Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

Conclusie quick scan van Schanskerk door gemeente Uithoorn:

“Er is achterstallig onderhoud maar
er is geen direct gevaar!”
Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft afgelopen
week de quick scan over de bouwkundige staat van het kerkgebouw
aan de Schans, de St Jan de Doper,

besproken. De quick scan moest
vooral antwoord geven op de onrust
over de veiligheid rondom de kerk.
De conclusies in het rapport zijn
duidelijk: achterstallig onderhoud,
echter geen direct gevaar.

De quick scan is uitgevoerd door
Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten. Zij stellen dat de St. Jan de
Doper veel schade vertoont als gevolg van achterstallig onderhoud.
Ook geven zij aan dat de scha-
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de overwegend goed te herstellen
is. “De torens vertonen de meeste
technische gebreken. In vergelijking met eerder uitgevoerde bouwkundige opnames lijken de scheuren als gevolg van zettingen stabiel.
Gezien de huidige omvang van de
schade en de progressie die het in
de laatste jaren heeft ondervonden
is de inschatting dat de torens vooralsnog niet op instorten staan”, aldus het rapport. Bovendien geven
zij aan: “De torens zijn constructief
goed te herstellen.”
Leien dak
Over het leien dak zegt het rapport in de rapportage: “Het repareren van de gootlijsten en de slechtste stukken in de daken zou, in afwachting van de totale restauratie,
het risico van vallende leien grotendeels wegnemen.” De quick scan
is met het kerkbestuur overlegd en
besproken. Het is nu aan de eigenaar van de kerk, het bisdom, wat
het met deze conclusies uit de quick
scan op dit moment wil gaan doen.
De gemeente heeft aangegeven het
rapport van O.O.M. als bijlage bij de
openbare besluitenlijst voor belangstellenden beschikbare te stellen via
de gemeentelijke website.
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Nooit gedacHt!

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

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

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAGINA 2+3

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

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

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Gezien de tijd was onze redactie niet Locatie: tegenover het gemeentehuis
in staat om deze week uitgebreid op
het rapport in te gaan. Dit doen wij
volgende week.

Uithoorn - De inschrijving voor het
aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar 20082009 is gestart. Alle basisscholen in
de regio kunnen zich inschrijven op
een aantrekkelijk aanbod van leskisten, lessen, projecten en nascholingsactiviteiten. Opvallend dit jaar is
het grote aanbod aan nieuwe activiteiten en nieuwe leskisten voor alle
leeftijdsgroepen. Een schoolbreed
project is de Warme Truiendag in februari met aansluitend Energy Survival, een aantrekkelijk educatieprogramma rondom energie. De scholen kunnen zich tot 6 juni inschrijven
via de regionale website:
www.natuurmilieuweb.nl. Om het de
scholen nog wat makkelijker te maken bij het kiezen is het aanbod op
een overzichtelijke poster gezet. Op
de poster staan 43 leskisten, divers

ander lesmateriaal, enkele projecten en nascholingsactiviteiten voor
de leerkrachten. De door de scholen gekozen leskisten worden door
de leskistbode bij de scholen afgeleverd en na de uitleenperiode weer
opgehaald. Voor iedere leskist wordt
een klein leenbedrag gevraagd. Met
het geld wordt de kwaliteit van het
regionale NME-aanbod op het huidige hoge peil gehouden.
In de regio Amstelland-Meerlanden wordt al 20 jaar samengewerkt
op het gebied van milieu. Samen
staan de gemeentes sterker en samenwerking helpt ook om middelen
efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwerking is daar een
onderdeel van. De coördinatie van
het NME-aanbod is in handen van
NME Amstelveen, onderdeel van de
gemeente Amstelveen.

Snelheidscontroles

Regio - Donderdag 22 mei heeft de
politie van 09.45 tot 12.00 uur een
snelheidscontrole gehouden op de
Provinciale weg N201. In totaal zijn
2341 voertuigen gecontroleerd. 37
Automobilisten reden te hard. De
hoogstgemeten snelheid is 108 km/
uur (80 km/uur is toegestaan).
Op de Provinciale weg N212 heeft
de politie zondag 25 mei een snelheidscontrole gehouden. Van 14.00
tot 16.30 uur werden 380 voertuigen gecontroleerd en reden 10 bestuurders sneller dan de limiet van
80 km/uur. De bestuurder met de
meeste haast reed 122 km/uur.

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Big
L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Only Tommy Hilfiger Cars Esprit Vila

MAGAZIJN
VERKOOP
IEDERE MAANDAG OPEN!
vrijdag 30 en zaterdag 31 mei

op de heren en
dames collectie

50% korting
kinder

2 artikel 1
E

voor

`

OP ARTIKELEN VOORZIEN
VAN EEN AKTIEKAARTJE

Openingstijden:
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag
Zijdstraat 61, Aalsmeer
van 10 - 18.00 uur.
Telefoon: 0297-321177
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Internet: www.bigl.nl
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

troy! 3.9210

Scholen schrijven zich weer in op
het regionale NME aanbod
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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.

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
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

Extra avondopeningstijden
Publiekszaken

In verband met de aankomende vakantieperiode is de balie van Publiekszaken op donderdagavond 29 mei extra lang open. De balie is
deze avond geopend van 17.30 - 20.30 uur.

Spinselmot maakt
spookachtig

Ieder jaar in de maand mei worden vele bomen en struiken in
bezit genomen door de spinselmot. De struiken en bomen zien
er dan uit als in een griezelﬁlm met het witte spinsel en de kale
takken. Niet zo fraai, maar het is niet schadelijk.

De struiken en bomen krijgen vervolgens weer
nieuw blad.
Ze kun-

nen deze jaarlijkse invasie goed
doorstaan. Omdat de aanwezige
spinselmot ook niet gevaarlijk is
voor de gezondheid wordt de spinselmot niet bestreden. Dus... even
geduld en alles is weer groen en
fris!

I

E

U

W

S

ALGEMENE INFORMATIE

Groep 7 op de ﬁets
29 mei verkeersexamen

Op donderdag 29 mei gaat de tweede groep 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.

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

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

Nieuw groen

N

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.

Als u goed kijkt ziet u in het witte
spinsel overal kleine gele rupsjes.
De kale takken hebben we te danken aan de vraatzucht van al die
kleine rupsen. Zodra een boom of
struik is kaal gegeten gaan ze op
zoek naar de volgende. Na enkele
weken ontwikkelt de stippelmot of
spinselmot zich tot een piepklein
vlindertje. De hoofdkleur van de
vlinder is wit met zwarte spikkels op de vleugels.

E
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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.

Houdt u er rekening mee?

Nieuw aanbod Natuuren Milieueducatie

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

Start inschrijving

De inschrijving voor het aanbod van natuur- en milieueducatie
(NME) voor het schooljaar 2008-2009 is gestart. Alle basisscholen in de regio kunnen zich inschrijven op een aantrekkelijk
aanbod van leskisten, lessen, projecten en nascholingsactiviteiten.
Opvallend dit jaar is het grote aanbod aan nieuwe activiteiten en
nieuwe leskisten voor alle leeftijdsgroepen. Een schoolbreed project is
de Warme Truiendag in februari met
aansluitend Energy Survival, een
leuk lesprogramma rondom energie.

Inschrijven tot 6 juni

De scholen kunnen zich tot 6 juni
inschrijven via de regionale website
www.natuurmilieuweb.nl. Om het de
scholen nog wat makkelijker te maken bij het kiezen is het aanbod op
een overzichtelijke poster gezet. Op
de poster staan 43 leskisten, ander
lesmateriaal, enkele projecten en
nascholingsactiviteiten voor de leerkrachten.

Leskistbode

De door de scholen gekozen leskisten worden door de leskistbode
bij de scholen afgeleverd en na de
uitleenperiode weer opgehaald.
Voor iedere leskist wordt een klein
leenbedrag gevraagd. Met het geld
wordt de kwaliteit van het NME-aanbod gewaarborgd.

Samenwerking

In de regio Amstelland-Meerlanden
wordt al 20 jaar samengewerkt op
het gebied van milieu. Samen staan
de gemeentes sterker en de samenwerking helpt ook om de middelen
goed te gebruiken. De coördinatie
van het NME-aanbod is in handen
van NME Amstelveen, onderdeel
van de gemeente Amstelveen.

OUDER DAN 65 JAAR?
DECLAREER HET MAAR!
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WERK IN
UITVOERING

VERKEERSHINDER
DOOR VERVANGING
BRUG VROUWENAKKER

De provincie Noord-Holland vervangt op dit moment de brug Vrouwenakker. Tussen 16 mei en 17 juni
2008 ondervindt het verkeer hiervan
hinder. De provincie Noord-Holland
werkt sinds september 2007 aan de
vervanging van de brug Vrouwenakker in de N231 op de grens van
Uithoorn en Nieuwkoop. Het werk
aan de nieuwe brug heeft vertraging
opgelopen onder meer door de late
levering van de tijdelijke brug en tegenslag bij de realisatie van de onderbouw van de brug. Hierdoor kan
de nieuwe brug pas later worden
geplaatst. Dit heeft gevolgen voor
het verkeer tussen 16 mei en 17 juni
2008.

Vrijdag 30 mei t/m zondag
1 juni: plaatsen brug

In deze periode wordt de nieuwe
brug geplaatst. Hiervoor wordt de
N231 ter hoogte van de Amstel in
beide richtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via de nabij gelegen noodvoetgangersbrug. Het Jaagpad, het
Nieuwveensjaagpad, de Ruigekade

en de Amsteldijk-Zuid zijn tijdelijk
onbereikbaar voor auto’s vanaf de
N231 nabij de brug Vrouwenakker.
De werkzaamheden vinden alleen
overdag op werkdagen plaats.

Vrijdag 13 juni t/m dinsdag
17 juni: aanleg deﬁnitieve weg

In deze periode zijn de N231 en de
Amsteldijk afgesloten. Het Jaagpad
en het Nieuwveensjaagpad zijn bij
de aansluiting op de N231 afgesloten. Doorgaand verkeer wordt
omgeleid via de N201 en de A4. De
omleidingroutes worden met borden
aangegeven. Zodra delen van het
werk zijn afgerond worden die vrijgegeven voor bestemmingsverkeer.
In het weekend wordt dag en nacht
gewerkt, maar niet in de nacht van
maandag 16 op dinsdag 17 juni.
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Meer weten?
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LOPENDE
PROJECTEN

Tijdelijke afsluiting Randweg
Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei

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

Gevolgen voor de
scheepvaart

Van eind juni tot half juli vinden nog
werkzaamheden bij de brug plaats.
De scheepvaart is dan niet gestremd, maar zal wel enige hinder
ondervinden door afrondende werkzaamheden op het water.
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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:

Nieuwe Meerbode - 28 mei 2008
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Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de raad van Uithoorn op
donderdag 29 mei 2008 om 19.30 uur in het restaurant Leenders, Drechtdijk
9-15, De Kwakel. Deze vergadering is geheel gewijd aan de behandeling van
de Programmarekening 2007 en het Programmaplan 2009. Er is deze avond
is geen Informatief Beraad, maar uitsluitend een Raadsvergadering met Politiek Debat en Stemmingen. De te behandelen agendapunten in het Politiek
Debat komen op dezelfde avond in de stemmingen.
De voorzitter van de raad, Mevrouw H.L. Groen.
Blok Tijd

Onderwerp

2

Opening - stilte - primus

19.30-20.00

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

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
Actie

RAADSVERGADERING

Voorzitter:
Mevr.H.L.Groen
Voorz/leden

Agenda raadsvergadering 29.05.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 15.05.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers
ca. 20.00 uur
20.00-20.50

1e termijn fracties
per fractie 10 min.
indiening moties
en amendementen.

20.50-21.40

2e termijn fracties
per fractie 10 min.

Raadsleden
Inwoners /raadsleden

POLITIEK DEBAT

Integrale behandeling van de onderstaande onderwerpen:
politiek debat in de raad en met het college over de voorstellen en de
moties en amendementen, ter voorbereiding op de besluitvorming.
Programmarekening 2007, 1e Voortgangsrapportage 2008 en
Programmaplan 2009. Het voorstel van het college tot vaststelling door de
raad van de Programmarekening over 2007 en bespreking van het door de
accountant uitgebrachte Rapport van Bevindingen bij de controle van de
jaarrekening 2007. RV08.10

21.40-21.55
21.55-22.25

Schorsing
Voortzetting behandeling.

22.25-22.40

Voorstel van het college over de kaders voor de programmabegroting 2009 en
de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het Programmaplan
2008. RV08.08, RV08.09
Doel: Politiek debat in de raad over de beleidsverantwoording door het
college over 2007 en kaderstelling door de raad ter voorbereiding van de
besluitvorming over de opdracht aan het college voor het beleid in 2009.

1e termijn college
vragen fracties,
per fractie 2 min. en
2e termijn college

22.40-23.05

3e termijn fracties
per fractie 5 min.

23.05-23.20

4

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

23.20– 23.40

4.1
4.2
23.40

Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Begrotingswijzigingen nr. 1 in vervolg op de 1e voorgangsrapportage 2008.

Raads-/collegeleden

SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Voorzitter

RV 08.12

Raadsleden

Vooraankondiging Extra Informatief Beraad
5 juni 2008 (in het gemeentehuis !)
Op donderdag 5 juni wordt een
openbaar Extra Informatief Beraad
gehouden in de kantine van het
gemeentehuis. De vergadering zal
gewijd zijn aan een informatieve bespreking van onder andere:
-

De uitgangspunten voor de
structuurvisie Uithoorn, met onder meer een presentatie,
Een presentatie en informatieve
bespreking van de begroting

2009 van de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland.
De vergadering begint om 19.30 uur
en zal tot ca. 21.00 uur duren. De
agenda en stukken vindt u vanaf
a.s. vrijdag op de website van de
gemeente Uithoorn. Volgende week
woensdag staat de agenda op de
gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van
de gemeenteraad van Uithoorn, te-

lefoonnummer: 0297- 513963 of email: grifﬁe@uithoorn.nl. Als u wilt
inspreken in een vergadering van de
raad moet u zich uiterlijk om 12.00
uur op de dag van de vergadering
hiervoor hebben aangemeld bij de
grifﬁer (per telefoon of e-mail).
In verband met de verbouwing
van de raadzaal worden alle vergaderingen van de gemeenteraad
in de maand juni gehouden in de
kantine van het gemeentehuis.

De Buurtschouw in uw buurt
Alle Buurtschouwen in Meerwijk zijn gelopen. De Legmeer
is nu weer aan de beurt.
Na De Legmeer volgen
Thamerdal en Oude
Dorp.
Tijdens de Buurtschouw wandelen mensen
van de po-

litie, gemeente, stichting Cardanus
en Woongroep Holland door de
buurt. Met de bewoners natuurlijk!
U kent de buurt en kunt de wensen
of problemen het beste aangeven.
Al lopend door de buurt kunnen alle
partijen direct zien, wat u bedoelt!

Wanneer in uw buurt?

Noteert u alvast de datum van de
Buurtschouw in uw buurt? Om mee
te lopen met de Buurtschouw hoeft
u zich niet van te voren op te geven.
De planning tot de zomervakantie is
als volgt:
De Legmeer: op 28 mei
en op 5, 12 en 19
juni

Thamerdal: op 5 en 12 juni
Oude Dorp: op 19 juni
Een volledig overzicht van de Buurtschouwen kunt u vinden op de website www.uithoorn.nl/activiteiten

Wilt u melding
maken van:

• losliggende stoeptegels
of putdeksels;
• verzakkingen in de weg
of in het trottoir;
• last of hinder van
openbaar groen;
• storingen in de openbare
verlichting of
• een goed idee?
Dat kan het hele jaar door bij
Publiekszaken, tel. 513 111.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn
een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In
deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar
taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over
de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen
worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is
aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter
inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden
gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd
(met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet
worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na
verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling
van het beroepsschrift door de rechtbank worden
u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel
bestaat de mogelijkheid om de president van de
rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift
kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u
kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
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
Beleidsregels Wet Inburgering
Info: Afd. Dienstverlening, Dhr. C. Bakker, tel. 513 255
Inzageperiode: t/m 12 juli 2008
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het
indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Fermoor 29, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 16 en 14, reguliere bouwaanvraag voor het
vernieuwen van de fundering van de woningen.
De Legmeer
- Brunel 59, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
houten schutting.
- Bertram 211, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende beplating in kozijnen aan de voor- en achterzijde.
Legmeer-West
- Ringslang 20, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.

-

Veldmuis 30, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van
een veranda.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg naast 51 t/m 81, bouwaanvraag fase 1 voor
het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw met 9
units.
KENNISGEVING VOORGENOMEN
VRIJSTELLING VAN BESTEMMINGSPLAN
EN/OF DOORBREKING VAN
AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1
WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
maken hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 5, lid 6, van de bestemmingsplanvoorschriften vrijstelling
te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noemen
bouwplan(nen):
De Kwakel
- Vuurlijn 66, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen
en vergroten van een schuur en een overkapping.
Genoemd bouwplan ligt van 30 mei 2008 tot en met 12 juni
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 2 weken kan een ieder tegen
het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 78, vergunning voor het vergroten van een bedrijfspand.
Bezwaar: t/m 30 juni 2008
- Amsteldijk-Noord 145, vergunning voor het plaatsen van
een verdiepingsvloer in een magazijn.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
De Kwakel
- Vuurlijn 30, vergunning voor het oprichten van een woonhuis en een berging.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Het Korte Eind 1 HS56, vergunning voor het vergroten van
een tuinhuis.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Noorddammerweg 2, vergunning aan Party Service Qui
Vive voor het organiseren van het Qui Vive familietoernooi
op 14 juni en 15 juni 2008.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Stelling / Linie, vergunning aan Buurtbeheer “De Kwakel”
voor het organiseren van de Nationale straatspeeldag op
28 mei 2008 van 13.30 tot 16.00 uur.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Rozenlaan, vergunning aan de directie van Nederlands
Circus Malford voor het geven van circusvoorstellingen op
24 en 25 juni 2008.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Noorddammerweg 30, vergunning aan Health Club Amstelhof voor het organiseren van een winteroutletverkoop
van 6 t/m 8 november 2008.
Bezwaar: t/m 4 juli 2008
De Legmeer
- Weegbree 55, onthefﬁng aan Toneelgroep Maskerade voor
het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de
voorstellingen in het Alkwin Kollege van 24 t/m 26 oktober
2008.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Brunel 2, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van
de raamkozijnen aan de voor- en achterzijde.
Bezwaar: t/m 2 juli 2008
Meerwijk-Oost
- Eendracht / Eems, vergunning aan mevrouw Pouw voor
het organiseren van een activiteitendag op basisschool
“De Kajuit” en “De Springschans” op 28 mei 2008 van 9.00
tot 17.00 uur en
- Achter Amstelplein / Karveel, voor het organiseren van de
Nationale Straatspeeldag op 28 mei 2008 van 12.00 tot
17.00 uur.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
- Eendracht 31, vergunning voor het vergroten van een woning.
Bezwaar: t/m 4 juli 2008
- Amstelplein, vergunning aan Apotheek Boogaard B.V. voor
het in gebruik nemen gemeentegrond voor het plaatsen
van een noodapotheek van 26 mei t/m 14 juli 2008.
Bezwaar: t/m 4 juli 2008
Thamerdal
- Zijdelveld 19, vergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast tegen de voorgevel van het pand.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning aan de directie van Nederlands Circus Malford
voor het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te
geven aan de circusvoorstellingen op 24 en 25 juni 2008
op het evenemententerrein in De Kwakel.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
VBA-Zuid
- Ginkgo-Prunus, vergunning voor het plaatsen van brandwanden.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
Zijdelwaard
- Heijermanslaan 51, vergunning voor het verwijderen asbesthoudende beplating aan de binnenzijde van de materiaallift ter hoogte van de begane grondverdieping en eerste
verdieping.
Bezwaar: t/m 30 juni 2008
- Vergunning aan de oudervereniging van basisschool “De
Tweemaster” voor het organiseren van een Zomerfeest
op 30 mei 2008 en onthefﬁng voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het zomerfeest op 30 mei
2008.
Bezwaar: t/m 1 juli 2008
BEKENDMAKING INGEVOLGE ARTIKEL 3:40
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat
op 1 januari 2008 in werking is getreden de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. De
Algemene Wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van zienswijzen of het instellen van bezwaar
of beroep. Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de afdeling Ontwikkeling, Laura
Werger, telefoon 0297-51 31 39.
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Harold & Maude een lach
en een traan

Kleuters van de Hoeksteen
op schoolreisje
Mijdrecht - Woensdagochtend 21
mei is groep 1 en 2 van de Hoeksteen uit Mijdrecht op schoolreisje geweest naar de kinderboerderij
in Uithoorn. Om 09.15 uur vertrokken zij met auto’s richting Uithoorn,
waar natuurlijk eerst de speeltuin
uitgeprobeerd moest worden. Vooral de grote schommel was favoriet
bij de kinderen. Het weer was perfect, dus de kinderen konden heerlijk zonder jas de dieren gaan bekijken.
Als eerste werden de beesten, die
binnen zaten, bekeken.
Van konijnen tot ratten en marmotten, allemaal werden ze uitgebreid
bekeken en zo mogelijk geaaid.
Daarna waren de geiten aan de
beurt. Tussen de geiten spelen, wat
is er nu leuker?
Er waren boomstammen om op te
klimmen, probeer maar eens na te
doen, wat de geiten altijd op die
boomstammen doen?
Als klap op de vuurpijl werd het beste paard van stal gehaald en voor
een huifkarretje gespannen.
De huifkar werd bestuurd door een
hele aardige meneer, die hen zin-

gend door het Libelle-bos reedt.
In groepjes van 6 konden de kinderen om de beurt op de huifkar
plaatsnemen, echt een belevenis
hoor!! Toen iedereen geweest was,
konden zij zich nog even uitleven in
de speeltuin en toen was het alweer

tijd om naar school te gaan.
Maar de pret was nog niet voorbij,
want op school aangekomen, werd
er nog heerlijk patatjes gegeten.
Een mooie afsluiting van een zonnige en gezellige ochtend op de kinderboerderij.

Uithoorn - Over het algemeen kiezen de toneelgroepen voor komische stukken. Enerzijds omdat dit
leuk spelen is, anderzijds omdat het
publiek meestal ook komt voor een
avondje lachen. Maar dit keer had
toneelgroep Maskerade voor een
iets andere opzet gekozen, namelijk een komedie met een ‘tragisch’
eind. Als het gordijn opengaat, weet
je in eerste instantie niet of je nu serieus moet kijken of dat je moet lachen, want een man hangt aan een
galg. Maar nee, gelukkig, dat schijnt
schering en inslag te zijn bij Harold
die daarmee, zoals later de dokter
verklaart, de aandacht van zijn moeder wil trekken. Mama is dan ook
niet echt onder de indruk en loopt
als een bezig bijtje de kamer in, ziet
haar zoon hangen en zegt dan even
tussen neus en lippen door ‘Harold,
kom nou eens naar beneden’.
En dan met een ingewikkelde zwaai
belandt Harold inderdaad op de
grond. Mama is er toch niet helemaal gerust op en belt regelmatig met de dokter ‘volgens mij is
hij toch niet helemaal goed bij zijn
hoofd, hoor dokter. Laatst lag zijn
hoofd onder een schaal die opgediend werd’. De dokter moet dan
toch maar eens een nader onderzoek plegen en vraagt aan Harold
hoeveel keer hij zelfmoordpogingen
heeft gedaan. Harold moet toch wel
even goed nadenken: “Zo’n 15 keer
denk ik, soms is het best moeilijk
hoor, zoals die keer met dat geweer
tegen mijn hoofd, dan moet je goed
nadenken en mams kreeg een hysterische aanval.” Dat kan de dokter
wel begrijpen en gooit het over een
andere boeg: ‘Wat kun je je nog van
je vader herinneren?’ ‘Nou’, zegt
Harold ‘niet zo veel, maar ik had
hem graag de dingen op mijn kamer laten zien, een skelet, een elektrische stoel’.
Dokter
De dokter gaat maar gauw over op
een ander onderwerp en vraagt of
Harold wel eens uitgaat. ‘Jazeker’,
zegt Harold en de dokter fleurt al op,
maar zakt ook weer gauw in elkaar
als hij het antwoord hoort: ‘Naar autosloperijen en als ik niet met mijn
projecten op mijn kamer bezig ben,
dan ga ik naar begrafenissen’. Ja,
daar word je als dokter ook wel een
beetje moe van, nietwaar? En op
één van die begrafenissen komt Harold Maude tegen of eigenlijk comtesse Mathilde die eigenlijk meteen
indruk op Harold maakt, ondanks
het feit dat ze wel ‘ietsje’ ouder is.
Ze wordt namelijk tachtig jaar. ‘Kende jij de overledene’, vraagt Maud en
Harold buigt zich over de kist, maar
moet dat ontkennen. De eerwaarde
met een prachtig Limburgs accent
komt binnen en zegt tegen Mau-

Uithoorn - Bruna bestaat 140 jaar!
Ter gelegenheid hiervan heeft De
Lotto 140 Lotto-loten beschikbaar
gesteld.
Iedere klant die de afgelopen weken bij Bruna een Lotto-lot kocht
ontving een deelnameformulier die
in de winkel ingeleverd moest worden. Uit alle inzendingen is per Brunawinkel een winnaar getrokken. Bij
de Bruna Mijnders op het Amstelplein is de winnaar de heer Bocxe
geworden..
Hij maakt met zijn gewonnen loten
kans op de jackpot van 5 miljoen
euro. Winkeleigenaar Wim Mijnders en zijn medewerkers wensen
de heer Bocxe alle succes toe met
de loten!

Goede kant
Hij moet wel de goede kant opgaan,
anders vindt hij zijn vriendjes natuurlijk nooit’. Maude belooft Harold dat ze hem een keer meeneemt
naar een bloemenkwekerij. Ik zou
het liefst in een zonnebloem veranderen, die zijn zo lang en zo slim’.
Dan komt de volgende kandidate
voor Harold en dat is een secretaresse, maar die valt meteen flauw na
het eerste schot. Maude geeft Harold een paar levenslessen ‘Nog altijd vecht ik tegen de dingen die erop aan komen’. Na de pauze komt de
derde kandidaat, een actrice ‘Misschien wil Sunlight wel een drankje ‘Het is Sunshine hoor, Sunshine
Doré. Is dat je echte naam?’ ‘Nou ja’,
eigenlijk is het Dora. Maar ook met

deze kandidate heeft Harold niet
veel op, maar heeft wel bewondering voor het toneelspel van Sunshine als zij een dolk in haar lichaam
zet. Dan komt er een ommekeer,
want Maud vertrekt met de boot en
al haar spullen worden de volgende
morgen gehaald. Maar nog steeds
blijft Maude positief: ‘Kijk Harold,
de zonsondergang en bruggen bouwen is belangrijk, muren scheiden
mensen. Dan ziet Harold dat Maude huilt: ‘Alle oude herinneringen
komen weer boven’. ‘Ik dacht dat je
altijd vrolijk was ‘lachen en huilen,
wees niet bang om menselijk te zijn’.
Harold komt dansend bij zijn moeder binnen: ‘Ik ga trouwen’. Mama
Helen vindt toch dat zij even kennis moet gaan maken met de gravin.
Het is even schrikken als blijkt dat
Maude de uitverkorene is en probeert de eerwaarde in te schakelen.
’Ik moet er niet aan denken, jouw
stevige body die in aanraking komt
met een rimpelig vel. Ik geloof dat ik
toch maar van mijn stokje ga’.
Maar Harold laat zich niet van zijn
plannen afbrengen en dan nadert
het einde, want je vraagt je af hoe
dat moet aflopen.
Maude voelt zich niet goed en is
zwak en als Harold vraagt wat er is
vertelt Maude hem dat ze pillen in
heeft genomen. ‘Dat is altijd al mijn
plan geweest om op mijn tachtigste afscheid van het leven te nemen’
en met in zijn armen de stervende
Maude loopt Harold weg. Met recht
‘een lach en een traan’. Maar zoals
gezegd weer eens iets anders dan
de gebruikelijke komedie met moeilijke rollen met veel tekst voor Helen, Maude en Harold.

Er moeten meer speelplekken komen bij de
flats van Europarei
Uithoorn - In oktober was het laatste bewonersoverleg van bewoners
van de Europarei waar het voornamelijk ging om een playground. Een
bewonersoverleg wordt, zoals waarschijnlijk wel bekend is, elk half jaar
gehouden waarbij een afvaardiging
van dit overleg viermaal per jaar
een overleg heeft met de gemeente,
de politie, woningcorporatie en het
welzijnswerk.

Winnaar 140 Lotto-loten
Bruna Amstelplein

de dat ze hier niet mag eten. Thuis
heeft mama een vragenlijst gekregen van de computerclub omdat zij
het eigenlijk wel tijd vindt worden
voor een meisje voor Harold. Mama
beantwoordt zelf de lijst wel en ondertussen gaat Harold naar de kamer waar Maude woont. Een wonderlijk geluid als Maud roept en
dan komt een ‘zeeleeuw’ al kronkelend en ‘zeeleeuw’ geluiden makend
naar binnen gekropen. Ondertussen
zijn mama’s pogingen gelukt en het
eerste meisje van de computerclub
komt binnen. Een moderne meid,
maar ja, toch niet helemaal naar Harold’s wensen, die dat dan ook duidelijk laat blijken door allerlei bommetjes te laten ontploffen. Als Harold weer bij Maude is gaan zij Blafje de zeeleeuw weer terug in zee
zetten. ‘Nee, Blafje, je gaat de verkeerde kant op.

