de neary als voor de longest drive gewonnen.
Tijdens de wedstrijddag werden onder de deelnemers lekkere ijsjes uitgedeeld door Judith Assen, de vestigingsmanager van ABN AMRO
Mijdrecht, en collega John Vriend.
De prijswinnaars zijn uiteraard beloond met mooie prijzen door districtsdirecteur Stephan van den
Beld van ABN AMRO.
Het ABN AMRO Ouder&Kind Golf-

toernooi voor Unicef is een toernooi dat landelijk door de ABN AMRO kantoren op 104 golfclubs wordt
georganiseerd. De winnaars worden
uitgenodigd deel te nemen aan een
van de twee halve finales die in oktober 2008 zullen worden gehouden. De winnaars van de daarop
volgende finale worden uitgenodigd
deel te nemen aan de Celeb-Am van
het KLM Open 2009.
De inschrijfgelden die door de deelnemende koppels worden betaald
komen volledig ten goede aan Unicef. De bijdrage vanuit het ABN
AMRO Ouder&Kind Golftoernooi
wordt aangewend voor de nationale campagne van Unicef in 2008:
‘Nooit meer bang’.

Mijdrecht - Dit weekend moesten de meiden van het E1 team van
HV Mijdrecht nog éénmaal aantreden, en wel voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2007 /
2008.
Op zich was er niet zoveel aan de
hand: bij winst, bij gelijkspel en zelfs
bij verlies (maar dan met maximaal
4 doelpunten verschil) zouden de
meiden het kampioenschap kunnen
gaan vieren.
Toch waren er, na een stevige warming-up, aan het begin van de wedstrijd de nodige zenuwen te bespeuren bij de dametjes. Ondanks het
feit dat het snel 1 – 0 in Mijdrechts
voordeel werd, toonden de Myra
meiden zich een waardig tegenstander en werd met moeite een 3
-3 ruststand bereikt.
Het tweede bedrijf begon voorspoedig. Met een enkele omzetting
“stond” het team beter. Iedereen
gooide de schroom van zich af en
via een aantal werkelijk prachtige
aanvallen over verschillende schijven werd al snel een voorsprong
opgebouwd. De Myra meiden kwamen toch nog even terug met een
vierde doelpunt, maar daarna was
de rek er aan die kant echt uit. Met
een uiteindelijk riante 8 – 4 overwinning konden de bloemen, medailles
en certificaten, volkomen terecht, in

nog een sportprijs te winnen, namelijk de fairplay prijs.
Waarom de fairplay prijs: de toernooicommissie wil namelijk een
sportief en eerlijk toernooi zien,
waarbij plezier en fairplay bovenaan
staan, gevolgd door goed voetbal en
veel spanning.
Alle teams komen uit de eerste of
tweede klasse van de KNVB. Bij het
uitnodigen van de teams is geke-

ontvangst worden genomen.
Op bijgaande foto blijkt dat we ons
over de kleding het hele jaar ook
al geen zorgen hoefden te maken:

Hiervoor aan Henk van der Laan
(van het gelijknamige architectenbureau) een speciaal woord van
dank.

Hvm m6f1 kampioen
1ste klasse
Mijdrecht - Een aantal weken geleden zag u al een foto in deze krant

Eerste O.V.M. C-toernooi
bij S.V. Hertha
Vinkeveen - 24 mei 2008 is het
dan eindelijk zo ver voor de jongens
van Hertha C1: dan vindt het eerst
O.V.M. C-Toernooi plaats.
In totaal gaan 10 teams strijden
voor verschillende prijzen. Niet alleen zijn er bekers voor de nr. 1 t/
m 3, maar ook voor de topscoorder,
de beste speler en de beste keeper
staat er een mooie beker klaar. Tevens is er buiten de eerste prijs, de
belangrijke prijs van het toernooi,

Onder: Sanne van der Loo. Midden van links naar rechts: Jana Vesseur, Karlijn
van Nieuwkerk , Ilse Oudheusden, Manon van Schaik, Laura Winters, Estelle van der Laan en Emma van der Meulen. Boven: Marjon Oudheusden, Henk
van der Laan en Erik van der Meulen.

ken naar sterkte en niveaus van de
teams. Zodat het niveau verschil onderling minimaal zal zijn.
De eerste wedstrijden beginnen om
09.00u en de finale zal gespeeld
worden rond 15.15 u
De deelnemers zullen zijn:
Hooglanderveen C1 / Huizen C2 /
Tos Actief C1 / smcv fairplay C1 /
V.V. Overbos C2 / FC De Bilt C2 / V.V.
Linschoten C1 / ’s-Graveland C1 /
msv’19 C1 en natuurlijk Hertha C1.

van deze super-meiden toen ze trots
hun nieuwe shirts en jasjes van hun

sponsor Ruijgrok Makelaars in ontvangst namen. De coach beloofde de sponsor dat de meiden kampioen zouden worden, en ja hoor,
dat hebben de meiden dan ook gedaan. Afgelopen zaterdag werd onder een enorme grote publieke belangstelling van ouders en opa’s/
oma’s tegen Qui Vive M6F1 met een
5-3 winst het kampioenschap binnen gehaald. Maar het was wel een
hele spannende wedstrijd daar Qui
Vive in de pauze met 2-3 voorstond.
Maar door goed en sterk hockey
waarin goed werd samengespeeld
wisten de HVM meiden de achterstand om te buigen naar een winst
door doelpunten van Sophie Berger,
Fleur Snijders en Lisa Smelik.
Onze “Ruijgrok meisjes” hebben afgelopen 3 maanden sterke teams
als Amsterdam, de Kikkers, Qui Vive, Alliance etc achter zich gelaten door op 1 wedstrijd na alles te
winnen. Meiden van harte met jullie kampioenschap en wij zijn ervan
overtuigd dat we nog veel van jullie
zullen horen.

Laatste plaatsingswedstrijd
Acrogym

Atlantis 1 heeft het heft
niet meer in eigen handen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
reisde het door FORTIS gesponsorde Atlantis 1 af naar Amerongen,
waar een zeer belangrijke wedstrijd
tegen mede degradatiekandidaat
Hemur Enge dat onderaan de ranglijst stond gespeeld moest worden.
Atlantis stond een plaats hoger met
een punt voorsprong en kon deze wedstrijd dus een belangrijk gat
slaan. De thuiswedstrijd in de eerste
helft van de competitie werd met 97 gewonnen, dus de ploeg wist dat
er gewonnen kon worden. Bij winst
zou handhaving in de derde klasse bijna zeker zijn, het enige wat
niet moest gebeuren was verliezen,
want dan was het Atlantis dat onder
aan de lijst stond met 1 punt achterstand. Vooral door een teleurstellende tweede helft gebeurde dit toch,
er werd met 13-9 verloren.
Ondanks het warme weer werd
er fel aan de wedstrijd begonnen.
Het was vrij snel duidelijk dat het
een spannende pot kon worden,
de score ging dan ook gelijk op in
het begin. Ook al had de FORTIS
ploeg het betere van het spel, iedere keer als de gelijkmaker gescoord
werd, kwam Hemur Enge er de volgende aanval direct overheen met
een afstandschot. Door het war-

me weer gaf Atlantis soms net iets
minder druk dan normaal gesproken en werd er soms iets te veel
ruimte weggegeven voor het schot,
waar de thuisploeg die normaal gesproken ook moeite heeft tot scoren te komen dankbaar gebruik van
maakte. Hemur Enge wist hierdoor
een gaatje te slaan van drie punten,
maar de vechtlust bij Atlantis zorgde ervoor dat aan het eind van de
eerste helft dit gaatje bijna gedicht
was. Met een 7-6 ruststand kond er
nog van alles gebeuren in de tweede helft.
In de tweede helft van de wedstrijd
hadden de Mijdrechtenaren moeite
de korf te vinden, waardoor er soms
haastig gespeeld werd en er niet altijd meer gezocht werd naar de juiste kansen. Hierdoor kwam Atlantis bijna een half uur niet tot scoren, waardoor Hemur Enge de voorsprong gestaag kon uitbreiden tot
12-6. Coach Paul Plaatsman trachtte
hier nog verandering in te brengen
door Sandra Pronk op de plaats van
Kim Stolk te zetten, toen ook dit niet
in een score resulteerde werd ook
Jelmer Steen gewisseld voor Auke
van der Zijden, die nog wel voor een
doelpunt wist te zorgen. Ook Jimmy
de Koning werd toen nog gebracht

voor Mark Goverse. Er werd nog wel
gescoord, maar op het eindresultaat
had dit geen effect meer.
Na dit verlies zal het zeer lastig worden voor de FORTIS ploeg zich in
de derde klasse te handhaven. Uitgespeeld tegen de naaste concurrenten Hemur Enge en Midlandia,
wacht Atlantis de zware taak van
hoger geklasseerde teams punten
af te pakken en dan blijft het hopen
dat de concurrenten niet meer punten pakken. De eerst volgende mogelijkheid hiervoor is 17 mei thuis
tegen RDZ, uw steun is hierbij uiteraard weer van harte welkom.