Dit keer werd er aandacht besteed
aan andere vragen zoals wat men
van een kunstwerk in de buurt vindt,
zijn er wel voldoende voorzieningen
voor jongeren en voor kinderen. Bij
het bewonersoverleg kunnen bewoners ook zelf voorstellen doen
voor kleine voorzieningen.
Zoals gezegd stonden kinderen
en jongeren nu hoog op de agenda. Eigenlijk vond men algemeen
wel dat er meer speelplekken moeten komen bij de flats. Verder is het
de bedoeling dat ook de bewoners,
en dan vooral de ouders, meer participeren bij de speelplekken. Dat
houdt dan in dat de ouders worden ingezet voor meer toezicht op
de speelplekken.
Dit wordt als experiment opgepakt
en men wil dan met één flat beginnen. Op dit moment is er geen
speelplek bij de Romeflat. Dat heeft
te maken met het feit dat er allerlei
bouwmateriaal staat en het voorstel
was om in ieder geval voor een tijdelijke speelplek te zorgen.
Behoefte
Dit wordt voorgelegd aan de gemeente. Er blijkt ook behoefte te
zijn aan voetbalveldjes. Na de renovatie zouden er vier of vijf voetbalveldjes moeten komen. Bij de Churchillflat is dit wel vormgegeven en

zijn er ook al doeltjes. Vooruitlopend
op de renovatie wordt er nagegaan
of bij andere speelveldjes ook doelen geplaatst kunnen worden. Al
een aantal jaren is men bezig met
het opknappen van de buitenruimte van de Europarei. De eerste fase
is nu afgerond en er wordt hard gewerkt aan de Briandflat, de Brusselflat en de Coudenhoveflat. Een ander heikel punt is het grof vuil dat
eigenlijk in elke buurt wel een aandachtspunt is.
Wat een kunstwerk betreft zijn de
meeste bewoners het wel eens
met het idee, maar de locatie moet
nog verder bekeken worden en het
kunstwerk moet wel voldoen aan
bepaalde criteria zoals dat iedereen die erlangs loopt het kunstwerk moet kunnen zien. Een optie
is bij de rotonde bij de Arthur van
Schendellaan. Verder zijn de financiën natuurlijk ook belangrijk en
gaat het bewonersoverleg uitzoeken

hoe dit bekostigd kan worden. Ook
vond men dat de buitenruimtes beter schoongemaakt moeten worden.
Verder een doorn in het oog zijn de
vele winkelwagentjes die her en der
verspreid staan.
De bewoners brengen die blijkbaar
niet terug. Bij de renovatie van de
Coudenhoveflat zijn zelfs 92 winkelwagentjes aangetroffen. Er is nog
niet over nagedacht hoe men daarmee aan de slag wil en zoals Sietse Bouma ook aangaf, het is de eigen verantwoordelijkheid in principe van de winkeliers.
Verder wordt er voorbereid op de
buurtconferentie die een initiatief is
van de gemeente en waar de sterke
en zwakke punten van de gemeente
worden besproken. Bewoners kunnen vooruitlopend op die conferentie alvast met ideeën komen. Dan
wordt gekeken naar de haalbaarheid. Er is een budget beschikbaar
van euro 25.000.

Pianoleerlingen van Jaco
Kruijswijk spelen
in Thamerkerk
Uithoorn - Leerlingen van de Uithoornse pianist Jaco Kruijswijk spelen aanstaande vrijdag 30 mei in de
Thamerkerk. Voor de pauze spelen hoofdzakelijk kinderen en na de
pauze volwassenen.
Het wordt een afwisselend programma met zowel klassieke als ook lichte muziek, waaronder filmmuziek en
Disney. Jaco zal zelf ook wat spelen.
Aanvang: 19.30 u. Entree: 2 euro.
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Stichting Ontwikkelings

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*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 B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
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!

WWW.MEERBoDE.Nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.

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

Atelier de Kromme Mijdrecht

Expositie en demonstratie
in het Prinsenhuis
Mijdrecht - Eind mei sluit Atelier
de Kromme Mijdrecht het lopende
cursusjaar af en is het weer mogelijk in te schrijven voor het cursusjaar 2008-2009. Vanaf dan is ook
het nieuwe cursusprogramma beschikbaar. Op haar website, www.
AtelierdeKrommeMijdrecht.nl is het
nieuwe programma inmiddels al gepubliceerd en is ook het inschrijfformulier te downloaden.
Om u kennis te laten maken met
het AKM worden er in het weekeinde van 31 mei en 1 juni in het atelier in het Prinsenhuis Open Dagen

georganiseerd. Een expositie in het
atelier en de gangen van het Prinsenhuis biedt u de mogelijkheid om
te zien tot welke prestaties de cursisten komen. Ook is het dan mogelijk een kunstwerk tegen een aantrekkelijke prijs aan te schaffen. Diverse cursisten zullen demonstraties van hun kunnen geven. Mocht
u verhinderd zijn te komen, dan
kunt u vertegenwoordigers van Atelier de Kromme MIjdrecht ook treffen met een kraam en demonstraties op ‘Petit Montmartre’ tijdens het
Straattheaterfestival van 14 juni in
het centrum van Mijdrecht.

Discotheek???

www.decombinatie.info

www.decombinatie.web-log.nl
Frans Ronday
Het Frans Ronday Trio (Frans Ronday: contrabas, Nick van der Bos: piano,
Lex Lammen: drums) vormt de basis voor Elsa’s Jazz, elke dinsdagavond in
Elsa’s Jazzcafe op de Middenweg 73 in Amsterdam.
Daar begeleiden ze hun gasten: Ingram Washington, Jan Verwey, Shai Shahar, Cajan Witmer, Simone Honijk, Ben Webster, Stan Getz, Johny Meijer,
Joke Bruijs, Rita Reys, Greetje Kauffeld, Louis van Dijk, Carl Schulze en ga
maar even door: het trio heeft een grote staat van dienst wat betreft het
spelen met en begeleiden van grootheden en toppers.
Dit jaar mogen we Frans Nick en Lex tot onze gasten rekenen tijdens

Chazz 2008

sTIChTING IMET

28 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50 De Hoef

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

Chazz is Charity Jazz: optimaal genieten van onze cultuur en natuur ten
bate van kinderen die het wat minder getroffen hebben.

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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.

Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 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.

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

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!

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

Kunststofkozijnen een
volstrekt logische keus
Regio - De markt voor kunststofkozijnen, ramen en deuren heeft
de laatste 20 jaar een stormachtige
groei doorgemaakt. Kunststofkozijnen worden tegenwoordig bij 50%
van de renovatiewoningen toegepast. Ook bij nieuwe woningen valt
steeds vaker de keus op kunststof.
Wat zijn de belangrijkste redenen
om voor kunststof te kiezen?
*Kunststofkozijnen hebben een zeer
lange levensduur. Deze ligt tenminste op 50 jaar. *Kunststof is onderhoudsarm. Daarom worden op dat
gebied ook belangrijke besparingen
gerealiseerd. Schilderen of een andere vorm van verduurzaming, zoals
bij hout, is overbodig.
*In combinatie met hoog rendementsglas (HR ++) bieden kunststofkozijnen een uitstekende isolatie. De goede afdichting van het kozijn en de raamdelen, die geopend
kunnen worden, zorgen voor een
forse besparing op de steeds maar
hoger wordende energiekosten.
Dit kan zelfs oplopen tot honderden euro’s per jaar. Bovendien zorgen kunststof ramen, met hoog rendementsglas, voor een perfecte geluidsisolatie.
*Kunststof is prima bestand tegen
wisselende weersomstandigheden,
geeft een voortreffelijke afdichting
en is brandvertragend.
*Kunststofkozijnen van STIJL 2000
zijn voorzien van extra inbraakwerend beslag conform voorwaarden
Politiekeurmerk en zorgen dat iedere woning goed is beveiligd. Er behoeven geen compromissen meer
gesloten te worden wat betreft kwa-

liteit en veiligheid van wonen.
* Kunststofkozijnen zijn een milieutechnisch verantwoord product. De
kozijnen zijn geheel recyclebaar en
de restproducten worden hergebruikt voor nieuwe kozijnen.
Tips
Bedenk vooraf wat de wensen zijn.
Belangrijke vragen: Wat voor kozijnen zitten er nu in de woning? Moeten de nieuwe kozijnen lijken op de
oude? Is een ander model een wens?
Welke delen moeten geopend kunnen worden? Moeten de kozijnen
van binnen en buiten dezelfde kleur
hebben en naar welke kleur gaat de
voorkeur uit? Zijn accessoires zoals
horren, ventilatieroosters, zonwering
of specifieke inbraakwerende voorzieningen nodig?
Vraag naar een duidelijke offerte.
Let op de garantievoorwaarden en
vergelijk waarop garantie gegeven
wordt en hoelang.
Vakkundig
Kwaliteitszorg bij kunststofkozijnen,
met name tijdens de montage, is
heel belangrijk. Aan een goed product dat slecht of ondeskundig gemonteerd wordt, zal niemand lang
plezier beleven. Eigen montageteams die deskundig te werk gaan
zijn noodzakelijk. Door al deze extra’s geeft STIJL 2000 ook op de
montage en het hang- en sluitwerk,
mits jaarlijks door u zelf onderhouden, een garantie van 20 jaar! Kijk
en vergelijk en laat u deskundig
voorlichten. STIJL 2000 Nieuwkoop
is gevestigd aan de Energieweg 30
(Industriepark) Nieuwkoop.

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

Joy organiseert middag
voor jeugdkoren
Regio - Begin maart heeft Joy naar
verschillende jeugdkoren in de regio
de uitnodiging gestuurd dat zij een
jeugdkorenmiddag wilden organiseren. Hierop zijn slechts twee reacties gekomen. Toch vonden zij het
genoeg om met deze twee koren en
hun eigen koor een gezellige middag te maken.
Enkele weken geleden zijn de dirigenten/begeleiders van de koren bij

elkaar geweest om een programma
in elkaar te zetten. Ieder koor heeft
drie eigen liedjes gezongen, ze hebben de andere koren een nieuw lied
aangeleerd en hebben liedjes gezongen die ze allemaal kenden.
Tussendoor konden de kinderen en
meegekomen ouders genieten van
limonade/koffie en een cakeje. Iedereen kreeg na afloop een leuk bedankje mee en kon moe, maar voldaan weer naar huis.
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Wat is er nou leuker voor een beetje
avontuurlijke man om een dagje op zee te
gaan vissen. En welke man is nou eigenlijk
niet diep in zijn hart een beetje indiaan of
ontdekkingsreiziger. Al twintig jaar lang
gaat een club mannen elk jaar in mei de
zee op om te kijken of er nog iets te vangen
valt. “Het idee is destijds ontstaan tijdens
kaartavonden in de Ponderosa”. vertelt Dick
Hoogendoorn die samen met Nico Plas (de
man van het eerste uur) en sinds drie jaar
Pierre Veenhof de visdag organiseert.

waarvandaan meteen weggevaren werd
want je moet wel een beetje je tijd inhalen.
“We vissen alleen op platvis, dus scholletjes
en scharren”, vertelt Dick Hoogendoorn.
Vanaf Den Oever werd gevaren naar Texel
en daar hebben we 2 uur gelegen. “Als we
varen wordt er koffie gedronken en als het
wat later wordt dan nemen we een biertje
of een borreltje dat hoort er ook bij”, vindt
Hoogendoorn. Eenmaal op de Waddenzee
worden de hengels uitgegooid. De boot heeft
zelf hengels. Dat zijn speciale zeehengels
van twee meter lang. Die zijn zwaarder en
“We hadden zomaar eens een keer een gek stugger en kunnen meer lood dragen. Dat
idee, zo van ‘waarom gaan we niet eens een moet minimaal 200 gram zijn. Bovendien
dagje vissen’ en zo is eigenlijk gekomen.” hebben de zeehengels een grotere molen.
Vanaf de allereerste keer was het de Een geoefende sportvisser kan de hengel
Waddenzee. “Daar is bewust voor gekozen”. wel 50 meter ver gooien maar dat redt niet
aldus Hoogendoorn. “Op de Noordzee heb iedereen. Als je aan het strand gaat vissen
je over het algemeen met grotere golven te moet je de hengel nog verder weggooien,
maken.” Gestart wordt behoorlijk vroeg in de maar dat is weer een aparte hengel van vier
ochtend. Al om 06.00 uur is het verzamelen meter lang. “Maar bij ons gaat het meer om
geblazen bij Het Hoge Heem. Daar staat een dagje uit”, aldus Hoogendoorn. Je staat
de bus klaar en komen de mannen bepakt de hele dag boven op dek met regelmatig
en bezakt aangelopen. En dit keer had de je natje en je droogje. Vangen ze wat of
zin voor avontuur ook toegeslagen bij de vangen ze niks en dan maar weer even
dames, want van de 32 man waren er twee een biertje halen. Wel stond er een frisse
vrouwen aanwezig die ook wel eens wat wind tussen 5 en 6 Bft. Maar als je uit de
wilden vangen. En ook onze redactie was wind zat was het aardig uit te houden. Op
vroeg uit de veren en ging een dagje mee. de Waddenzee wordt bij die windkracht
Dit keer kon de bus pas een half uur later gewoon uitgevaren.
vertrekken, omdat er startproblemen waren.
Maar niet getreurd, je bent allemaal een Golfslag
dagje uit en je hoeft nergens op een bepaald Op de Noordzee is dat een ander verhaal,
tijdstip te zijn. Maar uiteindelijk kon er toch omdat de golfslag daar heel anders is en je
rond 6.30 uur weggereden worden en ging als boot daar meer last van hebt. De boot ligt
het op naar Den Oever. “Daar zijn we vanaf altijd met de punt in de stroom. Maar een
het begin naar toe gereden en al meer dan keer kan Hoogendoorn zich herinneren dat
tien jaar varen we ook met dezelfde boot de zij heel slecht weer hebben gehad. “Toen we
Maria Hendrika waar Wil, Ria en Petra de ‘s morgens wegreden hadden we al het idee
scepter zwaaien.”
dat we eigenlijk beter meteen maar terug
konden gaan, zo slecht was het. Dat was
Inhalen
een jaar of vijf geleden. Maar uiteindelijk
Om 7.50 uur kwam de bus aan in Den Oever zijn we onder de Afsluitdijk gaan liggen.

We hebben allemaal wel eens gevist en
sommigen wat vaker dan anderen. Zo heeft
Dick Hoogendoorn zelf meegedaan aan alle
viswedstrijden. “Bij die wedstrijden is het het
spannende of je wel of niet wat vangt en om
de eerste te worden”, vindt Hoogendoorn. Dit
keer was de vangst niet echt spectaculair.
“Tachtig visjes maar. Verleden jaar waren dat
er wel heel wat meer. Toen hebben we zelfs
makreel gevangen. Maar dat had ook te
maken met de warme aprilmaand. Vis trekt
naar warm water. Toen hebben we ook geep
gevangen. Maar dit jaar was het gewoon wat
kouder.” Qua vissoorten is er wel verschil
tussen wat je vangt op de Noordzee en wat
je op de Wadden vangt. Op de Noordzee
vis je naar schelvis, kabeljauw en makreel.
maar daar is altijd de helft van de mensen
ziek”, aldus Nico die er even bij komt staan.
“En dan natuurlijk de krabben. Die eten je
wurmen op, die krengen, en die zijn al zo
duur.” Wel wordt de vangst steeds minder.
Zelfs de schippers weten niet hoe dat komt.
Om 14.15 uur ging de boot terug en rond
een uur of vijf was de hele groep weer terug
bij de Ponderosa waar nog een uitgebreid
chinees buffet wachtte. De stemming zat er
nog steeds goed in, want tijdens het eten
werd er nog uitbundig gezongen. “Zo’n
dag is natuurlijk niet mogelijk zonder onze
sponsor”, aldus Hoogendoorn en dat zijn
dan C1000, C1000 bloemenshop, Met & Co,
Kroese Slim Primera en Chinese Golden
Lotus.
Aan het eind kregen de echtgenotes, omdat
ze hun man hadden moeten missen, nog een
bloemetje, gemaakt door Danielle. Evenals
de vrijwilligers van de Ponderosa die altijd
weer elk jaar klaar staan om te helpen en te
bedienen. Het is nog even de vraag hoe het
volgend jaar gaat, want er is sprake dat de
boot verkocht gaat worden. Dus dat wordt
nog even spannend, maar de datum is al wel
bekend.
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SlenderYou Beautyworld
bestaat tien jaar

Fotobijschrift: De fraai geschminkte kids van De Regenboog in hun prachtige kostuums, met in hun midden dirigente
Mary Verlaan, hebben zelf ook genoten van de voorstellingen. (Foto: Jan Driessen).

Veel bekijks bij musical
Jungle Book
Mijdrecht - De musical Jungle
Book, die zaterdagavond en zondagmiddag door Kindermusicalkoor
De Regenboog werd opgevoerd in
De Meijert, heeft veel bekijks getrokken. Ruim 450 toeschouwers
kwamen af op de voorstellingen en
genoten niet alleen van de zang-,
spel,- en dansverrichtingen van de
kids, maar ook van het schitterende
decor en de prachtige kostuums.
Maandenlang is er hard geoefend
door de kinderen om in de huid te
kruipen van de bekende figuren uit
het verhaal Jungle Book: Baloe, Bagheera, Shere Khan, Mowgli, Shanti,

de apen, de olifanten, de wolven, de
gieren en de slangen. Aan de voorstelling werd deelgenomen door 30
kinderen, van wie een deel zelfs een
dubbelrol speelde.
De grote zaal van De Meijert was
voor de gelegenheid omgebouwd
tot een complete jungle.
De toeschouwers werden verrast
door een kijk- en luisterspektakel,
waarbij een aantal van de oorspronkelijke liedjes vervangen bleek te
zijn door liedjes uit andere bekende
musicals, die van passende teksten
waren voorzien.
“Succesnummers als de berensong
en de olifantenmars zijn natuurlijk

gehandhaafd, maar een aantal andere nummers bleek minder geschikt voor kinderstemmen. Daarvoor in de plaats hebben we bewerkte versies van andere liedjes
tussengevoegd.
Het is daardoor één van de meest
spraakmakende voorstellingen geworden uit de 18-jarige geschiedenis van ons koor”, aldus Mary Verlaan, die samen met Berna van der
Wilt en Erica Handofsky verantwoordelijk zijn voor Kindermusicalkoor De Regenboog. Voor de voorstelling van Jungle Book werd achter de schermen meegewerkt door
ca. 20 vrijwilligers.

Komend weekend is het
weer showtime met
dansschool Nicole

Aalsmeer - 28 mei 1998 was de
dag dat Anette van Grieken de
sleutel overnam van ‘Slender You
Aalsmeer’. Dit bedrijf bestond toen
al drie jaar, gevestigd aan de Hadleystraat op nummer 3. Slender You
was toen heel bekend door de bewegingsbanken waar heel wat dames en heren hun centimeters verloren en soepeler in hun gewrichten
werden. Maar Anette wilde meer,
was op zoek naar totaal cosmetiek
en begon met het uitbreiden van
de schoonheidssalon. Als schoonheidsspecialiste en pedicure zag
zij de mogelijkheden om de mensen van top tot teen te behandelen,
te verzorgen en aandacht te geven.
En al snel werd de naam veranderd
in SlenderYou Beautyworld. Heel
veel mensen hebben de afgelopen
10 jaar hun weg gevonden naar de
Hadleystraat en mede dankzij deze
trouwe klanten is het mogelijk geworden om dit 10-jarig bestaan te
vieren.
Verzorging
Bij Slender You Beautyworld zorgen
twee professionele pedicures ervoor
dat uw voeten geen pijn meer doen.
Likdoorns worden verwijderd, ingegroeide nagels, al het eelt wordt
gesneden en gefraist en de nagels
mooi verzorgd. De benen, bikini, rug
en oksels: Harsen of laser, wat wilt
u nog meer, weg dat haar! Met behulp van producten en behandelingen van Jessica worden klanten aan
mooie, verzorgde, natuurlijke en eigen nagels geholpen. En uw gezicht
in handen van de schoonheidsspecialist? Ook dat kan bij Beautyworld.
Heerlijk verwennen, masseren en
ontspannen. Maar ook verzorgen
met de producten van Gatineau en
Bergman. Voor dames maar ook heren, jong en oud: voor ieder zijn er
verschillende behandelingen.
SYB is vooral gespecialiseerd in anti-rimpelbehandelingen met hier
trapsgewijs de mogelijkheden: defiliftbehandeling om de huid cosmetisch te liften; Chemische peeling,
de huid wordt dunner gemaakt, zodat oneffenheden fijner worden, de
huid egaler en rimpels minder diep;
Iontophorese is een heel oude me-

thode om werkstoffen in te sluizen
voor een totale huidverbetering; BioSkin Jetting, met behulp van speciale technieken behandelt Slender
You elke rimpel afzonderlijk, zodat
de rimpel met 70 procent vermindert. Meso therapie, de nieuwste
methode in de anti-verouderingsbehandelingen, zorgt voor spectaculaire resultaten. Naast deze behandelingen kunt u bij deze salon in de
Hadleystraat natuurlijk ook terecht
voor epileren, harsen, verven, slenderen, zonnen en worden sinds kort
cursussen Pylatus gegeven. En als
u even moet wachten kunt u heerlijk ontspannen in de massagestoel.
Maar SYB heeft ook specialisaties
in huis, die elektrisch ontharen (vergoed door de zorgverzekeringen) en
Lymfedrainage van het gezicht onder handen nemen.
Droom
De droom van Anette is waar geworden, zoveel mogelijk soorten
behandelingen onder één dak, het
dak van SlenderYou Beautyworld.
Maar zonder haar trouwe personeel en enthousiaste stagiaire had
zij die droom niet waar kunnen maken. Myrna Jensch werkt al sinds de
eerste dag bij SYB, dus zij mag ook
in het zonnetje gezet worden na 10

jaar. Myrna is begonnen als slenderconsulente maar heeft zich via
de manicure opgewerkt tot een volleerd schoonheidsspecialiste. Ook
Marion Groeneveld werkt al 7,5 jaar
bij SYB, dus dit mag ook haar feestje zijn. Marion is begonnen als slenderconsulente, doet nu de administratie en is afgestudeerd pedicure.
Anette is dus terecht heel blij met
deze twee kanjers als personeel.
Om het team compleet te maken
werkt sinds kort de oud-stagiaire
Liza van Velzen als schoonheidsspecialiste bij de schoonheidssalon en
niet te vergeten de gastvrouwen Aty
van Dusschoten en Cora Joore die
de klanten altijd voorzien van een
kopje koffie, u helpen op de banken
en een gezellig praatje aan de bar.
Het hele team staat ook altijd klaar
om de klanten te steunen en te wegen als zij bezig zijn met het Cambridge Diet, het dieet om in korte tijd
op verantwoorde wijze veel af te vallen. Zoals u ziet is SlenderYou Beautyworld nog lang niet klaar en maakt
zich op voor de volgende 10 jaar. De
salon blijven veranderen en vernieuwen om de klanten te behouden en hun het beste te geven. Wilt
u meer informatie of gebruik maken
van een van de feestaanbiedingen,
kom dan langs of bel 0297-346832.

dansshows. De shows zijn een spetterende afsluiting van het dansseizoen 2007-2008. Vele honderden
enthousiaste leerlingen zullen laten
zien wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben, veelal gestoken in de
allermooiste kostuums die gemaakt
zijn door vele vrijwilligers.
Enkele nummers die de revue passeren zijn o.a. Highschool musical,
Caribean drums, Vogue, Viva la fiesta, etc. De finale zal live worden gezongen door Daphne Ladru.

Mijdrecht - Alle dansers en danseressen zijn er weer klaar voor! Za-

terdagavond 31 mei en zondagmiddag 1 juni a.s. zijn de jaarlijkse

Altovi eert Ton Liesveld
De Ronde Venen - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Toneelvereniging Altovi afgelopen
week hebben de leden Ton Liesveld unaniem benoemd tot erelid
van Altovi. Ton kwam in 1963 bij Altovi, die toen nog Katovi heette, als
19-jarige jongen binnen en heeft
het jaar na zijn aantreden, op 1 november 1964, het penningmeesterschap op zich genomen. Hij heeft op
1 november 1974 de sleutel van de
“schatkist” verwisseld voor de voorzittershamer. De functie van Voorzitter van Altovi heeft hij gedurende
drie jaar vervuld. De bestuursfuncties hebben hem intussen niet verhinderd bij Altovi vele rollen te spelen. Na zijn voorzitterschap heeft hij
even ‘bestuurloos’ door de vereniging gezworven om op 1 juni 1983
wederom het penningmeesterschap
te aanvaarden. Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan! Deze functie heeft hij zonder onderbreking met veel liefde en inzet vervuld tot afgelopen week. Begin van
dit jaar heeft hij aangegeven het wat
kalmer aan te willen doen en heeft
het bestuur verzocht een vervanger te zoeken. Na bijna 40 jaar bestuursfuncties te hebben vervuld is
het hem gegund het wat kalmer aan
te doen.
Actief
Talloze voorstellingen heeft hij actief
of passief bijgewoond en duizenden
toegangskaarten heeft hij verkocht.
Ook ging hij jaarlijks bij de donateurs langs om hun zeergewaardeerde donatie in ontvangst te nemen en een praatje te maken. Thans
heeft hij een punt gezet achter zijn
bestuurswerk. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat hij geen lid
meer is. In tegendeel: een erelid ben
je voor het leven en hij zal nog vaak

bij Altovi te zien zijn. Altovi is hem
zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en heeft
hem daarom uitgeroepen tot erelid,
waarvoor hij afgelopen woensdag
de bijbehorende oorkonde is overhandigd. Zijn vrouw en kinderen
waren bij de huldiging aanwezig.
Toneelvereniging Altovi heeft de afgelopen jaren naast toneel ook een
paar heuse, zelfgeschreven, musicals op de planken gebracht vol Nederlandse liedjes. Achtereenvolgens
volle zalen in De Boei bewijzen dat
niet alleen het toneelspel op prijs
wordt gesteld maar, dat zeer zeker,
ook de zangkwaliteiten van de leden
zijn opgevallen.
Samenzang
Dit jaar op 18 januari liet Altovi zich
horen tijdens de Korenjamboree in

De shows worden gehouden in een
tot theater omgebouwde sporthal
De Scheg te Uithoorn. Zaterdagavond is reeds uitverkocht maar
voor de zondagmiddag kunt u nog
kaarten à 10 euro kopen bij eetgelegenheid Rendez Vous te Mijdrecht.
Aanvang van de zondagmiddagshow is 13.00 uur.
Mijdrecht. Zij mochten daar de afsluitende samenzang verzorgen aan
het eind van deze drukbezochte korenavond. Het was een waar feest
waarbij geen plaats onbezet was en
waarbij iedereen, die daar aanwezig
was, zijn stem mocht laten horen.
Ook bij Altovi wordt gehoopt op een
vervolg van deze geweldige avond.
Mede hierdoor zijn de plannen
doorgezet om zelf een zangavond
te organiseren voor het publiek. Een
avond vol meezingers waarbij natuurlijk het toneelspel niet zal worden vergeten. Maar hierbij speelt de
samenzang wel een heel grote rol.
Onder de pakkende titel: “Ameezing Altovi” zal de toneelvereniging in De Boei in Vinkeveen deze
uitvoering verzorgen op zaterdag 8
november en zondagmiddag 9 november en op zaterdag 22 november en zondagmiddag 23 november
a.s. Noteert u deze data maar vast in
uw agenda.

Ohlenbusch Makelaardij
verkoopt eerste appartement
‘DrechtStaete’!
De Kwakel - De verkoop van de
appartementen in het hart van De
Kwakel is gestart. Op de hoek van
de Drechtdijk/Boterdijk zal een
kleinschalig appartementengebouw,
bestaande uit 11 appartementen,
worden gerealiseerd in de ‘jaren
30’-stijl. Het terrein, dat nu ontwikkeld wordt door Bot Bouw Initiatief,
wordt tot op heden gebruikt door
de heer Van Vliet. Samen met zijn
vrouw heeft hij daar onder meer een
winkel in artikelen voor woninginrichting. Zij zullen op termijn verhuizen naar een nieuwe locatie.
De hoofdentree van het appartementengebouw ligt aan de Drechtdijk en geeft toegang tot het gemeenschappelijke trappenhuis, met
ruime lift, en het binnenterrein. De
inrit voor de voertuigen is gelegen
aan de Boterdijk. Er is voor alle appartementen een eigen parkeerplaats en er is een gemeenschappelijke, overdekte, fietsenstalling.
Tevens is er ruimte voor een eventuele ‘scootmobiel’-opstelling.
Het uitgangspunt van de ontwerper
was dat het appartementengebouw
past binnen het dorpse karakter van
het centrum in De Kwakel. Ook was
het de intentie om ‘DrechtStaete’
een eigentijds karakter te geven. Als

u naar de impressie in de advertentie elders in deze krant kijkt, ziet u
dat dit goed gelukt is.
Het wordt een statig ‘jaren 30’-stijl
gebouw met daarin de luxe en het
gemak van de hedendaagse voorzieningen. De 11 appartementen binnen het gebouw variëren
van starterwoningen tot penthouses, alle met een luxueuze uitstraling. De woonoppervlakten, inclusief buitenruimten, variëren van 67
tot 258 m2 !. De koopsommen variëren van 189.000 euro tot 719.000
euro (v.o.n.).
Indentiek
Het unieke van bijvoorbeeld de ‘loft’
op de begane grond, is dat het appartement bestaat uit een grote
ruimte waar de koper zelf een indeling kan maken. Elke koper kan zijn
eigen woon-, eet en slaapplek kiezen. Er kan voor een transparant karakter van het interieur worden gekozen door subtiele afscheidingen
te creëren. Zo krijgt elke woning
zijn unieke karakter. Het appartement beschikt verder over een hal
met toegang naar het toilet, badkamer en inpandige berging/was- en
installatieruimte.
De penthouses zijn voorzien van een

inpandige serre van glas die vanuit
de woonkamer/keuken toegankelijk
is. De serres zorgen in alle tijden van
het jaar voor zeer veel daglicht binnen het appartement. Door middel
van een openschuivend dak biedt
de serre toegang tot het grote privé dakterras. Overigens hebben alle appartementen een privé-buitenruimte met gunstige zonligging.
De inwoners van De Kwakel rijden
vast en zeker allang langs het grote verkoopbord waar inmiddels op
staat dat er met de verkoop is gestart. De planning van Bot Bouw
Initiatief is om ongeveer in het 4e
kwartaal van 2008 te beginnen met
de sloop van de huidige bebouwing.
Ohlenbusch Makelaardij heeft op
kantoor een fraaie full colour brochure die u, samen met de prijslijst,
gratis kunt ophalen. Dit kan op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur en
op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.
Er zal u dan een toelichting worden
gegeven over het plan en u krijgt direct te horen welke appartementen er nog beschikbaar zijn, want
de eerste kopers hebben hun koopaannemingsovereenkomst al getekend!.
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LEERLINGEN SPELEN OP DE PIANO
502 EURO BIJ ELKAAR VOOR WAJIR

Prachtig spel door leerlingen
van Marleen van der Laaken
Afgelopen woensdagavond: de kleine,
sfeervolle zaal boven pianozaak Kerkwijk in
Amstelveen was bomvol.Vaders, moeders,
broers, zussen,opa´s, oma´s , en andere
belangstellenden waren uit Mijdrecht en
Vinkeveen gekomen om te luisteren naar de
optredens van de leerlingen van pianolerares
Marleen van der Laaken uit Vinkeveen.
Na lang studeren onder de bezielende
leiding van Marleen was nu het moment
aangebroken om te laten horen wat voor
een prachtige muziek zij uit dit instrument
tevoorschijn konden toveren. Natuurlijk
waren de meesten best gespannen.
Ten slotte treed je niet elke dag op voor een
publiek. Een publiek echter, dat ademloos
luisterde naar het prachtige spel en elke
pianist(e) na afloop beloonde met
een oorverdovend applaus.

Ook voor Wajir een succesvolle avond
Deze muzikale avond stond ook in het teken van hulp aan de dove kinderen in Wajir die het plezier van zelf
muziek maken moeten missen. In het programma was ruimte gemaakt voor dokter Groeneveld van de Stichting
Wajir, die uit eigen ervaringen puttend, een beeld schetste van de situatie in Wajir op dit moment. De Stichting
zorgt n.l. behalve voor het het dovenproject ook voor waterputten en pompen, een revalidatie kliniek, een
werkgelegenheidsproject voor gehandicapten, het opkomen voor vrouwenrechten en nog veel meer.
De inzameling tijdens de pauze bracht het mooie bedrag van 502 euro op. De organisatie Impulsis zal
namens het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het bedrag verdubbelen. Uiteindelijk gaat er dus
1050 euro naar de dove kinderen in Wajir. Al met al een zeer geslaagde avond.
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Vier slagwerkgroepen op
hetzelfde spoor
Regio - Op zaterdag 7 juni a.s. zullen ruim 50 slagwerkers van 4 verschillende verenigingen een waar
slagwerkspektakel ten gehore brengen.
Deze verenigingen zijn: Tavenu uit
De Kwakel, Triviant uit Wilnis, V.I.O.S.
uit Mijdrecht en KnA uit Uithoorn.
Het tweede concert op 7 juni in
Mijdrecht wordt gehouden op het
Raadhuisplein. Het eerste concert
vond 24 mei jl. plaats bij Het Oude
Spoorhuis aan de Stationsstraat in
Uithoorn.
Op deze plek liep vroeger een spoorlijn die liep door Uithoorn en De
Ronde Venen. Het spoor staat misschien wel symbool voor de unieke samenwerking tussen deze vier
groepen. In het verleden gingen ze
alle hun eigen weg en als hun sporen elkaar dan eens kruisten, was
dat meestal in competitieverband
tijdens de diverse concoursen.
Hierbij was dan vaak sprake van
een gezonde dosis rivaliteit. Nu was
echter besloten om de krachten te
bundelen voor een tweetal concerten en zo een aanzet te geven voor
meer samenwerking in de toekomst.
De bedoeling is dat aan het eind van
deze concerten er nog slechts een
winnaar overblijft en dat is het publiek Vandaar ook de naam van de-

letspeelsters. Zij willen laten zien
dat percussion niet alleen leuk is om
naar te luisteren maar ook om naar
te kijken. Hun instructeur is Michiel
van Putten. Hij heeft zijn roots bij
V.I.O.S., hij is de opvolger van Frans
de Blieck (Triviant) en daarvoor van
Jan Vork (KNA). Zo zijn alle verenigingen weer met elkaar verweven.
De slagwerkers van Tavenu zijn in
voor alle soorten muziek, zoals tijdens het slagwerkspektakel zal blijken. Door de jaren heen zijn zowel
grote concertnummers als allerlei marsen gespeeld en ook aparte
nummers met verschillende attributen zoals containers, vaten, klompen
en bezems. Kortom: een allround
slagwerkgroep, waarvan de oudste
speler 45 jaar lid is en de jongste 3
jaar. Ook de steelband van Tavenu
zal laten horen, hoeveel plezier je
met slagwerk kunt hebben.
Triviant
Hierna is het de beurt aan Triviant
Muziek- en Showkorps Triviant is
voor veel inwoners in De Ronde Venen een bekende verschijning op
feestdagen en bij evenementen.
Het korps verzorgt daarbij veel muzikale rondgangen. Triviant is in 1990
ontstaan uit een samenvoeging van
UNO-ANIMO en uit Wilnis en TA-

vereniging VIOS bestaat uit 16 enthousiaste muzikanten. Onder leiding van hun fanatieke instructeur
Marcel Verschoor hebben ze de afgelopen jaren al vele successen geboekt. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen van
2006 en 2007.
Tijdens het Drums 4 All evenement
zullen ze een andere manier benutten om hun kunsten te tonen. In een
15 minuten durende show, geschreven door Slagwerker/Tamboermaître
Juan Jaragua Rodriguez en instructeur Marcel Verschoor, zullen ze het
publiek proberen te vermaken. Diverse muziekstijlen zullen gecombineerd worden en er zal zelfs een
heuse battle worden gespeeld. Dus
niet alleen een genot voor het oor,
ook aan het oog is gedacht.
In een blok voor het melodische
slagwerk zullen de mallets van Tavenu en VIOS gezamenlijk twee werken spelen. Hierbij worden ze ondersteund door een ritmesectie welke ook uit beide verenigingen is samengesteld.
Slagwerkers
Als laatste zullen de slagwerkers
van KnA hun kunsten vertonen.

Jazz - zingen en dansen

tegelijk

De Ronde Venen - Het deed een
beetje denken aan de jazzcafés in
Amerika waar al swingend de muzikanten hun optreden tot een echte show maken. Stichting Cultura had dit keer voor de Amerikaanse jazz zanger Ken Ard gekozen en
natuurlijk met begeleiding van René
van Beeck die tussen de bedrijven
door even een muzikaal intermezzo ten gehore bracht natuurlijk gevolgd door een welverdiend applaus
en dat was meteen voor Ken de gelegenheid om een glaasje water te
drinken. René van Beeck werd trouwens dit keer gesteund door Steve Hopkins piano zoals hij zelf aangeeft en Chris Strik op drums.

ze concerten ‘Drums4all’ om duidelijk te maken dat trommelen meer is
dan het op een vel neer laten komen
van een paar stokken.
“Slagwerk is het spoor waar alle andere muziek zich op voortbeweegt.”
Programma
Het programma ziet er als volgt uit.
(Tijdens de wisseling van groepen
zullen de malletsectie en de Steelband van Tavenu het publiek bezig
houden.) Het openingsnummer dat
gespeeld zal worden, is een gezamenlijk stuk en heet zeer toepasselijk Treinritme en wordt gedirigeerd
door Hennie van Veenendaal van
KnA. Als u uw ogen sluit dan zullen
oude tijden weer herleven en zult u
het gevoel hebben dat de boemeltrein zo weer het station op komt rijden. Na deze openingsknaller zullen de slagwerkers van Tavenu laten horen dat ze over een veelzijdige slagwerkgroep beschikken.
De slagwerkgroep van Tavenu uit
De Kwakel bestaat uit een tiental
enthousiaste trommelaars en 2 mal-

MAJCO uit Vinkeveen.
De vereniging bestaat momenteel
uit een majorettengroep, een slagwerkgroep, een sectie fluitisten en
een sectie lyristen (melodisch slagwerk). De slagwerkgroep bestaat
momenteel uit 16 leden variërend in
leeftijd tussen 8 en 55 jaar.
Onder leiding van hun instructeur
Frans de Blieck is de laatste jaren
gewerkt aan een verschuiving van
de muziekkeuze van marsmuziek
naar de Zuid-Amerikaanse muziek
en worden veelvuldig effectinstrumenten gebruikt.
Tijdens het jaarlijkse donateurconcert van Triviant op 12 april in het
Veenlanden College heeft het publiek al naar een aantal van deze
nummers kunnen luisteren.
Bij straatoptredens staat het korps
onder leiding van tambour-maître
Henk Hazeleger.
Het derde optreden wordt
verzorgd door V.I.O.S
De Slagwerkgroep van Muziek-

De slagwerkgroep, onder leiding
van Hennie van Veenendaal, is een
marching-percussion ensemble. Podium optredens en melodisch slagwerk krijgen de aandacht.
Voor jongeren vanaf ongeveer 8
jaar, bestaat de mogelijkheid om lid
te worden van de slagwerkgroep.
Instructeur Jan Vork verzorgt de gedegen interne opleiding. Er wordt
veel geoefend in het samenspel.
Ook deelname aan voorspeelavonden en solistenconcoursen behoren tot de mogelijkheden, alsmede
straat optredens.
De slagwerkgroep vormt tevens de
slagwerksectie van de drumfanfare, waar zij de blazers ondersteunen
met straatmarsen.
Het niveau van de slagwerkgroep
wordt regelmatig getoetst door
deelname aan festivals, concoursen
en concerten. Tot slot dan de Grand
finale waarbij alle deelnemers nog
eens drie spetterende gezamenlijke
stukken ten gehore zullen brengen.
Aanvangstijd van het concert 13.30
uur.
Toegang is gratis

René vertelt dat zij de afgelopen keer
Sanna van Vliet, pianiste en zangeres, hebben gehad, Ferdinand Povel tenorsax en Eric Ineke op drums.
Dat waren twee zwaargewichten
vindt René. “Ik probeer iedere keer
weer andere artiesten te krijgen.
Het moet een gevarieerd programma zijn, maar wel met kwaliteit.” René organiseert ook jamsessies en
soms wordt hij ook benaderd door
mensen. Ken Ard vertelt René dat
hij in de film Chicago heeft gedanst
en toevallig Ken tegenkwam op een
jamsessie. “Jazz is gewoon een taal.
Met de één spreek je wel die taal,
met de ander niet. Het maakt niet
uit of je nou uit Timboektoe komt of
uit Amsterdam, als je maar dezelfde

taal in de muziek spreekt. Je hoeft
de taal niet eens te spreken als je
de muziek maar begrijpt.” Ken Ard:
niet alleen een prachtige stem die
de oude jazznummers met veel verve bracht, maar dus ook een goede
danser en daar herkende je weer de
ritmiek van het zwarte ras in, want
wij bleekneuzen bakken daar dus
niet zoveel van. Mooie liedjes zoals Moonlight in Vermont en daarna ‘Love for sale’. ”Now that we have
sold love I give you a little bit of love
gratis for free, vond Ard. I can’t give
you anything but love.
Enige lied
Over het lied ‘Route 66’ vertelt Ken
dat hij in eerste instantie een hekel
aan het lied had: “het was het enige
lied dat ik kende toen ik naar Holland kwam, maar gelukkig ken ik inmiddels meerdere liedjes en nu vind
ik het wel een mooi lied.” Ook andere bekende nummers kwamen aan
bod zoals ‘The lady is a tramp’. “Ja”,
vertelt Ken “een dame aan wie ik
dat lied opdroeg was beledigd maar
het is juist een compliment.” Daarna volgde nog ‘Lady’. Ken vertelt dat
hij uit een Family of singers stamt.
“Ik was eigenlijk danser op Broadway in 1981. Maar opeens kwam
het zingen erbij.” Ken zingt nummers van Joe Williams, Mel Tormé,
Mike Murphy, de bekende Sammy
Davis en natuurlijk zijn idool Duke
Ellington. Die heeft een enorme ver-

scheidenheid aan liedjes gemaakt
die bij elke stemming passen. Op de
vraag of hij een religieus iemand is
antwoordt Ard dat hij wel spiritueel
is. “What you put out you get it back
like energy, en in religion you just sit
back and you are gossiping and the
preacher is doing his text. You have
to concentrate in your life what you
want because the universe doesn’t
know if you say I want good family good friends you got it back”, tenminste, volgens Ken Ard. Of dat nou
echt allemaal zo eenvoudig ligt blijft
een beetje de vraag maar in ieder
geval klinkt het optimistisch. In ieder geval heeft Ken wel goed gekeken wat hij wilde want hij heeft zijn
hele carrière in Broadway opgegeven om zijn vriend Erwin naar Nederland te volgen. “Ik heb 20 jaar op
Broadway gestaan waar ik voor elke show weer auditie moest doen
en elke show verdiende ik veel geld.
Nu moet ik helemaal opnieuw beginnen en dat is soms best moeilijk.” Ken gaat veel naar jamsessies
en zo heeft hij ook René leren kennen. Een lied dat hij zelf heel mooi
vindt is ‘Never let me go’ van Rob
van Kreeveld. “Dat is één van de
meest briljante pianospelers aller
tijden”, vindt Ard. Het was de afsluiting van het seizoen met René van
Beeck die het evenals het publiek
trouwens een mooie afsluiting vond.
En dat was het ook want én dansen
én zingen, dat is echt een kunst.

Van Kouwen Opel
Club Excellence Dealer
Regio - Alweer jaren op rij mag Van
Kouwen Opel zich ‘Club Excellence Dealer’ noemen. Opel Nederland
kent deze kwalificatie ieder jaar opnieuw toe aan enkele van de beste
Opeldealers van Nederland.
”Wij doen natuurlijk ons uiterste
best om het predikaat van ‘Club Excellence Dealer’ te behouden. Dat
betekent dat we ieder jaar weer
de beste service en vakmanschap
moeten leveren”, aldus Theo van
Kouwen.

Directeur Theo van Kouwen nam de
bijbehorende plaquette in ontvangst
uit handen van Johan Tigchelhoff (l),
directeur verkoop en René Roggen
(r), algemeen directeur Opel Nederland. “Dit is een schouderklopje van
de Opel-organisatie waar we erg
trots op zijn. Het is een uitstekende
prestatie van ons team dat we ons
ieder jaar opnieuw kwalificeren.
Het is een kunst om voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking
te komen, een nog grotere kunst is
het om de prestaties op peil te hou-

den waardoor je opnieuw ‘in de prijzen’ valt”, aldus Theo van Kouwen.
Opel Nederland beoordeelt ieder
jaar opnieuw haar gehele dealerorganisatie op het gebied van ondermeer verkoopprestaties, de mate van klantentevredenheid, de kwaliteit van de service-afdeling en die
van de administratie.
Ook de interne organisatie werd
daarbij beoordeeld. Op alle punten
heeft Van Kouwen zich onderscheiden ten opzichte van de andere 180
dealerbedrijven in Nederland.
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KDO F5 naar Nieuwveen
voor een toernooi
De Kwakel - KDO F5 gaat voor de
laatste keer van dit seizoen op pad
voor een lekker potje voetbal. We
zijn uitgenodigd bij Nicolaas Boys in
Nieuwveen om een toernooi te komen spelen, hierbij zijn ook de F2,
F3, F4 uitgenodigd.
We vertrekken even voor half 10
richting Nieuwveen waar we worden ontvangen met een overheerlijke taart van 3 meter lang. Alle aanwezigen die gevraagd zijn
voor het toernooi krijgen een stukje. Het weer zit erg mee, het zonnetje schijnt heerlijk en is dus voor iedereen aangenaam vertoeven bij de
Nic Boys. De F5 boys bedanken hun

trainers Jan en Yvo voor het afgelopen seizoen door ze een bal te geven met hun namen erop.
Om 11 uur beginnen de eerste
teams aan de wedstrijden, wij beginnen even voor half 12 vol goede
moed aan de eerste wedstrijd.
Na een paar minuten gaat de eerste
bal bij de tegenpartij in het doel 10!!. Rody onze keeper moet dan aan
de bak op een uitval van de tegenpartij maar doet dit geweldig waardoor het gewoon 1-0 blijft. We spelen 2 keer 10 minuten en aan het
eind van de eerste wedstrijd staat
het 3-0. De jongens helemaal ge-

lukkig en zo ook de vele trotse ouders langs de lijn. Na een pauze van
20 minuten moet er weer begonnen
worden aan de volgende wedstrijd,
de leiders Jan en Yvo bespreken
nog even wat tactiek en vol goede
moed gaan de mannen er weer tegenaan.
Gewonnen
Ook deze wedstrijd wordt er weer
ruim gewonnen, na goed overspelen in de voorhoede van Mats, Lars,
Daniël en Brent vallen er weer geregeld ballen om de oren bij de keeper van de tegenpartij en wordt het
uiteindelijk 7-0.
Dan beginnen we aan de lunch, alle kinderen krijgen een broodje frikadel, melk, yoki en fruit, we kunnen niet anders dan een compliment geven aan de organisatie van
Nic Boys, het was perfect verzorgd!!
Na de lunch gaan we beginnen aan
onze laatste wedstrijd, hier wordt
ook weer zeer goed overgespeeld
en laten de mannen echt zien, dat
ze veel hebben geleerd dit seizoen
van hun trainers. John, Kaj en Jarmo komen dan ook geregeld in actie om de ballen uit ons doel te houden, want we willen nu de nulstand
houden tot het eind. De eindstand
van deze wedstrijd is dan ook 6-0.
Na 3 geweldige wedstrijden gaan
de mannen douchen en daarna naar
de tent voor de uitslag.
Wij zijn de winnaars in onze poule!!
Het is toch wel een kroontje op het
vele werken van het afgelopen jaar.
De jongens en de trainers worden
beloond met een prachtige beker.
Wij hebben ook de topscoorder van
de dag in ons team en dit wordt
beloond met nog een beker, proficiat Daniël.

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 21 mei
jl. speelde bridgevereniging “De
Legmeer” haar vierde en voorlaatste zitting van de vijfde ronde parencompetitie 2007-2008. In de “A
“ lijn blijft het spannend. De eerste
drie paren verwisselden van plaats
en de onderlinge verschillen worden steeds kleiner. Jan Egbers en
Ben Remmers werden even als vorige week eerste met 57,50%. Zij blijven hiermede vierde in de competitie met een gemiddelde van 52,68%.
Een gedeelde tweede plaats was er
voor Hans en Sonja Selman en Wim
Slijkoord met Francis Terra zij scoorden 56,25%. Het laatste paar bleef
hiermede ook vijfde in de competitie met een gem. van 52,34%. Ben
ten Brink en Jan Bronkhorst met
de score van 52,08% nu goed voor
de zevende plaats, maar voldoende om van de derde naar de eerste
plaats te stijgen met een wat lager
gemiddelde van 54,61%. Dit is ook
het geval met de twee andere paren
die deze avond niet goed op dreef
waren. Renske en Kees Visser ble-

ven wel tweede met een gem. van
53,91% en Luuk Smit met Lijnie Timmer staan nu derde met een gem.
van 53,82%. Ook in de “B “lijn weer
de nodige verschuivingen. Dick
Krug en Jan Schavemaker herstelde zich in deze zitting zij werden nu
eerste met 58,33% en stegen van
de vijfde naar de eerste plaats in de
competitie met een gemiddelde van
54,04%.
Derde
Ook Gijs de Ruiter en Tonny de Jonge verbeterde hun positie zij werden
nu derde met 54,17% goed voor de
tweede plaats in de competitie met
een gem. van 53,39%. Marjan en jan
Wille zat het deze avond niet mee en
zakten van de eerste naar de derde plaats met een gem. van 53,36%.
Berend Hamer en To van de Meer
speelden deze avond niet en zakten
hierdoor naar de vierde plaats. Mieke van den Akker en Ria van Geelkerken werden deze zitting tweede
met 57,29% en staan zevende in de
competitie. In de “C“ lijn waren Atie
de Jong en Marianne goed op dreef

team liet zien dat ze duidelijk gegroeid zijn dit seizoen.
Uiteindelijk werd er met 11-3 ge-

Uithoorn - Vorige week heeft het
jongerenwerk van Cardanus in samenwerking met de SMGU (Stichting Marokkaanse gemeenschap
Uithoorn) een voetbaltoernooi georganiseerd ten behoeve van de sportieve jeugd van Uithoorn tussen de
13 en 18 jaar. De insteek waarop
hoog ingezet werd vanuit de organisatie was met name integratie. Het

voetbaltoernooi begon om 12:00.
Zes teams van +/- 7 personen deden mee aan de competitie. Onder
hen ook een professionele keeper
speelachtig bij de jeugdselectie van
H.F.C. Haarlem.
Na het spelen van de twee leeftijdsgebonden competities bleken de
oudere teams net iets beter dan de
jongere. Dit bleek uit de slotwed-

strijd waarin de winnaar van de ouderenpoule tegen de winnaar van
de jongerenpoule moest spelen. Deze wedstrijd werd beslist op strafschoppen, na een 2-2 eindstand.
De sfeer was goed en zo was het zo
rond vier uur een geslaagde sportieve middag. De organisatie denkt
er aan om dit toernooi dit jaar nog
te herhalen.

zij werden eerste met 63,13%. Ook
ben en Fien Leefting deden mee
zij werden tweede met 59,38%. Elly
Belderink en Rie Sudmeyer werden
derde met 58,85% en blijven hiermede vierde in de competitie met een
gem. van 54,69%. Tini Johan Lotgerink stijgen een plaatsje zij werden
nu vierde met 56,88% goed voor de
tweede plaats met gem. van 55,63%.
Heleen en Mees van de Roest zakken een plaatsje en staan nu derde met gem. 54,89%. Huub Kamp en
Hessel Oosterbeek speelden deze
avond niet maar blijven eerste met
een gem. van 56,49%.
Het bridgeseizoen 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.

Legmeervogels C3 sluit
moeilijk jaar toch af met
kampioenschap
Uithoorn - De meisjes van de C3
van Legmeervogels van hadden het
dit jaar niet makkelijk. Eerst wennen
met aan de nieuwe meisjes die er bij
waren gekomen en ook waren de
tegenstander meestal te sterk voor
dit team.
In de zaal werden er weinig wedstrijden gewonnen, maar langzamerhand ging het toch steeds beter.
De meiden kwamen vaak 2x in de
week trainen en dat zorgde er voor
dat ze toch wat sterker werden.
In de veldcompetitie werd er in de
eerste wedstrijd gelijkgespeeld tegen CTO. De wedstrijden die volgden werden gewonnen, soms met
ruim verschil, soms ging het wat
moeilijker. De laatste wedstrijd van
het seizoen werd afgelopen zaterdag tegen KDO gespeeld.
De meiden waren wat zenuwachtig en hadden moeite om het eigen
spelletje te spelen. Daardoor werd er
moeizaam gescoord. Gelukkig hielden ze het achter ook goed dicht, de
doelpunten waren dan ook niet echt
talrijk in de eerste helft. Ruststand
was 1-3 voor Legmeervogels.
Tijdens de pauze werden er nog wat
aanwijzingen gegeven die goed opgepikt werden. De 2e helft werd er
dan ook veel beter gespeeld. Mooie
aanvallen volgden elkaar op en het

Zaalvoetbaltoernooi
Sporthal de Scheg

wonnen en konden de bloemen
en bijbehorende medailles aan het
team overhandigd worden.

staand: Amanda, Yasmine, Nadine, Sekina, Allysa, Maaike
zittend: Cindy, Danya, Daphne, Annemijn
liggend: Daniëlle

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Het was zaterdag jl.
weer een drukte van belang in de
dojo van Judoschool Blaauw waar
de vijfde uit een reeks van acht examens werd gehouden.
Voor dit examen hadden zich achttien kandidaten aangemeld die hun
kunnen mochten tonen aan de examencommissie onder toeziend oog
van de aanwezige ouders, grootouders andere vrienden en belangstellenden.
Na iets meer dan twee uur kon de
voorzitter van de examencommissie, bestaande uit Ronald Oussoren,
Ruud Koolmoes, Nol van Rijnsoever
en Edwin Blaauw, de uitslagen be-

kend maken en sprak hij een ieder
persoonlijk toe. De volgende leden
van Judoschool Blaauw konden tevreden huiswaarts keren.

Tom Westra, Wesley van Vliet.

Gele slip, 6e Kyu
Owen Davies, Tim de Groot.

Groene band, 3e Kyu
Hans Trommel, Saskia Cepella.

Gele band, 5e Kyu
Danique Schreutelkamp, Erlend
Keune, Mike Theijssen, Quinten
Vermeulen, Sebastiaan Roozeboom,
Vincent Schreutelkamp.

De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 31 mei
in de dojo van Judoschool Blaauw.

Oranje slip, 5e Kyu
Alyssa Holthuijsen, Jasper Paul,
Maxime Raadschelders, Robin Roozenboom, Sander van den Oetelaar,

Oranje band, 4e Kyu
Kendra Krimp.

Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl
of via www.judoschoolblaauw.nl.
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Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen
Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen
Tel 020-5430430

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
Maandag
09.30-11.30 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-18.00 uur
15.00-16.30 uur
15.30-17.30 uur
Dinsdag
09.00-09.45 uur
09.30-12.00 uur
10.30-11.30 uur
10.00-12.00 uur
09.45-11.15 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.30 uur
19.30-22.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
10.00-10.45 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
11.15-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
Donderdag
09.15-10.00 uur
09.00-11.15 uur
10.30-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
09.30-10.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-17.00 uur
middag
Zondag
13.30-16.00 uur

Gymnastiek
Vrije inloop
Internetten met begeleiding
Brei- en babbelgroep
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspreekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
Sportief wandelen
Vrije inloop
Geheugenfitness
Kaarten maken
Volksdansen in De Kwakel
Zanginstuif
(1e di. v/d maand)
Open tafel (Apetito)
ANBO-soos
Biljarten
Vrije inloop
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ‘t Buurtnest
Dans in ‘t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Biljarten dames & heren
Huiskamerproject
Volksdansen
Gymnastiek
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Gymnastiek in Thamerhorn
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif
(laatste do. v/d maand)
Creatief in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
Creatief in ‘t Buurtnest
KBO-soos
Vrije inloop
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Stijldansen in ‘t Buurtnest
(2e vrijdag v.d. maand)
Klaverjassen
(1e en 3e vrijdag v/d maand)
Speciale activiteit
(4e vrijdag v/d maand)
Vrije inloop

OVERIGE ACTIVITEITEN
IN wijksteunpunt
Bilderdijkhof
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Zen meditatiegroep
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen) vanaf 19.00 uur
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Postzegelclub
Informatie: iedere 4de dinsdagavond vanaf
19.00 uur clubavond en iedere 1ste zaterdag
ruilbeurs om 9.00 uur
Let ook op onze informatieborden in
het wijksteunpunt Bilderdijkhof

DIENSTVERLENING
De volgende dienstverlening is aanwezig in
wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag: Carry 020-6693366
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199.
• Pedicure op woensdag: Aljo 06-10088612.
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193.
U kunt hen ook bereiken op de werkdagen in
het dienstencentrum op 0297-532325.
De afspraken op overige nummers graag
maken op werkdagen tussen 17.00-19.00 uur.