Mijdrecht/Veldhoven – In het
weekend van 17 en 18 mei waren de
laatste plaatsingswedstrijden voor
het NK-acrogym. Aan deze wedstrijden deden 2 team van GVM’79
mee. Marleen, Melanie en Loïs waren op zaterdag aan de beurt in het
B-niveau. Zij begonnen heel erg
goed met de tempo-oefening. Alle elementen werden prima geland
en zelfs de salto voorover bleek voor
Melanie geen probleem. Het cijfer was erg goed en met 25,033pnt
stonden de dames na de eerste ronde op een 8ste plek. Daarna volgde de balansoefening. Het eerste
element, de hanstand op hoge toren, stond geen seconde. Hierdoor
was de puntenaftrek zo groot dat de
dames de NK-limiet aan zich voorbij moesten laten gaan. De totaalscore van 46,383pnt was goed voor
de 15e plek.
Op zondag was het de beurt aan
Kelly en Claudia. Dit duo probeerde
in de balansoefening een nieuw element. Dit element verliep prima op
1 tijdsfout na, maar helaas ging de
standspagaat finaal de mist in. Gelukkig was de jury soepel en bleef
de aftrek nog beperkt.
De tempo- en combinatieoefening verliepen veel beter en er werden dan ook mooie cijfers gegeven.
Het eindtotaal van de drie oefeningen was 73,900pnt. Dit is ruim boven de NK-limiet en voldoende voor
een bronzen medaille. Over 3 weken
gaan deze dames naar het NK in
Drachten. Zij zullen daar samen met
2 andere damesparen van GVM’79
strijden voor een plekje op het podium.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
Mark Goverse.

BEL: 0297-581698
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Volleybalclub Atalante
volgend seizoen 50 jaar!

Internationaal
jeugdvoetbaltoernooi

Vinkeveen - De basis van het Vinkeveense volleybal werd gelegd
door de thans 80 jarige Cor van
Zwieten. Het spelletje nam hij mee
vanuit het voormalig Nederlands Indie. Cor was er bezeten van en vond
sportieve lieden om hem heen, die
net als hij enthousiast raakten. Zo
werden zij in 1958 opgenomen in
de gymnastiekvereniging Atalante.
Na 1 jaar van samenwerking werd
de volleybal een zelfstandige vereniging. De eerste voorzitter, inmiddels overleden, was Theo van Wijk.
Ook Piet van Asselen behoort tot
een speler van het eerste uur. Samen met Jan en Ton Aarsman, Piet
van Zwieten, Minus van Wijk en Rigo Oudshoorn vormden zij in 1959
het eerste competitie spelende team
van toen nog de RK volleybalvereniging Atalante. De huidige zeilschool
was toen de gymzaal waar getraind
en gespeeld werd. Er gaat nog een
verhaal dat er een kachel half in het
veld stond in die begin jaren.
Tot 1961 speelden er alleen heren in de kleuren rood wit. Daarna
maakten ook de dames, wel in “kuise” kleding, hun opwachting. Cor
van Zwieten verdiepte zich verder
in de sport, de techniek en tactiek.
Hij heeft vele mensen trainen gegeven. De oudere jongeren uit dames
2 herinneren zich de onderhandse
trainingen nog goed. Om het door
de knieën gaan en laag zitten goed
te oefenen moesten zij steeds vanaf
zitpositie op een sportbank een lage
start maken naar een aangegooide
bal. Ook in “drieën” spelen en technisch volleybal stonden hoog in het
vaandel.

Uithoorn - Op zaterdag 24 mei en
zondag 25 spelen er 50 teams een
groot jeugdvoetbaltoernooi bij Legmeervogels. De aftrap op zaterdag
is reeds om 9.00 uur en dat geldt
ook voor de zondag. Op beide dagen is het toernooi zo rond de klok
van 17.30 uur afgelopen. Naast 28
Nederlandse verenigingen komen
er ook 24 elftallen uit Engeland,
Wales en Schotland naar Sportpark
Randhoorn, velden van Legmeervo-

Voorzitter
Aagje Klijnzoon heeft veel voor het
vrouwenvolleybal van de club betekend, met name in de jaren zestig
waar zij gedurende 8 jaar de voorzittershamer hanteerde. Halverwege

de jaren 70 was Atalante een van de
eerste verenigingen die ook jeugdvolleybal startte vanaf 8 jaar. Joke
Ruizendaal, Annemarie Bakker en
Jet Feddema waren mini’s van het
1ste uur. Onder leiding van een actieve jeugdcommissie en enthousiaste trainers waaronder Nel Bakker,
Truuske Kooyman, Ingrid Catsburg
en Jan Stekelenburg werd er een levendige jeugdafdeling van mini’s tot
en met junioren neergezet.
Terugkijkend op 50 jaar volleybalvereniging Atalante wordt deze tijd
echt gekenmerkt door gezelligheid
en inzet van vele vrijwilligers. Van
scheidsrechters tot trainers, van
creatieve clubblad schrijvers, tot
veldenopbouwers. Door deze gezelligheid en een “ouderwets” clubgevoel en door het toch hoge niveau
volleybal dat er door een “dorpsclub” wordt gespeeld heeft Atalante nog steeds veel aantrekkingskracht in de regio. De jeugdafdeling
is de laatste jaren zelfs weer fors gegroeid en heeft 74 van de in de totaal 175 leden.
Graag willen we terugblikken met
en door u, op 50 jaar volleybal in
Vinkeveen. Heeft u leuke verhalen
of oude teamfoto’s laat het ons weten en stuur ze per post naar Annemarie Bakker, Blauwe Zegge 12,
3648 JL in Wilnis of via mailadres
pr@vv-atalante.nl (mailto: pr@vvatalante.nl) . Wij zullen ze op onze
site plaatsen en een selectie ervan
zal in ons feestelijke jubileum clubblad verschijnen.
Wilt u die oude bekende gezichten
nog eens terug zien en een gezellige
avond beleven met uw oude clubgenoten, kom dan naar onze feestavond op 20 september aanstaande
in de Boei en neem uw oude teamgenoten mee. Alle informatie hierover leest u op de site www.vv-atalante.nl.

gels om elkaar onderling te bestrijden. Een greep uit de deelnemende
verenigingen, Hoofddorp, WSV’19,
Nicator Leeuwarden, Dronten, JOS/
Watergraafsmeer, Zeeburgia, Sloterdijk, ZSGOWMS, Zaandam. Uit Engeland St. Wilfrids, Whyteafe, Uit
Schotland, Hillfield Swifts 1993, uit
Wales, Pontardawe Town. Het is een
jeugdvoetbaltoernooi wat bij Legmeervogels wordt gespeeld voor B
en C junioren.

Bowling Clinic bij Bowling
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht/Amstelveen - Afgelopen zaterdag waren 52 kinderen uit
De Ronde Venen en omgeving naar
Amstelveen gekomen. De Rabobank
had samen met de Bowling Vereniging Mijdrecht een clinic georganiseerd. De leeftijd van de kinderen
varieerde van 6 tot 12 jaar. Om 10.00
uur werd begonnen met de warming
up. Daarna gingen de kinderen naar
verschillende banen. Onder deskundige leiding kon er een balletje
worden gegooid. Een strike (alle 10
pins in een keer omgooien) vonden
ze best wel moeilijk.Af en toe werd
er wel een spare ( 10 pins in 2 keer
omgooien) gegooid. Ze vonden het
allemaal heel gezellig. De hoogste
game, 90, werd gegooid door Deveney van Vliet uit Breukelen.

Andere hoge games werden gegooid door Michiel Verwey, Bart-Jan
Hilbrands
Owen van den Aardweg en Milton
Ribeiro allen uit Vinkeveen, Lars de
Bie uit
Mijdrecht, Boden Blanken uit Kamerik, Lars van Egmond en Naomi van
Egmond beiden uit Vinkeveen, Annelies van der Wilt uit Mijdrecht en
Nicky Craanen uit Bodegraven.
Na afloop was er voor alle deelnemers een attentie van de Rabobank en van de Bowling Vereniging
Mijdrecht.
Het was voor allen een zeer geslaagde morgen.
Hopelijk kunnen deze clinics ooit
weer in hun eigen bowlinghuis in
Mijdrecht gegeven worden.

Basketball

Argon JU14 kampioen!!!