Zomerprogramma van
Vita welzijn en advies
Het zomerprogramma van Vita welzijn en advies
biedt u mogelijkheden om ook in de vakantieperiode actief te zijn. Al zijn de regelmatige clubs en
cursussen gestopt, wie heerlijk buiten wil aquarelleren kan zich bij wijksteunpunt de Bolder inschrijven
voor een korte zomercursus in de open lucht.
De dagtochten gaan dit jaar van Texel naar Brabant en van de Haagse Kakkers naar de Betuwe.
U kunt kiezen tussen langere bustochten waarbij
u erop moet rekenen dat u de gehele dag van
huis bent. Hiernaast bieden wij ook enkele reisjes
aan van een dagdeel. Als u wat minder goed ter
been bent, let dan op de toegankelijkheid. Er zijn
bustochten waarbij u vrijwel niet hoeft te lopen. Bij
twijfel informeert u dan bij een van de medewerkers van de wijksteunpunten of een tocht voor u
geschikt is, dit voorkomt teleurstelling. Let u ook op
de maaltijden. Tijdens verschillende bustochten is
een diner of warme lunch inbegrepen, zodat u
niet meer hoeft te koken als u thuis komt. Dit is echt
genieten! Als afsluiting van de zomeractiviteiten
bieden wij u in wijksteunpunt Dignahof een gezellig zomerfeest aan. Het is al met al weer een zeer
gevarieerd programma geworden.
De medewerkers van Vita welzijn en advies wensen u een fijne zomer toe.
KAARTVERKOOP
Maandag 2 juni start om 10.00 uur de kaartverkoop in de wijksteunpunt Bilderdijkhof. Op dinsdagmorgen 3 juni kunt u met ons bellen over de
overgebleven kaarten en deze ophalen.
Vanaf maandag 23 juni kunt u voor nog beschikbare kaarten voor de bustochten, uitsluitend nog
terecht op het bureau van Vita welzijn en advies,
Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB in Amstelveen,
tel. 020 - 5 430 430, dagelijks van 10.00-12.00 u.
Let op! Op verkochte kaarten wordt in principe
geen restitutie verleend. Meestal is er een stormloop op de buskaarten, daarom zijn daarvoor enkele regels vastgesteld. Leest u deze eerst zorgvuldig, dat voorkomt teleurstelling en wij hoeven niet
alles opnieuw uit te leggen.
Wij delen nummertjes uit, waarom?
Maandagmorgen 2 juni, klokslag 10.00 uur verloten wij volgnummers  voor de kaartverkoop van de
zomeractiviteiten aan diegenen die aanwezig zijn.
Dat vinden wij rechtvaardiger ten opzichte van de
mensen die ’s morgens niet zo snel zijn. Aansluitend
begint de kaartverkoop. U moet dan wel op tijd
zijn, anders vervalt uw volgnummer. Wij sluiten om
12.00 uur.   Dinsdag 3 juni worden de resterende
buskaarten verkocht.
Wat te doen als u op 2 juni verhinderd bent?
Als u niet in staat bent om persoonlijk langs te komen, adviseren wij u om iemand anders te vragen
de kaarten voor u te kopen. Wij reserveren niet van
tevoren, voor niemand. Anders zouden we op 2  
juni al uitverkocht zijn en dat is natuurlijk niet eerlijk.
Telefonisch bestellen?
Op de eerste dag van de kaartverkoop (2 juni) kunt
u niet telefonisch bestellen. De mensen die langskomen gaan dan voor. Na 2 juni mag u wel telefonisch reserveren.
Hoeveel tochten per persoon?
U kunt in eerste instantie voor slechts twee verschillende tochten per persoon boeken. Wilt u met
meer dan twee tochten mee, dan wordt u hiervoor
op een reservelijst geplaatst. U krijgt dan na ongeveer twee weken bericht van het hoofdkantoor of u
alsnog met deze reis mee kunt. Zorg, dat u - naast
uw voorkeurstocht- altijd een tweede keus achter
de hand hebt! Dat voorkomt, dat u bij de kaartverkoop met lege handen weggaat.
Registratie
Voor onze registratie noteren wij uw naam, adres,
telefoonnummer, geboortejaar. Zorg er dus voor
dat als u voor een ander kaarten koopt, u deze gegevens bij de hand hebt! BETALING : contant.
FOOI CHAUFFEUR EN EVENTUEEL GIDS
Om misverstanden te voorkomen: wij berekenen
bij de prijs van een bustocht altijd de tip voor de
chauffeur (en eventuele gids).

Buurtbemiddeling
Amstelveen en Uithoorn
Conflict met de buren,
wat doen we eraan?
Onze buren maken voortdurend ruzie met elkaar,
tot diep in de nacht. Dat is akelig, niet in het minst
voor onze kinderen.
Als de buren weg zijn maken hun kinderen verschrikkelijk veel herrie, slaande deuren, harde muziek en brommers. De buren barbecueën de hele
zomer, we zitten altijd in die vette rook waardoor
we niet meer normaal in de tuin kunnen zitten. De
hond van de buren kan niet alleen zijn, hij jankt
de hele dag, dat gaat door merg en been.
Buren kunnen elkaar dwars zitten, vaak begint het
om een kleinigheidje met ruzie en escalatie tot
gevolg. Instanties als politie of woningcorporatie
worden ingeschakeld maar het levert vaak niet
dat op wat buren zich wensen.
Daarom en om erger te voorkomen wordt
buurtbemiddeling ingeschakeld.
Een aantal goed getrainde vrijwilligers bemiddelt
in huis- tuin en keukenconflicten tussen buren.
Zij spelen niet voor rechter en vellen ook geen
oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer
aan de praat te krijgen en hen samen tot een
oplossing te laten komen.
In verband met de toename aan verzoeken voor
bemiddeling, hebben we een serieus tekort aan
vrijwilligers; mensen die het leuk vinden om te bemiddelen en met plezier in teamverband werken.
Zij zijn welkom.
De vrijwilliger buurtbemiddeling bemiddelt volgens de principes van de basistraining buurtbemiddeling. Hij/zij brengt de communicatie op
gang tussen buurtbewoners die onderling een al
of niet uitgesproken conflict hebben. De vrijwilliger buurtbemiddeling zorgt dat de beide partijen
met elkaar in gesprek raken en leidt neutraal en
onpartijdig het gesprek.
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers om een
team te maken, we hebben al wat vrijwilligers die
een voorbeeld kunnen geven. In ruil voor uw inzet en enthousiasme ontvangt u van ons prettige
teambijeenkomsten, gratis trainingen, praktijkbegeleiding en andere interessante bijeenkomsten.
Als u denkt dat het wat voor is, U hoeft niet perse
in uw eigen buurt te bemiddelen vanwege uw
privacy, dan kunt ontact opnemen met de coördinator Lili Brouwer via tel. 020-5430430 of 06
11513447.

VRIJDAGMIDDAG 27 JUNI
OM 16.00 UUR

GOURMETTEN

IN WIJKSTEUNPUNT
BILDERDIJKHOF
Deelnemerskaarten   : €r10.00
Inclusief
  : koffie/thee, gourmet en
toetje.
Exclusief
  : drankjes
Aanvang
  : 16.00 uur
Zaal open
  : 15.45 uur
Wij verwelkomen u deze middag met een kopje
koffie/thee met iets lekkers erbij. Hierna gaan we
met u aan tafel voor het gourmetten.
We hopen er een gezellige middag van te
maken! Kaarten kunt u kopen ’s morgens aan de
bar t/m maandag 16 juni.
Voor uw - en onze veiligheid zijn wij gebonden
aan een maximum aantal bezoekers.
Wilt u het risico niet lopen dat u geen kaart
meer kunt kopen geeft u zich dan z.s.m. op
voor de activiteiten.

AGENDA VAN ALLE ACTIVITEITEN
1. Bustocht aspergetocht Melderslo        
Tekenen/schilderen buiten/in de Bolder
2. Bustocht Haagse Kakker
Tekenen/schilderen buiten/in de Bolder
3. Bustocht Douwe Egberts Friesland
4. Bustocht Loosdrechtse plassen
Tekenen/schilderen buiten/in de Bolder
5. Bustocht Texel
6. Bustocht Tingieterij Alphen a/d Maas
Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof
7. Bustocht de Betuwe Gelderland
8. Bustocht Veelzijdig eieren te Haps
9. Bustocht Broek op Lange Dijk
10. Bustocht Vlindertuin te Kwadedamme
11. Bustocht Pannenkoekboot Amsterdam
12. Zomerfeest in Dignahof
Kien- en pannenkoekenmiddag

donderdag
maandag  
donderdag
maandag
dinsdag     
donderdag
maandag
dinsdag
donderdag  
vrijdag            
dinsdag          
donderdag
dinsdag      
dinsdag    
donderdag
donderdag  
vrijdag    

   12 juni
   30 juni
     3 juli
     7 juli
     8 juli
   10 juli
   14 juli
   15 juli
   17 juli
   25 juli
   29 juli
   31 juli
     5 aug.
   12 aug.
   14 aug.
   21 aug.
   29 aug.

U kunt een programmaboekje, waarin de bustochten uitvoerig staan beschreven, ophalen bij wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Voor meer info kunt u bellen:  Bernadette Verhaar 0297-567209.

Ontmoeting-/
Spelmiddag en creatief
in ‘t Buurtnest
Heeft u weleens zin om op donderdagmiddag eruit te gaan, andere mensen te ontmoeten, mee
te doen met sjoelen of aan te schuiven bij de
creatieve club, dan bent u altijd van harte welkom op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur
in ‘t Buurtnest. U kunt gratis en vrijblijvend mensen
ontmoeten en aanschuiven voor een spel, zoals
sjoelen en rummicub.
Vindt u het leuk om onder leiding van ervaren
vrijwilligers kaarten te maken, te tekenen, schilderen of heeft u zelf nog leuke ideeën, komt u
dan een keer (vrijblijvend) naar creatief. U hoeft
zich van te voren niet op te geven. Is het vervoer
een probleem voor u, neemt u dan contact op
met Judith. Adres: ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde.
Contactpersoon: Judith Smeenk, Sociaal
cultureel werker Vita welzijn en advies.
T. 0297-532 327/ 567 209.

MAATJESPROJECT
VOOR OUDEREN
Heeft u zin om samen met een ander een kopje
koffie te drinken, een spelletje te doen, een
wandeling te maken of een museum te bezoeken?
Vita welzijn en advies is in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen.
Het Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact
met een maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of
het wegvallen van de partner, kan de behoefte
ontstaan aan een uitbreiding van de sociale
contacten. Op basis van gedeelde interesses
worden deelnemer en maatje met elkaar in contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen
verschillende activiteiten worden ondernomen
die beide personen prettig vinden om te doen.
Dit kan variëren van een kopje koffie drinken, het
doen van een spelletje, het bezoeken van een
museum, het maken van een wandeling tot het
bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt. Belangrijk is dat maatje
en deelnemer beiden plezier beleven aan het
contact.
Spreekt het Maatjesproject u aan en zou u zich
graag als deelnemer of vrijwilliger willen opgeven of wilt u meer informatie, neemt u dan
contact op met Judith Smeenk:
0297-532327

GEHEUGEN
SPREEKUUR
Het geheugenspreekuur wordt gehouden
iedere derde maandag van de maand van
15.00 tot 16.30 uur in
wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op
maandagmiddag 16 juni. Maakt u hiervoor
wel een afspraak 0297-567209

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
T. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn
en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-153111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen Maatschappelijk Werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
T. 0297-562955
Buurtbemiddeling
T. 020-5430430
STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD
T. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
T. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
T. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
T. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
T. 0297-519519
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - Uithoorn - Telefoon 0297-567209 - Website: www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel 020-5430430
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Monumenten

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

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

Ringdijk Tweede Bedijking
nummer 25. Hoeve ‘Mijn
Lust’. Dit gemeentelijk
monument met drie sterren
ligt een eindje van de
weg af. Het voorhuis in
Jugendstiltrant is gebouwd in
1907, het achterhuis dateert
van 1930. Het opschrift
op de eerste steen luidt: “De
eerste steen gelegd 4 december
1930 door Allard Jiskoot
oud 12 jaar”.
Foto: Nico van Eijk

Gezellig en sfeervol
afscheid van gebroeders
De Zwart
Wilnis – Ruim tachtig jaar is de
naam Slijterij - Wijnhandel de Zwart
al een begrip in Wilnis en wijde omgeving.
De laatste weken hebben wij ook
regelmatig de geschiedenis stukje
bij beetje naar buiten gebracht en
zaterdagmiddag jl. was het dan zo
ver... de afscheidsreceptie. Na tach-

tig jaar stapt de familie De Zwart
uit de zaak. Er was geen opvolging
meer, dus gaat het bedrijf over in
andere handen.
Maar veel zult u er niet van merken.
De naam blijft hetzelfde, het vaste
personeel blijft en de nieuwe eigenaar is voornemens om op dezelfde
wijze door te gaan. Heel veel klanten, vrienden, collega’s, bekenden

en noem maar op hadden zaterdagmiddag even de moeite genomen
om de beide broers Hans en Martin de Zwart even de hand te schudden.
Op bijgaande foto ziet u onder andere dat Hans en Martin de sleutel
van het bedrijf symbolisch overhandigen aan de nieuwe eigenaar.

Nog steeds onduidelijkheid
over aanleg busbaan
Uithoorn - Ondanks informatieavonden blijkt dat de aanleg van
de nieuwe busbaan bij veel mensen toch nog voor onduidelijkheid
en onzekerheid zorgt. Albert Melchers, één van de ongeruste bewoners, vindt dat de busbaan een eigen leven is gaan leiden. “Iedereen
zegt, het is een gepasseerd station
en helaas zorgen de procedures bij
de gemeente ook niet voor opheldering. Niemand wil de echte verantwoordelijkheid op zich nemen.”
Zo klopt de informatie die in eerste instantie is aangegeven ook niet,
want volgens Melchers zou sprake
zijn van 10 busbewegingen per uur
en zou er ’s nachts geen busverkeer
zijn. Tenminste dat werd ook aangegeven op de informatieavond op 22
mei 2007. Nu blijkt dus dat het aantal busbewegingen meer dan verdubbeld wordt en dat zou komen
omdat de provincie volgens zeggen geen rekening had gehouden

met heen en weer rijden. In de notulen wordt dan ook weer gecorrigeerd dat er dus wel busverkeer ’s

Winnaar
EK actie
Super de Boer
Vinkeveen
bekend
Vinkeveen - Afgelopen weken
heeft Super de Boer een landelijke
actie gehad rondom het Nederlands
Elftal. 3 weken lang zijn ‘Oranje coupons’ uitgegeven bij iedere 10 euro
besteding.
Jan van de Moolen uit Vinkeveen is
de gelukkige winnaar geworden van
twee kaartjes voor de wedstrijd Nederland–Denemarken, die morgen,
donderdag 29 mei, gespeeld wordt
in het PSV stadion in Eindhoven.

nachts gaat komen en wel vier busbewegingen per uur. Het wordt de
hoogste tijd volgens Melchers voor
een nieuw akoestisch onderzoek.
Het tweede punt waar de bewoners
zich druk om maken is de inzagetermijn.
Inzage
Het definitieve ontwerp lag tot en
met 7 mei ter inzage, maar pas op
28 april werd dit bekend gemaakt
in de krant en het gemeentehuis
was gesloten tot 6 mei. “Het schijnt
een trend te zijn om in de vakantietijd zaken ter inzage te leggen. Op
17 maart jl. was er nogmaals een informatieavond waar het busbaanproject ter sprake kwam en daar
bleek dus weer dat het oorspronkelijke project op twee punten was gewijzigd . Ten eerste was dat het feit
dat de bushaltes nu op een andere
plek stonden ingetekend en de hellinghoek is nu te stijl geworden, zo-

dat er geen tram meer door heen
kan terwijl het gepland was dat er
een flauwe hellinghoek zou komen

onder de Zijdelweg, zodat trams er
nog onderdoor konden rijden. Het
resultaat is dat tien huizen die op de
uitrit staan nu meer last krijgen van
de bus die eerder boven de grond
uitkomt. Een verkorte hellingshoek
houdt een gigantische vermeerdering van geluidsoverlast in.
Dit heeft tot gevolg dat de milieu
geluid en verkeersbelasting meer
dan twee keer zo hoog is als in eerste instantie werd beweerd in de
MER 2007. Er staan ook dubbele banen op de tekening en het lijkt erop dat bussen elkaar gewoon kunnen passeren. Volgens Melchers is
het belangrijk om in verband met
de aanleg van de nieuwe N201 een
heroverweging te maken wat betreft
de aanleg van de busbaan, omdat
de verkeersdrukte op de oude N201
zo laag wordt dat de bus makkelijk
over de oude N201 zou kunnen rijden en dat een halte gepland zou
kunnen worden bij het nieuwe Medisch Centrum en ligt dan ook ideaal voor de twee nieuwe woonwijken Kraijenhoff. “De gemeente wil
vasthouden aan de aanleg van een
busbaan, terwijl dit kostbaar, bovendien gevaarlijk en volkomen overbodig is. Waar bewoners zich verder
druk over maken is de afsluiting van
de Randweg.
Randweg
De officiële reden was de aanleg
van een bouwweg om de nieuwe
N201 van bouwmaterialen te voorzien. Nu is de bouwweg klaar en
zou de randweg weer opengesteld
kunnen worden om de verkeersdruk
op de oude N201 niet langer onnodig te verhogen. Onbegrijpelijk vindt
Melchers het punt dat al meerdere keren is aangekaart, namelijk de
oversteekplaats bij de Weegbree. Er
staan op tekeningen zaken ingete-

kend die op de informatieavond nog
niet bekend waren zoals grote hekwerken, sluizen en verkeersinstallaties zoals bellen. In eerste instantie zou een oversteekplaats westelijk van het woonwagenkamp bij
de nieuwe haltes komen. Nu wordt
echter de huidige zigzagoversteekplaats gehandhaafd en moeten
mensen die uit het Kootpark komen een rare slinger maken om
over te kunnen steken en de overstekers van het Alkwin moeten twee
keer per dag gebruik maken van
de oversteekplaats en ook andere mensen maken gebruik van deze
oversteekplaats. In totaal gaat dat
dan om 2000 oversteekbewegingen
per dag. Als laatste punt vindt Melchers dat bij een HOV (Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding)
per definitie een ongelijkvloerse
kruising hoort. Een onderdoorgang
bij de oude geplande bushalte zou
de beste oplossing zijn aldus Albert
Melchers die samen met andere bewoners niet staat te juichen over de
plannen zoals die nu ter tafel liggen en er op aandringt om toch nog
eens goed naar bovenvermelde zaken te kijken waarbij weglating van
het busbaanproject de beste optie
is, temeer omdat het geringe aantal
passagiers en de minimale tijdwinst
de hoge investering niet rechtvaardigen.

Weblog over whiplash
Vinkeveen - Voor mensen met een
whiplash, die begrip en ondersteuning zoeken, is er een weblog in het
leven geroepen. De meest voorkomende oorzaak van het whiplashletsel is een kettingbotsing of een
simpele aanrijding van achteren,
terwijl u voor het stoplicht staat te
wachten. Het hoofd maakt dan ten
opzichte van de romp een slingerende beweging naar voren, dan
naar achteren en vervolgens weer
naar voren. Wie de aanrijding niet
heeft zien aankomen, zit ontspannen in de auto, waardoor de spieren
en banden in de nek en rugstreek

een grote klap krijgen. Kijkt men tijdens de aanrijding opzij, dan is de
beschadiging nog groter. Whiplash
is nog steeds een ondergeschoven
kindje in de medische wereld, terwijl
de gevolgen vaak enorm zijn. Letty
Smit Munnik uit Vinkeveen heeft
daarom een weblog geopend:
www.nekletsel.web-log.nl met daarop veel relevante informatie, alsmede adressen van whiplashpatiënten
die andere whiplash-patiënten weer
op weg kunnen helpen. Niemand
kan een whiplash-patiënt beter begrijpen dan iemand die zelf whiplashpatiënt is.

Is uw huisdier
zoek?

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist
- Vrouwenakker, omgeving Vrouwenakkersebrug, poes, lapjes
(lichtbruin, wit, zwart), witte sokjes, ong. 10 maanden oud,
roepnaam Fleur.
- Aalsmeer, omgeving Boomgaard, poes, langharige Ragdoll,
25 procent siamees, kleurstelling crémekleurig, staart, pootjes
en hoofdje zijn mat zwart, chipnummer 528210000707965,
vermist sinds 8 mei 2008-05-26, roepnaam Benyi, leeftijd 3 jaar.
Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Oosterlandweg, kat, E.K.H., kleurstelling drie
kleuren gevlekt. (06-17515133).
- Mijdrecht, omgeving Kamille, parkiet, kleurstelling geel
met groen, is plusminus 11 mei 2008 weggevlogen.
- Vinkeveen, omgeving Waverbancken, kat, E.K.H., kleurstelling
zwart, klein van stuk en erg mager. (asiel Amstelveen).
- Wilnis, omgeving Molenveld, kat, kleurstelling zwart.
(asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving Reigerstraat, kater, kleurstelling cypers
grijs, rood vlooienbandje. (06-1755133).
Gesignaleerd:
- Uithoorn, omgeving Elschotlaan, groenkleurige papegaai,
oranje snavel en oranjekleurige kraag. Tel.0297-587095.
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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!
Vertrouwen!
Wat een giller die fietsbrug waar
je niet met je fiets over kan anders dan op je nek. Ze hebben
het er bij het begin van de route
niet bij gezegd: “Hindernisbaan.”
Deskundige ontwerpers! Deskundige ambtenaren! Deskundige bestuurders! Hoe groter de gemeente hoe groter de deskundigheid van de ambtenaren. Toch?
Ja! Ja! Ha! Ha! Dat zijn dezelfde ambtenaren met grootsteedse
neigingen, die met hun arrogante
hoofden de ideeën van de inwoners, ach je weet wel daar hebben ze die prijs voor gekregen,
voor die geweldige samenwerking met de inwoners en de deskundige wijze waarop zij de wensen van die bewoners onder de
klep in de vloer hebben geveegd.
Je weet wel, net zoals vroeger bij
de kapper. Klant geknipt. Haar op
de grond. Veger erbij en klep aan
het kettinkje omlaag en de haren, de ideeën van de bewoners,
er onder. Mat erover en opgelost.
Wel direct, want je kunt de volgende klant niet in de haren van
een ander laten trappen. Ja! Ja!
Wat een gemeentebestuur hebben wij. Wat een raad. B&W hebben die coalitieraad volledig in
hun zak. Ze doen gewoon maar.
“De Raad wikt en B&W beschikt.”
Ja! Ja! Neem nu die geschiedenis
met die disco’s voor de opgroeiende jeugd. Dat is zonder veel
discussie opgelost. Twee ondernemers uit Mijdrecht willen disco’s beginnen. Nou ja, ze willen
wel alles gratis. De vergunningen, de grond etc. etc. Dat wil
iedereen wel. Dat zullen ze met
B&W besproken hebben. Maar
goed, ze hebben zich teruggetrokken, omdat ze hun zin niet
kregen denk ik. De wethouder
Sociale Zaken, ook niet gek, sluit
een overeenkomst (een deal)
voor vijf jaar met een andere ondernemer. Die mag elk weekeinde het jeugdhonk gebruiken
voor 25.000 euro per jaar. Dat

heet in A’dam ‘voor een scheet en
drie knikkers’. Ja! Ja! Een koopje. Waar vind je zoiets. In de gemeente De Ronde Venen natuurlijk 250,- euro per avond. Maar!!!
Je houdt de rotzooi wel buiten de
deur. Als je tot 05.00 uur open
wilt blijven dan snap je natuurlijk
wel dat je niet alleen op Rondeveense jeugd gaat draaien, maar
ook op Hooligans uit Utrecht en
Amsterdam. Hulde aan de wethouder? Nou ja, de Raad controleert, maar kan aan zulke transacties van B&W niets veranderen. Goed of niet goed. Dat heeft
de Raad zelf zo geregeld. Ja! Ja!
Ze hebben zichzelf bij belangrijke zaken lekker buiten spel gezet. Er is één voordeel, je kunt bij
het mislukken alleen de schuld
op hem schuiven. Of roepen onze
B&W bestuurders ook in deze situatie: ‘Wij zijn één voor allen en
allen zijn wij één’. Ja! Ja! Weet je
wat ik zo apart vind, dat alle bestuurders in Nederland en in Europa er altijd weer zo’n behoefte aan hebben om weer regels te
stellen. Iedereen wil steeds mindere regels en elk nieuw bestuur
maakt er weer nieuwe regels bij.
Hier worden steeds naast APV
regels ook de verkeersregels uitgebreid. Dat gebeurt gewoon.
Maar ja, maar ja, wie moeten die
regels controleren? Wie zijn weer
voor de controle op al die nieuwe regels verantwoordelijk? Wie?
De politiiiiie.
Ja! Ja! De politiiiie. Wel meer regels controleren maar er nooit
een ‘mannetje’ (dat betekent dat
het ook vrouwtjes kunnen zijn)
bij. Er ontstaat dan een soort willekeur bij het verbaliseren. Ik krijg
toevallig wel een bon en al die
anderen niet. Dat is ellig. Dat is
ver…… ellig. Neem nou dat stopverbodsbord op de Hoofdweg in
Mijdrecht. Daarachter staan altijd auto’s geparkeerd. Dat bord
met dat rode kruis is er niet voor
niets neergezet. Dat is er neer-

gezet voor de veiligheid. Waarom
die veiligheid niet gewaarborgd
wordt tot voorbij de bocht bij de
Bernhardlaan snapt niemand.
Maar goed. De politie kan ook
niet alles controleren. Ze hebben hun kont nog niet gekeerd
of ze rijden in de Margrietlaan of
de Anselmusstraat alweer harder
dan 30 km/u. Dat verkeer wordt
echt een zootje. Gelukkig gaan
ze aan Adelhof een einde maken
met de nieuwe verkeersoplossing in de Margrietlaan. En dan
zingen wij met z’n allen: ‘Dat is
het einde, dat doet de deur dicht’.
Ze moeten hun zin krijgen, is het
niet op de ene manier dan is het
op de andere. Dat winkelcentrum
moet weg, want dat draait veel te
goed. Dat is een bedreiging voor
de Dorpsstraat en dat mag niet.
Ja! Ja! Weet je waarom B&W zo
blij zijn dat Abcoude, Breukelen
en Loenen, Kockengen er bij komen? Nou, ik weet het wel. Onze B&W slijpen de bijltjes en de
messen al. Ja! Ja! Daar in die gemeenten staan nog een heleboel
oude bomen. Die moeten beslist
weg. En de natuur rond het Gein
en de Vecht moet ook behoorlijk aangepakt worden. Die is niet
netjes genoeg. Hoge beschoeiingen moeten er komen, net als
hier. Dat is tegen de natuur, want
die gedraagt zich niet netjes. De
grootste boom in de Landsherenstraat hebben ze ook bijna om
zeep geholpen. Weet je nu wat
het treurige is? Dat de ambtenaren die dat veroorzaakt hebben
alweer verdwenen zijn. Ja! Ja! De
raad heeft de natuur overgeheveld naar een onschuldig NME
centrum dat hun brood eet.
Wat zullen die voor kritiek hebben? Overigens, verder niets dan
goeds over die medewerkers.
Er zijn nog een heleboel hete
hangijzers die ons burgers aangaan en die blijven maar hangen.
En dan plotseling is er ineens
weer een besluit. Maar nooit ten
goede van de natuur in ons dorp.
Wat zijn dat voor bestuurders,
Hebben ze dan helemaal geen
gevoel in hun donder?
Ja! Ja! Oh! Oh! Die brug in de Amstelhoprek???? Die is er nog.
John B. Grootegoed

Ajoc en politie...
Even een verhaal dat wij graag
kwijt willen! Het gaat om het jaarlijks zo gezellige festijn Ajoc.
Wij zijn vaste feestgangers van
middelbare leeftijd die graag de
avond van de Earrings en de dag
van het familiespektakel aanwezig
zijn op het feestterrein. Ook onze
jeugdige kinderen en hun vrienden ontbreken niet op deze dagen.
Laat ik als eerste zeggen dat dit
niet over de organisatie zelf gaat,
welke wij heel goed vinden. Mijn
petje af, maar wel over het beleid
van security!
Wij hebben wel eens meer dingen gezien dat wij dachten: Moet
dit nou. Maar toen stond het water
verder van je af, maar nu hebben
wij het aan eigen lijf ervaren.
Even in het kort, want ik kan wel
een boek schrijven!
Maandag, op de familiedag, tegen
het einde van de activiteiten had
iedereen al het nodige op. Het waren zware dagen met veel drank
en een warm weekend, dus je weet
dat sommigen niet meer zichzelf
zijn. Toen dachten een paar jongens: Wij trekken onze shirtjes
uit, maken er een springtouw van,
joepie, lachen, gieren. Mijn dochter van 17 stond met een vriendin
in de buurt en moest het ontgelden. Met het touw van nek tot enkels om haar heen, begonnen ze
haar door de tent te slingeren. Ze
probeerde hen aan te geven dat ze
moesten stoppen, omdat het touw
steeds strakker om haar keel trok
en zij het benauwd had en ademnood kreeg.
Geen security te zien
Haar broer met vrienden ziet dit
gelukkig en komt haar met een
vriend te hulp! Ze zorgen dat die
jongens mijn dochter vrij laten en
proberen hen met de nodige woordenwisselingen en wat geduw
even aan het verstand te brengen
dat ze dit niet moeten doen. Rust
weer teruggekeerd. Toen iedereen weer stond te feesten, werden
mijn zoon en zijn vriend van achteren door wat mensen van de security gepakt, op de grond gegooid,
naar buiten getrokken, op de buik
gesmeten, vijf man er bovenop,
getrapt, geslagen, handboeien om

en afgevoerd, niet eens de kans
om wat uit te leggen of stelling te
nemen. Mijn dochter, die dit ook
zag, probeerde nog aan de mensen van de security uit te leggen
dat ze de verkeerde jongens hadden en dat die twee haar alleen
maar hebben geholpen en dat de
boosdoeners nog in de tent stonden te feesten, maar daar wilden
ze niets van aannemen. Klaar uit!
Dochterlief, helemaal overstuur,
belde ons, wij waren al thuis. Legde in het kort alles uit en dat ze
thuisgebracht werd door vrienden
van mijn zoon. Thuis aangekomen
en het verhaal aangehoord, vond
ik dat ik dan maar aangifte moest
doen tegen de jongens die dit allemaal veroorzaakt hadden. Dus
wij met z’n vieren, de twee vrienden die ook getuigen waren, mijn
dochter en ik, naar de politie in
Mijdrecht. Daar aangekomen ons
verhaal gedaan en om hulp gevraagd. Er werd mij met een grijnzend gezicht verteld dat ze geen
tijd voor een aangifte hadden, dat
ze er morgen onderzoek naar zouden doen en ik dan maar terug
moest komen, dan was ik de eerste.
Dit zijn nou de vertegenwoordigers van het volk, je hulp en steun,
een lachertje. Ik moest de volgende ochtend toevallig wel aan het
werk om belastinggeld te verdienen voor hun loon en mijn dochter
en de twee jongens hebben wel
een traumatische ervaring achter
de rug. Waar mogen wij dan heen
voor hulp?
Weer thuis na nog wat telefoontjes
gepleegd te hebben, moesten wij
toch inzien dat wij aan de verliezende kant stonden. Wij zijn toch
nog maar eventjes naar bed gegaan, want de nacht was al aardig
gevorderd en hebben geprobeerd
nog een beetje rust te vinden, dat
voor iedereen die ermee te maken
had, eigenlijk geen doen was!
De volgende dag om 15.30 uur
kwamen de jongens eindelijk weer
thuis. Helemaal smerig op het hele lichaam, schaafwonden, blauwe plekken en bulten, waar niemand zich over ontfermd had op
het politiebureau. Ook het ene telefoontje om iemand in te lichten,
waar ze recht op hadden, mochten zij niet plegen. Maar toch de

moed voor rechtvaardigheid nog
niet opgegeven. Weer naar de politie in Mijdrecht om aangifte te
doen, want ze voelden zich oneerlijk behandeld en vooral mishandeld door de security. Maar wederom was het niet mogelijk om
aangifte te doen, omdat het een
overheidsinstantie is, waartegen je
geen aangifte kunt doen. Maar ze
zouden wel direct met het bedrijf
Galaxy int. security BV, welke toezicht houdt op het Ajoc, contact
op kunnen nemen en daar verhaal
kunnen halen. Dus gebeld met
het bedrijf en weer een afbrander.
Geen luisterend oor of ook maar
wat begrip en vooral weer geen
medewerking!
De twee gedupeerde jongens kost
het wel een vrije dag en van een
van de jongens een verloren telefoon, die in het gevecht is verloren. Waar mogen ze dit verhalen,
wie komt er daarvoor op? Dit is
nou de dank voor hulp, doe je dus
ook niet meer!
Onze vraag is: Moet dit echt zo?
Moet een, wat een gezellig feest
hoort te zijn, zo eindigen? Kunnen wij tegenwoordig niet meer
met elkaar praten en eerst proberen het op een menswaardige manier op te lossen in plaats van als
een zware crimineel behandeld te
worden? Zelfs die worden nog beter behandeld, haal alle twee partijen erbij. Wij weten zelf ook dat
het moeilijk is met alle dronken
gasten en het is zeker goed dat er
beveiliging aanwezig is, maar het
geeft hen niet het recht om zo om
te gaan met de feestgangers.
Het is juist hun taak om de echte
rotte appels eruit te halen. Het lijkt
mij dat ze daarvoor opgeleid zijn,
anders kunnen we het wel zonder
security doen. Toch?
Fam. Kruyswijk, Wilnis.
P.S. In de oproep van de politie om
te helpen bij oplossingen van incidenten kunnen wij ons nu niet
meer vinden en de mentaliteit van
de politie laat heel veel te wensen
over en ik zou denk ik nog liever
de boef willen helpen, want hulp
in deze gemeente wordt niet echt
gewaardeerd.

Loopbrug Herenweg/
Baambrugse Zuwe (4)

Klaslokalen in Matuku
De Ronde Venen - Matuku is
een klein dorp met ruim 2000
mensen, gelegen in Zambia. In
dit dorp gaan wij, Manon van
Scheppingen en Eva van Eekelen,
komende zomer klaslokalen bouwen, samen met een groep andere vrijwilligers. Dit is een ontwikkelingsproject van de organisatie World Servants. Om dit project te realiseren, moeten wij veel
geld zien op te halen. Veel mensen in De Ronde Venen hebben
ons al gesteund bij acties die wij
al gevoerd hebben. Op deze manier willen wij al die mensen nog
eens bedanken, want het bedrag
wat wij op moeten halen (2049
euro p.p) is al bijna helemaal binnen door alle hulp!
Ook willen wij iedereen nog op
de hoogte stellen van een verandering in ons project. De meeste mensen die ons gesteund hebben, zullen namelijk vreemd opkijken als zij horen dat wij klaslokalen gaan bouwen. Tot een
maand geleden was ons project namelijk compleet anders:

wij zouden een artsenpraktijk en
een huis voor een arts gaan bouwen in Nsalu Nsalu (ook Zambia). Door persoonlijke omstandigheden van de contactpersoon
in Nsalu Nsalu kon dit project helaas niet doorgaan. Daarom is er
gekozen voor een ander project,
dat wij zelf even geweldig vinden!
Hieronder is een stukje te lezen
over de inhoud van ons project,
afkomstig van
www.worldservants.nl :
‘Matuku is een kleine gemeenschap met ruim 2000 mensen.
De bereikbaarheid in het droge
seizoen is redelijk tot goed, alleen de laatste drie kilometers
zijn slecht. De gezondheidszorg
is er van zeer laag niveau. Onderwijs wordt aan ongeveer honderd
kinderen gegeven in een kleine,
provisorische school die uit twee
kleine lokalen bestaat en niet aan
de eisen van het ministerie voldoet. World Servants gaat in 2008
voor de tweede keer assisteren in
deze gemeenschap. In 2007 werd

Actie op koninginnendag 2008 in Mijdrecht

er een kliniek met een woonhuis
voor de verpleegkundige gerealiseerd. De districtsoverheid heeft
toegezegd de kliniek van adequaat personeel te voorzien, alsmede van medicijnen en eventuele andere benodigdheden. De
ervaring leert dat met name materiële ondersteuning een kwestie van tijd is. Eerdere projecten in
Miloso en Kakushi hebben echter wel aangetoond dat ‘het systeem’ werkt. Dit jaar gaan we de
bestaande school uitbreiden met
nieuwe lokalen en een kantoor
met opslagruimte.’
Wij vertrekken op 2 juli, en wij komen 23 juli weer terug. Wij zullen
na terugkomst nog van ons laten
horen. Wie ons nog wilt steunen,
kan een bijdrage overmaken naar
rekeningnummer 3031798716, op
naam van Manon van Scheppingen (Mijdrecht). Nogmaals ontzettend bedankt voor alle hulp!
Manon van Scheppingen en
Eva van Eekelen

Elk jaar met de vrijmarkt op 30
april, Koninginnedag, heb ik wat
tomatenplantjes te koop. En dan
passeren er heel wat mensen. Ik
hoorde daar veelal positieve reacties aangaande een loopbrug Herenweg/Baambrugse Zuwe, maar
ook negatieve. Deze waren van ‘je
bent niet te volgen’ en ‘onduidelijk
met je verslagen’. Welnu, daarom
een recapitulatie.
GEACHTE LEZER, NEEM DE TIJD
OM HET VOLGENDE TE LEZEN;
Komend vanaf het viaduct (N-201)
Herenweg, is de eerste weg rechts,
de Baambrugse Zuwe. Komend
vanuit Achterbos is het linksaf, tegenover de Nederlands Hervormde Kerk. Op het punt Herenweg/
Baambrugse Zuwe, het bruggetje, daar speelt het zich allemaal
af. Voor automobilisten is die afslag bijna geen punt, maar echter voor ouden van dagen met of
zonder stok, invalide in karretjes,
zij komen maar moeilijk of helemaal niet tegen diezelfde bult op.
Het wandel(tegel)pad zit geklemd
tussen de rijweg en de brugleuning en wordt steeds kapot gereden door vrachtrijders met of zonder aanhang. Frappant is dat dit
voetpad ook weer als de sodemieter wordt gerepareerd. Het lijkt
wel of niemand mag zien dat het
wandel(tegel)pad kapot is. Ik heb
daarom op 8 mei jl. maar een foto
gemaakt hoe het voetpad er uitziet

als het kapotgereden is. De gemeente KAN wel vlug zijn. De laatste keer kreeg een bedrijf blijkbaar
de opdracht om het goed hoog te
maken, met de achterliggende gedachte dat het dan niet zo gauw
meer kapot gereden zou worden.
Echter wordt het voor de voetgangers een nog moeilijker te belopen wandel(tegel)pad. Voor diegenen die de situatie nog niet kennen, nog een keer de uitleg. Indien
u op de hoek Herenweg/Baambrugse Zuwe bij de glasbak staat
en u kijkt links van de glasbak over
het water heen naar het bestaande zebrapad, is dát de lokatie waar
ik de (nieuw aan te leggen) loopbrug in gedachte heb, hier is niet
veel fantasie voor nodig. Overigens heeft de vorige ambtenaar
dit mondeling goedgekeurd en
wenste me nog succes. Alleen zoals nu bekend, deze ambtenaar is
dus weg……..en is dan ook het
plan weg?? Ander voordeel van
zo’n brug is dat men rustig over de
brug kan lopen/wandelen en desgewenst nog een blik in de sloot
kan werpen, zonder dan op het afslaand verkeer te letten. Soms krijg
ik het idee dat ouden van dagen
en invaliden niet meer meetellen,
terwijl e.e.a. toch simpel te realiseren moet zijn. Met kan dan het
bestaande ‘hobbelpad’ weghalen
en dat heeft dan weer als voordeel
dat het rijdend verkeer makkelijker en beter de Baambrugse Zuwe

op kan draaien. Denk dan met name ook even aan de bus Lijndienst
126. Het wordt voor deze onderneming ook makkelijker en sneller de bocht te nemen en veroorzaakt geen of minder oponthoud
voor ander verkeer.
Daarom nogmaals mijn oproep:
Gemeente, vooruitlopend op de
komende
herstelwerkzaamheden, breng dan in ieder geval een
(voorlopige) loopbrug aan. Al dan
niet provisorisch met schotten en
planken (zie de brug bij het kermisterrein aan de Demmerik).
Ik ben hier al een tijdje mee bezig, maar niemand, echt niemand,
durft een antwoord te geven, of
het moet zijn ‘u hoort nog van ons’.
Dit heb ik al vele malen gehoord.
Ik heb gesprekken gehad met
ambtenaren, met wethouder Dekker en wethouder Van Breukelen
(‘is mijn portefeuille niet’). Ik ben
zelfs bij de burgemeester geweest.
Maar geen van deze mensen komt
met een duidelijk antwoord of
schuift het af………… Zeiden ze
maar eens JA of NEE, dan weet ik
ook waar ik aan toe ben.
Geachte lezer, ik hoop dat het nu
wat duidelijker geworden is en
mocht u in welke vorm dan ook
willen helpen, bent u welkom.
Nog steeds vriendelijke gegroet
allemaal,
Cor v. Zwieten
Baambrugse Zuwe, Vinkeveen
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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.

Met belgerinkel naar
de winkel

Doet u ook mee met de actie
‘met belgerinkel naar de winkel’?
Een campagne van de gemeente De Ronde Venen waarmee de
inwoners gestimuleerd worden
om, o.a. voor boodschappen, niet
de auto maar de fiets te gebruiken. Bij de deelnemende winkeliers kun je dan een kaart laten
stempelen die goed is voor fraaie
prijzen. Helaas val ik buiten deze
fietsvriendelijke Actie. Wij wonen
dicht bij winkelcentrum Zuiderwaard en ondanks de leus ‘winkelen lopend is slopend’ doen
we toch de boodschappen met
de voet waardoor we wel het begeerde stempeltje aan ons voorbij moeten laten gaan. Natuurlijk
gebruiken we voor het winkelen
op langere afstand vaak de fiets
om dan tot onze teleurstelling te
bemerken dat net die winkel niet
aan de Actie meedoet. De auto is
goed voor gebruik bij slecht weer
en de wat grotere boodschappen

waarbij je met de leus ‘benzine is
je beste kameraad’ ook niet in de
prijzen valt. Kortom, een beperkte
Actie voor een beperkte groep.
Op zich is het een goed streven
van onze bestuurders om mensen
uit de auto en op de fiets te krijgen, al zou het in Vinkeveen beter
uitkomen om de winkel wat dichter bij de inwoners te brengen. Als
je namelijk uit het oude dorp met
gerinkel richting de enige supermarkt van Vinkeveen, in winkelcentrum Zuiderwaard, fietst langs
gesloopte of verlaten en dichtgetimmerde winkels en woonhuizen dan word je daar niet vrolijk van, vooral niet als je op de
terugweg met een fiets volgeladen met boodschappen de brug
richting Kerklaan moet beklimmen waarbij het stempeltje op de
kaart maar een schrale troost en
bijkomstigheid is. Volgende keer
toch maar de auto nemen? Door
waarschijnlijk een andere (anti-

fiets) ambtenaar zijn de, nu al omstreden, ‘grafheuvels’ bedacht die
op de Baambrugse Zuwe en zelfs
al in Waverveen het (fiets)verkeer
moeten afremmen.
Nu ligt de snelheid van de meeste, al of niet elektrische, fietsen tegenwoordig al vrij hoog en wordt
er vaak met z’n tweeën naast elkaar gefietst, maar om de fiets al
gelijk te schakelen met snelverkeer en daardoor deze te dwingen om de juiste (snelheid) keuze
te maken bij wegversmallingen is
vragen om moeilijkheden. Je kunt
je afvragen of de verantwoordelijke wethouder, die met belgerinkel naar de winkel gaat, al op
de Zuwe gefietst heeft en ook
heeft geconstateerd dat de verantwoordelijke persoon hiervoor
enigszins de weg kwijt is.
Jan van der Maat
Vinkeveen

Drempels Baambrugse Zuwe
Hierbij wil ik graag reageren op
het stukje van Vincent Veenenberg van 21 mei. Hij schrijft over
de drie drempels die in de Baambrugse Zuwe zijn gerealiseerd.
Zelf rijd ik elke dag 2x tegen het
sluipverkeer in, dus ik ondervind
zelf het gevaar van deze verkeersremmingen. Het is inderdaad een
levensgevaarlijke situatie geworden. In het donker zijn de barri-

cades ook slecht zichtbaar voor
fietsers, bromfietsers en motorfietsen.
De betreffende ambtenaar die
dit bedacht heeft moet zelf eens
in de ochtend- en de avondspits
tegen het sluipverkeer in proberen te rijden met de fiets of zelfs
met de auto. Dan kan hij zelf ondervinden hoe gevaarlijk dit is.
Op mijn vraag aan de gemeen-

te waarom er niet gecontroleerd
wordt op de geslotenverklaring
van de Vinkenkade verklaarde de
gemeente dat de politie niet wil
controleren omdat de gemeente teveel ontheffingen heeft uitgegeven. De politie beaamde dit,
mijn mond viel open.

Drums 4 All een uniek
slagwerkspektakel

Uithoorn/Mijdrecht - Zaterdag 24
mei was het zover. Zestig slagwerkers hebben gezamenlijk hun kunsten getoond in Uithoorn. Dit alles
tijdens het Project: Drums 4 All.
Enige tijd geleden zijn de vier verenigingen: Tavenu–De Kwakel,
KnA–Uithoorn, V.I.O.S.–Mijdrecht en
Triviant–De Ronde Venen bij elkaar
gekomen om te praten over een gezamenlijk concert. Dat dit een gratis openluchtconcert moest worden
was snel besloten. Dat dit gelukt is
bewijst het feit dat dit afgelopen zaterdag 24 mei voor de eerste keer
ten tonele is geweest bij Het Oude
Spoorhuis in Uithoorn.
Onder een stralende zon heeft het
publiek kunnen genieten van ruim 2
uur slagwerkmuziek.
Geopend werd er met alle verenigingen die vanuit alle richtingen
kwamen oplopen om gezamenlijk het nummer Treinritme ten gehore te brengen. Dat slagwerk niet
alleen met een stokje op een trommel slaan is bewees elke band ook
zeer zeker. Tavenu uit De Kwakel
had zelfs nog een andere interpretatie gegeven aan ritme. Zij lieten
tijdelijk hun instrumenten liggen en
vermaakten het publiek met ritmes
welke door middel van zang aan elkaar verbonden werden.
Kunsten
Elke vereniging had een blok van 15
à 20 minuten gekregen om hun ei-

vaker uitgevoerd worden. ook samenwerking tussen de onderlinge
verenigingen is een belangrijk doel
van dit evenement.
Voor een samenwerking tussen het
melodische slagwerk van Tavenu en
V.I.O.S. werden de nummers Mister
Sandman en She’s not there ten ge-

moeten bouwen werd een apart
deel van het terrein beschikbaar gesteld om vanaf daar het publiek te
vermaken met tropische klanken.
Deze Steelband is bekend door het
hele land en zelfs ver daarbuiten.
Niet lang geleden zijn ze nog te gast
geweest in Lloret de Mar.

hore gebracht.
Triviant uit De Ronde Venen liet
daarna enkele van haar werken horen. Tijdens een van de nummers
werden twee van de jongste welpen
naar voren gehaald en lieten tijdens
een nummer een solo op de bongo’s
horen. Zo blijkt maar weer dat je
echt geen jaren mee hoeft te draai-

Slagwerk
De Slagwerkgroep van V.I.O.S. gooide het over een heel andere boeg.
Juan Rodriguez en Marcel Verschoor hadden een complete show
geschreven. Vijftien minuten lang
werd het publiek vermaakt met
stokkenshows, Afrikaanse muziek,
een heuse battle en een slot waar je
‘U’ tegen zegt.
De thuisspelende ploeg KnA was
daarna aan de beurt. Ook zij lieten
diverse werken horen. Daarna was
het tijd voor het slot. Alle verenigingen speelden gezamenlijk de Arti Mars, To the Japanese Drummers
en Back to bozzio. De kunst is uiteraard gelijk spelen en dat ging dan
ook bijzonder goed. Uniek zoveel
slagwerkers tergelijkertijd.

P. van der Jagt
De Ronde Venen

Uithoornse Kinderopvang
behaalde derde plaats!
een potentiële klant op zoek naar
kinderopvang. Deze ‘guest’ stelt vragen over mogelijkheden voor plaatsing. Kinderopvangaanbieders met
weinig tot geen plaatsingsmogelijkheden kunnen evenveel punten
scoren als kindercentra met plaatsingsmogelijkheden.

Uithoorn - De Uithoornse Kinderopvang kreeg een verheugend bericht. In een landelijk onderzoek onder 100 kinderopvanginstellingen
naar klantgerichtheid, werd een
derde plaats behaald.
Het gerenommeerde bureau Buitenhek Management en Consult
voert ieder jaar een onderzoek uit
naar de klantgerichtheid van kin-

deropvang-organisaties. Is de organisatie telefonisch goed bereikbaar:
wordt er binnen 3x overgaan opgenomen, worden bellers professioneel te woord gestaan. En hoe is de
klantbenadering: wordt het eerste
telefonisch contact benut om klanten te binden.
Organisaties worden in dit onderzoek twee keer gebeld door een
‘mistery guest’, die zich voordoet als

De Uithoornse Kinderopvang scoorde met 73% enorm hoog. De score over álle organisaties was namelijk 33%. De medewerksters van de
afdeling planning en plaatsing, Judith Gouwerok en Marianne Beekmann, waren blij verrast met deze
uitslag. “We doen ons best voor onze klanten, proberen met hen mee
te denken. Niet altijd hebben we de
dagen vrij die ouders nodig hebben
– we kijken dan of er alternatieven
zijn. Dat zouden we zelf ook prettig
vinden. Kennelijk wordt dat gewaardeerd. Wij zijn trots op dit resultaat.
En volgend jaar willen we de eerste
zijn”, aldus Beekmann. En Gouwerok
voegt toe: “na onze certificering in
februari is dit de tweede blijk dat wij
als Uithoornse Kinderopvang goed
bezig zijn met kwaliteit. Het is heel
prettig om in een dergelijke organisatie te werken.”

gen kunsten te vertonen. Vaak is het
zo dat er weken dan wel maanden
geoefend wordt voor één enkel concert. Met de komst van dit project
kunnen lang ingestudeerde werken

en alvorens je de belangrijkste partij
in een nummer toebedeeld krijgt.
Als intermezzo was het daarna tijd
voor de Steelband van Tavenu. Omdat elke slagwerkgroep spullen op

Zondag 1 juni: Dorpentocht
Regio - Na het uitbundige jubileumfeest van 2007, dat velen zich ongetwijfeld nog zullen herinneren, organiseert het stichtingsbestuur op
zondag 1 juni alweer de 31e editie
van de inmiddels in heel Nederland
bekende Dorpentocht, dé recreatieve fietstocht voor het hele gezin en
de sportieve fietser. U kunt dit jaar
opnieuw kiezen uit twee afstanden,
35 of 55 kilometer, en u hoeft die
keuze pas te maken bij de splitsing
van de tocht. Dus afhankelijk van
bijvoorbeeld de weersomstandigheden van de dag, kiest u op het allerlaatste moment voor de traditionele
afstand van 55 kilometer of de kortere afstand. Het is aan u. Let wel op
waar u start, want u kunt niet vanuit
elke startplaats kiezen voor de kortere afstand (zie hieronder). Dit jaar
zijn er niet minder dan zeven startplaatsen. Vaak met parkeermogelijkheden voor het geval u er voor kiest
om met de auto naar de start te komen. Daarnaast is er ook een aantal
controleposten. Bij meerdere starten/of controleposten is het mogelijk om iets te eten en/of te drinken
of van een sanitaire voorziening gebruik te maken. In de routebeschrijving zijn deze plaatsen aangeduid.
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon
op een bankje of in het gras langs
de route uw eigen lunch gebruiken.
De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en
brengt u langs de meest schitterende plekken van de omgeving van
onder andere het Groene Hart van
Nederland. Laat u weer eens verrassen door bijvoorbeeld de polder van
Amstelveen, het immense voetbalstadion AreNa Amsterdam, het uitbundige groen van Amsterdam Zuid
Oost, het idyllische gebied langs
de riviertjes Gein, Winkel en Oude
Waver, het pittoreske Abcoude en
Stokkelaarsbrug, waar de tijd lijkt
stilgestaan te hebben. De kortere
tocht doet wat schoonheid en bijzonderheid betreft niet onder voor
de ‘echte’ Dorpentocht en is speciaal bedoeld voor mensen die graag
de Dorpentocht willen fietsen, maar

voor wie de langere afstand toch net
even te veel is.
Stempel
Op elke controle- en startplaats
ontvangt u een stempel met een letter op een deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord
van de dag en dit woord heeft zoals
altijd te maken met het goede doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar No
Kidding, het landelijke netwerk tegen kindermishandeling. In Nederland worden per jaar 80.000 kinderen mishandeld. Iedere week overlijdt er een kind aan de gevolgen
van dit geweld. No Kidding werkt er
aan om alle Nederlanders hiervan
bewust te maken. Want wanneer
we weten wat er speelt, kunnen we
samen kindermishandeling tegengaan. Dit is reden genoeg om het
nuttige met het aangename te verenigen. En als u dat wilt, dan kunt u
tijdens uw fietstocht bij een van de
start- of controleplaatsen persoonlijk kennismaken met vertegenwoordigers van No Kidding en hun
uw vragen stellen. Na afloop van uw
fietstocht ontvangt u als herinnering
en bewijs van deelname het bekende fraai uitgevoerde erelint. De kosten van deelname zijn 4 euro (op de

Als u na het lezen van dit verslag zoiets heeft van, ‘Zonde, daar had ik
bij moeten zijn’: voor die mensen
hebben we goed nieuws. 7 juni herhaalt dit concert zich op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Vanaf 13.30
uur bent u van harte welkom. Het
concert is gratis toegankelijk en zal
tot ongeveer 16.00 uur duren. Als u
meer informatie wilt kunt u kijken
op www.drums4all.nl of eventueel
contact opnemen met coördinator
Robert Oudshoorn op telefoonnummer: 06 22 77 5234
dag van de tocht), maar u betaalt
slechts 3 euro als u eerder bij een
van de bekende voorverkoopadressen een deelnemerskaart aanschaft.
Meer informatie: www.dorpentocht.
nl of e-mail info@dorpentocht.nl.
Startplaatsen
(Aalsmeer 55/35 km), Camping Amsterdamse Bos, Kleine Noorddijk/
Schinkeldijk. Ruime parkeermogelijkheid. Abcoude (55 km), Snackbar Van Schaick, Raadhuisplein 7.
Amstelveen (55/35 km), WTC De
Amstel, Startbaan bij nummer 3.
Ruime parkeermogelijkheid. Amsterdam ZO (55 km), Kinderparadijs Ballorig, Valburgdreef 1001.
Ruime parkeermogelijkheid. Bovenkerk (55/35 km), Kaasboerderij Clara Maria, Bovenkerkerweg 106. Ouderkerk (55/35 km), Gemaal Machineweg M.P./Amsteldijk Noord. Uithoorn (55/35), Café De Gevel, Wilhelminakade 3.
Voorverkoop
Bij de boekhandelaren: Bruna, Polderplein in Hoofddorp; Mondria in
Mijdrecht, Van Hilten in Uithoorn;
De Twister in Amstelveen; Bruna in
Aalsmeer.
Starttijd
Tussen 9.30 en 14.00 uur. Sluiting
posten 18.00 uur.

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 30
mei is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
maar voor De Ronde Venen. Zij wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden,
zijn bedoeld om op een uitdagende

manier met religie en zingeving bezig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk, Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur
is de zaal open en de film start om
20.30 uur, entree 4,00 euro. De film
wordt vertoond op een groot scherm
en na afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op de website
www.veenhartkerk.nl en geef je op
voor de Veenhartfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

Nieuwe Meerbode - 28 mei 2008

pagina 25

Koeleman Experience
is geopend

Mijdrecht - De feestelijke opening van de
nieuwe vestiging van Koeleman Elektro aan
de Genieweg 60 in Mijdrecht, trok afgelopen
zaterdag 24 mei veel belangstellenden. Het
kolossale pand is tenslotte een blikvanger
van formaat op het industrieterrein en
absoluut niet vergelijkbaar met de winkel
destijds in Vinkeveen. Het pand omvat
2.450 meter aan winkeloppervlak. Tevens
is in de nodige kantoor-, personeels- en
magazijnruimten voorzien.
Niet alles is in gebruik. Een deel van het
gebouw is bestemd voor verhuur aan
derden. Voor bezoekers is het een échte
belevenis (‘experience’) om bij de ‘nieuwe’
Koeleman rond te kijken en te genieten
van het omvangrijke aanbod. Vooral de
eerste verdieping is een waar eldorado voor
liefhebbers van audio en video. Er is een
complete afdeling van Bang & Olufsen waar
men uitgebreid met ‘de magische wereld’
van dit merk in al zijn uitvoeringen kan
kennismaken. Zoals fantastische film- en
videoapparatuur, opgesteld in een passende
ambiance. Hier is het genieten van een
compleet ingerichte huisbioscoop inclusief
elektrisch bedienbare relaxstoelen. Bij deze
thuisbioscoop kan alles op afstand worden
bediend, zelfs de gordijnen en de verlichting

die geheel automatisch dimmen en na afloop
van de film weer aangaan. Koeleman kan de
complete inrichting leveren en installeren.
Hij is een van de acht dealers met het
grootste assortiment van B&E in Nederland.
Verderop zijn er losse Home Cinema
Modules te bewonderen. Dat alles doet de
liefhebber van dit moois het water in de
mond lopen. Maar bijvoorbeeld ook Loewe,
Sony, Pioneer, Philips Hager en Jung, om er
maar enkele te noemen uit het omvangrijke
aanbod, presenteren zich optimaal op deze
verdieping met multimediale systemen.
Allerlei andere accessoires en toebehoren
voor audio en video, waaronder een
uitgebreide collectie speakers, ontbreken
eveneens niet. Kortom, een audio en video
luilekkerland! De bovenverdieping is via een
trap, maar ook per glazen lift bereikbaar.

komende tijd op gezette tijden regelmatig
kookdemonstraties
worden
gegeven.
Dit gebeurt in samenwerking met de
verschillende restaurants in de regio.
Vanzelfsprekend waren er aantrekkelijke
openingsaanbiedingen. Daarnaast maakten
de bezoekers door het invullen van hun
naam en adres op een kaart kans om
prachtige prijzen te winnen. Uitgebreide
keukenapparatuur, koel- en vriessystemen,
was- en vaatwasmachines, een compleet
modulair
opbergsysteem,
inclusief
wasmachine en droger in de vorm van een
fraai uitgevoerde wand, prachtige fornuizen
waarvan de verschillende uitvoeringen
en mogelijkheden zich heel bijzonder
presenteren, het is er allemaal. De totale
inrichting getuigt van smaak en heeft een
professionele uitstraling.