Combi Amsterdam in
Aalsmeer
Regio - Het jaarlijkse zeilevenement voor de jeugd wordt dit jaar
in Aalsmeer gehouden op 24 en 25
mei. De organisatie is zoals altijd in
handen van de watersportverenigingen De Nieuwe Meer en Aalsmeer,
beide gevestigd aan de Kleine Poel
in Aalsmeer.
Zaterdag is er in de haven van de
watersport verenging Aalsmeer om
10.00 uur een palaver en de eerste
start is gepland om 11.00 uur. De
zeilwedstrijden staan open voor de
zeilers in de Optimistenklasse A, B

en C , alsmede de Splash A en B. De
beginners varen op de Kleine Poel,
de gevorderden op de Grote Poel. Er
is tevens inschrijving voor de Flashklasse, dat is de Splash met een vergoot grootzeil en de nieuwe O’pen
Bic Klasse. Ook de RS Feva klasse is
vertegenwoordigd.
Per dag zijn er 3 of 4 starts gepland;
dit afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de wal is er een groot
gebeuren, waaronder een grill buffet en een unieke bingo met nautische prijzen.

Atlantis 2 “showt” groei
met een ruime zege
Postduiven

Ton Duivenvoorde wint
eerste Midfond vlucht
Mijdrecht - Na een succesvol seizoen zijn de jongens van JU14 (12,
en 13 jaar) afgelopen vrijdag kampioen geworden. De hele competitie domineerden zij de tegenstanders. Soms was het een makkie, maar soms viel het ook flink tegen. Bourgondië uit Wijk bij Duurstede was in februari een geduchte
tegenstander, maar met goed aanvalswerk werden zij ook met ruime
cijfers verslagen.
Vrijdag begon Argon slecht, men
dacht dat ze heer en meester waren en na de eerste kwart was het
12-12. Het leuke van Basketball is
dat je ook met verdedigen de partij
kan winnen, want van hieruit kan je

break lopen en met een lange pass
aan de andere kant scoren. Tweede
kwart gewonnen met 7-0. Het derde kwart ging gelijk op, Argon werd
overhaast en ronden sommige ballen slordig af waardoor punten uitbleven: 9-7. Toen werd het betere spel in het laatste kwart getoond
en met 21- 9 werd de buit binnengehaald: eindstand: 49-28! Groot
feest en daarom hadden de coaches Jaimy en Pien voor taart en limo-champagne en het bestuur voor
chocolade medailles gezorgd!. Maikel, Nigel, Robin, Ewout, Marciano,
Thijs, Arjen, Sjoerd, Koen en Felice
krijgen de beker tijdens het Basketball eindfeest op 7 juni.

Atlantis 3 pakt belangrijke
punten
Mijdrecht - Afgelopen donderdag
15 mei speelde het door Bos Container gesponsorde 3e team van KV
Atlantis de belangrijke uitwedstrijd
tegen het op de 4e plaats staande
ESDO 2 uit Kockengen. De wedstrijd was al 2 keer verplaatst wegens problemen met de personele bezetting en werd daarom op
donderdag avond gespeeld. Doordat het seizoen voor Atlantis dramatisch was begonnen (0 punten in
7 wedstrijden) moest er gewonnen
worden om degradatie te ontlopen.
De wedstrijd hiervoor tegen mede degradant Reflex was gewonnen
dus ging Atlantis toch vol vertrouwen het veld in. In de eerste aanval
stonden: Jan Willem van Koeverden
Brouwer, Jeroen Mos, Tamara Gortenmulder en Melissa van der Stap.
De verdediging werd gevormd door:
Jurriën de Pijper, Pleun Neurink, Ilse
Stolk en Leoniek van der Laan.
Binnen een paar minuten was het
al raak. ESDO scoorde een afstand
schot. Gelukkig kon er in de eerstvolgende aanval door de Bos Container formatie al een antwoord
worden gegeven. Jan Willem wist
de korf van afstand te vinden en zo
stond het alweer 1-1. Door geconcentreerd verdedigen en positieve inzet lukte het Atlantis om vanaf dat moment het heft in handen
te nemen. Via 2-4 (Jurriën, Jan Wil-

lem en Jeroen) en 4-6 (Ilse en Tamara) stond er naar 35 minuten een
6-7 ruststand op de borden. Coach
Mike Rijnbeek wist Atlantis via een
paar slimme tips weer scherp het
veld in te krijgen voor de belangrijke 2e helft. Direct na rust scoorde
Jeroen van afstand en was het gat
weer 2 punten. Hierna kwam Masha
Hoogendoorn in het veld voor Tamara. ESDO wist zich echter terug te
vechten naar 8-8. Even leek het erop dat ESDO door zou zetten, maar
het eerste aanvalvak bevestigde
waarom zij in de eerste aanval horen door binnen 2 minuten het gat
weer op 2 punten te krijgen (prachtige doorloopbal van Melissa en
een korte kans van Jeroen). Jurriën
wist daarop via een doorloopbal en
een strafworp de stand naar 8-12 te
brengen.
Met nog 3 minuten te spelen was
de wedstrijd gelopen. ESDO wist
nog één keer te scoren waardoor de
eindstand 9-12 is geworden. Door
deze belangrijke overwinning heeft
de Bos Container formatie de laatste
plek overgedragen aan Reflex. De
doelpunten zijn gemaakt door: Jan
Willem (2), Jurriën (4), Jeroen (3), Ilse, Tamara, en Melissa. De volgende wedstrijd van Atlantis 3 is zaterdag 31 mei om 13.30 uur tegen OVVO op het sportpark aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Regio - Zaterdag stond de eerste Midfond vlucht (midden
afstand)vanuit het Franse Peronne,
(gemiddelde afstand 289 Km) op het
programma voor de leden van Rond
de Amstel, maar dat kon zaterdag
geen doorgang vinden. De weersomstandigheden waren van dien
aard, dat de vlucht uitgesteld werd
naar zondag. Maar ook zondag was
het weer niet al te best in Frankrijk,
zware bewolking en daar viel hier
en daar nog wel eens wat regen ut.
Rond elf uur werd het sein tot lossen gegeven, en om 11.15 uur werden de duiven in vrijheid gesteld, de
wind draaide tussen Noord Oost en
Noord West, en was matig in kracht.
Ondanks dat het weer op de losplaats goed leek, bleven de duiven
ongeveer 20 minuten boven de losplaats vliegen, alvorens ze richting
Nederland gingen, en werd het een
pittige vlucht. Dergelijk soort zaken
zijn voor het verloop van de vlucht
niet prettig, daar ontstaan te grote
verschillen in de aankomst van de
duiven. Ondanks de te trage snelheid van de vlucht, zijn alle duiven
weer op de hokken teruggekeerd.
De eerste duif arriveerde bij Ton Duivenvoorde in De Hoef om 15.32.39
uur en deze maakte een snelheid

van 1115,254 meter per minuut, dat
is bijna 67 Km per uur. Met deze resultaten werd hij o.a. 15e, 45e, 46,
53, en 79e in rayon F van de afdeling Noord Holland. Ook vier andere leden deden het goed in het rayon, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
werd 27e, Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek werd 48e en 67e, Ron den
Boer uit Uithoorn werd 84e en Bosse & Zn werd 88e. Mooie resultaten
voor de leden van Rond de Amstel.
De uitslag was als volgt;
Peronne 310 duiven 19 deelnemers.
a.m. Duivenvoorde
C. Pothuizen
Th. Kuijlenburg
R. den Boer
Bosse & Zn
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
M. v.d. Hoort
W. Wijfje
W. Könst
H.P. Snoek
Verweij-Castricum
H. Hendriks
C. Stevens
H. Brugman
R. v.d. Wal
Th. Vlasman
Th. Fiege
G. Stevens.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 17
mei trad het door Pimentel Fasterner
gesponseerde Atlantis 2 aan tegen
Futura 3. Na de goede overwinning
in de laatste wedstrijd, wilde Atlantis deze lijn door trekken. Tegen de
ploeg die voorlaatste staat op de
ranglijst, was hier de kans toe. Met
vertrouwen trok Atlantis 2 ten strijden, gezien de vorm en ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt
de afgelopen maanden.
Met de donkere lucht en regen
startte Atlantis de wedstrijd in de
gebruikelijke basisformatie, onder
andere met de terugkeerde Kim
Stolk. Verder waren Peter van der
Wel en Inge van Moort afwezig.
De eerste helft begon moeizaam Atlantis 2 kwam op 1-0 voorsprong
maar het duurde tot de 30e minuut tot deze voorsprong kon worden uitgebouwd naar 4-0. Verdedigend stond de ploeg zeer sterk in de
gehele wedstrijd. Aanvallend begon
het stroef, maar toen de 2-0 op het
scorebord stond, kwam Atlantis los.
In de rust kwam Tamara Gortenmulder in de ploeg voor Mirjam Gortenmulder. De tweede helft ging Atlantis door waar zij het laatste deel van
de eerste helft mee geëindigd waren, en dat was scoren. Pas vanaf de 6-0 kon de tegenstander het
eerste doelpunt aantekenen. Waarna Atlantis verder door ging tot 91. De tegenstander scoorde uiteindelijk nog wel 3 keer, maar dit was
slechts voor de statistieken. De 10-2
van Barry van der Waa was de mooiste van de middag, in beweging en
in de lucht wist hij de korf te vinden. Verder wist Kim Stolk haar terug keer kleur te geven door twee
keer te scoren, tevens maakte zij
het laatste doelpunt van Atlantis en
dat was nummer 11. Berry de Jong

kwam een kwartier voor het einde in
de ploeg voor Auke van der Zijden.
De eindstand was 11-3 voor Atlantis
2. De wedstrijd toonde aan dat Atlantis 2 gegroeid is en zij met goed
verzorgd en effectief aanvalspel en
sterk verdedigingen omhoog kunnen gaan kijken naar de derde plek.
Atlantis 2 speelt dit seizoen nog
twee wedstrijden, waarvan 31 mei
nog een thuiswedstrijd tegen VZOD
2 om 14.00. Aankomende zaterdag
reist de ploeg af naar de Meern,
waar Fiducia hen zal opwachten.
Doelpunten: Auke van der Zijden
(3), Kim Stolk (2), Barry van der Waa
(2), Sandra Gortenmulder, Tamara
Gortenmulder, Jimmy de Koning en
Arjan Markus allen 1.

Bridgeclub
zoekt nieuwe
leden
Uithoorn - Bridgeclub “Klavertje
Vier” bestaat al 15 jaar maar heeft
te maken met een terugloop van het
aantal leden. We zijn een kleine gezellige club met 20 tot 28 leden. We
spelen op donderdagmiddag van
13.00 tot 16.30 uur in het Trefcentrum van De Burght op het Potgieterplein in Uithoorn. Het speelseizoen loopt van half september tot
eind april.
We streven naar 20 leden, op dit
moment zijn dat er 12. Er is dus
plaats voor minimaal 8 nieuwe leden (van beginners tot gevorderden). Graag aanmelden tot 1 augustus 2008 bij de secretaris/penningmeester Henk Stahl, hij geeft u ook
gaarne inlichtingen over de club via
het telefoonnummer 562186.
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Bridgevereniging
“De Legmeer” Uithoorn

Laddercompetitie bvk
superspannend

Uithoorn - Woensdag avond 7 mei
jl. speelde bridgevereniging “De
Legmeer” zijn derde zitting van de
vijfde ronde parencompetitie 20072008. In de “A “ lijn speelden Jan
Egbers en Ben Remmers een zeer
goede zitting, met 63,23% werden
zij 1e en met dit resultaat stegen zij
van de 12e naar de 4e plaats met
een nieuw gemiddelde van 51,08%.
Renske en Kees Visser verdedigden
hun 2e plaats in de competitie door
nu ook als 2e te scoren met 59,38%
en versterkte hiermede hun positie met een gemiddelde van 57,99%.
Ben ten Brink en Jan Bronkhorst
werden nu 3e met 59,27% en ook zij
verbeterde hiermede hun gemiddelde dit ging naar 55,45% . Luuk Smit
en Lijnie Timmer nu 4e met 56,38%
en blijven hier mede nog net 1e met
58,01%. In de “B “lijn scoorde ook
deze zitting het echtpaar Marjan en
Jan Wille een goede 60,94% en werden hiermede 1e Zij stonden 5e en
staan nu 1e met een gemiddelde
van 55,17%. Dick Krug en Jan Schavemaker waren niet op dreef en zakten van de 1e naar de 5e plaats met
een gem. van 52,60%. Gijs de Ruiter
en Tonny de Jonge werden 2e met
56,65% en stegen van de 6e naar de

De Kwakel - Na 4 van de 6 speelavonden in de laatste laddercompetitie van dit seizoen zijn de verschillen aan de kop van de ranglijst dermate klein, dat er nog geen zinnig
woord te zeggen is over de uiteindelijke triomfator.
De zeer verrassende koploper na 4
ronden is echtpaar Knaap met een
zeer fraai gemiddelde van 58,35%.
De huidige runner-up is paar Karlas-Verhoef met 57,51% gemiddeld
en dat is welgeteld 0,02% meer dan
nummer 3, paar Elenbaas-Verhoef,
die op hun beurt ook slechts 0,06%
voorliggen op paar Hendrix-de Ruiter. Dan valt er een gapend gat van
0,3% naar nummer 5 en dan weer
1% naar nummer 6.
Dat alles kwam tot stand na een
enerverend avondje bridgen, waaraan door 35 paren werd meegedaan, verdeeld over 3 lijnen.
In de A lijn was de hoofdprijs voor
paar Karlas-Verhoef met 61,25%.
Echtpaar van der Post werd 2e met
59,4% en echtpaar Knaap 3e met
precies 55%.
Onderaan vinden we paar KootVoorn met 36,5%

3e plaats met een gem. van 53,14%.
Tom de Jonge en Herman Vermunicht 3e met 54,27% en Berend
Hamer en To van de Meer 4e met
53,75% en stegen naar de 3e plaats
met gem. van 53,52%. In de “C“ lijn
waren er ook nu flinke verschuivingen. Huub en Marianne Kamp werden 1e met 64,24% en stegen van
de 8e naar de 1e plaats met een
gem. van 59,49%. Elly Belderink en
Rie Sudmeijer 2e met 56,94% stijgen van de 7e naar de 4e plaats met
gem. van 53,22%. Heleen en Mees
van de Roest nu 3e met 54,86% zakken één plaats en staan nu 2e met
een gem. van 55,47%. Ook Tini en
Johan Lotgerink zakken één plaats
zij staan nu 3e met een gem. van
55,29%.
Het bridge seizoen loopt deze maand
ten einde en dan start op 4 juni de
bridgevereniging “de Legmeer” zijn
Zomerdrive 2008. Elke woensdag
avond tot 27 augustus bent u van
harte welkom om van af 19.40 uur
te bridgen. De kosten bedragen 5,00
€ per paar. Opgave bij Gerda Schavemaker tel. 0297-567485 en bij
Luuk Smit maar dan na 17,00 uur tel.
0172-575523. U kunt ook intekenen
aan de zaal van af 19,15 uur.

Uithoorn’s Rallyteam pakt
de overwinning in Hulst!

Nog spannende weken
voor hockey meisjes A1
Uithoorn - Met nog twee wedstrijden te gaan worden het voor Qui Vive Ma1 nog twee hele spannende
weken. De strijd om de koppositie is
namelijk nog niet gestreden. Leiden
en Qui Vive staan op een gedeelde
eerste plaats, maar ook Bloemendaal is nog een kanshebber. Het kan
dus nog alle kanten op. Afgelopen
zaterdag moest Qui Vive het opnemen tegen Victoria, de vorige keer
bleek dit een stugge tegenstander.
De dames begonnen dit keer echter
goed: ze vertoonden regelmatig zeer
goed spel met mooie combinaties.
De kansen bleven dan ook niet uit,
maar het geluk mocht niet aan de
zijde van Qui Vive liggen. Tot 10 minuten voor rust konden ze de kansen niet verzilveren, maar gelukkig
kon Marijn Holman toch voor een
doelpunt zorgen: Lisanne ten Caat
schoot de bal de cirkel in en Marijn
hoefde alleen maar haar stick neer
te leggen om de keepster te passeren. Al snel daarna was het weer

raak: Lisa Schmidt zette goed door,
waardoor Willemijn de Bruin het uiteindelijk af kon maken, 0-2. Met deze stand gingen we de rust in. Na
rust begonnen de dames iets minder goed, dit leverde dan ook een
strafcorner tegen op die gescoord
werd. Gelukkig konden ze het daarna weer goed oppakken en werd er
af en toe weer echt mooi hockey gespeeld. Ook in deze helft kreeg Qui
Vive genoeg kansen, daarvan werden er nog twee benut. Invalster Renée Broggel kon de 1-3 op het scorebord zetten door de bal gecontroleerd langs de keepster te spelen.
Wederom Willemijn de Bruin zorgde
voor het laatste doelpunt: een variant op de strafcorner kon zij goed
afmaken. De eindstand luidde dus
1-4 in het voordeel van Qui Vive.
Helaas won concurrent Leiden ook,
waardoor volgende week een spannende afsluiting zal zijn van het seizoen. Qui Vive treft Amersfoort dan
thuis.