Professionele uitstraling
De benedenverdieping is gereserveerd voor
alle vormen van huishoudelijke apparatuur,
waar o.a. Miele, Bosch en Liebherr
een belangrijke plaats innemen. Op de
openingsdag waren er tal van demonstraties
met
audioen
keukenapparatuur.
Daaronder ook in de compleet uitgeruste en
functionerende (open) keuken waarmee de

Koeleman Elektro
Maar er is meer. Koeleman is van oudsher
een elektrotechnisch installatiebureau. Het
winkelgebeuren kwam pas later. Het bedrijf
werd door de vader van de huidige eigenaar,
Theo Koeleman, op 1 juli 1956 te Vinkeveen
opgericht en was jarenlang gevestigd aan
de Herenweg. De laatste jaren stonden
in het teken van ‘blijven of verdwijnen’ uit

Vinkeveen. Het werd het laatste omdat de
bouwplannen voor een nieuw pand daar
teveel weerstand opriepen. Koeleman
kreeg de kans om in december 2006 op het
voormalige MOB-terrein een stuk grond te
kopen naast het autobedrijf van Berkelaar.
Vervolgens kon in 2007 met de nieuwbouw
worden begonnen. Die is op enkele
inrichtingsdetails na afgerond. Het pand is in
betonbouw opgetrokken. Voor het ontwerp
tekende Architectenbureau H. v.d. Laan
uit Mijdrecht. Twee weken geleden werd
vanuit Vinkeveen naar Mijdrecht verhuisd.
De (her)opening vond afgelopen zaterdag
plaats en werd een feestelijke happening.
Theo Koeleman geeft samen met zijn
echtgenote Tonny leiding aan het bedrijf
met 16 medewerkers, onder wie zijn zoon
Peter. Koeleman Elektro is al jaren een
gerenommeerde afdeling binnen het
Koeleman
activiteitenprogramma.
Niet
alleen is men expert in de aanleg van
elektrotechnische systemen en datasystemen,
het bouwen van schakelkasten en het
inrichten ervan, maar zelfs in de maritieme
sector weet Koeleman Elektro hoog te scoren
met bijzondere vindingen en installaties. Het
is dan ook geen wonder dat de complete
elektrische installatie en bekabeling in

eigen beheer binnen het nieuwe pand zijn
uitgevoerd. Alleen al voor het dataverkeer
in de zaak is 6 kilometer kabel gebruikt…
Met de schotelantennes op dak kunnen vele
honderden TV- en radiokanalen worden
ontvangen. Koeleman Elektro levert niet
alleen complete elektrotechnische systemen
maar ook (speciale) aansluitsnoeren en
schakelmaterialen voor installatie en
ingebruikstelling van de meest uiteenlopende
elektrische apparaten. Dat geldt evenzo voor
onderdelen van huishoudelijke apparatuur.
Meer dan 90 procent van wat verkocht
wordt is op bestelling en wordt bij de klant
thuis bezorgd en geïnstalleerd. Vakkennis en
servicegraad staan op een hoog niveau. Op de
begane grond is voor het elektrotechnische
installatiebedrijf een goed geoutilleerde en
ruim opgezette werkplaats ingericht.
Donderdag 22 mei was er een besloten
openingsfeest voor zakelijke relaties en
leveranciers.
Afgelopen zaterdag waren Rondeveners en
andere belangstellenden van harte welkom
bij de opening. Eén man hebben we niet
gezien bij de tafel waarop de Nespresso
stond: ‘What else’ George Cloony. Hij
heeft wat gemist bij Koeleman… Net als u
trouwens als u er (nog) niet bent geweest.
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Mijdrechts ouderenkoor weer
succesvol met eerste prijs
Mijdrecht – Volgens traditie nam
het Mijdrechts Ouderenkoor op
donderdag 22 mei deel aan het jaarlijks zangconcours voor ouderenkoren in Gorssel. Dit was de veertiende keer dat het koor meedeed aan
het concours.
Toch wel wat gespannen stond het
koor op het podium opgesteld te
wachten op het belletje van de jury,
dat het mocht beginnen.

Podiumochtend op
de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Inmiddels hebben
de leerlingen van De Piijlstaart
hun plekje helemaal gevonden in
de nieuwe school en dat betekent
dat het tijd is voor iets nieuws. Een
nieuwe school met een echt podium, daar moet gebruik van gemaakt
worden. Daarom heeft het team besloten een podiumochtend in het

leven te roepen. Vrijdagmorgen 23
mei werden de tafels en stoelen van
groep 8, die normaal op het podium staan, aan de kant geschoven
en de voorstellingen konden beginnen. De groepen 1/2 a, 1/2 b, 4, 6
en 8 mochten als eerste deelnemen
aan deze ochtend. Er werden liedjes gezongen, blokfluit en keyboard

Nieuwe ingang
Bij een kijkje vooraf is er niets teveel
gezegd, er moeten vanaf donderdag heel wat klanten aangenaam
verrast worden, het zal zeker even
zoeken zijn voor de vaste klanten,
al is het misschien alleen al naar
de nieuwe ingang die verplaatst is!
Opvallend in de nieuwe winkel is

Spannend
De concurrentie was behoorlijk
dit jaar; na het optreden van het
Mijdrechts Ouderenkoor waren nog
vier andere koren aan de beurt. Het
was spannend wat de uitslag zou
worden.
Bij de prijsuitreiking werd het
Mijdrechts Ouderenkoor geprezen
door de jury, met name omdat het
koor zes weken vóór het concours
een dirigentwisseling had ondergaan. De nieuwe dirigent van het
Mijdrechts Ouderenkoor, René de
Groot, heeft een succesvolle prestatie geleverd. Ook het pianospel van
pianist Anita Vos werd weer zeer
gewaardeerd en geprezen. De nieuwe outfit van het koor werd in de

juryrapporten met waardering genoemd.
Na de busreis terug naar Mijdrecht
heeft het koor genoten van een
heerlijk viergangendiner in De Meijert, waarna iedereen met een voldaan gevoel weer naar huis ging.
Het was een gezellige, succesvolle
dag voor het Mijdrechts Ouderenkoor.
Lijkt het u leuk om mee te zingen? U
bent van harte welkom eens te komen kijken en luisteren op een van
de repetities op dinsdagochtend
van 09.30 tot 11.15 uur in de recreatiezaal van “De Kom” aan het Mevrouw van Wieringenplantsoen te
Mijdrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
de voorzitter, mevrouw G.H. Jonkers, telefoonnummer 272841 of bij
de secretaris, Liedie Nordmann, telefoonnummer 282508.

gespeeld en een toneelstukje opgevoerd. Het was alsof de kinderen het
al jaren hadden gedaan. Na afloop
werden ze beloond met een daverend applaus. Nog voor de zomervakantie komen ook de andere groepen aan de beurt. Uiteraard wordt
de podiumochtend voor het volgende schooljaar al ingeroosterd.

Er is weer een nieuwe
supermarkt in Wilnis
Wilnis - Twee weken geleden moesten wij berichten dat Wilnis zonder
supermarkt zat. Vanaf 29 mei is dat
niet meer het geval, want na 2 weken keihard werken staat er in Wilnis een gloednieuwe C1000 Supermarkt. De locatie aan de Molmlaan
is dezelfde, net als de naam van de
supermarkt, ook het personeel is
hetzelfde alhoewel ook zij in een
nieuwe jas zijn gestoken en er enkele personeelsleden zijn bijgekomen. Op papier stond er een mooie
supermarkt, maar in de praktijk is
hij nog veel mooier geworden dan
verwacht blijkt in een gesprek met
de ondernemer E.Suyten. De afgelopen jaren zijn er verschillende tekeningen gemaakt, maar elke keer zijn
deze weer in de kast verdwenen, de
voornaamste reden was de toekomstige verplaatsing van de Supermarkt naar het CSW terrein. Uiteindelijk was de supermarkt toch wat
verouderd, met name de uitstraling
was niet meer van deze tijd en daarom is er besloten om, waarschijnlijk
voor de laatste keer op deze locatie, toch nog een grote verbouwing
te doen.

Nieuw dit jaar was dat er na elk
gezongen stuk geapplaudisseerd
mocht worden, wat de sfeer een
stuk gezelliger maakte
Eerst werd het verplichte stuk “Gloria sei dir gesungen” van J.S. Bach
ten gehore gebracht, daarna “Dona
Nobis Pacem” van Mary Lynn Lightfoot en vervolgens zong het koor als
toegift een Pavane, een liefdesliedje uit de zestiende eeuw. Een zeer

gevarieerd programma dus. Het publiek reageerde na elk stuk met een
enthousiast applaus.

De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen
fuseren tot één gemeente

“Lokale Partij van de
Arbeid zet zich in voor
kleinschaligheid”
Er wordt momenteel nog druk aan de inrichting gewerkt
de broodafdeling, waar nu 2 ovens
staan waar elke dag vers brood gebakken zal worden, een afdeling die
zeker aan zal slaan. Ook bijzonder
is dat de koelingen met voorverpakte vleeswaren en kaas voorzien zijn
van glasdeuren, deze deuren zorgen voor een betere controle van de
temperatuur en voor een aanzienlijke energiebesparing, een gedurfde
investering aangezien de meningen
verdeeld zijn over de effecten op de
verkoop uit deze koelingen. Ook zal
er weer gestart worden met de verkoop van strippenkaarten en postzegels, dat bespaart velen weer een
ritje naar het postkantoor (start mogelijk iets later).
Streekproducten
Ook wil men graag wat meer streekproducten verkopen, of in ieder ge-

val artikelen die in de nabije omgeving zijn geproduceerd, mogelijk
zijn er klanten die nog tips hebben
of producenten die graag hun product op de lokale markt willen verkopen.
Verder komt er een afdeling glütenvrije producten en een afdeling met
Poolse specialiteiten, speciaal voor
de vele Polen in de regio en verder
nog heel veel andere nieuwe producten. Wie een kijkje wil nemen in
de nieuwe C1000 Supermarkt kan
terecht van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 21.00 en op zaterdag
van 08.00 tot 18.00.
Donderdag 29 mei wordt de Supermarkt officieel geopend om 09.00
uur, voor de eerste 250 klanten is er
een verrassing bij aankoop van tenminste 20 euro.

De Ronde Venen - Op 19 mei jl.
heeft Provinciale Staten besloten de
gemeenten De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen te fuseren tot één nieuwe gemeente:
“Vecht en Venen”.
De PvdA-afdelingen van deze vier
gemeenten staan achter het besluit
van de Provincie omdat hiermee een
bestuurskrachtige gemeente wordt
gevormd, waarmee:
ten eerste de belangen van het gebied (het bewaken van het open,
groene en kleinschalige karakter)
het beste behartigd kunnen worden, en ten tweede de dienstverlening van de inwoners versterkt kan
worden.
De Partij van de Arbeid zal zich binnen de nieuwe gemeente inzetten
voor:

- behoud verscheidenheid kleine
kernen; De nieuwe gemeente Vecht
& Venen bestaat uit een groot aantal dorpen, ieder met een uniek karakter. De PvdA wil dat unieke karakter van de dorpen, waar veel van
onze inwoners met plezier wonen,
behouden.
- kleinschaligheid; De nieuwe gemeente is groot in oppervlakte en
aantal inwoners, maar kleinschalig
in structuur. De PvdA waarborgt dat
alle kernen en hun belangen vertegenwoordigd zijn in het bestuur. De
PvdA kleinschaligheid, bijvoorbeeld
door een wethouder per dorp aan te
wijzen als contactpersoon of dorpscommissies op te richten.
- bescherming landschap; Het gebied Vecht en Venen heeft een be-

langrijk gemeenschappelijk kenmerk: het is open, groen, landelijk en
onderdeel van het Groene Hart. De
PvdA neemt ‘Plan de Venen” en de
‘Gebiedsvisie voor de Vechtstreek’
als uitgangspunt om het landschap
te beschermen.
- meerwaarde nieuwe gemeente;
De PvdA wil dat de meerwaarde van
deze opschaling tastbaar wordt voor
onze inwoners: een goed bereikbare dienstverlening en een krachtig
ambtelijk apparaat.
Nieuwe PvdA-afdeling
De vier huidige afdelingen van de
PvdA hebben een stuurgroep in het
leven geroepen die belast is met de
voorbereiding van de samenvoeging van de vier afdelingen, hetgeen
voorzien wordt in september a.s.

Colombier International
produceert 1 miljoen ton papier
Mijdrecht - Dit internationale bedrijf, al meer dan 30 jaar gevestigd op het industrieterrein van
Mijdrecht, heeft 22 mei de 1 miljoenste ton geproduceerd! Het van
oorsprong Finse bedrijf koopt rollen
papier die schade hebben of die niet
meer door papierfabrieken verkocht
kunnen worden.
Om de rollen een langer leven te geven worden ze bij Colombier weer

hersteld. Dit gebeurt door middel
van omrollen, vellen snijden of zelfs
(mobiel) zagen.
Ook wordt er veel in opdracht verwerkt voor papierfabrieken, drukkerijen en havenbedrijven. Colombier beschikt tevens over vier mobiele zaag-units die door heel Europa reizen en beschadigde rollen papier weer herstellen waarna ze door

de drukker bedrukt kunnen worden.
Deze mobiele dienstverlening helpt
tevens mee aan een beter milieu
doordat er minder vrachtwagens
met (beschadigd) papier verreden hoeven te worden. Zeker reden
voor een feestje waarbij Stef Koopman, operationeel directeur, (en het
langst werkzaam bij Colombier) de 1
miljoenste ton heeft verwerkt op één
van de mobiele machines.

De Schakel krijgt prijs van
burgemeester Brugman
Foto: Links, Stef Koopman-operationeel directeur, en rechts Sander Sneiders,-algemeen directeur, met in het midden
de 1 miljoenste ton.

Vinkeveen - Groep 7 en 8 van PCB
De Schakel heeft samen met andere scholen uit De Ronde Venen, mee
gedaan aan een speurtocht in het
gemeentehuis. Om de kinderen een
idee te geven wat er nou allemaal
in een gemeentehuis gedaan wordt,
kregen ze een rondleiding waarbij
er allerlei vragen beantwoord moes-

ten worden. Zo kregen de leerlingen
bijvoorbeeld de opdracht om uit te
zoeken hoeveel kinderen in de leeftijd onder de 12 jaar in de gemeente
De Ronde Venen wonen en hoeveel
brieven er per jaar op het gemeentehuis geregistreerd worden. Groep
7 bleek van alle groepen in De Ronde Venen deze vragen het beste be-

antwoord te hebben.
De burgemeester, mevrouw M.
Burgman, kwam op school persoonlijk de prijs uitreiken. Alle leerlingen van groep 7 kregen een ‘gouden’ medaille en mogen een middagje gaan zwemmen. Ze gaan er
samen ongetwijfeld een spetterend
feest van maken.
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‘Groep 6 on the move’
op de Kwikstaart
Uithoorn - Inmiddels weet de hele school dat er in de groepen 6 een
bijzonder project draait: “Groep 6 on
the move”. Dit project heeft als doel
de kinderen bewuster te maken dat
bewegen leuk en gezond is en gezonde voeding lekker. Gedurende
het hele schooljaar wordt er van alles georganiseerd. De afgelopen
maanden hebben we met de ouders
smaaklessen in de klassen gegeven. Eerst de hoofdsmaken proeven,
we hebben zelf brood gebakken en
patat met mayonaise gemaakt. Deze vrijdag hadden we als thema ‘wat
eten zij’ om onze kinderen kennis te
laten maken met andere eetculturen
en -gewoonten, en dat ook in andere landen gezond eten erg belangrijk is.
Japan is één van die landen met
heel andere gewoontes en gebruiken. Uniek op deze dag was dat
we Ishikawa-san, een echte Japanner en voormalige kok van het Okura hotel in Amsterdam, bereid hadden gevonden om samen met ons
de kinderen van groep 6 hiermee
kennis te laten maken.
Rauwe vis
Wisten jullie dat ze in Japan veel
rauwe vis eten, met kleefrijst en
zeewier? Zelfs als ontbijt rijst eten
in plaats van brood? Ze eten daar
niet met bestek maar met stokjes. In
Japan mag je je eten of (miso)soep
opslurpen. Wat in Japan echt niet
kan is je neus snuiten aan tafel. Dat

grote mensen vaak sake ( Japanse rijstwijn ) drinken bij hun eten?
Dit hoort dan door een tafelgenoot
ingeschonken te worden.Je moet
dus altijd zorgen dat het glas van je
buurman of -vrouw gevuld blijft. In
Japan geen vla of yoghurt als toetje, maar de maaltijd wordt afgesloten met een kopje groene thee.
Na al deze wetenswaardigheden
werd het tijd om te kijken hoe Ishikawa-san echte sushi klaarmaakte,
met o.a. verse zalm, tonijn, krab en
omelet. Die, zoals het gebruik is, met
stokjes werden opgegeten. Dat was
wel even oefenen! Voor de hulpouders was het jammer dat veel kinderen deze sushi overheerlijk vonden.
Maar we weten nu dat we rustig een
sushi maaltijd kunnen serveren.
Na de sushi demonstratie en proeverij hadden we nog een kok: Harm
Melgers, die een geweldige snij en
hak demonstratie in alle klassen gaf.
Alleen zijn messen waren al super
indrukwekkend. Alle kinderen weten nu hoe je een sinasappel van al
zijn velletjes kunt ontdoen en hoe je
een ananas makkelijk en mooi kunt
snijden. Geheel in stijl werd ook het
fruit met de stokjes opgepeuzeld.
De ochtend werd afgesloten met
een echt kopje Japanse (groene)
thee.
Al met al hebben we met elkaar genoten en we kijken uit naar alle andere activiteiten die nog gaan volgen. Wat dat is dat blijft nog even
een verrassing!!!

BMX-West competitie
nr. 4 Oud-Beijerland
Regio - De 4e wedstrijd van de
BMX-West competitie werd 25 mei
verreden op de crossbaan van OudBeijerland. Op deze regenachtige ochtend kwamen 32 rijders van
UWTC vroeg uit de veren om tijdig
in te kunnen schrijven, totaal hadden 169 BMX crossers en 24 cruisers zich aangemeld. Er werden 29
races gereden in de eigen klasse en
11 races in de dagklasse.
Deze baan is goed aangelegd en
favoriet bij de crossers vanwege
de gelijkmatige bochten en bulten.
Enig minpunt is het starthek, dit
hek daalt te traag met als resultaat
dat enige crossers, die normaal een
snelle start technisch goed beheersen, kwamen te vallen. Ondanks het
zware natte parcours werd er hard
gestreden en werden er spectaculaire sprongen gemaakt. In de laatste bocht kon nog voordeel geboekt
worden door voluit te blijven trappen, de manches bleven spannend
tot de finish. Na de manches kwamen de herkansingen waarbij Thomas van de Wijngaard zich kwalificeerde voor een finaleplaats.
Ook in de halve finales werd door de
rijders hard geknokt om uiteindelijk
te mogen starten
in een felbegeerde A-of B finale.
Fietscrossers zijn zeer behendig met
de fiets maar soms zit het tegen, Yara Polnar slipte onder in de bocht en
kwam lelijk te vallen. De EHBO constateerde een ernstige blessure en
helaas was voor haar de wedstrijd

afgelopen. We wensen haar een
spoedig herstel toe en hopelijk kan
Yara binnenkort weer op de baan
verschijnen.
Op het midden van de dag brak de
lucht en konden de regenjassen uit.
Uitslagen
De volgende uitslagen zijn behaald
in de A-finale eigen klasse:
Bart van Bemmelen 2e, Roan van
den Berge 1e, Roberto Blom 6e, Arjan van Bodegraven 6e, Tom Brouwer 1e, Wiljan Brouwer 5e, Pim de
Jong 1e, Maarten de Jong 2e, Mike
Veenhof 7e, Bart de Veer 4e, Gerard
de Veer 5e, Jaivy-LeeVink 2e , Mitchell Vink 5e, Roan Voshart 10e ,
Wouter Plaisant van de Wal 5e, Scott
Zethof 2e.
B finale
In de B-finale eigen klasse:
Michael Bon 6e, Mats de Bruin 1e,
Dane Caldenhove 4e, Rick Doornbos 2e, Tessa Harmsen 4e, Danny de
Jong 3e, Mitchell de Kuijer 2e, Fedor Loos 4e, Mike Pieterse 8e, Eelco Schoenmakers 3e, Erik Schoenmakers 3e, Erik Verhulst 4e , Sam
Verhulst 2e, Arno van Vliet 7e, Sven
Wiebes 2e, Thomas van der Wijngaard 6e. In de dagklasse waren de
navolgende crossers favoriet, podiumplaatsen: Bart van Bemmelen :
1e Roberto Blom en Tom Brouwer:
2e Mitchell Vink en Bart de Veer: 3e
Na deze spannende dag ging iedereen weer voldaan huiswaarts,
de eerstvolgende wedstrijd van de

Multi triatleten presteren
in regenachtig Ter Aar
Regio - Het was niet de beste dag
voor een triatlon. Toch stonden afgelopen zondag maar liefst twaalf
leden van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team aan de start van
de triatlon in Ter Aar. Frans van Heteren uit Aalsmeer werd tweede op
de kwart en Annika Fangmann uit
De Hoef won de achtste triatlon bij
de dames.

Legmeervogels
E7 wint toernooi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de E7 van De Legmeervogels uitgenodigd een toernooi te spelen bij VV
Texel. Op een prachtig, zonovergoten grasmat speelde de jongens
van de E7 oogstrelend voetbal. En
zo als het dan hoort werd dit omgezet in een fors aantal doelpunten!

De Ronde Venen - Door een viertal kanoverenigingen in het plangebied De Venen wordt er elk jaar
een gezamenlijke kanotoertocht georganiseerd. Per toerbeurt organiseert De Kromme Aar uit Alphen a/
d Rijn; Wyrda uit Woerden of Michiel
de Ruyter uit Uithoorn de tocht. Dit
jaar is de kanovereniging De Ronde Venen aan de beurt. De toertocht
wordt op 1 juni gevaren onder de
naam een “Rondje de Venen”.
Door de onderlinge samenwerking
van de vier kanoverenigingen krijgt
de toertocht een meer regionaal karakter waarbij er elk jaar in een ander gedeelte van het plangebied De
Venen tochten kunnen worden uitgezet. Hiermee wordt tevens een invulling gegeven aan de verdere ont-

wikkeling van de recreatieve mogelijkheden binnen dit provinciale plan.
Dit jaar is er gekozen uit een combinatie van de bestaande kanoroutes
zoals die door het Recreatieschap
De Vinkeveense Plassen zijn gerealiseerd. De deelnemers kunnen kiezen uit drie routes, namelijk 18 km;
25 of voor de kanovaarders die een
echt lange tocht willen varen is er
een heuse “marathon” van 42 km.
Plassenroute
Als middellange kanotocht is de
ANWB-route in combinatie met de
Achterbosroute een tocht van in totaal ca. 18 km over en achterlangs
de Vinkeveense Plassen een prima
route. Aantrekkelijk is het om de

Debuut
Fokko Timmermans maakte in Ter
Aar zijn debuut op de kwartafstand
(1 km zwemmen, 40 km fietsen en
10 km lopen). Ondanks het mindere weer deed hij het erg goed. Vooral zijn zwemtijd van 15.26 minuten
maakte indruk. Bart van Montfoort
had minder geluk in Ter Aar. Hij behoorde tot de vele deelnemers met
een lekke band, maar met een ander bandje om de velg reed hij weer
door. Hij volbracht de wedstrijd net
als Diana van Diemen, Josta Bolhuis
en Hans de Groot.
Op de achtste triatlon (500 meter
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km
lopen) was Annika Fangmann de
snelste dame. Voor het Multi Triatlon
Team finishte Leo van ’t Hul, Henk
van Laar en Fred Gorter ook op deze
afstand. De eindtijden van de deelnemers op beide afstanden waren
nog niet bekend bij de organisatie.
Op een regenachtige dag als afgelopen zondag was finishen en een
warme douche ook veel belangrijker
dan een goede tijd.

Schaken

Amstelteams uitgespeeld
Regio - Nu de SGA schaakcompetitie is afgelopen, kan men bij SV de
Amstel Uithoorn de balans van het
externe seizoen gaan opmaken. Helaas is die balans wat de senioren
betreft niet bijzonder positief.
Het 2e team is gedegradeerd, het
3e team redde zich ternauwernood
en alleen het 1e team kan terugzien
op een redelijk resultaat. Daarnaast
werd het SGA- cup viertal ( vorig
jaar nog de trotse Cupwinnaar ) al
in een van de eerste ronden uitgeschakeld .
Gelukkig hebben de jeugdteams
een beter seizoen achter de rug, C1
en C2 behaalden in de finale ronde fraaie resultaten. C1 werd zelfs
kampioen !!
Teleurstelling
De degradatie van het 2e team zag
men in de laatste deel van de competitie wel aankomen , maar is toch
een teleurstelling, met name omdat er in de laatste wedstrijd (die
gewonnen moest worden ) goede
mogelijkheden zijn geweest..
In het duel tegen VAS 8 in Amsterdam werd bijzonder hard gestreden en de eerste beslissingen vielen pas na 23.00 uur. Carel Kok won
een kwaliteit , later nog een stuk en
won gemakkelijk. Daarna maakten
Simon Veldhuijzen en Joop van der
Linden tegen sterkere tegenstanders remise . Jan van Willigen had
in een vroeg stadium van de partij zijn dame moeten geven om mat
te voorkomen. Hij kreeg er 2 lichte
stukken voor en vocht als een leeuw
maar kon de nederlaag niet voorkomen. Stand 2-2.
Hierna werden de partijen van Dies
Bouterse en Jeroen Smit remise.Bij
deze 3-3 stand speelde zich kleine
drama’s af in de partijen van Michiel
Spook en Martin Steunebrink .Beide
spelers stonden goed en de Amstel
aanhang rekende al min of meer
op minstens 1.5 punt. Maar door
schaakblindheid getroffen blunderde Michiel een stuk weg en Martin
een volle toren. Eindstand 5-3.
De Amstelspelers gingen aangeslagen terug naar Uithoorn. Behalve
degradatie kostte dit schaakavondje Amsterdam ook nog 40 euro parkeergeld.
Zonder geluk….
Amstel 3 moet de laatste competitie wedstrijd in Muiderberg tegen
MSK2 winnen om zeker te zijn van
lijfsbehoud. Het begin van dit duel
was voor de Uithoornse ploeg zeer
gunstig. Carel Kok’s tegenstander

Kano Vereniging organiseert
‘Rondje de Venen’

De spitsen waren gedreven, werden goed bediend door het middenveld , en de verdediging stond als
een huis! De thuisclub Texel kwam
er, tot ontsteltenis van hun supporters, niet aan te pas. Zo pakte LMV
de eerste plaats en kon de grote beker mee naar het vaste land!

De deelnemers aan de triatlon
moesten vroeg hun bed uit. Al om
acht uur ’s ochtends was de start
van de eerste serie van de kwarttriatlon met 1 km zwemmen in het
zwembad. Misschien hadden de triatleten zich liever bedacht bij het
zien van het sombere weer. De leden van het Multi Triathlon Team
dachten daar niet aan. Weer of geen
weer: het moest maar gebeuren.
Het weer zorgde voor een glibberig fietsparkoers met daardoor ook
veel lekke banden en veel koude
gezichten met blauwe lippen. Frans
van Heteren kon als eerste Multi de
warmte opzoeken bij de finish na 1
uur en 50 minuten. Hij finishte als
tweede overall en won daarbij in de
categorie Heren 40. In diezelfde categorie werd Tonny Blom uit Haar-

lem tweede. Achter hen finishte Jan
van Heteren in 1 uur en 58 minuten.

offerde een stuk voor aanval, Carel
sloeg die echter af en won gemakkelijk en ook Marijcke van der Wal
liet weer eens zien dat er met haar
niet valt te spotten Toen ook Joop
Veldhuijzen het punt binnen haalde
was het 3-0 en leek de winst binnen. Dat viel echter tegen . Henk
van Lonkhuijzen liet zich een stuk
ontfutselen in goede stelling, Mark
Meijerink verknoeide zijn stelling
met kwaliteit meer, en ook Jan van
Ommeren verloor zijn partij. Door
remises van Anton Lusthof en Jan
Röling werd het uit eindelijk 4-4.
Een beslissingswedstrijd tegen Isolani 2 zou nu over degradatie moeten beslissen.
In deze klasse promoveert echter
onverwacht ook nummer 2 en zodoende hoeft er dit seizoen geen
team te degraderen.
De laatste loodjes ……..
Het 1e Amstelteam dat al veilig was,
kon in de thuiswedstrijd tegen Tal
/DCG 3 vrij uit spelen .Bovendien
werd er met een 1-0 voorsprong begonnen, omdat Cora van der Zanden tegen een 11 jarig talent in een
vooruit gespeelde partij had gewonnen. Misschien heeft die kennis de
Amstelploeg wat in slaap gesust ,
want tegen de in degradatienood
verkerende Amsterdammers ging
nogal wat mis.
In het Amstelteam ontbraken bovendien ook nog 2 spelers met een
vaste waarde, namelijk Piet Geertsema en Herman Freek. Zij werden vervangen door de jonge Simon
Veldhuijzen en Jan van Willigen .Jan
deed het heel goed en won zijn partij in het pionneneindspel, Simon
verloor aan bord 1 nogal kansloos.
Daarna was er nog een plusremise
van Henk Elserman, maar daarmee
was de koek voor Amstel 1 op.
Topscorer Ysbert van Hoorn werd in
een moeilijke partij vrij kansloos op
een nederlaag getracteerd. Lex van
Hattum stond eerst niet slecht, deed
echter een paar minder goede zetten en werd mat gezet. Mirza Bro
speelt de laatste tijd extern minder
goed. Hij kwam slecht uit de opening en werd naar een kansloze nederlaag gespeeld. Tenslotte de partij
van Dawood Asfar. Dawood beging
in een zeer aantrekkelijke partij met
kansen en tegenkansen de laatste
fout .Ook hij verloor. De eindstand
werd zodoende 2.5- 5.5, waarmee
de Amsterdammers zich redden.
Amstel 1 werd gedeelde 3e in klasse 1B.

tocht na de polder langs de Ringvaart te vervolgen via de Botsholsesloot. De rust en de natuur vormen een uitstekend decor voor een
onvergetelijke tocht en zullen de
onvermijdelijke gevoelige spieren
doen vergeten. De lunchpauze is bij
eiland één. Voor de liefhebbers van
groot “open” water kan er bij rustig
weer een oversteek over de Noord
Plas worden gemaakt.. Ook voor
open kano’s of Canadezen is deze
tocht goed te volbrengen zij varen
verder door achter de zandeilanden en langs de Baambrugse Zuwe.
Met een gemiddelde vaarsnelheid
van 4-5 km per uur is een recreant een flink deel van de dag buiten in de natuur sportief bezig en zal
de beleving vanaf het water anders
zijn dan wanneer men gaat wandelen of fietsen.

langere toch van 25 km combineert
de plassen met het riviertje de Angstel.