Laatste wedstrijd voor
legmeervogels F14
Uithoorn - Goed voorbereid ging
ons team richting Hulst. De week
ervoor was het nog enigszins druk
voor het serviceteam. Tijdens het
“maximaal” afstellen van het motormanagementsysteem bij van de
Heuvel Motorsport kwam de mededeling dat de Proflex schokbrekers
“vast” zaten en elke dienst weigerde. Na direct Proflex benaderd te
hebben kon dit toch nog afgelopen
week tijdig gerepareerd worden.
Aansluitend konden we ook nog bij
Ultra Tyre / Tyre Net terecht voor het
uitlijnen!
Gelegenheidsnavigator
Renaldo
Lier had de klassementsproeven
goed op papier verwerkt. Deze klassementsproeven waren nieuw voor
hem en Adri heeft in 2003 voor het
laatst in Hulst gereden.
Ik heb geen herkenning van de kp’s
alhier, de organisatie heeft in mijn
beleving de proeven op andere locatie’s uitgezet, maar we gaan proberen het maximale eruit te halen;
aldus Adri voor de wedstrijd net na
het verkennen.
Na de eerste 2 kp’s stond onze equipe 1ste Algemeen met een voorsprong van 14 seconden op de
nummer 2.
Ik heb al wat wedstrijden achter de

rug, maar deze EVO is toch wel erg
snel waren de eerste worden van
Renaldo na binnenkomst bij de service.
Je moet verschrikkelijk goed opletten en toch snel/tijdig de notes
voorlezen, deze combinatie is van
levensbelang voor een goede klassering aldus Renaldo.
Op kp3 raakte hun direct concurrent
Nigel van de Linde van de weg en
onze equipe had hierdoor een voorsprong verkregen van 42 seconden
op de nieuwe nummer 2. Kp4 verliep
voor ons team zonder problemen en
1ste Algemeen was een feit!
Ons team ging met een kofferbak
vol met bekers naar huis!
De eerstvolgende ontmoeting met
het Nederlands Sprintkampioenschap is 21 juni tijdens de Autosoft
Vechtdal Rallysprint in de omgeving
van Hardenberg.
Met dank aan de sponsoren: Sima
Services, Client Catcher, The Phone House Uithoorn & Mijdecht, Ultra Tyre/Tyre Net en Moco.nl
Bezoek voor meer informatie de
website van het Velocity-One rallyteam: www.rally-race.com. Of kom
langs op de service tijdens Nederlands Rally Sprint Kampioenschap.

Legmeervogels derde
tijdens Danone Nations
Cup finale Noord-Holland
Uithoorn - Onder fantastische
weersomstandigheden werd bij
Legmeervogels in samenwerking
met Danone Nederland op maandag 12 mei 2008 (2e pinksterdag)
de regiofinale van de Danone Nations Cup (DNC) van de provincie
Noord-Holland gehouden. Twaalf
zorgvuldig geselecteerde clubteams geografisch verspreid uit heel
Noord-Holland deden mee. Door
de inzet van vele Legmeervogelsvrijwilligers (o.a. keuken, kantine,
scheidsrechters, organisatie) is dit
evenement tot een succes geworden. Op de foto een fragment van
Legmeervogels tegen KGB (uitslag
1-0). Het deelnemende Legmeervogels-team deed lange tijd mee voor
de hoofdprijs maar moest het in de
halve finale afleggen tegen de uiteindelijke winnaar. Eindstand: 1. avv
Zeeburgia (Amsterdam), 2. De Fo-

resters (Heiloo), 3. Legmeervogels
(Uithoorn), 4. AFC (Amsterdam), 5.
sv Koedijk (Koedijk), 6. sc Buitenveldert, (Amsterdam), 7. Koninklijke
HFC (Haarlem), 8. HC & FC Victoria
(Loosdrecht), 9. fc Den Helder (Den
Helder), 10. VSV (Velsen), 11. fc Purmerend (Purmerend) en 12. KGB
(Bovenkarspel). De nummers één
per provincie gaan in een de nationale finale op 31 mei op het KNVBcomplex in Zeist uitmaken wie Nederland in een echt oranje shirt mag
gaan vertegenwoordigen op de wereldfinale (Danone World Cup) in
Frankrijk op 7 september 2008 in
Stade de France in Parijs. Zeeburgia
zal Noord-Holland vertegenwoordigen. Andere finalisten op 31 mei
die al bekend zijn: Noordwijk (ZuidHolland), Quick 1888 uit Nijmegen
(Gelderland) en HSC’21 uit Haaksbergen (Overijssel).

Uithoorn - Op deze warme zaterdagochtend reden we om 10:30 uur
naar Schellingwoude, voor de wedstrijd tegen de Dijk F8. De thuiswedstrijd had de F15 met 2-8 verloren
en hoopten nu op een beter resultaat. Iedereen was er, dus met z’n
11-en moesten de F15 de klus klaren.
LMV F15 speelde 9 tegen 9 en Devin Sassen en Morvan Somers begonnen als wissel.
In doel vandaag Bob Titulaer, die dit
echt fantastisch deed. Daniel Thiesen stond
als vanouds met Teun de Boer en
Lars Hogeveen (U) in de verdediging.
Jeffrey Olyerhoek regiseerde het
middenveld samen met Pawan Ratra
en Lars Hogeveen (A).
In de spits Jens Smit en Noah Bouman.
De F15 begon zeer fel aan de wedstrijd en na een minuut of 3, scoorde Lars (A) uit een pass van Lars (U)
de 0-1. De F15 ging stug door en na
een mooie actie van Jeffrey schoot
topscorer Jens de 0-2 binnen. Hierna kwam de Dijk beter in de wedstrijd en zij scoorden 4x, waardoor
de ruststand op 4-2 kwam te staan.
In de 2e helft liep de Dijk uit naar 82 en het leek te eindigen zoals de
thuiswedstrijd.
De F15 stroopte nog 1 maal de mouwen op en via Bob, Daniel, Pawan,
Devin, Noah, Lars (U), Jeffrey, Morvan en Teun kwam de bal bij Lars
(A). Lars (A) schoot de bal naar Jens

en hij maakte zijn naam als topscorer meer dan waar, want hij tekende
voor de 8-3 eindstand.
Dit was voor de F15 de laatste wedstrijd van het seizoen en onze middenvelder Jeffrey gaat na de zomervakantie naar een hoger F-team toe.
Wij wensen Jeffrey heel veel sterkte en plezier toe en hopen dat hij
een echte topper gaat worden. Na
de warme wedstrijd werden de trainers/leiders Patrick Thiesen en John
Sassen behoorlijk in het zonnetje
gezet door team en ouders. Zij kregen een grote bos fantastische Olyerhoek rozen en ook nog een lekker
ruikende fles voor henzelf.
Hiermee is dit mooie korte seizoen
van de F15 ten einde, op naar nog
meer van deze mooie voetbal seizoenen.
- Toppers van deze wedstrijd: het
hele team, maar zeker Jeffrey (zie
foto).

In de B lijn kwam het geweld deze avond van echtpaar Fritschy. Zij
werden 1e met 61,7%. Paar Heijlman-Zuidema eindigde met 57,5%
als 2e en dat was ruim 4% meer
dan nummer 3 paar Bakker-Wagenvoort.
Lenie en Agnes sloten hier met 40%
de rij.
In de C lijn de 2 hoogste scores van
de avond, waarbij met name die van
paar Conijn-Hilliard opviel. Met bijna 71%(!) waren zij veruit de sterksten. Ook de score van de kersvers
geridderde Tiny Kooyman met wederhelft Adriaan mocht er zijn: 2e
met 63,33%. Huub Stokkel en Trudy Zandvliet leverden degelijk werk
af met 55% en dat was goed voor de
bronzen plak.
Hans Elias dacht halverwege de
avond dat hij weer eens een vermeldenswaardige (lees: laatste) plaats
zou scoren, maar helaas voor hem is
dat niet gelukt en dus worden hij en
partner Lous Bakker niet genoemd.
De slotpositie viel uiteindelijk ten
deel aan Jan en Hennie v.d. Knaap
met bijna 38%

Legmeervogels zeker nog
niet kansloos
Uithoorn - Waarom zou het Legmeervogels niet kunnen lukken om
aanstaande zondag een goed en
duidelijk resultaat tegen Pancratius neer te zetten. Wat Pancratius is
gelukt om in een thuiswedstrijd zes
treffers te produceren dat moet Legmeervogels toch ook kunnen? Misschien doe je het zelfs nog beter en
maak je er zeven?
Het begon zo goed. Op 8 mei. De
1ste rond van de na-competitie. Het
duel tegen Houten, thuis op sportpark Randhoorn, is het begin van de
na-competitie. Als je hier een goed
resultaat neer kan zetten dan doe je
goede zaken en haal je de 2e ronde.
Legmeervogels – Houten is een leuke en aantrekkelijke wedstrijd geworden waarin Legmeervogels dan
wel verzuimd heft om een 2-tal treffers te maken waardoor de tweede
wedstrijd, in en tegen Houten, toch
wel een stuk makkelijker zou worden. Maar, belangrijk is dat Legmeervogels verliest deze wedstrijd
niet maar wint magertjes met 1-0.
Dan maar hopen op de tweede wedstrijd. In houten wordt het een spannende wedstrijd met na ruim 90 minuten een zelfde stand op het scorebord als thuis, Dat betekent dan
strafschoppen. En hier is Legmeervogels beter in dan Houten. Feest
dus en op naar de tweede ronde
2e ronde
De tweede ronde is dan tegen de
nummer 10 van de 2e klasse, en in
dit geval is het dan Pancratius. Vol
vertrouwen gaat Legmeervogels op
weg naar Badhoevedorp. Het duel
is nog geen minuut oud of er is al
een goede kans voor de Vogels om
op voorsprong te komen. Een vrije
trap toegekend aan Legmeervogels wordt genomen door Ron Olsthoorn.
Komt mooi voor het doel maar daar
mist iedereen inclusief de aanvallers
van Legmeervogels. Dat zou mooi
zijn geweest zo snel in deze wedstrijd al op voorsprong. Toch valt er
snel in de wedstrijd een treffer. Bij
de eerste aanval van de gastheren is
het gelijk raak. De verdediging van
de Vogels laten zich veel te makkelijk op zij zetten met als gevolg dat

het Pancratius wel heel gemakkelijk wordt gemaakt om op een 1-0
voorsprong te komen. Legmeervogels laat zich niet uit het veld slaan
en pakt gelukkig de draad weer op
en krijgt weer een paar kleine kansjes. Dan komen de 15e , 16e en de
20ste minuut. Dat zijn drie uitvallen van de gastheren en dat levert
even zoveel treffers op. Dan wordt
het moeilijk 4-0 achter na 20 minuten. Desondanks blijft Legmeervogels voetballen en creëert weer een
aantal kansen en kansjes. Maar het
zit de ploeg van Adrie Tap dan even
niet mee. Gelukkig weet Pancratius ook niet meer te scoren en ga je
dan rusten met maar een 4-0 achterstand. Dan de tweede helft. Hierin is Legmeervogels gewoon de beter ploeg en dan is het jammer dat je
niet weet te score. Het duurt vaak te
lang. Een schot, bijvoorbeeld uit de
tweede lijn hebben wij niet gezien.
De doelman van Pancratius heeft
gewoon een hele makkelijke dag
gehad. Dan denkt Legmeervogels
de zaak onder controle te hebben
en laat men de gastheren weer rustig combineren wordt er weer even
gedaan of er niets aan de hand is en
dan gebeurt het toch nog. Helemaal
uit het niets mogen spelers van Pancratius de bal aannemen en rustig
op doel schieten. Uit twee van deze
mogelijkheden weet Pancratius dan
weer te scoren en wordt het tenslotte een 6-0 nederlaag voor Legmeervogels.
Kans
och moet je nu niet gaan denken
dat je kansloos bent. Waarom zou je
ook geen zes of zeven treffers kunnen maken? Het is Pancratius toch
ook gelukt. Je moet je pas echt zorgen gaan maken als je 3 minuten
voor het eindsignaal pas op een 1-0
voorsprong staat. Ja, dan pas wordt
het heel moeilijk om de volgende
rond te halen. Nu begint je weer helemaal blanco aan het duel en wie
weet……….. De wonderen zijn de
wereld niet uit.
Gewoon voor de volle 100% het duel
aangaan en misschien ook eens de
doelman van Pancratius op de proef
gaan stellen. Het duel Legmeervogels Pancratius wordt gespeeld op
zondag 25 mei en begint om 18.00
uur.

Amsterdam Open geslaagd!
Uithoorn - De Amsterdam Open,
het kanopolotoernooi van Michiel de Ruyter, is afgelopen weekend prima verlopen. Er waren veel
teams, twee van de drie teams van
de thuisclub eindigden op het podium en bovendien zat zondag het
weer ook nog eens mee. Het toernooi was dit jaar erg exotisch bezet. Van de 21 deelnemende teams
kwamen er maarliefst acht uit het
buitenland (drie uit Duitsland, twee
uit Italië, één uit Frankrijk en één uit
de Verenigde Staten). Ook op het
sportieve vlak waren de buitenlandse teams aanwezig. In de hoofdklasse won het Italiaanse CK Academy
en in de eerste klasse won het Duitse KV Kiel. Alleen in de tweede klasse won een Nederlands team (Quo
Vadis). Toch had het thuispubliek dit
jaar zeker reden tot juichen. In de
hoofdklasse werd het eerste team
derde door in de verliezersfinale van het Italiaanse Idroscalo Club
te winnen. Eerder tijdens het toernooi werd er gelijkgespeeld tegen
de Trekvogels uit Haarlem en gewonnen van Rijnland uit Leiderdorp.
Deze resultaten zijn bijzonder positief, aangezien deze teams behoren

tot de concurrenten van MdR in de
Nederlandse competitie.
Eerste klas
In de eerste klasse wist het tweede team ook beslag te leggen op
het brons. In hun verliezersfinale werd er gewonnen van het Franse St. Omer. In de eerste klasse voeren slechts twee andere teams uit
de Nederlandse competitie. Van de
eerste tegenstander, de Zwetplassers uit Wormer, werd vrij kansloos
verloren. Tegen het andere team,
Keistad uit Amersfoort, werd met
enige pech gelijkgespeeld. Het derde team deed het helaas iets minder goed. Alleen het damesteam
van de Trekvogels (waar overigens
ook enkele heren in meespeelden!) werd verslagen door ‘de jonkies’ van MdR. De één na laatste
plaats op het eigen toernooi is er
dan ook eentje om snel te vergeten.
Voor MdR-begrippen was het toernooi overigens erg druk bezet. Nog
nooit hadden de kanopoloërs zoveel
teams over de vloer. De organisatie
had het dan ook druk met zeer uiteenlopende taken. Bij deze hulde
voor alle vrijwilligers.

Bovenste rij vlnr Julia Sinning, Inez Evertsen,Stella Dorrestein en Emma Buiten. 2e rij v.l.n.r.: Nathalie van Wees, Rowan de Bok, Maren Vink, Daisy Walpot,
Robin van der Zee en Moon Zethoven. Onderaan v.l.n.r.: Beau Troost, Jip Heldoorn en Frances Westenberg

Qui Vive meisjes D1
kampioen
Uithoorn - We wisten het al een
aantal weken want meisjes D1
stond al helemaal veilig op de eerste
plaats met een verschil van 4 punten op de nummer 2.
Maar afgelopen zaterdag hebben de meiden van de D1 gewon-

nen van Mijdrecht met 4-0 en daardoor is het nu helemaal tot iedereen doorgedrongen dat meisjes D1
kampioen is geworden in de de 2e
klasse C. Een wedstrijd verloren en
verder alles gewonnen en vaak met
grote cijfers.
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Atlantis 1 knokt voor
de punten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Fortis gesponsorde 1ste team van Atlantis een spannende thuiswedstrijd tegen RDZ, de
nummer 3 uit de poule.
Vorige week had Atlantis noodzakelijke punten laten liggen, tijdens een
zeer warme wedstrijd bij Hemur Enge uit Amerongen. Deze week was
het druilerig en een stuk kouder en
dat leek de Atlantis spelers veel beter te liggen. Ook had coach/trainer Paul Plaatsman afgelopen week
een dames wissel toegepast: Sandra
Pronk kwam te spelen op de plaats
van Kim Stolk in het 1ste verdedigingsvak.
Atlantis ging de eerste helft fel van
start, waardoor Eline Laaper het eerste doelpunt wist te scoren uit een
goed uitgespeelde aanval. Zowel
RDZ als Atlantis hadden veel moeite om tot scoren te komen, door
goed verdedigend werk van beide
teams. Ook had Jacco van Koeverden Brouwer had deze zaterdag veel
moeite om tot score te komen. Atlantis kon de voorsprong niet vasthouden. RDZ wist al snel meerdere keren tot scoren te komen, waardoor Atlantis de rust in ging met een
achterstand van 2-4.
De tweede helft ging voor Atlantis
beter. Coach Paul Plaatsman had in
de rust de Atlantis spelers nogmaals
verteld wat de tactiek zou moeten
zijn en hierdoor wist Atlantis na 12
minuten zelfs op een voorsprong
van 5-4 te komen. Maar na enkele minuten wist RDZ weer op gelijke hoogte te komen. Hierna bleef de
strijd tussen RDZ en Atlantis gelijk
opgaan.
In de laatste 5 minuten, met een
gelijkstand van 6-6, kwam Masha
Hoogeboom in de aanval erin voor
Chantal Poolman. Masha wist met
haar snelheid de RDZ verdediging

te doorbreken en maakte de 7-6.
Atlantis bleef door knokken, maar
wist de gelijkmaker van RDZ uiteindelijk niet te voorkomen, waardoor
de wedstrijd eindigde in een 7-7 gelijkspel.
Ondanks dit gelijkspel heeft Atlantis nog steeds te weinig punten om
zich te handhaven in de 3de klasse,
omdat Hemur Enge (7de in de poule) wederom heeft gewonnen. Atlantis zal dus nog hard aan de bak
moeten en hopen dat andere teams
punten laten liggen. De volgende
twee wedstrijden zijn uitwedstrijden tegen de nummers 2 en 4 in de
poule. Zaterdag 7 juni is de laatste
thuiswedstrijd tegen KCD, de nummer 5 in de poule. Kom ons weer
aanmoedigen!
Doelpunten van deze wedstrijd
kwamen van: Pim de Munter (2), Eline Laaper, Jelmer Steen, Jacco van
Koeverden Brouwer, Lisanne van
Doornik en Masha Hoogeboom (1)

Pim de Munter goed voor 2 scores.