Is deze afstand te ver voor de beginnende kanovaarder, dan kan de
route worden ingekort tot alleen de
Achterbosroute van ca. 12 km. De

Informatie:
De tochten op 1 juni worden georganiseerd door de kanovereniging
De Ronde Venen. De start van de

Vaarcircuit
Is een rondje van ca. 41 km langs de
grenzen van de gemeente De Ronde Venen. De marathon is een echte
prestatietoertocht en vraagt een behoorlijke conditie. De tocht duurt al
gauw 6 tot 8 uur. Het voordeel van
deze route is dat er veel variatie is
in verschillende soorten vaarwater.
Daarom is deze tocht zeker niet saai
en kunnen de kanovaarders genieten van diverse fraaie landschappelijke elementen. Een nieuw alternatief op deze route is mogelijk geworden door het overdraagpunt in
de Heinomsvaart. Hierdoor kan de
tocht ook via de Veldwetering worden gevaren.

Annika Fangmann bij mooier weer. Foto: Venitia Berk

AKU actief van Nijmegen
tot Kamerik
Regio - De lopers groep had zich
voor deze gelegenheid weer eens
over het land verdeeld.
Marja Breedijk en Lotte Krause
stortten zich op de Marikenloop in
Nijmegen.
Daar deze alleen toegankelijk is voor
deelneemsters moesten ze heelaas
de mannelijke steun ontberen. Desondanks bleef Marja met 24.37 over
5 km. keurig binnen de vijf minuten per kilometer. Dochter Lotte was
behoorlijk sneller en finishte in een
prima 22.45.
Harry Schoordijk, Arno Waaijer en
Jeroen Breggeman kwamen uit in
de Drie Dorpenloop met als startplaats Kortenhoef. De mannen bedwongen de 12 km. in respectievelijk 53 minuten rond, 53.30 en 67.51.

De volgende plaats van handeling
was Amsterdam Zuidoost. Bij de
traditionele AMC loop, waarvan de
baten ten goede komen aan medische ondersteuning in Afrika, kwamen Margreet van Beek, Arie Ligtvoet en Theo Noij aan de start. Theo
loodste Margreet met 48.59 naar
een keurige tijd binnen de vijftig minuten, Arie nam de halve marathon
voor zijn rekening en deed dat in 2
uur 2 minuten en 8 seconden.
Een dag later deed Theo even een
tien kilometer op snelheid. In de
Kombij loop in Badhoevedorp raffelde hij de afstand net niet binnen de
40 minuten af, maar met 40.09 kan
hij ook voor de dag komen.
Een week eerder bedwong hij de 10
Engelse mijlen in Kamerik in de uit-

marathon is om 9.00 uur en de kortere tochten starten om 10.00 uur.
Het vertrek is vanaf de loods aan
de Herenweg 144 te Vinkeveen. Het
terrein bevindt zich naast de zeilschool. Inlichtingen bij Albert Bank

telefoon 0297-242301; e-mail bank.
roethof@orange.nl of www.kvdrv.
nl Parkeren kan niet op het terrein
van de zeilschool bij de loods, maar
wel op het Kloosterplein en is betaald parkeren.
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Kanopoloërs tanken
vertrouwen in Alkmaar
Uithoorn - Handhaving op het
hoogste niveau lijkt allang geen utopie meer voor het eerste team van
Michiel de Ruyter. Het team, dat vorig jaar promoveerde naar de hoofdklasse, eindigde op de derde plaats
tijdens het Odysseus toernooi in
Alkmaar. Drie weken voor de aanvang van de Nederlandse competitie betekent dit een karrenvracht
aan vertrouwen.

Vorig weekend eindigde het team op
het eigen toernooi, de Amsterdam
Open, ook al op de derde plaats.
Toen liet het team twee concurrenten uit de hoofdklasse achter zich.
Dit gebeurde ook in Alkmaar. Dit
terwijl er in Alkmaar twee basisspelers ontbraken en er daarom iemand
uit het tweede team moest meespe-

len. Voor de Uithoornaars was de
mooiste wedstrijd van het toernooi
die tegen Odysseus A. Het eerste
team van de thuisspelende vereniging is momenteel de nummer twee
van Nederland en heeft zelfs een
international binnen de gelederen.
Het door constructiebedrijf Verlaan
gesponsorde Michiel de Ruyter verloor in het verleden vaak met ruime
cijfers van de Alkmaarders.
Tijdens deze wedstrijd viel alles op
zijn plaats. De verdediging lag goed,
de aanval was effectief en de keeper
hield een hoop ballen uit het doel.
Halverwege de tweede helft stond
MdR zelfs met 2-1 voor. Een ongekende weelde. Helaas verslapte de
concentratie toen enigszins. Daar
wist ‘Ody’ optimaal gebruik van door
de wedstrijd met 5-2 naar zich toe

te trekken.
Over drie weken hoopt MdR het
goede voorseizoen te verzilveren in
de competitie. Op het hoogste niveau doen acht teams mee. Het
team dat laatste wordt degradeert
direct. De nummer zeven speelt een
promotie/degradatieduel tegen de
nummer twee van de eerste klasse. De doelstelling voor de competitie luidde aan het begin van het seizoen: handhaving in de hoofdklasse.
Nu spreken sommige spelers stiekem al over een vijfde plaats.
In de aanloop naar de competitie
speelt MdR geen toernooien meer.
Om de spelers toch optimaal voor
te bereiden voor deze nationale
krachtmeting is er wekelijks een extra training ingelast.

Sport- en spelweekend met
thema ‘circus’

Dubbele winst voor
Thamen softbal aspiranten
Uithoorn - Het was afgelopen zaterdagochtend schitterend weer om
te softballen. De tegenstander was

Gryphons uit ‘s Hertogenbosch.
Met Kelly de Voijs als pitcher en Lana van Rijswijk als catcher begonnen de meisjes aan de 1e inning.
Hierin wist Kelly 2 x 3-slag te gooien
en de 3e nu viel door een mooie
aangooi van Merel Zandvliet naar
Anne-Myrthe Schotman die op het

1e honk stond. Nu moest Thamen
laten zien hoe het aan slag ging.
De pitcher van de Gryphons moest

echter nog even in vorm komen en
gooide veel wijdballen waardoor de
honken regelmatig vol liepen. Door
mooie honkslagen van Merel Zandvliet, Anne-Myrthe Schotman en
Marieke Dekker konden o.a. Dana Scheltens, Madelon Schotman,
Lana van Rijswijk en Kelly de Voijs

punten scoren. De 2e slagbeurt van
de Gryphons was door het goede
pitcherwerk van Kelly gauw klaar.
Thamen wist in de gelijkmakende
inning ook nog wat punten de scoren o.a. door Ashley Groot die Joyce verving na geraakt werper en
mooie honkslagen door Lana en
Anne-Myrthe. Thamen won deze
partij met 15-3. Vol moed begonnen de meisjes dan ook aan de 2e
partij, Anne-Myrthe nu als pitcher
en Merel als catcher. De 1e 2 nullen vielen door aangooien van
Anne-Myrthe naar Marieke die op
het 1e honk stond. De 3e nul door
een schitterende aangooi van Merel naar Kelly op het 2e honk. In de
slagbeurt van Thamen kwam Marieke op het honk door 4 wijd, Ashley
had een mooie opofferingsstootslag
en Anne-Myrthe een honkslag. De
slagbeurt van de Gryphons was kort
door een vangbal van Marieke en
2x 3 slag gegooid door Anne-Myrthe. In de 2e slagbeurt voor Thamen waren er honkslagen voor Lana, Ashley, Merel en Anne-Myrthe
waardoor de einduitslag van deze
partij kwam op 13-2. Koemende zaterdag moeten de aspiranten naar
Capelle aan de IJssel voor de dubbel tegen Euro Stars.

Handbaldames
Legmeervogels C2 kampioen
Uithoorn - Vandaag zijn de dames
van de C2 handbal kampioen geworden. In de topper tegen Lelystad waren de dames oppermachtig en konden na een verdiende 11-6 overwinning het kapioenschap opeisen. Ondanks het feit dat Lelystad een aantal
dames uit de B jeugd had opgesteld
hebben ze vanaf het eerste fluitsignaal
geen enkele kans gehad. Door een
ijzersterke verdediging die ook fysiek
niet te kloppen was kon Lelystad weinig inbrengen. Doordat de LMV C2 de
kansen die ze kregen perfekt afmaakten was de wedstrijd bij de rust met 82 al bijna gespeeld. Dat in de tweede
helft de feeststemming al snel invloed
op het spel kreeg bracht de overwinning geen moment in gevaar. Nog een
speciaal woord van dank aan Henk
vd Greft die de dames al enkele jaren
traint en begeleid. Onder zijn leiding
is hier een hecht team van gesmeed
dat zijn resultaat heeft gehad. Jammer
dat Henk afscheid neemt maar nu mogen jullie bewijzen dat het ook zonder
Henk kan. Klasse meiden en gefeliciteerd met het kampioenschap.

De Kwakel/Uithoorn - Om eens
wat anders te gaan doen dan voetbalkampen die bovendien steeds
verder weg gehouden werden, wat
toch wel bezwaarlijk werd en om
het meer lokaal te houden is destijds door een groepje enthousiastelingen Sport en Spel in het leven geroepen. Het is een sport- en spelweekend speciaal voor de groepen
vier tot en met acht van de basisscholen uit Uithoorn en De Kwakel en nu al weer voor de 33e keer
georganiseerd op het KDO terrein
waar ook vrijwilligers van KDO een
handje meehielpen. “Het is ook voor
kinderen die niet aan voetbal doen
maar die hier wonen of op school
zitten of die hier sporten” vertelt
Rob Rentenaar van de organisatie.
Er is een aantal, dat belast is met de
organisatie en alles wat er verder bij
komt kijken. Zo is er een materiaalgroep, een creatiefgroep, een eetgroep, een avondgroep en de kampstaf. ”Vanaf het begin is het ook
echt een weekend is geweest voor
de kinderen en niet voor de ouders”.
Op vrijdagmiddag wordt gestart met
het openingsspel op het handbalveld. Daar zijn wel alle ouders en
belangstellenden welkom. Elk jaar
wordt het weekend gehouden met
een bepaald thema. Dit jaar was dat

het circus en onder de vrolijke klanken van circusmuziek kwam elke
groep het veld op. Het openingsspel
(zakslaan boven de waterzak) is een
spel wat gespeeld wordt tussen de
leiders onderling en waarbij de kinderen de leiders aanmoedigen. “Het

de spel al klaargezet. Er is een circuit, een draaiwip, een wiebelaar,
een ballencabine en er zijn individuele spelletjes. Binnen in de tent kun
je creatief bezig zijn met plakken,
knippen en verven en dat gebeurt
dan ook weer met een bepaald on-

gaat er dan echt om dat de kinderen
de leiders leren kennen maar ook
elkaar”aldus Rob.

derwerp. Dat was dit jaar een goochelaarshoed waarbij de leiders een
doek beschilderden. Daarna volgde een competitie van groepjes tegen elkaar waarbij je kon touwtrekken, voetvolley, atletiek, hardlopen,
verspringen, speerwerpen en kogelstoten. Toen werd het tijd voor een
rustpauze en mochten de kinderen
zelf doen wat ze wilden zoals trefbal, voetballen of midgetgolf. Het
circuit ging je twee keer rond en elk
onderdeel duurt 40 minuten.

Wasstraat
“We doen altijd wel iets met water we hebben wel eens een wasstraat gehad en een klein circui�tje. Dat is altijd leuk om naar te kijken”. Daarna gaan de ouders weg
en gaan de kinderen gezamenlijk
eten in de grote tent. Na de opening
volgt er een groepsspel ook dat is
om de kinderen elkaar beter te leren
kennen. Dat zijn dan tekstspelletjes.
De avond wordt afgesloten met een
discotheek. Er zijn twee kantines. In
de ene kantine wordt de discotheek
gehouden en in de andere kantine
kunnen kinderen die niet zo gek zijn
van de discotheek spelletjes doen
onder begeleiding. Dan gaat de hele bubs slapen. En dat is altijd de
eerste nacht een hoop keet. Maar
dat hoort erbij vindt Rob Rentenaar.
Op zaterdag staat de hele groep al
om 7.30 uur op en gaan ze lopend
naar poldersport op de Boterdijk. Er
worden allerlei waterspelletjes gedaan en er zijn skelters. In de tussentijd heeft de materiaalgroep de
benodigde spullen voor het volgen-

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Door het uitvallen van
de viertallen competitie bestaat de
parencompetitie eenmalig uit zeven in plaats van zes zittingen. Op
maandag 19 mei was nummer zes
aan de beurt en na het optrekken
van de rook over het bridgeslagveld
tekenen de promotie en degradatie
kandidaten zich steeds duidelijker
af. In de A-lijn was de eerste plaats
met 60,76% deze keer voor het eerst
voor het sterke koppel Nico van der
Meer & Hans Wagenvoort. Door een
wat vrijblijvender aanpak van beiden was het de laatste tijd niet meer
tot een top score gekomen, maar
adeldom verplicht nu eenmaal! De
constante factor blijft hier het paar
Leo Leenen & Henk van der Schinkel, nu met een tweede plaats met
59,38%. An & Bert Pronk(ten) weer
eens bij de top vijf met nu een derde positie met 56,94% en ook Bep &
John de Voijs vinden we bijna altijd
terug in deze regionen met 55,90%
als vierde. De runners up waren deze maal Herman & Stenny Limburg
die het succes van de drive op 5 mei
vasthielden met een vijfde plaats en
52,43%. Voor het lot van Nel de Ruiter & May Verhoef moet gevreesd
worden gezien hun laatste plaats
met 40,97%.
B lijn
In de B-lijn schotelden Gerda &
Joop van Duren een ware proeve
van bekwaamheid voor! Meer niet
dan wel aanwezig kaapten ze toch
maar even een eerste plaats met
59,58% weg voor de neuzen van
de toppers en blijven hierdoor vrij-

wel zeker in de B-lijn. Greetje van
den Bovenkamp, nu met inval partner Gerard Vermeer, is wel een trouwe deelneemster en bridgede met
hem keurig naar een tweed plaats
met 57,50%. Ook Cor Hendrix & Gijs
de Ruiter laten zich de kaas niet van
het brood eten en werden derde
met 56,25% Ben ten Brink had Legmeer vip Luuk Smit ingehuurd en
het duo bereikte een stevige vierde plaats met 54,58%. Wim Baars &
Marcel Dekker schaarden zich ook
bij de top en scoorden 52,08%. Laatste ditmaal waren Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman met een
schamele 37.92%, waardoor ze nu
wel angstig ver naar het degradatie
wak zijn afgegleden. Jos van Leeuwen & Jan Visser eindigden voor de
tweede maal hoog in De C-lijn, nu
als eerste met 57,08%. De toppers
hier, Loes Kroon & Theo Vermeij waren nu tweede met 56,25% en promoveren wel zeker naar de B-lijn.
De Marja’s Calis & Slinger scoorden
met 55,00% voor de tweede keer in
deze ronde een top plaats als derde. Corry Frank, weer met vertrouwde partner Cees Harte, werd vierde met 54,17% en Hennie en Sierk
Goedemoed legden beslag op de
vijfde plek met 53,75%. Allerlaatste
waren deze keer Greet van Beek &
Ploon Roelofsma met 40,42%.
Het nieuwe seizoen van BVU start
op maandag 1 september 2008 om
19.30 uur in de Scheg te Uithoorn.
Voor de competitie 2008-2009 is
nog plaats voor nieuwe paren, naar
gelang de sterkte in de A, B of C-lijn.
Voor inlichtingen: secretaris Marieneke Lang tel: (0297) 569432.

Patat
Dan was er weer sport en spel tot
17.30 uur en was het tijd voor patat
eten. Na het eten volgde het avondprogramma wat opgebouwd was
uit drie blokken waar je uit kon kiezen, acrobatiek, goochelworkshop
waar een echte goochelaar je allerlei trucs leerde en dan was er een
apart blok dat bestond uit een soort
toneelstuk met interactie. Dat had
ook een competitie-element in zich
want je moest vragen beantwoorden
en naar videofragmenten kijken en
naar muziek luisteren. De grote tent
was inmiddels omgebouwd tot circustent en er was een piste op gebouwd. Er kwam een clownverkiezing, iemand werd ‘echt’ doormidden gezaagd zoals dat in het echte circus ook gebeurt. Op zondag
mocht je een half uurtje langer uitslapen en werden er weer spelletjes
gedaan. Dat duurde dan tot rond
vier uur ’s middags en om 16.45
volgde de afsluiting op het handbalveld en waren alle ouders en belangstellenden ook weer van de partij. De kinderen hadden allemaal een
creatieve muts gemaakt en kwamen
weer in groepjes het veld op onder

begeleiding. Om 17.15 uur was dan
het weekend ten einde en gingen
de kinderen en ouders naar huis en
volgde er nog een feest voor de leiders als afsluiting. In totaal waren er
vijftien groepen en 57 leiders.
“Het weer is gelukkig nogal meegevallen”, vindt Rob Rentenaar al was
het zaterdag wat regenachtig maar
gelukkig geen grote buien dus dat
scheelt weer en voor de kinderen
was het in ieder geval weer een geslaagd weekend met leuke spelletjes waarbij vooral het competitie
element natuurlijk het leukste is.
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Tennisvereniging de ronde vener
organiseert...

GEEN
KRANT

Ruijgrok makelaars
Mijdrecht 923 toernooi
De Ronde Venen - Dit jaar organiseert Tennisvereniging De Ronde
Vener alweer voor de 24e keer het
Open Toernooi.
Het
RUIJGROK
MAKELAARS
OPEN zal worden gehouden van zaterdag 28 juni tot en met zondag 6
juli op het park van Tennisvereniging De Ronde Vener. Het is een
open toernooi hetgeen betekent dat
leden van alle tennisverenigingen
mogen meedoen. Er wordt gespeeld
in de volgende categorieën: 3, 4, 5,
6 (25+), 7 (17+), 7 (35+) en 8. Ook
wordt er dit jaar weer een apart 50+
toernooi gespeeld. Deze wedstrijden worden overdag gespeeld en
de verwachting is dat er veel sportieve 50 plussers uit de Ronde Venen zullen meedoen.
Zeker is dat er gedurende de week
weer voldoende te beleven valt op
en om de tennisbaan tijdens dit altijd gezellige toernooi. Net als voorgaande jaren zal de bij de liefhebbers bekende visstal niet ontbreken.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij de verschillende tennisverenigingen in de regio, maar in ieder geval
in het clubhuis van Tennisvereniging
De Ronde Vener. Eventueel kunt u

Ook is het mogelijk via internet in te
schrijven: www.tvdrv.nl. Inschrijven
is mogelijk tot en met 15 juni. Indien
u niet meedoet, bent u uiteraard van
harte welkom om te komen kijken
op het tennispark van Tennisvereniging De Ronde Vener, gelegen
rechts van De Meijert.

Fotobijschrift:
Voorzitter
André
Straathof overhandigt de nieuwe
shirts aan Ruud van der Vliet van de
Rabobank en Ton van Yperen en Arjo Oudshoorn van Stieva Metaalbewerking.

Hoofdsponsor Rabobank Veenstromen
en Stieva Metaalbewerking

CSW sluit nieuw contract

toch was hij 8 minuten sneller dan
in Rotterdam. Hij liep nu 3.32.23.
Michael Woerden liep hier de halve marathon. Hij werd derde, achter
een Keniaan en net achter een Belg.
Zijn tijd was een snelle 1.12.01.
Ricardo van ’t Schip, Frans Woerden
en Michael Woerden liepen afgelopen zaterdag in een team van SWA
de bedrijvenloop van de AMC-loop.
Het klassement werd opgemaakt uit
de tijden van de drie snelste lopers
van elk team. Ricardo en zijn twee
neven bleken na de wedstrijd over
een lange 10 km (ca. 10,4 km) het
snelste team te zijn. Michael finishte als eerste overall in 34.07, Ricardo werd tweede bij de bedrijvenloop
en derde overall in 36.04 en coach
Frans stelde met z’n 39.40 de overwinning voor het team veilig.
Afgelopen zondag was Theo Noij
snel tijdens de Kombij Dorintloop in
Badhoeveloop. Hij liep de 10 km in
een tijd van 40.09, waarmee hij aantoonde dat met meer medelopers
een tijd van onder de 40 minuten er
aan zit te komen.

Rondeveense turners in
strijd tegen elkaar
Woerden/De Ronde Venen - Casper de Visser is er zaterdag 24 mei
in geslaagd om Clubkampioen van
VEP te worden. De 11-jarige moest
het opnemen tegen de 10-jarige
kampioen van vorig jaar, Thomas
Vliem, en NK finalisten Kees van
den Brand uit Mijdrecht (8) en Luc
Verwijs uit Wilnis (8). Casper de Visser blonk uit aan zijn favoriete toestellen ringen en voltige.

BEL: 0297-581698

bellen met Eelco van Gent telefoonnummer 06-46113359.

Veenloopster Agnes
Hijman wordt
Miss Marathon Leiden
De Ronde Venen - Vorige week
zondag heeft Veenloopster Agnes
Hijman een unieke prestatie geleverd tijdens de marathon van Leiden. Zij won voor de vijfde maal op
rij deze marathon. Ook dit weekeinde was AV De Veenlopers succesvol. Een team met Veenlopers won
de bedrijvenloop bij de 25e AMCloop.
Agnes Hijman was in de marathon
van Leiden oppermachtig. Ondanks
een openstaande brug (!) won zij de
wedstrijd over 42,2 km met overmacht. Agnes deed dit in een snelle 2.54.46. Ze zou met deze tijd de
snelste Nederlandse zijn geweest in
de marathon van Rotterdam. Agnes
won voor de vijfde maal op rij, wat
de organisatie aanleiding gaf haar
de naam miss Marathon Leiden te
geven.
Frans Woerden liep in Leiden voor
de 129e keer onder de magische
grens van de 3 uur: 2.59.03. Ook
Henny Buijing liep een prima marathon. De krachten vloeiden rond de
36e kilometer uit zijn benen, maar

ONTVANGEN?

Op deze toestellen wist hij de hoogste scores neer te zetten en zijn
18,90 aan de ringen was meer dan
terecht nadat hij mooie zwaaien had
laten zien. Zilver ging naar Kees van
den Brand. Lange tijd leek hij het
goud in beslag te nemen, maar na
een mislukte rekoefening was dat
niet meer haalbaar. Kees blonk uit
op de vloer waar hij een perfecte
dubbele flick flack liet zien. Met een
17,80 was hij ook de beste turner op
dat toestel. Brons ging naar Thomas
Vliem. Thomas draaide een stabiele
wedstrijd zonder fouten en blonk uit
aan de brug.
Zijn derde plaats was een knappe prestatie, omdat hij minder kon
trainen door een drukke tenniscompetitie. Net buiten de medailles viel Luc Verwijs. Vorig weekend
wist hij zich nog als tweede voor het
NK te plaatsen, maar zaterdag liet
hij toch wat steken vallen. Desondanks liet hij voor het eerst zien dat
hij de flick flack techniek op vloer
goed beheerst. Luc en Kees mogen
7 en 8 juni in Alphen aan den Rijn

Wilnis - Tijdens een zeer geslaagde
sponsorbijeenkomst bij Kamerrijck in Kamerik heeft CSW het sponsorcontract met Rabobank Veenstromen verlengd. Naast de Rabobank is ook Stieva Metaalbewerking hoofdsponsor geworden. CSW
wil er niet alleen voor zorgen dat
voor de selectie-elftallen er goede

mogelijkheden zijn, maar kiest ook
nadrukkelijk voor de breedte sport.
Met deze twee sponsoren kan CSW
de komende jaren verder bouwen
aan een vereniging waar voor álle
Wilnissers een plek is.
Voorzitter André Straathof benadrukte dat zijn vereniging de ko-

mende jaren ook meer wil investeren in de samenwerking met o.a.
gehandicapte sporters en ouderen.
Door het sluiten van de hoofdsponsorcontracten is een stuk financiële zekerheid ontstaan waaruit deze
plannen verder ontwikkeld kunnen
worden.
Tijdens de sponsorbijeenkomst zijn

ook de overige sponsors in het zonnetje gezet. Zij werden allemaal benoemd tot Sponsor van het Jaar en
ontvingen van de sponsorcommissie een heuse beker als blijk van
waardering. Onze Sponsors maken
het mede mogelijk dat CSW een
bloeiende jeugdafdeling heeft waar
voor álle teams activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Mannetje
Maar ook op sportief gebied wil
CSW haar mannetje staan. Komend
jaar gaat CSW 1 van start met een
nieuwe trainer en een aantal nieuwe spelers. CSW gaat voor het kampioensschap in de 3e klasse om direct te promoveren naar de 2e klasse, iets wat dit jaar op de valreep
niet is gelukt.
CSW heeft ambities genoeg en kan
steunen op een grote, enthousiaste
groep vrijwilligers, iets waar de club
trots op is.
CSW is een echte Wilnisse club en
zal alles doen om deze uitstraling de
komende jaren te waarborgen.