Hertha F3 wint voetbaltoernooi glansrijk!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag hebben de jongens van Hertha F3 meegedaan aan een toernooi
bij DWSM in Maarssen. Er moest
worden gespeeld tegen clubs uit
Utrecht, Huizen en Almere. Na wat
regen in de ochtend bleef het tijdens het toernooi prima voetbalweer waarin de jongens van Hertha zich uitstekend thuisvoelden!
De eerste wedstrijd tegen PVCV
werd gelijk met 7-0 gewonnen, die
winst konden ze ons niet meer afnemen! Ook de tweede wedstrijd
werd overtuigend gewonnen, met
3-0 werd AS’80 naar de kleedkamer
gestuurd. De derde wedstrijd tegen
Huizen moest de beslissing gaan
brengen, ook Huizen had zijn eerste 2 wedstrijden gewonnen. Hertha begon sterk maar een kleine onoplettendheid in de verdediging van
Hertha werd door Huizen effectief afgestraft, Hertha stond met 1-

0 achter. Dat was voor Hertha gelijk
het startschot voor een ongelooflijk
offensief waarbij het spel zich alleen
nog maar op de helft van Huizen afspeelde. Doelpunten konden niet
uitblijven en die kwamen dan ook,
de een nog mooier dan de ander!
Uiteindelijk werd Huizen met 4-1
verslagen. Ook de laatste wedstrijd
tegen UVV werd gewonnen, en wel
met 6-0!! De 9 spelers van Hertha
F3, Lars Janmaat, Eric Bulterman,
Bas Dorlas, Duncan Epke, Martijn
van der Horst, Sten de Lange, Wardi
Duijvelshof, Joost van Raaij en Mick
van der Loo konden de welverdiende beker mee naar huis nemen. Zoals op bijgaande foto te zien kwam
tijdens de prijsuitreiking de regen
weer met bakken uit de lucht vallen maar “who cares”, een fantastisch seizoen werd door deze toernooiwinst op een overgetelijke manier afgesloten.

Dylan Brugman kwalificeert
zich voor NK turnen
Mijdrecht - Dylan Brugman
(Mijdrecht) heeft zich op zaterdag 17 mei in Volendam gekwalificeerd voor de Nederlandse Kampioenschappen turnen. Dat deed de
14-jarige turner in de klasse jeugd
eerste divisie. Dylan scoorde 69.000
punten en dat bleek ruim voldoende voor de nationale titelstrijd die op
7 en 8 juni plaats vinden in Alphen
aan de Rijn.
Dylan begon de wedstrijd aan de
ringen. De turner van PAX Haarlemmermeer liet een zeer nette oefening zien die met 11.70 werd beloond. Geen enkele turner wist deze score te evenaren. Daarna volgde het toestel sprong. Dylan maakte helaas een fout bij de landing en
liet daardoor kostbare punten liggen. Dylan: “Dat was heel jammer,
want de warming-up op sprong
ging zo goed. Gelukkig maakte ik
op de andere toestellen geen fouten, waardoor ik nog bijna de bronzen medaille won. Dat had ik niet
verwacht!” Via stabiele oefening op
de brug, rekstok, vloer en voltige
turnde Dylan zich naar een vierde
plaats. Hij kwam 0.75 punten te kort
voor het podium. Dylan’s ploeggenootjes Just Allebes en Niels van Tol
eindigden op de eerste en de twee-

de plaats.
De prestatie van Dylan is opmerkelijk, omdat hij ruim twee maanden
geleden een ernstige rugblessure
opliep. Hij moest daardoor vier weken noodgedwongen rust houden
en miste bovendien een aantal wedstrijden. De Nederlandse turnbond
KNGU schonk Dylan echter dispensatie, omdat hij vorig jaar reeds een
goede prestatie op de Nederlandse
kampioenschappen neerzette.

Bloeiende meidenafdeling
CSW zoekt talenten!

Wilnisse turners naar
NK turnen
Woerden/Wilnis - Zaterdag 17 mei
werd in Volendam de play-off voor
het NK turnen gehouden. VEP turners Kees van den Brand en Luc
Verwijs mochten daar beiden aan
mee doen. De achtjarige Luc Verwijs kwam uit in de categorie Benjamin Talentendivisie. Dit is het hoogste niveau in Nederland haalbaar.
Zijn eerste toestel was de vloeroefening en ging heel goed. Zijn handstand heffen ging perfect en zijn cijfer was uiteindelijk de één na beste
van de wedstrijd. Het tweede toestel
waar Luc zijn oefening moest laten
zien was de paddestoel.
Vier perfecte flanken leverden hem
een score op van 18,60 punten. Het
derde toestel was ringen. Dit is een
toestel waar Luc in het verleden
moeilijkheden mee heeft gehad. Dit
keer verliep de oefening echter heel
goed en kreeg als cijfer een 17,45. In
het tussenklassement stond Verwijs
op een knappe tweede plaats. Het
vierde toestel was de sprong. Twee
goede salto´s leverden hem een
18,50 op. Het één na laatste toestel was het moeilijkste toestel, namelijk de brug. Een perfecte handstand heffen en mooie zwaaien naar
handstand zag hij beloond worden
met een score van 17,45 punten. Het
laatste toestel, de rekstok, is een
van Verwijs´ favoriete onderdelen.
Helaas verliep de afsprong niet helemaal perfect, maar desondanks
scoorde Luc een 17, 45. Zijn puntentotaal van 107, 400 was niet alleen
een persoonlijk record, maar tevens
goed voor een zilveren medaille. De
tweede plaats was ruim voldoende
om een plaats te bemachtigen voor
het Nederlands Kampioenschap
turnen. De zilveren medaille werd
overigens uitgereikt door topturner
Jeffrey Wammes, het geen een grote eer was.
Eerste divisie
De negenjarige Kees van den Brand
kwam uit in de categorie Instap Eerste divisie. Dit is het één na hoogste niveau in Nederland haalbaar.
Zijn eerste toestel brug verliep heel
goed. Hij turnde mooie handstanden en een moeilijke afsprong. De
jury beloonde de oefening met 16,20
punten. Het volgende toestel was de

rekstok. De VEP turner liet een uitmuntende oefening zien en liet de
tweede score van de wedstrijd op
het toestel noteren, een 18,00. Het
derde toestel was de vloeroefening.
Kees liet een mooie overslag zien en
een knappe arabier flick flack. Ook
op dit toestel was Kees de één na
beste. Vervolgens moest Van den
Brand vier mooie flanken laten zien,
hetgeen hem een score van 16,60
opleverde. Het vierde toestel was
ringen. Mooie zwaaien en moeilijke
houdingen werden beloond met een
16,70. Het laatste toestel was springen. Dit is Kees zijn beste toestel
en met een perfecte hoeksalto was
Kees verzekerd van een mooi cijfer.
Het resultaat was een 19,15 punten.
Zijn totaalscore van 104,35 punten
was genoeg voor een vierde plaats
en het felbegeerde ticket naar het
Nederlands Kampioenschap turnen.
Met deze bijzondere resultaten van
zowel Verwijs als Van den Brand
heeft turnvereniging VEP zich goed
op de kaart gezet in de nationale turnwereld. Voor het eerst staan
twee VEP turners op dit hoge niveau
op het Nederlands Kampioenschap.
Beide VEP turners mogen op 7 juni in Alphen aan den Rijn hun turnkunsten laten zien tijdens het NK.
Zowel Kees als Luc zullen een gooi
doen naar de titel ‘Nederlands Kampioen’ turnen.
Prima
Zondag was het de beurt aan Sandjay Tuithof, hij turnt Senior nivo4, 2e
divisie. Hij mocht beginnen op vloer.
Daar begon hij met een arabier salto hele schroef. Deze voerde hij prima uit. De rest van de oefening ging
ook goed, wat resulteerde in een
12,45. Bij de brug probeerde hij een
moeilijke afsprong, helaas ging deze niet goed, hier schoorde hij een
10,65. Zijn laatste onderdeel was
rek. Daar gingen heel veel turners in
de fout, maar Sandjay draaide een
hele goede oefening, wat hem een
10,85 punten opleverde, het was het
één na hoogste cijfer op het rek. Met
een puntentotaal van 69,10 werd hij
zesde. Met het resultaat van zijn vorige wedstrijd plaatste hij zich als
vierde voor de finale op 31 mei en 1
juni in Bergen op Zoom.

Wilnis - Naast het succes van dames 1 (3e plaats in de landelijke
1e klasse) presteren ook de diverse meidenteams van CSW erg goed.
Op de velden van CSW zijn wekelijks veel voetbaltalenten te bewonderen. De meidenafdeling van CSW
bestaat uit 150 meiden verdeeld
over 11 teams, waarvan 5 selectieteams zijn. Alle selectieteams spelen op een hoog niveau en een aantal meiden speelt jaarlijks in de diverse vertegenwoordigende teams
van de KNVB.
Het oudste selectieteam is de MB1
(15-16 jaar). Zij spelen dit seizoen in
de hoofdklasse bij de MA-junioren.
Het team heeft dit jaar fantastisch
gepresteerd met een 5de positie in
de hoogste klasse van het meisjesvoetbal van onze regio. Een knappe
prestatie aangezien zij wekelijks tegen meiden uit een oudere leeftijds-

categorie hebben gevoetbald. Komend seizoen zullen zij wederom in
de MA-hoofdklasse uitkomen. Gezien de prestaties van het afgelopen seizoen moeten zij in staat worden geacht dan voor het kampioenschap en de KNVB-beker te gaan.
Hoofdklasse
De MC1 speelt dit seizoen ook in de
hoofdklasse. Dit is ook het hoogste
niveau in hun leeftijdscategorie. Zij
hebben een goed seizoen en zullen als 4e eindigen. Komend seizoen
zal dit team in de hoofdklasse bij de
MB-junioren uitkomen en ook voor
een toppositie gaan.
De MA2, MB2 en MC2 spelen allen

in de 1e klasse. De MD1, ME1, ME2,
MF1, MF2 en MF3 spelen dit seizoen in een gemengde competitie
tegen jongensteams. Ook komend
seizoen zullen deze teams in de gemengde competitie uitkomen.
De trainingen van onze selectieteams staan onder leiding van gediplomeerde trainers. De teams trainen 2x per week op het prachtige
kunstgras. Hierdoor kunnen de meiden onder elke weersomstandigheid trainen en komt dit hun ontwikkeling ten goede.
Op zoek
CSW zoekt voor komend seizoen
nog talentvolle meiden. Heb jij talent
en wil je hogerop? Wil je de kans
grijpen om in de top van het meisjesvoetbal te spelen? Pak dan nu die
kans. Neem snel contact op met Patrick Hilhorst, trainer van CSW MB1
en CSW MC1 en kom een keer mee
trainen. Tel. 06-18746598 of mail
naar patrickhilhorst@hotmail.com
De komende weken zijn er nog trainingen, wedstrijden en toernooien.
Op korte termijn zullen de voorlopige teamindelingen gemaakt worden voor het nieuwe seizoen dat in
september begint. Natuurlijk staat
CSW ook open voor meiden die gewoon lekker willen komen voetballen. CSW is een vereniging die voor
ieder wat te bieden heeft. Kijk voor
meer informatie ook op de website www.cswilnis.nl of kom gewoon
eens langs op ons complex.

Jimboy Pinxteren pakt
golfprijs in NGF minitour
Wilnis - De in Wilnis wonende 9-jarige Jimboy Pinxteren, lid van Golf &
Countryclub Liemeer, heeft afgelopen zaterdag in de door de NGF georganiseerde landelijke mini tour de
6de plaats weten te bemachtigen.
De mini tour wordt door de NGF
voor jeugdige golfspelers tot en met
12 jaar, die in bezit zijn van hun golfvaardigheidsbewijs georganiseerd.

In Noordwijk gingen, onder slechte
weersomstandigheden 10 meisjes
en 25 jongens de baan in, om 18holes stableford te spelen. Dit was
de eerste keer dat de NGF is afgestapt van strokeplay voor deze jeugdige groep spelers. Om het aantrekkelijk te maken, mocht er 2 boven
Par gespeeld worden, en er werden
vele goede scores binnen gebracht.

Gratis volleybaltrainingen
Mijdrecht - Nu het eind van het
seizoen weer nadert stelt volleybalvereniging Unitas zijn trainingen weer open voor belangstellenden. Geïnteresseerden kunnen gratis meetrainen in Sporthal De Phoenix tot het eind van het seizoen (ongeveer half juni). De trainingstijden
voor senioren (dames en heren) zijn
op maandagavond vanaf 20.15 uur.
Dus heeft u ooit gevolleybald en wilt
u de draad weer oppakken of vindt
u van uzelf dat u een redelijk niveau
heeft bent u van harte welkom op
de maandagavond. Onze seniorenafdeling heeft 4 herenteams op divers niveau dus er valt altijd bij een
groep aansluiting te vinden. Met
name dames zijn van harte welkom
want ons enige damesteam is nu
ruim samengesteld en enige dames
erbij geeft de mogelijkheid volgend
seizoen weer met 2 teams van start
te gaan, waardoor we iedereen weer
op zijn eigen niveau sportiviteit kunnen aanbieden.
Wilt u het wat rustiger dan kan

dat bij de recreanten. De recreanten trainen meer ontspannen op de
dinsdagavond van 20.00 tot 21.30
uur onder bekwame leiding van Peter van Wijngaarden (met ingang
van volgend seizoen trouwens ook
op de maandagavond).
De jeugd – zowel meisjes als jongens - is welkom op de maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur. Heb
je misschien meegedaan aan Hart
voor Sport en wil je komen volleyballen? Je bent van harte welkom.
Ook deze trainingen staan onder
bekwame leiding van (deels) gediplomeerde jeugdtrainers.
Wilt u meer informatie kijk dan eens
op onze website:
www.unitas-mijdrecht.nl
Eventuele vragen vooraf kunt u ook
stellen via:
secretariaat@unitas-mijdrecht.nl.
Schroom niet en kom eens langs!!!
Ontdek hoe gezellig, ontspannen en
inspannend volleybal kan zijn.

TVW teams gesponsord
door JEROC 2000!
Wilnis - JEROC 2000 heeft zich dit
jaar weer bereid gevonden tot het
sponsoren van twee teams van Tennisvereniging Wilnis, tot groot genoegen van alle partijen! Heren 2
op zondag en dames 1 op zaterdag
zien er dankzij de sponsor weer zeer
professioneel uit. Helaas schrikken
niet alle tegenstanders daarvan terug, maar toch hebben de teams al
een lichte voorsprong op professionaliteit. Dames 1 bestaat uit Caroline Altona, Jennifer van de Berg, Maj
Gigengack, Caroline Prins en Karin de Vink. Zij spelen in de zaterdag hoofdklasse. De dames begonnen het jaar goed, zij wonnen de allereerste competitiedag al met 6-0!
De daaropvolgende dagen hadden
zij het wat zwaarder en staan nu op
een derde plaats in de competitie,

met nog 3 speeldagen te gaan.
Na een uitstekende competitie in
2007 is Heren 2 op zondag gepromoveerd en speelt daardoor dit jaar
in de 5e klasse. Dit team bestaat uit
Ronald Lucassen, Arie Kroon, Nick
de Vink, Harry de Vink en Johan van
Westendorp. Ook Jeroen Weber van
JEROC 2000 maakte aanvankelijk
deel uit van dit team, echter door
blessures heeft hij niet mee kunnen
doen in de competitie. Ondanks het
gemis van Jeroen neemt heren 2 een
vierde plaats in, met nog 2 speeldagen te gaan. Zij draaien uitstekend
met 3 gewonnen speeldagen, 1 gelijk gespeeld en een verloren.
Het ziet ernaar uit dat beide teams
dit jaar handhaven in de huidige
klassen. Een uitstekende prestatie.
JEROC 2000 kan trots zijn!

F1 van HVM
lentekampioen
Mijdrecht - Zaterdag 17 mei speelde de jongens van F1 van Hockey
Vereniging Mijdrecht hun laatste
wedstrijd in de lentecompetitie.
Net als voorgaande wedstrijden
werd ook de laatste wedstrijd tegen

JF1 Abcoude gewonnen.
Dus zeer verdiend zijn ze lentekampioen geworden 1e Klasse – Ams C.
Van de trotse coaches Thijs Berkelder en Bert Moorthaemer ontvingen
de jongens een kampioenschapdiploma.

Foto van boven naar beneden, van links naar rechts;
Maarten Woudstra, Rik Velle, Hugo Moorthaemer, Floris Whitton, Max van der
Meulen, Ivo Adema, Jochem van den Barg en Floris Berkelder.