Medailleregen voor
Veenland turners(sters)
De Ronde Venen - Op Zaterdag 24
mei werd in Nederhorst ter Berg de
eerste individuele wedstrijd gehouden voor recreanten. Voor de jongens was het hun eerste echte individuele wedstrijd en dat is voor iedereen spannend.
Vol goede moed en met een prachtig zonnetje gingen we al vroeg op
weg. Voor Veenland mochten de
jongens in de eerste ronde beginnen. Er deden 13 turners mee, Hidde, Jesse en
Renze Goossens, Bram Lek, Finn
Blom, Thymen Ottenhof, Jelmer Vale,
Bob Schneiders, Herman de Haan,
Brian van Yperen, Patrick Duyster,
Sven de Bie, Jullian Wilkes.
De jongens turnde op vijf toestellen:
Rek, Brug gelijk, Vloer, Trampoline,
Sprong en voor deze wedstrijd was
er ook nog een vrij onderdeel en dat
was de tumblingbaan. De jongens
zaten allemaal in verschillende categorieën dus op vier toestellen tegelijk werd er geturnd. Gelukkig wilde Kimberley en Eveline en Antoinette mee om te helpen. Er werd
door iedereen vreselijk zijn best gedaan. Er werden mooie dingen geturnd hoge sprongen op de trampoline, mooie zwaaien op de brug,
hoge koprollen op de mat. En waar
we heel trots op waren was dat iedereen de oefeningen uit zijn hoofd
wist terwijl we eigenlijk maar weinig
tijd hadden voor deze wedstrijd omdat we eerst nog voor de finale van
de mini drie en vier kamp wedstrijd
hadden geoefend.
Spierballen
Hier en daar ging er ook wel eens
iets mis. Spierballen die net niet
sterk genoeg waren voor een buighang of een paar kromme benen
met de radslag. Een handstand die
heel mooi was maar helaas aan de
verkeerde kant werd geland. Na
de wedstrijd was het even wachten
op de prijsuitreiking. Maar we konden flink juichen want op de eerste
plaats zijn geëindigd: Jesse Goossens, Hidde Goossens, Bob Schneiders en Thymen Ottenhof.
Een zilveren medaille wonnen : RenVEP vertegenwoordigen tijdens het
NK turnen.
Zilver
Bij de oudere jongens ging het goud
naar de zestienjarige Nick Reijmerink. Hij prolongeerde zijn titel en
liet op de toestellen wel zien dat hij
vooruitgang had geboekt. Hij turnde aan de rekstok moeilijke reuzenzwaaien en een vluchtelement
en op vloer liet hij zien dat hij de
schroeftechnieken goed onder de
knie had. Zilver was er voor VEPnieuwkomer Timo de Rijter (15). In
een jaar heeft hij bij VEP veel bijgeleerd en dat liet hij zaterdag zien.
Op sprong turnde hij een moeilijke
tsukahara en een hele hoge streksalto uit reus van de rekstok leverde
hem een zilveren medaille op. Brons
was er voor de vijftienjarige Daniel
Dijkhuizen. Het was een spannende

ze Goossens en Finn Blom, en de
bronzen medailles gingen naar Herman de Haan en Sven de Bie. Brian
werd 4de , Bram en Julian werden
5de , Patrick en Jelmer 6de
U snapt wel dat wij als trainsters
SUPER TROTS zijn op iedereen, ook
op degene die net niet in de prijzen
vielen.
‘S middags was het de beurt aan de
turnsters. En ook hier kunnen we alleen maar vol trots over onze meiden spreken. Als eerste waren Lisa
Ottenhof en Marit Vale en Claudia
Vis aan de beurt. In totaal werd er
tegen 12 andere meiden in hun categorie gestreden. De meiden hebben super oefeningen laten zien op
de brug, balk, vloer en sprong. En
dat werd dan ook beloond met een
3e,4e en 8ste plaats. Geweldig meiden!
Na een ronde rust werd de dag besloten met onze jongste turnstertjes Kimberly Moeliker en Amber
Verkaik. Nog niet zo lang over van
de kleutergroepen en dan nu al
een wedstrijd. Erg spannend allemaal. Er werd zelfs al door Kimberly
gevraagd:”Juf, het is toch niet erg als
we nog niet op dat podium komen,
het is pas onze 1ste wedstrijd! ”
Onderschat
Puur natuur,maar niet wetende dat
ze zichzelf hiermee had onderschat.
Want wel degelijk mocht ze op het
podium staan om vol trots een bronzen medaille in ontvangst te nemen!
En Amber volgde haar vol trots op
de voet met een 5e plaats. Keurige oefeningen op de brug mat en
sprong. De balk ging helaas ietsje
minder wegens een val. Maar uiteindelijk met een 5e plaats van de
15 deelnemende kinderen is een
topprestatie!
Al met al kijken we terug op een
zeer geslaagde en gezellige wedstrijddag en bedanken we weer onze juryleden Linda en Sabine voor
het jureren de hele dag. En we kijken nu al weer uit naar de onderlinge wedstrijd van Veenland die op
21 juni in de WILLESTEE plaats zal
vinden.
strijd tussen Timo en Daniel, maar
een fout aan de rekstok kostte hem
het zilver. Wel liet hij een moeilijke
ringoefening zien met een achteropzet naar spreidhoeksteun.Vierde en vijfde werden respectievelijk
Benjamin Lakerveld uit Wilnis (11)
en Koen de Koning uit Mijdrecht.
(12). Zij kwamen net te kort voor
het podium. Ondanks het leeftijdverschil lieten zij beiden zien dat zij
over een paar jaar geduchte tegenstand zullen zijn voor de drie oudere jongens. Benjamin blonk vooral
uit op vloer en sprong en Koen liet
zien dat hij over goede kwaliteiten
beschikt op het paard voltige en op
de vloer sloot hij af met een mooie
salto halve schroef. Volgend seizoen komen Kees van den Brand en
Luc Verwijs uit op hetzelfde niveau
evenals Koen de Koning en Benjamin Lakerveld.

Versterking jeugdopleiding

SV Argon tekent contract
met Sportpartners
Mijdrecht - Argon staat bekend
om de uitstekende jeugdopleiding.
De jeugdteams van Argon spelen op hoog niveau en regelmatig
schuiven spelers door naar de selectieteams van de senioren. Ook
stromen regelmatig spelers van Argon door naar betaald voetbal organisaties.
Dat dit niet onopgemerkt is gebleven, blijkt wel uit de nominatie die
Argon mocht ontvangen voor de
beste jeugdopleiding van amateurclubs uit Nederland. Een beloning
voor vele jaren goed werk en regelmatige innovaties, bijvoorbeeld
looptraining voor de jeugd, het project “The School” voor huiswerkbegeleiding en dergelijke. Naast Argon waren Spartaan’20 uit Rotterdam en Olde Veste’54 uit Steenwijk
genomineerd. Deze laatste ging met
de meest prestigieuze prijs aan de
haal, Argon wist de stimuleringsprijs jeugdopleiding amateurvoetbal
binnen te slepen, een prijs die ook
als een hoofdprijs beleefd wordt.
We zijn dan ook heel trots op deze
eervolle prijs!
Ambitieuze
Dat Argon een ambitieuze vereniging is, blijkt wel uit het feit dat men
de jeugdopleiding nog verder wil
verbeteren. Een prijs halen is prima, maar nóg beter worden is het
streven! Daartoe heeft Argon een 3
jarig contract gesloten met Sportpartners. Zij leveren, in aanslui-

ting op de KNVB opleidingen, een
aantal gespecialiseerde en verdiepende opleidingen op het gebied
van techniektraining (René Meulensteen, bekend als assistent-trainer van Manchester United, is daarbij betrokken), voetbalcoördinatie,
Young Talent Development Indicator (mentaal) en dergelijke. Gedurende de periode van 3 jaar worden
een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het hele kader van Argon verder te bekwamen in het verzorgen van trainingen, met name
voor de jeugd. Tevens zal in het eerste jaar een grote groep trainers opgeleid worden met 2 dagen techniektraining, 1 dag voetbalcoördinatie en 1 dag begeleiding op mentaal gebied.
Het eerste jaar wordt door Argon
gezien als een belangrijk jaar in
het zetten van deze goede stappen voorwaarts. Er is een projectcoördinator benoemd die de afstemming met Sportpartners en de trainers zal verzorgen, de trainers zal
ondersteunen in het toepassen van
het geleerde en er voor zal zorgen
dat het geleerde conform het Sportpartners model in de Argon Visie
documenten verwerkt zal worden.
We zijn er van overtuigd dat dit contract een goede zaak voor de hele vereniging zal blijken te zijn. Met
deze investering bereidt Argon zich
voor op de toekomst, voor zowel de
selectieteams als de niet-selectie
teams.

Zomerbridge in Mijdrecht
Mijdrecht - De competitieseizoen
bij de Bridgevereniging Mijdrecht
zit er op. Voor diegenen die ook
in de zomer nog graag een spelletje bridge willen spelen, organiseert de BVM zomerdrives op de
zeven maandagavonden van 2 juni
tot en met 14 juli. Om hieraan mee
te kunnen doen hoeft u geen lid van
de BVM te zijn. Iedereen is welkom.
Het inschrijfgeld bedraagt slechts
5 euro per paar per avond. Maar
daarvoor loopt u dan wel het risico
met een lekker flesje wijn naar huis
te gaan. Omdat veel bridgers deze
drives aangrijpen om eens met iemand anders te spelen, is er naast

de dagprijzen op de laatste speelavond een extra prijs voor degene
die alle avonden heeft meegespeeld
en daarbij het hoogste gemiddelde
heeft behaald.
Hoewel u zich op de speelavond
aan kunt melden, wordt aanmelding
vooraf op prijs gesteld (286469 of
abkroes@orange.nl). Er wordt gespeeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start
om 19.45 uur, maar om de speellijnen tijdig in te kunnen delen wordt
u verzocht om op 19.30 uur aanwezig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u
zich aanmelden aan de zaal.
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Qui Vive Meisjes A1:
nét geen kampioen
Uithoorn - Zaterdag 24 mei 2008
was het zover, de laatste wedstrijd
van het seizoen. Een belangrijke dag
voor Qui Vive MA1, zaterdag zou namelijk de beslissing vallen over het
kampioenschap van de IDC (Inter
districtscompetitie). Qui Vive deelde
samen met Leiden de eerste plaats
in de competitie, op doelsaldo stond
Qui Vive echter tweede.
De dames van Qui Vive moesten
aantreden tegen Amersfoort MA1,
een ploeg waar eerder met 6-1 van
werd gewonnen. Ook deze keer gingen de dames daar helemaal voor
en dat is ze wederom gelukt. Met
goed spel, mooie combinaties en
goede acties haalden de dames er
een 5-1 overwinning uit.
Gezien de eerste helft leek het nog
een moeilijke opgave. Wel viel snel
al de 1-0 via Renée Broggel: na een
mooie en snelle aanval werd het
overzicht goed behouden, waardoor Renée de bal het doel in kon
werken. Maar bij dit doelpunt bleef
het bij in de eerste helft. Qui Vive

UBA 7 Kampioen
Uithoorn - Op het allerlaatste moment en tegen de verwachtingen in
is het ons toch gelukt om het kampioenschap van de 7e klasse binnen
te slepen.
UBA 7 is de minder getalenteerde
spin-off van het UBA 1 team van vorig jaar. De verwachtingen aan het
begin van het seizoen waren dan
ook laaggespannen. Met het bier
van de Abcoude Feestweek nog in
de maag, ging de eerste wedstrijd al
meteen verloren en maakten we ons
al op voor een lang seizoen. Naarmate het seizoen vorderde begonnen we echter als team steeds meer
te groeien, de bal ging lekker rond,
onze keeper verrichte fabelachti-

ge reddingen en de overwinningen
volgden. In het begin steeds billenknijpend in de laatste minuten met
5-4, 3-2 en 6-5 maar het ging eigenlijk met de wedstrijd beter. Drie
wedstrijden voor het eind van het
seizoen stonden we een straatlengte voor op de nummer 3 en vijf punten achter de nummer 1, die tot op
dat moment nog geen wedstrijd verloren had, maar met nog een wedstrijd tegen ons in de pijplijn. Het hopen was dus op een off-day van de
nummer 1, en jawel, die kwam er…..
tegen een laaggeklasseerd team
haalden ze geen punten en werd
het verschil slechts twee punten.
Drie weken geleden was dan ook

had echter genoeg kansen op meer
doelpunten, maar het zat niet mee.
Telkens werd het doel gemist. Na
rust was dit echter anders. Binnen
één minuut was het wederom Renée Broggel die haar prachtige solo
doeltreffend af kon ronden.
Circel
Eenmaal in de cirkel gekomen,
schoot ze op goal, onhoudbaar voor
de keepster. Vlak daarna was het
Willemijn de Bruin die vanaf de middenlijn een actie langs de lijn opzette, ook in de cirkel omspeelde ze
nog wat tegenstanders om vervolgens haar actie te zien eindigen in
het goal: 3-0. Maar dit was nog niet
genoeg, wederom zette Willemijn de
Bruin een identieke actie op langs
de zijlijn. Dit keer belandde haar
bal echter op de paal, waarna Morrin O’Shea op de goede plaats stond
om de bal simpel achter de keepster te plaatsen. Het laatste doelpunt was van Dulcia Spee: na de bal
van buiten de cirkel het doel in werd

geslagen, kon zij haar stick tegen de
bal aanzetten waardoor de bal in het
doel terecht kwam. Helaas kon Qui
Vive er niet voor zorgen dat hun doel
schoon bleef, Amersfoort strafte een
fout in de verdediging goed af en
zorgde voor de eindstand: 5-1.
Daarbij was deze wedstrijd nog extra bijzonder: Tamsin O’Shea, Maren
Schaatsbergen, Elles Bijleveld en
Diana Bronsing speelden hun laatste wedstrijd in de jeugd. Met een
waardig afscheid hebben zij hun
‘jeugdcarrière’ goed afgesloten.
Na deze goede wedstrijd was het
wachten op de uitslag van Leiden,
maar ook Leiden had zijn plicht gedaan en had gewonnen. Hierdoor
werden de dames van Qui Vive geen
kampioen op 7 doelpunten na. Een
kleine domper voor het team uit de
Kwakel, maar na zo’n goede wedstrijd als deze kon het de dames niet
heel veel meer schelen. Volgend jaar
proberen ze het gewoon nog een
keer en dan hopelijk in de Landelijke Competitie.

de ‘match of the season’ voor beide
teams. Gesteund door ons publiek
behaalden we een 7-3 overwinning
in het slot van de wedstrijd. De resterende twee wedstrijden maakten
we geen fout, al moesten we tegen
de nummer 4 van de competitie nog
wel een 0-3 achterstand ombuigen
in een 5-3 overwinning.
De champagne en bloemen completeerden een fantastisch zaalvoetbalseizoen zonder moeilijkheden en
met vele spannende wedstrijden.
Namens UBA 7 (Paul, Frank, Jeffrey,
Niki, Dave, Tim, Jan-Willem en invallers) wil ik Henk, Dia en Piet bedanken voor het mogelijk maken hiervan!

Laddercompetitie BVK
nog niet beslist
De Kwakel - Welk paar wordt de
winnaar van de laatste laddercompetitie van dit seizoen bij de BVK?
Die vraag houdt de gemoederen deze week bezig bij de nog resterende
paren. Zijn de huidige koplopers wel
bestand tegen de immense druk die
dit met zich mee brengt? Aan de immer stoicijnse Anneke Karlas zal het
niet liggen, die kaart de laatste weken de sterren van de hemel. Maar
of partner Jaap, die in een grijs verleden toch ook wel een keer of wat
met toenmalig partner en nog altijd
broer Andre een hoofdprijs pakte bij
de BVK en dus wel wat gewend is,
nu ook de zenuwen in bedwang kan
houden???
Dan nu de resultaten van donderdag 22 mei 2008. De scores moesten weer eens ouderwets met de
hand worden genoteerd op de bekende scorebriejes en daarna worden ingevoerd in de computer, omdat het programma niet wilde doen
wat wedstrijdleidster Inez van haar
computer verwachtte. Daardoor
duurde het ook wat langer voor de
(voorlopige) uitslag bekend kon
worden gemaakt.
Echtpaar Knaap stond aan het begin van de avond onverwachts doch
fier op de hoogste sport van de ladder, maar zij bezweken wel onder de

eerder genoemde druk en eindigden deze avond met iets minder dan
31% op de 15e plaats, waardoor zij
uit de kop van het klassement weg
vielen. Aan het eind van de avond
werd paar Bosboom-van Vliet in
eerste instantie tot winnaar van de
A lijn uitgeroepen, maar toen bleek
dat er een score was toegekend aan
een paar dat helemaal niet aanwezig was, moest er het een en ander
gecorrigeerd worden en toen kwam
paar Karlas-Verhoef als triomfator
uit de bus met 62,9%.
Rina en Gerda werden uiteindelijk
2e met 61,8% en echtpaar Fritschy
3e met 59,2%.
Partners
Die 3e plaats deelden zij dan wel
met paar Hendrix-Voorn.
Cor heeft deze hele serie van 5
avonden van deze laddercompetitie
inmiddels met 5 verschillende partners gespeeld en staat desondanks
in de totaalstand op de 2e plaats
met 57,74 % gemiddeld en dan is
0,73% minder dan paar Karlas-Verhoef. Gerda Bosboom en Rina van
Vliet staan nu 3e met 57,49%. Met
57,,45% ligt paar Elenbaas-Verhoef
nog op de loer en ook paar de JongVerhoef moeten we nog niet uitvlakken met 56.3%. De overige paren

moeten wel erg ‘uithalen’ om de 1e
plaats nog te veroveren.
In de top 10 vinden we ook paar
Trudy Stokkel-Huub Zandvliet (dus
niet zoals vorige week werd gemeld
Huub Stokkel-Trudy Zandvliet). Die
positie danken zij mede aan hun
sterke optreden deze week in de
B lijn, waar zij met 61,1% de eerste
plaats opeisten. Paar Bakker-Wagenvoort werd 2e met 60,4% en ook
hier een gedeelde 3e plaats voor
echtpaar van Beek en paar SnabelVroon met 59,7%. Paar Lancel-vd
Hoek eindigde met 35% als laatste.
Normaliter ga ik hier verder met de
uitlsagen van de C lijn, maar door
het grote aantal afzeggingen aan
het eind van het seizoen waren er
maar 29 paren op komen draven en
werd er dus in 2 lijnen gespeeld.
A.s. donderdag valt de beslissing
en dan wordt ook bekend wie over
het hele seizoen het best heeft gepresteerd en zich dus clubkampioen mag noemen. Na de jarenlange hegemonie van paar Ritzen-van
Wieringen, beter bekend als Rita en
Pien (eigenlijk Pien en Rita, maar
dan koppel ik weer de verkeerde voornaam aan de goede achternaam), komen er sowieso nieuwe
namen op de wisselbeker. Nog een
weekje wachten dus.

Qui Vive Meisjes E6
winnaar Terriers toernooi

Uithoorn - Afgelopen zaterdag is
zijn de meisjes van Qui Vive e7 winnaar geworden van het Terriers toernooi in Heiloo. De meisjes uitkomende in de hoogste klasse van de eerste klasse E waren gebrand om na

het goede seizoen ook hun tweede
toernooi overwinning binnen te halen. Qui Vive begon met een gelijkspel tegen de locale favoriet de Terriers (2-2). Alkmaar e5 werd verslagen met 5-1, de Kraaien e4 met 4-

2 en vervolgens Heerhugwaard met
6-0 . Doelsaldo gaf uiteindelijk de
doorlag en de meisjes konden het
bordes op (foto) om hun beker op te
halen. Al met al de kroon op een geslaagde dag!

Legmeervogels C4 wint
toernooi bij A.S.V. De Dijk
Uithoorn - Na een redelijk seizoen met een 5e plaats in de middenmoot met alleen maar C2 en C1 teams boven
ons, naar het asv de Dijk toernooi. Het eerste weekend na het mooie weer met regen..balen , maar de temperatuur
was goed en de velden redelijk dus eigenlijk best lekker voetbal weer. De wedstrijden duurden 20 minuten zonder
wisseling van veldhelft. Na een moeilijke 1ste wedstrijd 0-0 kwamen we niet meer in de moeilijkheden daar ook de
anderen in hun wedstrijd 0-0 speelden. Na een 2-0 en 1-0 winst eindigden wij op een welverdiende 1ste plaats wat
ons een mooie beker opleverde. We hadden 7 punten uit 3 wedstrijden en 3 voor en 0 tegen. Top mannen op naar
het volgend seizoen in de B.

Op de foto Juliette Buter, Lisa Leyten, Felice Albers, Ymke Haanstra, Lisa vd Speck, Evianne Rovers, Laura van Roekel, Emma van pernis (afwezig)

Majorettes KnA behalen
goede resultaten
Uithoorn - Op 25 mei j.l. zijn 4 leden van de A-groep op solistenconcours geweest in Voorhout. Als eerste solist trad Sanne Goossens op
met een show op muziek van Marilyn Monroe.
Haar kleding was fantastisch aangepast op deze show want het witte
jurkje en de krullen ontbraken niet.
Voor haar show behaalde zij 78,85
punten wat gemiddeld een 7,8 is.
Daarna was het de beurt aan Marja

Ratterman op muziek van Avril Lavigne - Skaterboy bracht zij half als
skater en half als ballerina een wervelende show. In haar afdeling waren 11 deelnemers vertegenwoordigd en met 81.45 punten behaalde
zij hiermee een derde plaats en een
bronzen medaille. Hierna was het de
beurt aan het duo Melissa van Vuuren en Sophie Rietveld, ook zij deden een show op muziek van Marilyn Monroe. De kleding was volgens

de jury een goede keuze. Aangezien er twee deelnemers in hun categorie meededen mochten zij met
78,75 een zilveren medaille in ontvangst nemen. Als laatste onderdeel van muziekvereniging KnA traden alle vier de meiden op als kleine ensemble.
Met complete maskers op werd een
show gedaan op de muziek van de
Phantom of the Opera. De show
werd beloond met 80 punten.
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De Vinken F2 dikverdiend
kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelden de jongste Vinken-pupillen (De Vinken F2) een zeer belangrijke wedstrijd. Bij winst zouden de
eerste-jaars korfballertjes voor het
eerst in hun nog jonge korfballoopbaan kampioen worden, bij verlies
zou tegenstander THOR F1 waarschijnlijk aan het langste eind trekken. Vorige week werd THOR in eigen huis nog met 2-0 verslagen, dus
het moest mogelijk zijn.
Gespannen begon het zestal Tessa Stoof, Ravi Brockhoff, Bart-Jan
Burggraaff, Finn Kroon en invallers
Zoë van Dasler en de (jarige) Femke Vousten, aan de wedstrijd. Rosa
Boerlage en Melissa Verweij konden deze week helaas niet van de

partij zijn. De Vinken F2 liet er geen
gras over groeien. Ze speelden de
bal goed rond en THOR had al gauw
het nakijken. Finn Kroon scoorde uit
een doorloopbal de 1-0. De ban was
gebroken en het gaf de F2 de nodige rust. Ravi Brockhoff scoorde
al snel met een mooi schot de 20. Maar ook Femke en Tessa Stoof
schoten er lustig op los, zij het met
iets minder succes. De 3-0 voor rust
was een bevestiging van het spelbeeld: De Vinken F2 was een maatje
te groot voor THOR.

op de i gezet. Na de limonade was
het wederom De Vinken die het heft
in handen nam. De Vinken schoot er
lustig op los en scoorde maar liefst
viermaal (Ravi Brockhoff 2x, Bart
Jan Burggraaff en Zoë van Dasler
elk 1x). THOR kon daar slechts éen
doelpunt tegenover stellen. Bij 7-1
blies de uitstekend leidende Corrie
Kroese voor de laatste maal. De Vinken liet zien dat ze terecht kampioen geworden waren. Na de gebruikelijke strafworpen was het tijd voor
een dik verdiend feestje.

Puntjes
In de rust werden de kleine puntjes,
die er nog waren, door de coaches
Nicky Kroon en Ingrid Hagenaars

Met echte (kinder)champagne,
(chocolade)medailles en een overheerlijk ijsje van de jarige Femke.
Dat hadden ze wel verdiend.

Staand van links naar rechts: Ger, Anouk, Romy, Verity, Maartje, Babette, Ben
Zittend van links naar rechts: YVONNE, JESSIE, ILSE, ISA

Meiden van CSW MF3
kampioen!
Wilnis – Na het eindsignaal van de
laatste competitiewedstrijd voor de
meiden van de C3 van CSW was het
een feit: de meiden zijn verdiend
kampioen geworden. Met slechts 1
wedstrijd verloren, 1 gelijk gespeeld

en de rest gewonnen, hebben de
meiden laten zien hun mannetje te
staan.
Het was een leuk seizoen en die
werd helemaal leuk afgesloten, om-

dat ze van hun leiders Ben en Ger
werden geëerd met een medaille.
Ze hebben veel plezier gehad en hopen volgend seizoen weer net zo te
“vlammen” als afgelopen seizoen.

G.V.M turnsters in finale
divisie 5
Mijdrecht - Zaterdag 17 mei werd
de finale turnen divisie 5 gehouden in Hooglanderveen. Twee G.V.M
turnsters hadden zich middels twee
voorronden weten te plaatsen voor
deze finale. Het niveau van de wedstrijd was zeer hoog, er deden turnsters mee uit 4 verschillende rayons,
een echte finale dus! In de eerste
wedstrijd ronde, instap niveau 12,
was het aan Saki Kato om te laten
zien wat zij op deze finale kon.

Saki had zin in de wedstrijd, maar
was toch wat onrustig door de spanning. Haar sprong ging prima maar
de jury was streng en beloonde haar
met 7.850 punten. Op de brug turnde
Saki een bonus oefening en dit ging
prima en de behaalde 8.350 waren
dan ook dik verdiend. Op naar de
balk, een lastig toestel als je wedstrijd spanning in je hebt, teveel gewiebel, gelukkig geen val maar een
voor Saki matige score van 7.200
was het resultaat. Bij de vloer ging
het gelukkig weer veel beter en dat
was terug te zien in de score van
8.150 punten.
Dat het niveau in de andere rayons
hoger was dan in rayon de Vechtstreek was te zien aan de eind score,
er deden 30 turnsters mee,de eerste
11 plaatsen waren er voor turnsters
uit de andere rayons, op de 12 plaats
was er de eerste turnsters uit rayon de Vechtstreek, Nonna Hoogland
van de Utrechtse vereniging Longa en op plaats 15 onze G.V.M turnsters Saki Kato met een totaal van
31.5550 aan punten. Gezien het geringe aantal trainings uren heeft Sa-

Open dag voor
Super-meisjes bij Hertha
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
organiseerde Hertha in Vinkeveen
de eerste meisjes open dag.
Er waren veel aanmeldingen binnen
gekomen. De open dag was opgezet
voor meisjes van 8 t/m 15 jaar.
De zaterdag begon met regen, maar
gelukkig werd het droog en al-

ki het keurig gedaan en kan G.V.M
trots zijn op deze jonge turnster!
Tweede ronde
In de tweede wedstrijd ronde, jeugd
niveau 9, had Safa Asafiati zich weten te plaatsen.
Safa had de laatste weken op de
training grote problemen op sprong,
haar punten totaal was hier dan ook
niet dat wat we gewend zijn, 6.450
punten. Met een ingetapete hand
vanwege een vervelende blaar begon Safa aan haar brug oefening.
Doordat zij het ophurken niet goed
deed verspeelde zij op die manier
een element, maar de zolendraai
ging gelukkig heel goed, maar op
een finale wordt elke fout keihard
afgestraft dat bleek wel uit de score van 6.900 punten. Ook op balk liet

Safa punten liggen, maar behaalde
toch nog een 6.950. Haar vloeroefening begon zij prima, tot dat zij een
foutje maakte , wat overigens niet
erg was, maar hierdoor raakte Safa ligt in paniek en zo ging het dan
ook op vloer mis.
Zij kreeg 7.900 punten voor haar
vloer en behaalde een 32ste plaats
met een totaal van 28.200 punten.
In totaal deden er in deze ronde 37
turnsters mee, en waren de eerste
18 plaatsen weer voor turnsters uit
de andere rayons.
Het was een finale zoals een finale behoord te zijn, spannend en
met een heel hoog wedstrijdniveau,
mooie diploma’s en de eer voor elke turnsters die zich had weten te
plaatsen voor deze finale!!!

Badmintonvereniging Veenshuttle

Succesvolle ‘Kies voor
Hart en Sport’
De Ronde Venen - Ook dit jaar
heeft Badmintonvereniging Veenshuttle weer meegedaan met de actie ‘Kies voor Hart en Sport’. Gedurende 4 zaterdagen hebben de trainers van onze vereniging (Jan Blom
en Anja de Jong) van 09.00 – 10.00
een groot aantal kinderen in sporthal de Willisstee in Wilnis kennis laten maken met het badminton.
De kinderen kregen elke keer een
warming-up en uitleg over de spelregels en hoe je een badmintonracket moet vasthouden. Daarna werden de leenrackets uitgedeeld en
werden er verschillende slagen geoefend (de service, clear, drop). Na

een half uur werd er even gepauzeerd om op adem te komen en
werd er wat te drinken aangeboden.
Daarna ging de training weer verder en werd elke training afgesloten
met enkele spelletjes.
Na afloop van de 4 zaterdagen kregen de kinderen een oorkonde mee
en een kortingsbon waarmee ze tegen een gereduceerd tarief lid konden worden van onze vereniging.
Wil je ook lid worden of een keer komen kijken, dan kun je meer informatie vinden op www.veenshuttle.
nl of bij Richard Geerts (voorzitter
jeugdcommissie) op 0297 – 272105

le meisjes konden van start gaan.
Met ontzettend veel plezier werden de oefeningen gedaan en tussendoor waren er nog wedstrijdjes
waar al vele meisjes gespot werden
die veel talent hebben. Na afloop
was er nog een spannende penalty shoot out gevolgd door een lunch

verzorgd door Super de Boer, en om
de ochtend compleet te maken was
er nog een heerlijk ijsje van de IJsbeer. Erg verrassend waren de vele
aanmeldingen voor deze dag en al
veel meisjes hebben de keuze laten
vallen om volgend seizoen te komen
ballen bij Hertha.

Feka steekt tennis
herenteam in het nieuw
Mijdrecht - Het bekende Mijdrechte Automatiseringsbedrijf Feka heeft
het eerste zaterdag herenteam van
tennisvereniging De Ronde Vener
in het nieuw gestoken. Dit team,
dat bestaat uit Menno van Parreeren, Eelco van Gent, Mick van Meines, Gerben Dijkstra, Eric Boogaard
en Viktor Ruijgrok komt uit in de
eerste klasse van de zaterdagcompetitie. Nadat vorig jaar een vierde
plek in de poule werd gehaald, heeft
het team nu de doelstellingen ver-

der naar boven bijgesteld. In de vijf
competitiewedstrijden die tot nog
toe zijn gespeeld, werden goede resultaten gehaald: tweemaal werd
met 4-2 gewonnen, tegen Vianen en
voormalige hoofdklasser Domstad
en eenmaal werd met 3-3 gelijk gespeeld. De laatste twee wedstrijden
werden met 5-1 verloren en 4-2 gewonnen van de koploper. Dit levert
het team van De Ronde Vener een
vierde plaats in de poule op. De komende twee wedstrijden zal er nog

steeds voor het kampioenschap gestreden worden. De heren zullen dat
doen in hun door Feka aangeboden
outfit. Zoals waarschijnlijk bekend
bied Feka ICT & OFFICE al meer dan
twintig jaar automatiseringsoplossingen voor het midden- en kleinbedrijf. Bekijk voor meer informatie
hun website op www.feka.nl.
Meer informatie over lidmaatschap
bij Tennisvereniging De Ronde Vener kunt u vinden op www.tvdrv.nl.

